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LIBER QVINTVS
I. [1] Quintus hic dies, Brute, inem faciet Tusculanarum 

disputationum, quo die est a nobis ea de re, quam tu, ex 
omnibus maxime probas, disputatum. Placere enim tibi 
admodum sensi et ex eo libro, quem ad me accuratissime 
scripsisti, et ex multis sermonibus tuis virtutem ad beate 
vivendum se ipsa esse contentam. Quod etsi dif icile est 
probatu propter tam varia et tam multa tormenta fortunae, 
tale tamen est, ut elaborandum sit, quo facilius probetur. 
Nihil est enim omnium quae in philosophia tractantur, quod 
gravius magni icentiusque dicatur.

[2] Nam cum ea causa impulerit eos qui primi se 
ad philosophiae studium contulerunt, ut omnibus rebus 
posthabitis totos se in optumo vitae statu exquirendo 
conlocarent, profecto spe beate vivendi tantam in eo 
studio curam operamque posuerunt. Quodsi ab is inventa 
et perfecta virtus est, et si praesidi ad beate vivendum in 
virtute satis est, quis est qui non praeclare et ab illis positam 
et a nobis susceptam operam philosophandi arbitretur? Sin 
autem virtus subiecta sub varios incertosque casus famula 
fortunae est nec tantarum virium est, ut se ipsa tueatur, 
vereor ne non tam virtutis iducia nitendum nobis ad spem 
beate vivendi quam vota facienda videantur.
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LIVRO V
(I)1. Este quinto dia, Bruto, dará um fecho às discus-

sões tusculanas, dia em que foi por nós discutido aquele as-
sunto que tu aprecias muito mais que os outros. Pois percebi 
que te agradou sobremodo, como também por aquele livro 
que muito elegantemente escreveste para mim, e ainda per-
cebi, de tuas muitas exposições, que a virtude, para se viver 
feliz, se satisfaz a si mesma. Porque, embora isso seja di ícil 
de ser provado, em vista dos tão grandes e tão variados lan-
ces da fortuna, se con igura tal que deva ser elaborado a im 
de que mais facilmente seja comprovado. Pois, dentre tudo 
que se trata na iloso ia, nada existe que se possa dizer com 
mais importância e nobreza.

2. De fato, quando esse motivo levou os que, como 
primeiros, se dedicaram ao estudo da iloso ia, a im de se 
colocarem com segurança na melhor condição de vida atra-
vés da investigação, depois de colocarem de lado todas as 
outras considerações, seguramente puseram nesse estudo 
tão grande cuidado e esforço na esperança de viver com feli-
cidade. Se, porém, foi por eles descoberta e realizada a per-
feição moral e se ao que preside é su iciente permanecer na 
virtude para viver com felicidade, quem é que consideraria, 
superiormente, o esforço de ilosofar tanto o exigido por eles 
como o por nós aceito? Caso contrário, porém, a virtude, su-
jeita a fatores diversos e incertos, torna-se servente da sorte 
e não dispõe de tantas energias que se proteja a si mesma: 
receio que, aparentemente, devamos apoiar-nos não tanto 
na con iança da virtude na esperança de viver com felicida-
de, quanto em fazer orações aos deuses.
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[3] Equidem eos casus, in quibus me fortuna 
vehementer exercuit, mecum ipse considerans huic 
incipio sententiae dif idere interdum et humani generis 
imbecillitatem fragilitatemque extimescere. Vereor enim 
ne natura, cum corpora nobis in irma dedisset isque et 
morbos insanabilis et dolores intolerabilis adiunxisset, 
animos quoque dederit et corporum doloribus congruentis 
et separatim suis angoribus et molestiis implicatos.

[4] Sed in hoc me ipse castigo, quod ex aliorum et 
ex nostra fortasse mollitia, non ex ipsi virtute de virtutis 
robore existumo. Illa enim, si modo est ulla virtus, quam 
dubitationem avunculus tuus, Brute, sustulit, omnia, 
quae cadere in hominem possunt, subter se habet eaque 
despiciens casus contemnit humanos culpaque omni 
carens praeter se ipsam nihil censet ad se pertinere. Nos 
autem omnia adversa cum venientia metu augentes, tum 
maerore praesentia rerum naturam quam errorem nostrum 
damnare malumus.
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3. Sem dúvida, examinando comigo mesmo aqueles 
casos nos quais a sorte me perseguiu violentamente, come-
ço a descon iar dessa proposição e algumas vezes a temer a 
covardia e a fragilidade do gênero humano. Pois, receio que 
a natureza, tendo nos dado corpos frágeis e a eles juntado 
tanto doenças incuráveis como sofrimentos insuportáveis, 
tenha formado também os espíritos entrelaçados tanto com 
as dores próprias dos corpos como, separadamente, com 
suas próprias angústias e sofrimentos.

4. Nisso, porém, eu me penitencio porque estou jul-
gando a força da virtude não pela própria virtude, mas pela 
fraqueza dos outros e talvez pela nossa. Pois todas aquelas 
coisas, que podem acontecer ao homem, a virtude, na con-
dição de que exista alguma, da qual teu tio, Bruto, levantou 
dúvida, as tem dominadas, e desdenhando-as, menospreza 
as quedas humanas, e não tendo qualquer sentimento de 
culpa, julga que nada lhe diz respeito além de si mesma. Nós, 
porém, aumentamos por medo todas as coisas adversas su-
pervenientes, e então preferimos condenar, por tristeza pro-
funda no presente, a natureza das coisas que o nosso erro.
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II. [5] Sed et huius culpae et ceterorum vitiorum 
peccatorumque nostrorum omnis a philosophia petenda 
correctio est. Cuius in sinum cum a primis temporibus 
aetatis nostra voluntas studiumque nos compulisset, his 
gravissimis casibus in eundem portum, ex quo eramus 
egressi, magna iactati tempestate confugimus. O vitae 
philosophia dux, o virtutis indagatrix expultrixque 
vitiorum! quid non modo nos, sed omnino vita hominum 
sine te esse potuisset? Tu urbis peperisti, tu dissipatos 
homines in societatem vitae convocasti, tu eos inter 
se primo domiciliis, deinde coniugiis, tum litterarum 
et vocum communione iunxisti, tu inventrix legum, tu 
magistra morum et disciplinae fuisti; ad te confugimus, a te 
opem petimus, tibi nos, ut antea magna ex parte, sic nunc 
penitus totosque tradimus. Est autem unus dies bene et ex 
praeceptis tuis actus peccanti inmortalitati anteponendus.

[6] Cuius igitur potius opibus utamur quam tuis, quae 
et vitae tranquillitatem largita nobis es et terrorem mortis 
sustulisti? Ac philosophia quidem tantum abest ut proinde 
ac de hominum est vita merita laudetur, ut a plerisque 
neglecta a multis etiam vituperetur. Vituperare quisquam 
vitae parentem et hoc parricidio se inquinare audet et tam 
impie ingratus esse, ut eam accuset, quam vereri deberet, 
etiamsi minus percipere potuisset? Sed, ut opinor, hic error 
et haec indoctorum animis offusa caligo est, quod tam longe 
retro respicere non possunt nec eos, a quibus vita hominum 
instructa primis sit, fuisse philosophos arbitrantur.
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(II) 5. Contudo, também a correção toda dessa culpa, 
dos demais desvios e dos nossos tropeços deve ser solicitada 
à iloso ia. Porque, desde os primeiros momentos da juven-
tude, nossa vontade e a dedicação ao estudo nos impeliram 
à enseada da iloso ia, nesse mesmo porto para tais questões 
extremamente graves, do qual tínhamos saído, nos refugia-
mos acossados por uma grande tempestade. Ó iloso ia, guia 
da vida, pesquisadora da virtude e destruidora dos vícios! O 
que poderia ser sem ti não apenas nós, mas a vida dos ho-
mens como um todo? Tu produziste as cidades, tu reuniste 
os homens dispersos na comunidade da vida, tu os juntaste 
primeiramente nas casas, depois nas uniões conjugais e em 
seguida na comunhão das palavras e das letras; tu foste a 
criadora das leis, a mestra dos costumes e da disciplina; a ti 
recorremos, a ti pedimos ajuda, a ti nos entregamos, se ante-
riormente em grande parte, agora porém profunda e inteira-
mente. Pois um único dia está bem e, segundo teus preceitos, 
a imortalidade deve ser anteposta ao ato de quem erra.

6. Por isso, de quem usaremos preferentemente os 
recursos senão os teus, tu que nos proporcionaste a tranqui-
lidade da vida e nos tiraste o pavor da morte? E realmente a 
iloso ia ainda se encontra tão distante que, em consequên-

cia, ainda se exalte o que é merecido pela vida dos homens, 
tanto que é menosprezada pela maioria e por muitos tam-
bém é criticada. Alguém ousa depreciar o autor da vida e se 
manchar com esse parricídio e ser tão impiamente ingrato, a 
ponto de acusá-la, à qual deveria respeitar, ainda que tivesse 
podido apreender menos que o necessário? Mas, conforme 
penso, esse desvio e essa densa escuridão nos espíritos dos 
incultos existem, porque não podem enxergar tão longe para 
trás, nem são considerados ilósofos aqueles pelos quais, 
como primeiros, a vida dos homens foi direcionada.
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III. [7] Quam rem antiquissimam cum videamus, 
nomen tamen esse con itemur recens. Nam sapientiam 
quidem ipsam quis negare potest non modo re esse antiquam, 
verum etiam nomine? Quae divinarum humanarumque 
rerum, tum initiorum causarumque cuiusque rei cognitione 
hoc pulcherrimum nomen apud antiquos adsequebatur. 
Itaque et illos septem, qui a Graecis sofoiv, sapientes a nostris 
et habebantur et nominabantur, et multis ante saeculis 
Lycurgum, cuius temporibus Homerus etiam fuisse ante hanc 
urbem conditam traditur, et iam heroicis aetatibus Ulixem et 
Nestorem accepimus et fuisse et habitos esse sapientis.

[8] Nec vero Atlans sustinere caelum nec Prometheus 
ad ixus Caucaso nec stellatus Cepheus cum uxore genero ilia 
traderetur, nisi caelestium divina cognitio nomen eorum ad 
errorem fabulae traduxisset. A quibus ducti deinceps omnes, 
qui in rerum contemplatione studia ponebant, sapientes et 
habebantur et nominabantur, idque eorum nomen usque 
ad Pythagorae manavit aetatem. Quem, ut scribi auditor 
Platonis Ponticus Heraclides, vir doctus in primis, Phliuntem 
ferunt venisse, eumque cum Leonte, principe Phliasiorum, 
docte et copiose disseruisse quaedam. Cuius ingenium et 
eloquentiam cum admiratus esset Leon, quaesivisse ex 
eo, qua maxime arte con ideret; at illum: artem quidem se 
scire nullam, sed esse philosophum. Admiratum Leontem 
novitatem nominis quaesivisse, quinam essent philosophi, 
et quid inter eos et reliquos interesset;
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(III) 7. Embora vejamos esse assunto como muito 
antigo, reconhecemos, contudo, que o nome é recente. Mas 
quem pode negar que a sabedoria de fato seja antiga não 
só na existência como também no nome? Esse belíssimo 
nome era a ela atribuído, entre os antigos, pelo conheci-
mento das coisas divinas e humanas, tanto dos princípios, 
das causas e de qualquer coisa. E assim também aqueles 
sete, que assim eram tanto considerados como chama-
dos pelos gregos sofoiv (“sofoí”) e pelos nossos, sábios, e, 
muitos séculos antes, Licurgo, em cuja época diz-se que 
também viveu Homero, antes também da fundação desta 
cidade e recebemos, como tendo sido sábios e assim consi-
derados, a Ulisses e a Nestor, já nas fases heroicas.

8. Segundo a tradição, não teria sido transmitido 
que Atlas148 sustentou o céu, nem Prometeu amarrado ao 
Cáucaso, nem o cintilante Cefeu149 com a esposa, o genro e 
a ilha, caso o conhecimento divino dos celícolas não tives-
se transmitido o nome deles para divagação da história. 
Levados por eles, daí para frente, todos os que punham seus 
esforços no exame minucioso das coisas eram considerados 
e chamados sábios; e esse nome deles persistiu até a épo-
ca de Pitágoras. Conforme escreve Heráclides150 do Ponto, 
ouvinte de Platão e homem sumamente culto, a irma-se ter 
ele vindo a Fliunte e dissertado sobre alguns assuntos com 
Leonte, príncipe dos liuntenses, com muita competência e 
amplidão. Como Leonte tivesse admirado a capacidade in-
telectual e a eloquência dele, perguntou-lhe em que arte se 
irmava; ele, porém, respondeu que não conhecia arte ne-

nhuma, mas que era ilósofo. Admirado com a novidade do 
nome, Leonte perguntou quem eram os ilósofos e o que ha-
veria de diferente entre eles e os demais.
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[9] Pythagoram autem respondisse similem sibi 
videri vitam hominum et mercatum eum, qui haberetur 
maxumo ludorum apparatu totius Graeciae celebritate; nam 
ut illic alii corporibus exercitatis gloriam et nobilitatem 
coronae peterent, alii emendi aut vendendi quaestu et lucro 
ducerentur, esset autem quoddam genus eorum, idque vel 
maxime ingenuum, qui nec plausum nec lucrum quaererent, 
sed visendi causa venirent studioseque perspicerent, quid 
ageretur et quo modo, item nos quasi in mercatus quandam 
celebritatem ex urbe aliqua sic in hanc vitam ex alia vita 
et natura profectos alios gloriae servire, alios pecuniae, 
raros esse quosdam, qui ceteris omnibus pro nihilo habitis 
rerum naturam studiose intuerentur; hos se appellare 
sapientiae studiosos – id est enim philosophos –; et ut illic 
liberalissimum esset spectare nihil sibi adquirentem, sic 
in vita longe omnibus studiis contemplationem rerum, 
cognitionemque praestare.

IV. [10] Nec vero Pythagoras nominis solum inventor, 
sed rerum etiam ipsarum ampli icator fuit. Qui cum post 
hunc Phliasium sermonem in Italiam venisset, exornavit 
eam Graeciam, quae magna dicta est, et privatim et publice 
praestantissumis et institutis et artibus. Cuius de disciplina 
aliud tempus fuerit fortasse dicendi. Sed ab antiqua 
philosophia usque ad Socratem, qui Archelaum, Anaxagorae 
discipulum, audierat, numeri motusque tractabantur, et 
unde omnia orerentur quove reciderent, studioseque ab 
is siderum magnitudines intervalla cursus anquirebantur 
et cuncta caelestia. Socrates autem primus philosophiam 
devocavit e caelo et in urbibus conlocavit et in domus etiam 
introduxit et coëgit de vita et moribus rebusque bonis et 
malis quaerere.
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9. E Pitágoras respondeu que a vida dos homens lhe 
parecia semelhante àquela praça, que fosse considerada, 
pela maior aparelhagem de jogos públicos, da maior a luên-
cia em toda a Grécia; pois, como ali uns procurariam a glória 
e a nobreza da coroa com os corpos bem treinados, outros 
fossem levados pelo canto monótono e pelo ganho de vender 
e comprar, mas houvesse certo tipo dos que – ou se o quise-
res, dos sumamente nobres – não procurassem nem aplauso 
nem ganho, mas viessem para observar e cuidadosamente 
examinassem o que e como está sendo feito, da mesma for-
ma nós como que viéssemos de alguma cidade para a grande 
a luência dessa praça, assim outros viessem de outra a esta 
vida e a esta natureza para servir à glória, outros ao dinhei-
ro e houvesse uns raros que ixassem cuidadosamente os 
olhos na natureza das coisas, considerando como nada tudo 
o mais: esses se chamariam dedicados à sabedoria – isto é, 
portanto, ilósofos; – e como ali seria muito digno de pessoa 
livre ver que não adquiriu nada para si, do mesmo modo na 
vida, o exame profundo das coisas e o conhecimento prece-
dem em muito a todos os outros esforços.

(IV) 10. Mas Pitágoras não foi apenas o criador do 
nome, mas também o ampli icador das próprias coisas. 
Quando teria vindo à Itália, depois dessa exposição em 
Fliunte, enriqueceu a Grécia, que foi chamada grande, com 
magní icas instituições e artes tanto particular como pu-
blicamente. Talvez haja outra oportunidade de falar so-
bre a doutrina dele. A partir, porém, da iloso ia antiga até 
Sócrates, que ouvira a Arquelau151, discípulo de Anaxágoras, 
pesquisavam-se os números e os movimentos e de onde tudo 
se originava e onde tudo acaba, e acuradamente eram por 
eles investigadas as grandezas, as distâncias e os cursos dos 
astros e todo o irmamento. Mas Sócrates, por primeiro, fez 
descer do céu a iloso ia, colocou-a nas cidades, introduziu-a 
também nas casas e forçou a investigação sobre a vida e os 
costumes e sobre as coisas boas e as más.
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[11] Cuius multiplex ratio disputandi rerumque 
varietas et ingeni magnitudo Platonis memoria et 
litteris consecrata plura genera effecit dissentientium 
philosophorum, e quibus nos id potissimum consecuti 
sumus, quo Socratem usum arbitrabamur, ut nostram ipsi 
sententiam tegeremus, errore alios levaremus et in omni 
disputatione, quid esset simillimum veri, quaereremus. 
Quem morem cum Carneades acutissime copiosissimeque 
tenuisset, fecimus et alias saepe et nuper in Tusculano, ut 
ad eam consuetudinem disputaremus. Et quadridui quidem 
sermonem superioribus ad te perscriptum libris misimus, 
quinto autem die cum eodem in loco consedissemus, sic est 
propositum, de quo disputaremus:
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11. Seu sistema multiforme de discutir, a variedade 
dos assuntos e a grandeza da capacidade intelectual, con-
sagrada pela tradição e pelos escritos de Platão, produziu 
muitos tipos de ilósofos de opiniões divergentes. Dentre 
essas, nós adotamos sobretudo aquilo que julgamos ter 
Sócrates usado, a im de nós mesmos nos garantirmos, 
desoneramos os outros do erro e procurarmos, em qual-
quer discussão, aquilo que esteja o mais próximo possível 
da verdade. Como Carnéades152 tivesse mantido, com gran-
de perspicácia e frequência, esse procedimento, izemos 
de modo que discutíssemos segundo esse costume, tan-
to várias vezes em outros locais, como recentemente em 
Túsculo. E o que é melhor; enviamos a ti a conversação dos 
quatro dias, transcrita nos livros anteriores; mas no quinto 
dia, quando nos reunimos no mesmo lugar, sobre o que dis-
cutíssemos, foi proposto o seguinte:
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V. [12] – Non mihi videtur ad beate vivendum satis 
posse virtutem.
– At hercule Bruto meo videtur, cuius ego iudicium, 
pace tua dixerim, longe antepono tuo.
– Non dubito, nec id nunc agitur, tu illum quantum 
ames, sed hoc, quod mihi dixi videri, quale sit, de quo 
a te disputari volo.
– Nempe negas ad beate vivendum satis posse 
virtutem?
– Prorsus nego.
– Quid? ad recte honeste laudabiliter, postremo ad 
bene vivendum satisne est praesidi in virtute?
– Certe satis.
– Potes igitur aut, qui male vivat, non eum miserum 
dicere aut, quem bene fateare, eum negare beate 
vivere?
– Quidni possim? nam etiam in tormentis recte 
honeste laudabiliter et ob eam rem bene vivi potest, 
dum modo intellegas, quid nunc dicam ‘bene.’ Dico 
enim constanter graviter sapienter fortiter. Haec 
etiam in eculeum coiciuntur, quo vita non adspirat 
beata.
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(V) 12. – Não me parece que a virtude possa ser su i-
ciente para se viver com felicidade. 

– Contrariamente, por Hércules!, parece a meu amigo 
Bruto, cujo ponto de vista, diria por tua tranquilidade, eu an-
teponho em muito ao teu. 

– Não duvido, nem se trata disso agora, do quanto tu o 
estimes, mas o que eu disse parecer-me, qual seja sua nature-
za, quero que seja discutido por ti em relação ao que de fato é. 

– Sem dúvida, negas que a virtude possa ser su iciente 
para se viver com felicidade? 

– Nego inteiramente. 
– Por quê? Por ventura não é su iciente ao que preside 

estar com a virtude para viver correta, honesta e louvavel-
mente e, inalmente, com felicidade? 

– Sem dúvida, é su iciente. 
– Podes, portanto, dizer que ou não seja infeliz quem 

viva mal, ou quem reconheça viver bem que negue viver feliz? 
– Por que eu não poderia? Pois mesmo nas a lições 

pode-se viver correta, honesta e louvavelmente e, conse-
quentemente, bem, conquanto que compreendas o que agora 
quero dizer com “bem”: pois, quero dizer com perseverança, 
com seriedade, com sabedoria e com coragem. Isso também 
é acrescentado ao cavalete153, no qual a vida feliz não sopra 
favoravelmente.
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[13] – Quid igitur? solane beata vita, quaeso, relinquitur 
extra ostium limenque carceris, cum constantia gravitas 
fortitudo sapientia reliquaeque virtutes rapiantur ad tortorem 
nullumque recusent nec supplicium nec dolorem?
– Tu, si quid es facturus, nova aliqua conquiras oportet; 
ista me minime movent, non solum quia pervulgata sunt, 
sed multo magis, quia, tamquam levia quadam vina nihil 
valent in aqua, sic Stoicorum ista magis gustata quam 
potata delectant. Velut iste chorus virtutum in eculeum 
impositus imagines constituit ante oculos cum amplissima 
dignitate, ut ad eas cursim perrectura nec eas beata vita 
a se desertas passura videatur; cum autem animum ab 
ista pictura imaginibusque virtutum ad rem veritatemque 
traduxeris, hoc nudum relinquitur, possitne quis beatus 
esse, quam diu torqueatur.

[14] Quam ob rem hoc nunc quaeramus; virtutes 
autem noli vereri ne expostulent et querantur se a beata vita 
esse relictas. Si enim nulla virtus prudentia vacat, prudentia 
ipsa hoc videt, non omnis bonos esse etiam beatos, multaque 
de M. Atilio Q. Caepione M. Aquilio recordatur, beatamque 
vitam, si imaginibus potius uti quam rebus ipsis placet, 
conantem ire in eculeum retinet ipsa prudentia negatque ei 
cum dolore et cruciatu quicquam esse commune.
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13. – Então, por quê? Só a vida feliz, se te apraz, é dei-
xada fora da porta e do limiar do cárcere, quando a constân-
cia, a seriedade, a coragem, a sabedoria e as demais virtudes 
são assumidas à força pelo algoz e não rejeitam nenhum su-
plício nem dor? 
– Tu, se vais fazer algo, é necessário que procures com em-
penho algo novo; isso não me abala, não só porque é banal, 
mas muito mais porque, como certos vinhos suaves não têm 
nenhum sabor com água, do mesmo modo essas colocações 
dos estoicos agradam mais se experimentadas do que se 
tomadas. Como esse conjunto de virtudes, colocado no ca-
valete, forma imagens diante dos olhos com total dignidade, 
de modo que não pareça haver de atingi-las rapidamente, 
nem consentir que elas sejam abandonadas pela vida feliz. 
Quando, porém, levares teu espírito deste quadro e das ima-
gens das virtudes para a realidade e para a verdade, isso se 
torna vazio, e pode alguém ser feliz enquanto é torturado.

14. Por tal motivo, procuremos isso agora; não re-
ceies, porém, que as virtudes exijam com insistência e se 
queixem por terem sido deixadas de lado em relação à vida 
feliz. Pois, se nenhuma virtude carece de prudência, a pró-
pria prudência vê isso: nem todos os bons são também feli-
zes. E recordam-se muitos fatos a respeito de M. Atílio154, Q. 
Cepião e M. Aquílio, e, caso agrade mais utilizar imagens que 
as próprias coisas, a própria prudência impede a vida feliz de 
tentar ir para o cavalete, e lhe nega que algo exista comum 
com a dor e o tormento. 
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VI. [15] – Facile patior te isto modo agere, etsi iniquum 
est praescribere mihi te, quem ad modum a me disputari 
velis. Sed quaero, utrum aliquid actum superioribus diebus 
an nihil arbitremur.
– Actum vero, et aliquantum quidem.
– Atqui, si ita est, pro ligata iam haec et paene ad exitum 
adducta quaestio est.
– Quo tandem modo?
– Quia motus turbulenti iactationesque animorum incitatae 
et impetu inconsiderato elatae rationem omnem repellentes 
vitae beatae nullam partem relinquunt. Quis enim potest 
mortem aut dolorem metuens, quorum alterum saepe adest, 
alterum semper impendet, esse non miser? Quid, si idem, 
quod plerumque it paupertatem ignominiam infamiam 
timet, si debilitatem caecitatem, si denique, quod non modo 
singulis homininibus, sed potentibus populis saepe contigit, 
servitutem? potest ea timens esse quisquam beatus?
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(VI) 15. Aceito facilmente que ajas dessa forma, em-
bora para mim não seja justo predeterminar-te o modo pelo 
qual queres que eu discuta. Mas pergunto se vamos conside-
rar algo praticado nos dias anteriores ou nada. 
– De fato realizado, e em quantidade apreciável. 
– Nesse caso, se realmente é assim, essa questão já foi resol-
vida e quase levada à conclusão. 
– Como en im? 
– Porque os movimentos desordenados e as agitações dos 
espíritos, provocadas e arrastadas por impulso inconsidera-
do, afastando toda a razão, não deixam nenhum espaço para 
a vida feliz. Pois, quem pode não ser infeliz, temendo a morte 
e a dor, uma das quais muitas vezes se faz presente e a outra 
está sempre ameaçando? Por que, fato muito frequente, se 
receia a pobreza, a ignomínia e a infâmia, se tem medo da 
fraqueza, da cegueira, e si, inalmente, da escravidão, que su-
cedeu não só a pessoas individualmente mas também, mui-
tas vezes, a povos poderosos? Pode alguém ser feliz, temen-
do tudo isso?
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[16] Quid, qui non modo ea futura timet, verum 
etiam fert sustinetque praesentia – adde eodem exilia luctus 
orbitates: qui rebus his fractus aegritudine eliditur, potest 
tandem esse non miserrimus? Quid vero? illum, quem 
libidinibus in lammatum et furentem videmus, omnia rabide 
adpetentem cum inexplebili cupiditate, quoque af luentius 
voluptates undique hauriat, eo gravius ardentiusque 
sitientem, nonne recte miserrimum dixeris? quid? elatus 
ille levitate inanique lactitia exultans et temere gestiens 
nonne tanto miserior quanto sibi videtur beatior? Ergo ut hi 
miseri, sic contra illi beati, quos nulli metus terrent, nullae 
aegritudines exedunt, nullae libidines incitant, nullae futtiles 
laetitiae exultantes languidis liquefaciunt voluptatibus. Ut 
maris igitur tranquillitas intellegitur nulla ne minima quidem 
aura luctus commovente, sic animi quietus et placatus 
status cernitur, cum perturbatio nulla est, qua moveri queat.

[17] Quodsi est qui vim fortunae, qui omnia humana, 
quae cuique accidere possunt, tolerabilia ducat, ex quo nec 
timor eum nec angor attingat, idemque si nihil concupiscat, 
nulla ecferatur animi inani voluptate, quid est cur is non 
beatus sit? et si haec virtute ef iciuntur, quid est cur virtus 
ipsa per se non ef iciat beatos?

VII. – Atqui alterum dici non potest, quin i, qui 
nihil metuant, nihil angantur, nihil concupiscant, nulla 
impotenti laetitia ecferantur, beati sint, itaque id tibi 
concedo. Alterum autem iam integrum non est; superioribus 
enim disputationibus effectum est vacare omni animi 
perturbatione sapientem.
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16. Por que, quem teme não só os eventos futuros, mas 
também carrega e aguenta os presentes – acrescenta a isso 
os desterros, os lutos e as perdas de seres queridos: quem é 
esmagado pelo sofrimento, quebrado por esses infortúnios, 
a inal pode não ser extremamente infeliz? Mas, por quê? 
Acaso não considerarias sumamente infeliz aquele que vi-
mos in lamado pelos desejos e furioso, arrebatadamente de-
sejando tudo com inexplicável volúpia, e ainda que deguste 
os prazeres de toda parte com maior abundância, tanto mais 
forte e ardentemente tem sede? Como? Aquele que é levado 
pela leviandade, exulta com contentamento vão e temeraria-
mente se excede, não é tanto mais infeliz quanto a ele mesmo 
lhe parece ser mais feliz? Portanto, como esses infelizes, ao 
contrário assim são felizes aqueles, aos quais medo algum 
aterroriza, nenhuma doença devora, nenhum desejo incita 
e não se excedem por nenhuma alegria fútil, se desoneram 
com prazeres suaves. Como a calma do mar, por exemplo, 
se percebe pela ausência de qualquer vento, por menor que 
seja, agitando as ondas, do mesmo modo se distingue o esta-
do calmo e apaziguado do espírito, quando não há nenhuma 
perturbação pela qual possa ser agitado.

17. Se porém existir quem considere mais toleráveis a 
força da sorte e todas as coisas humanas, que podem aconte-
cer a qualquer um, de modo que nem o temor nem a angústia 
o atinjam, e se igualmente nada cobice, não seja atacado por 
nenhum desejo vão, por qual razão não seria ele feliz? Se isso 
é realizado com a virtude, por que seria que a própria virtu-
de por si mesma não o tornaria feliz? 

(VII) E não se pode dizer outra coisa a não ser que os 
que nada temam, por nada se angustiem, nada desejem, não 
se exaltem com nenhum contentamento desenfreado, esses 
sejam felizes, assim te concedo. Mas a outra possibilidade já 
não é completa; ixou-se nas discussões anteriores que o sá-
bio está livre de toda perturbação do espírito.
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[18] – Nimirum igitur confecta res est; videtur enim 
ad exitum venisse quaestio.

– Propemodum id quidem.
– Verum tamen mathematicorum iste mos est, non est 
philosophorum. Nam geometrae cum aliquid docere volunt, 
si quid ad eam rem pertinet eorum quae ante docuerunt, id 
sumunt pro concesso et probato, illud modo explicant, de quo 
ante nihil scriptum est; philosophi quamcumque rem habent 
in manibus, in eam quae conveniunt, congerunt omnia, etsi 
alio loco disputata sunt. Quod ni ita esset, cur Stoicus, si 
esset quaesitum, satisne ad beate vivendum virtus posset, 
multa diceret? Cui satis esset rispondere se ante docuisse 
nihil bonum esse nisi quod honestum esset, hoc probato 
consequens esse beatam vitam virtute esse contentam, et 
quo modo hoc sit consequens illi, sic illud huic, ut, si beata 
vita virtute contenta sit, nisi honestum quod sit, nihil aliud 
sit bonum.

[19] Sed tamen non agunt sic; nam et de honesto et de 
summo bono separatim libri sunt, et cum ex eo ef iciatur satis 
magnam in virtute ad beate vivendum esso vim, nihilo minus 
hoc agunt separatim. Propriis enim et suis argumentis et 
admonitionibus tractanda quaeque res est, tanta praesertim. 
Cave enim putes ullam in philosophia vocem emissam 
clariorem ullumve esse philosophiae promissum uberius 
aut maius. Nam quid pro itetur? o di boni! perfecturam se, 
qui legibus suis paruisset, ut esset contra fortunam semper 
armatus, ut omnia praesidia haberet in se bene beateque 
vivendi, ut esset semper denique beatus.
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18. – Seguramente o assunto está então concluído, pois 
parece que a questão chegou ao im. 
– Na verdade, apenas mais ou menos. 
– Pois, de fato esse é o costume dos matemáticos, não é o 
dos ilósofos. Assim os geômetras, quando querem ensinar 
alguma coisa, se algo se refere àquilo que ensinaram ante-
riormente, consideram-no como concedido e aprovado, ex-
plicam apenas aquilo sobre que nada foi escrito antes. Os 
ilósofos, qualquer coisa que tenham nas mãos, com a qual 

estão de acordo, reúnem tudo, ainda que tenha sido discuti-
do em outro lugar. Porque, se assim não fosse, por qual razão 
o estoico, caso fosse posta a pergunta sobre se a virtude po-
deria ser su iciente para se viver com felicidade, diria mui-
tas coisas? Ser-lhe-ia su iciente responder que havia antes 
ensinado nada haver de bom, a não ser o que fosse honesto. 
Aprovada essa proposição, é consequência que a vida feliz 
se deve à virtude; e do mesmo modo que isso é consequente 
daquele princípio, assim aquele deste, tanto que, se a vida 
feliz é devida à virtude, nada diferente seja bom a não ser o 
que seja honesto.

19. De fato, porém, não agem assim; pois há livros em 
separado tanto sobre o que é honesto como sobre o sumo 
bem; e porque se conclui desse fato que a força su iciente-
mente grande para se viver com felicidade está na virtude, 
tratam disso separadamente sem qualquer razão. Pois todo 
assunto deve ser tratado seja com argumentos seja com su-
gestões adequadas, sobretudo as tão importantes. Precavei-
te, contudo, de julgar que algum conceito emitido na iloso ia 
seja mais claro ou alguma promessa da iloso ia seja mais 
e icaz ou maior. Então o que prometerá? Ó bons deuses! Que 
haveria de conseguir que, quem obedecesse a suas leis, esti-
vesse sempre armado contra a sorte, que tivesse nela todas 
as defesas para viver bem e feliz, para que a inal fosse sem-
pre feliz.
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[20] Sed videro, quid ef iciat; tantisper hoc ipsum 
magni aestumo, quod pollicetur. Nam Xerxes quidem 
refertus omnibus praemiis donisque fortunae, non equitatu, 
non pedestribus copiis, non navium moltitudine, non in inito 
pondere auri contentus praemium proposuit, qui invenisset 
novam voluptatem – qua ipsa non fuit contentus; neque 
enim umquam inem inveniet libido –, nos vellem praemio 
elicere possemus, qui nobis aliquid adtulisset, quo hoc 
irmius crederemus.

VIII. [21] – Vellem id quidem, sed habeo paulum, 
quod requiram. Ego enim adsentior eorum quae posuisti 
alterum alteri consequens esse, ut, quem ad modum, si, quod 
honestum sit, id solum sit bonum, sequatur vitam beatam 
virtute con ici, sic, si vita beata in virtute sit, nihil esse nisi 
virtutem bonum. Sed Brutus tuus auctore Aristo et Antiocho 
non sentit hoc; putat enim, etiamsi sit bonum aliquod praeter 
virtutem, tamen ad beate vivendum satis posse virtutem. 
– Quid igitur? contra Brutumne me dicturum putas?
– Tu vero, ut videtur; nam prae inire non est meum.

[22] – Quid cuique igitur consentaneum sit, alio loco. 
Nam ista mihi et cum Antiocho saepe et cum Aristo nuper, 
cum Athenis imperator apud eum deversarer, dissensio fuit. 
Mihi enim non videbatur quisquam esse beatus posse, cum 
in malis esset; in malis autem sapientem esse posse, si essent 
ulla corporis aut fortunae mala. Dicebantur haec, quae 
scripsit etiam Antiochus locis pluribus, virtutem ipsam per 
se beatam vitam ef icere posse neque tamen beatissimam; 
deinde ex maiore parte plerasque res nominari, etiamsi 
quae pars abesset, ut vires, ut valetudinem, ut divitias, ut 
honorem, ut gloriam, quae genere, non numero cernerentur; 
item beatam vitam, etiamsi ex aliqua parte clauderet, tamen 
ex multo maiore parte optinere nomen suum.
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20. Entretanto, hei de ver o que ela realiza; durante 
todo esse tempo, muito avalio o que exatamente promete. Na 
verdade, Xerxes, repleto de todas as vantagens e dons da for-
tuna, não satisfeito com uma cavalaria, com tropas de infan-
taria, com uma multidão de navios, com enorme quantidade 
de ouro, solicitou o bene ício de que encontrasse um novo 
prazer – com a qual também não icou satisfeito, pois o dese-
jo nunca encontrará um limite, – desejaria que pudéssemos 
evocar um bene ício, com que algo nos fosse trazido e em 
que con iássemos mais irmemente. 

(VIII) 21. Quereria isso de fato, mas tenho pouca coisa 
que eu buscaria. Pois concordo com as considerações que colo-
caste, de que um é consequência do outro, de modo que, se ape-
nas o que é honesto é um bem, resulte igualmente que a vida 
feliz se realize pela virtude, assim, se a vida feliz está na virtude, 
nada é bom a não ser a virtude. Contudo, teu Bruto não pensa 
isso, segundo a doutrina de Aristo e de Antíoco155; pois conside-
ra que a virtude pode ser su iciente para viver com felicidade, 
embora haja algum bem além da virtude. – O que então? Julgas 
que vou me pronunciar contra Bruto? Mas tu sim, ao que pare-
ce; de fato não me pertence de inir previamente.

22. Portanto, o que seja razoável para cada um, veremos 
em outro lugar. Pois essa discordância aconteceu comigo, tan-
to com Antíoco muitas vezes como com Aristo recentemente, 
quando, como chefe, me hospedei na casa dele em Atenas. Pois 
não me parecia que alguém possa ser feliz, quando está mal, 
mas o sábio pode estar mal, caso existam uns males do corpo 
ou da sorte. Dizia-se aquilo que Antíoco escreveu também em 
muitas passagens, que a própria virtude por si pode tornar a 
vida feliz, mas não totalmente. Em seguida, são denominadas 
muitas coisas dentre a parte maior, embora faltem algumas par-
tes, como as forças, a saúde, as riquezas, a honra e a glória, que 
são separadas pela espécie, não pelo número. Da mesma forma, 
a vida feliz, ainda que a restringisse por alguma parte, contudo 
conserva seu nome em uma parte muito maior.
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[23] Haec nunc enucleare non ita necesse est, 
quamquam non constantissime dici mihi videntur. Nam et, 
qui beatus est, non intellego quid requirat, ut sit beatior – si 
est enim quod desit, ne beatus quidem est – , et quod ex maiore 
parte unam quamque rem appellari spectarique dicunt, est 
ubi id isto modo valeat; cum vero tria genera malorum esse 
dicant, qui duorum generum malis omnibus urgeatur, ut 
omnia advorsa sint in fortuna, omnibus oppressum corpus 
et confectum doloribus, huic paulumne ad beatam vitam 
deesse dicemus, non modo ad beatissimam?

IX. [24] Hoc illud est, quod Theophrastus sustinere 
non potuit. Nam cum statuisset verbera, tormenta, cruciatus, 
patriae eversiones, exilia, orbitates magnam vim habere ad 
male misereque vivendum, non est ausus elate et ample 
loqui, cum humiliter demisseque sentiret. Quam bene, non 
quaeritur, constanter quidem certe. Itaque mihi placere non 
solet consequentia reprehendere, cum prima concesseris. 
Hic autem elegantissimus omnium philosophorum et 
eruditissimus non magnopere reprehenditur, cum tria 
genera dicit bonorum, vexatur autem ab omnibus primum 
in eo libro quem scripsit de vita beata, in quo multa disputat, 
quam ob rem is, qui torqueatur qui crucietur, beatus esse 
non possit. In eo etiam putatur dicere in rotam – id est 
genus quoddam tormenti apud Graecos – beatam vitam non 
escendere. Non usquam id quidem dicit omnino, sed quae 
dicit, idem valent. 
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23. Agora não é tão necessário examinar a fundo essas 
coisas, embora me pareça que elas não são ditas de modo 
muito constante. De fato também não compreendo o que 
procure quem é feliz, para que seja mais feliz – pois se fal-
ta algo, realmente não é feliz, – e porque a irmam, na maior 
parte, ser evocada e esperada uma coisa qualquer, é onde 
isso tem valor sob esse ponto de vista. Mas quando se diz 
que existem três espécies de males, em que se é compelido 
a todos os males dos dois tipos, de modo que tudo seja ad-
verso na fortuna e o corpo oprimido e consumido por todas 
as dores, diremos que lhe falta pouco para a vida feliz, não 
apenas para a muito feliz?

(IX) 24. Isso é o que Teofrasto não pode sustentar. Em 
verdade, depois de ter estabelecido que os açoites, os tormen-
tos, as torturas, as ruínas da pátria, os exílios e as privações 
dos entes queridos exercem grande força para se viver mal 
e miseravelmente, não ousou falar em tom elevado e amplo, 
porque se sentia humilhado e inferiorizado. Não se questiona 
quão bem, mas de certo quão constantemente. Por isso não 
costuma ser agradável para mim rejeitar as conclusões, quan-
do tinhas aceito as premissas. Mas esse mais perfeito e eru-
dito dentre todos os ilósofos não é muito censurado, porque 
diz haver três espécies de bens, mas é por todos criticado, es-
pecialmente naquele livro que escreveu sobre a vida feliz, no 
qual disserta sobre muitos assuntos, porque diz não poder ser 
feliz aquele que é atormentado e torturado. Nele também se 
considera que ele diz que a vida feliz não sobe para a roda156 – 
esse é certo tipo de tormento entre os gregos. Não chega dizer 
isso de modo absoluto, mas o que diz, tem o mesmo valor.
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[25] Possum igitur, cui concesserim in malis esse 
dolores corporis, in malis naufragia fortunae, huic suscensere 
dicenti non omnis bonos esse beatos, cum in omnis bonos 
ea, quae ille in malis numerat, cadere possint? Vexatur idem 
Theophrastus libris et scholis omnium philosophorum, quod 
in Callisthene suo laudarit illam sententiam: 

‘Vitam regit fortuna, non sapientia.’
Negant ab ullo philosopho quicquam dictum esse 

languidius. Recte id quidem, sed nihil intellego dici potuiisse 
constantius. Si enim tot sunt in corpore bona, tot extra 
corpus in casu atque fortuna, nonne consentaneum est plus 
fortunam, quae domina rerum sit et externarum et ad corpus 
pertinentium, quam consilium valere? 

[26] An malumus Epicurum imitari? qui multa 
praeclare saepe dicit; quam enim sibi constanter 
convenienterque dicat, non laborat. Laudat tenuem victum. 
Philosophi id quidem, sed si Socrates aut Antisthenes 
diceret, non is qui inem bonorum voluptatem esse dixerit. 
Negat quemquam iucunde posse vivere, nisi idem honeste 
sapienter iusteque vivat. Nihil gravius, nihil philosophia 
dignius, nisi idem hoc ipsum ‘honeste sapienter iuste’ ad 
voluptatem referret. Quid melius quam: ‘fortunam exiguam 
intervenire sapienti’? sed hoc isne dicit, qui, cum dolorem 
non modo maxumum malum, sed solum malum etiam 
dixerit, toto corpore opprimi possit doloribus acerrumis 
tum, cum maxime contra fortunam glorietur?
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25. Portanto, posso acolher aquele, a quem concedi 
estarem as dores do corpo e os naufrágios da sorte entre os 
males, o qual a irma não serem felizes todos os bons, quando 
pode recair sobre todos os bons aquilo que ele enumera entre 
os males? Teofrasto é criticado também nos livros e nas esco-
las de todos os ilósofos, porque citou aquela sentença em seu 
Calístenes: "A fortuna e não a sabedoria rege a vida". Nega-se 
que algo mais enervante tenha sido dito por algum ilósofo. 
E isso corretamente, mas entendo que nada poderia ter sido 
dito de modo mais inabalável. Pois, se existem tão grandes 
bens no corpo, tão grandes também fora do corpo no acaso 
e na fortuna, por ventura não é mais coerente que a fortuna, 
que seria a dona das coisas tanto externas como as relativas 
ao corpo, tenha mais força do que a deliberação? 

26. Ou preferimos imitar a Epicuro? Ele diz frequen-
temente muitas coisas de modo lúcido. Contudo, não se pre-
ocupa com quão pouco se expresse de modo irme e conve-
niente. Enaltece os meios parcos de subsistência. O mesmo 
de fato fazem os ilósofos, mas caso Sócrates ou Antístenes o 
dissessem, não seria nenhum dos dois que diria ser o prazer 
o objetivo dos bens. Nega que alguém possa viver com satis-
fação, a não ser que viva honesta, sábia e justamente. Nada 
mais sério, nada mais digno da iloso ia do que relacionar 
esse mesmo "honesta, sábia e justamente" da mesma forma 
ao prazer. O que é melhor do que: "a sorte tem in luência mí-
nima sobre o sábio"? Mas acaso isso diz aquele que, ao a ir-
mar que a dor é não apenas o mal supremo como também o 
único mal, possa ser oprimido no corpo todo por dores ter-
ríveis e precisamente então vangloriar-se particularmente 
contra a sorte?
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[27] Quod idem melioribus etiam verbis Metrodorus: 
‘Occupavi te’ inquit, ‘Fortuna, atque cepi omnisque aditus 
tuos interclusi, ut ad me adspirare non posses.’ Praeclare, si 
Aristo Chius aut si Stoicus Zenon diceret, qui, nisi quod turpe 
esset, nihil malum duceret; tu vero, Metrodore, qui omne 
bonum in visceribus medullisque condideris et de inieris 
summum bonum irma corporis adfectione explorataque 
<eius> spe contineri, Fortunae aditus interclusisti? Quo 
modo? isto enim bono iam exspoliari potes.

X. [28] Atqui his capiuntur imperiti, et propter huius 
modi sententias istorum hominum est multitudo; acute 
autem disputantis illud est, non quid quisque dicat, sed quid 
cuique dicendum sit, videre. Velut in ea ipsa sententia, quam 
in hac disputatione suscepimus, omnis bonos semper beatos 
volumus esse. Quos dicam bonos, perspicuum est; omnibus 
enim virtutibus instructos et ornatos tum sapientis, tum 
viros bonos dicimus. Videamus, qui dicendi sint beati.

[29] Equidem eos existimo, qui sint in bonis nullo 
adiuncto malo; neque ulla alia huic verbo, cum beatum 
dicimus, subiecta notio est nisi secretis malis omnibus 
cumulata bonorum complexio. Hanc assequi virtus, si 
quicquam praeter ipsam boni est, non potest. Aderit enim 
malorum, si mala illa ducimus, turba quaedam: paupertas, 
ignobilitas, humilitas, solitudo, amissio suorum, graves 
dolores corporis, perdita valitudo, debilitas, caecitas, 
interitus patriae, exilium, servitus denique. In his tot et 
tantis – atque etiam plura possunt accidere – potest esse 
sapiens; nam haec casus importat, qui, in sapientem potest 
incurrere. At si ea mala sunt, quis potest praestare semper 
sapientem beatum fore, cum vel in omnibus his uno tempore 
esse possit?
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27. Essas ideias são expressas também por Metrodoro 
com palavras mais adequadas: “Apoderei-me de ti”, – diz – 
“Fortuna, tomei e fechei todos os teus acessos, para que não 
pudesses me favorecer.” Excelente, se Aristo Quio ou Zenão, 
o estoico, o dissessem, com que não traria mal algum, a não 
ser o que fosse desonesto. Mas tu, Metrodoro, que colocaste 
o fundamento de todo bem nas vísceras e nas medulas e de-
iniste que o sumo bem reside na disposição irme do corpo 

e na provada esperança dessa disposição, cerraste os aces-
sos da fortuna? De que maneira? Pois já podes ser despojado 
desse bem.

(X) 28. E os incultos são apanhados por esses e devido 
às a irmações desse tipo existe uma multidão de tais pesso-
as; pois é característica de quem discute sutilmente ver não 
o que qualquer um diga, mas o que deve ser dito a cada um. 
Como naquela mesma proposição, que assumimos nesta dis-
cussão, queremos que todos os bons sejam felizes. A quem 
considero bom, é muito claro; pois declaramos homens tanto 
bons como sábios aos dotados e adornados de todas as virtu-
des. Vejamos quem deve ser declarado feliz.

29. Evidentemente considero-os assim, os que este-
jam bem sem acréscimo de nenhum mal; e não há nenhu-
ma outra ideia subjacente nesta palavra, a não ser a reunião 
cumulativa dos bens através de todos os males secretos. 
A essa, a virtude não pode alcançar, se algo de bom existe 
além dela mesma. Pois estará presente certo grupo de males, 
caso tomemos por males os citados: a pobreza, a desonra, 
a humilhação, a solidão, a perda dos seus familiares, graves 
dores do corpo, a saúde perdida, a debilidade, a cegueira, a 
destruição da pátria, o exílio e, a inal, a escravidão. O sábio 
pode estar com esses tão grandes e numerosos males – e ou-
tros muitos podem sobrevir; de fato, o acaso os traz, com que 
pode afetar o sábio. Se, porém, esses são males, quem pode 
garantir que o sábio será sempre feliz, quando pode até estar 
com todos eles ao mesmo tempo?
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[30] Non igitur facile concedo neque Bruto meo 
neque communibus magistris nec veteribus illis, Aristoteli 
Speusippo Xenocrati Polemoni, ut, cum ea quae supra 
enumeravi in malis numerent, idem dicant semper beatum 
esse sapientem. Quos si titulus hic delectat insignis et 
pulcher, Pythagora Socrate Platone dignissimus, inducant 
animum illa, quorum splendori capiuntur, vires valetudinem 
pulchritudinem divitias honores opes contemnere eaque, 
quae is contraria sunt, pro nihilo ducere: tum poterunt 
clarissima voce pro iteri se neque fortunae impetu nec 
multitudinis opinione nec dolore nec paupertate terreri, 
omniaque sibi in sese esse posita, nec esse quicquam extra 
suam potestatem, quod ducant in bonis.

[31] Nunc et haec loqui, quae sunt magni cuiusdam et 
alti viri, et eadem, quae vulgus, in malis et bonis numerare 
concedi nullo modo potest. Qua gloria commotus Epicurus 
exoritur; cui etiam, si displacet, videtur semper sapiens 
beatus. Hic dignitate huius sententiae capitur, sed numquam 
id diceret, si ipse se audiret. Quid est enim quod minus 
conveniat, quam ut is, qui vel summum vel solum malum 
dolorem esse dicat, idem censeat ‘quam hoc suave est!’ 
tum, cum dolore crucietur, dicturum esse sapientem? Non 
igitur ex singulis vocibus philosophi spectandi sunt, sed ex 
perpetuitate atque constantia.
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30. Nessas circunstâncias, não concedo facilmente 
nem a meu Bruto nem aos mestres comuns ou àqueles anti-
gos, Aristóteles, Speusipo157, Xenócrates e Pólemon, que a ir-
mam igualmente ser o sábio sempre feliz, quando enume-
ram entre os males aquilo que acima enumerei. Se esse título 
de glória, nobre e belo, muito digno de Pitágoras, Sócrates e 
Platão, lhes agrada, que introduzam no espírito aquelas coi-
sas através de cujo esplendor são apreendidas: menosprezar 
as forças, a saúde, a beleza, as riquezas, as honras e os recur-
sos; e considerar como nada aquilo que lhes é contrário: en-
tão poderão a irmar alto e claro que não são amedrontados 
nem pelo ataque da sorte, nem pela opinião das multidões, 
nem pela dor, nem pela pobreza e que tudo está posto dentro 
de si mesmos e não existe coisa alguma, fora de seu controle, 
que leve aos bens.

31. Neste momento, também não se pode falar do que 
diz respeito a certo e respeitável homem e das mesmas coi-
sas que o povo enumera entre os males e os bens, não pode 
ser concedido de forma alguma. Epicuro surgiu arrastado por 
essa glória; também a ele, caso não lhe agradar, parece que 
o sábio é sempre feliz. Esse é dominado pelo prestígio dessa 
a irmação, mas nunca a diria, se ele ouvisse a si mesmo. Pois 
o que é menos conveniente do que aquele que a irme ser a 
dor ou o supremo ou o único mal, que considere ‘quanto isto 
é suave’, precisamente quando é atormentado pela dor, have-
rá de dizer que é sábio? Portanto, os ilósofos não devem ser 
contemplados por palavras isoladas, mas pela perenidade e 
pela constância.
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XI. [32] – Adducis me, ut tibi adsentiar. Sed tua quoque 
vide ne desideretur constantia.
– Quonam modo?
– Quia legi tuum nuper quartum de inibus; in eo mihi 
videbare contra Catonem disserens hoc velle ostendere – 
quod mihi quidem probatur – inter Zenonem et Peripateticos 
nihil praeter verborum novitatem interesse. Quod si ita 
est, quid est causae quin, si Zenonis rationi consentaneum 
sit satis magnam vim in virtute esse ad beate vivendum, 
liceat idem Peripateticis dicere? Rem enim opinor spectari 
oportere, non verba.

[33] Tu quidem tabellis obsignatis agis mecum et 
testi icaris, quid dixerim aliquando aut scripserim. Cum 
aliis isto modo, qui legibus impositis disputant: nos in 
diem vivimus; quodcumque nostros animos probabilitate 
percussit, id dicimus, itaque soli sumus liberi. Verum 
tamen, quoniam de constantia paulo ante diximus, non ego 
hoc loco id quaerendum puto, verumne sit, quod Zenoni 
placuerit quodque eius auditori Aristoni, bonum esse 
solum, quod honestum esset, sed si ita esset, tum <fueritne 
consentaneum>, ut totum hoc beate vivere in una virtute 
poneret.

[34] Quare demus hoc sane Bruto, ut sit beatus 
semper sapiens – quam sibi conveniat, ipse viderit; gloria 
quidem huius sententiae quis est illo viro dignior? –, nos 
tamen teneamus, ut sit idem beatissimus.

XII. Et si Zeno Citieus, advena quidam et ignobilis 
verborum opifex, insinuasse se in antiquam philosophiam 
videtur, huius sententiae gravitas a Platonis auctoritate 
repetatur, apud quem saepe haec oratio usurpata est, ut nihil 
praeter virtutem diceretur bonum.
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(XI) 32. Fazes-me vir a ti, para que eu concorde conti-
go. Contudo, vê também que tua perseverança não se abata. 
– De que modo? 
– Por que li teu recente quarto livro sobre os limites; nele 
parecia-me que, fazendo uma exposição contra Catão, que-
rias mostrar isso – o que para mim está realmente demons-
trado – que entre Zenão e os peripatéticos nada existe além 
da inovação das palavras. Se assim for, qual seria a causa pela 
qual se permitira aos peripatéticos a irmar o mesmo, caso se 
esteja de acordo com o argumento de Zenão, de que há na 
virtude uma força su icientemente grande para se viver com 
felicidade? Pois, sou da opinião de que é necessário levar em 
conta a coisa, não as palavras.

33. Tu de fato ages comigo nas tabuinhas com selo e és 
testemunha do que eu tenha alguma vez dito ou escrito. Com 
os outros, que discutem segundo determinações impostas, su-
cede desse modo: nós vivemos para o dia presente; o que quer 
que atinja nossos espíritos com probabilidade, nós o dizemos, 
por isso só nós somos livres. Entretanto, já que falamos pouco 
antes a respeito da constância, não considero adequado, neste 
lugar, perguntar se é verdade que foi do agrado de Zenão e 
de seu ouvinte Aristão158, que só é um bem o que for honesto, 
mas se assim fosse, seria então coerente que colocasse todo 
esse viver com felicidade em uma única virtude.

34. Por que razão concedemos, sem dúvida, isso a 
Bruto, que o sábio seja sempre feliz – o quanto lhe convenha, 
veja ele mesmo; de fato, quem é mais digno da glória dessa 
proposição do que aquele homem? – nós, contudo, augura-
mos que seja igualmente muito feliz. 

(XII) E se Zenão, da cidade de Cítios, um estrangeiro e 
um desconhecido fabricador de palavras, parece se ter insi-
nuado na iloso ia antiga, o valor dessa proposição seja rei-
vindicado à autoridade de Platão, em cujas obras essa propo-
sição foi usada muitas vezes, de que nada deve declarado um 
bem além da virtude.
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[35] Velut in Gorgia Socrates, cum esset ex 
eo quaesitum, Archelaum Perdiccae ilium, qui tum 
fortunatissimus haberetur, nonne beatum putaret, ‘Haud 
scio’ inquit; ‘numquam enim cum eo conlocutus sum. – Ain 
tu? an aliter id scire non potes? – Nullo modo. – Tu igitur 
ne de Persarum quidem rege magno potes dicere, beatusne 
sit? – An ego possim, cum ignorem, quam sit doctus, quam 
vir bonus? – Quid? tu in eo sitam vitam beatam putas? – Ita 
prorsus existimo, bonos beatos, improbos miseros. – Miser 
ergo Archelaus? – Certe, si iniustus.’

[36] Videturne omnem hic beatam vitam in una virtute 
ponere? Quid vero? in Epitaphio quo modo idem? ‘Nam 
cui viro’ inquit ‘ex se ipso apta sunt omnia, quae ad beate 
vivendum ferunt, nec suspensa aliorum aut bono casu aut 
contrario pendere ex alterius eventis et errare coguntur, huic 
optume vivendi ratio comparata est. Hic est ille moderatus, 
hic fortis, hic sapiens, hic et nascentibus et cadentibus cum 
reliquis commodis, tum maxime liberis parebit et oboediet 
praecepto illi veteri; neque enim laetabitur umquam nec 
maerebit nimis, quod semper in se ipso omnem spem 
reponet sui.’ Ex hoc igitur Platonis quasi quodam sancto 
augustoque fonte nostra omnis manabit oratio.
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35. Como Sócrates no Górgias159, quando lhe foi per-
guntado se não considerava feliz a Arquelau160, ilho de 
Pérdica, então tido como muitíssimo afortunado, “Não sei” – 
disse – “pois nunca conversei com ele. – Tu o dizes? Ou não 
podes sabê-lo por outro caminho? – De modo nenhum. – Logo, 
tu não podes dizer nem mesmo a respeito do grande rei dos 
persas que ele seja feliz? – Como eu poderia, já que ignoro o 
quanto seja douto, o quanto seja um homem bom? – Por quê? 
Tu julgas que a vida feliz está fundamentada nisso? – Assim 
penso, absolutamente: os bons são felizes, os maus, míseros. 
– Portanto, Arquelau é mísero? – Se for injusto, sem dúvida 
alguma.” 

36. Não parece que ele coloca toda a vida feliz em uma 
única virtude? Mas por quê? Como também no Epitá io161? 
“Realmente,” diz ele, “aquele homem a quem, por si mesmo, são 
adequadas todas as coisas, que levam a viver com felicidade, 
nem as incertas dos outros são coagidas a errar e a depender do 
acaso bom ou adverso pelas atitudes de outrem, a esse foi ou-
torgada uma razão de viver otimamente. É este o equilibrado, 
este o forte, este o sábio, este se mostrará tanto aos que nascem 
como aos que morrem, particularmente aos ilhos, com as de-
mais vantagens; e obedecerá àquele antigo mandamento: Pois 
não se entusiasmará nem se angustiará demais, porque sempre 
recolocará em si mesmo toda sua esperança.” Em vista disso, 
portanto, todo nosso discurso luirá de Platão, como que de 
uma fonte sacrossanta e venerável.
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XIII. [37] Unde igitur ordiri rectius possumus quam a 
communi parente natura? quae, quicquid genuit, non modo 
animal, sed etiam quod ita ortum esset e terra, ut stirpibus 
suis niteretur, in suo quidque genere perfectum esse voluit. 
Itaque et arbores et vites et ea, quae sunt humiliora neque 
se tollere a terra altius possunt, alia semper virent, alia 
hieme nudata verno tempore tepefacta frondescunt, neque 
est ullum quod non ita vigeat interiore quodam motu et suis 
in quoque seminibus inclusis, ut aut lores aut fruges fundat 
aut bacas, omniaque in omnibus, quantum in ipsis sit, nulla 
vi impediente perfecta sint.

[38] Facilius vero etiam in bestiis, quod is sensus a 
natura est datus, vis ipsius naturae perspici potest. Namque 
alias bestias nantis aquarum incolas esse voluit, alias 
volucres caelo frui libero, serpentis quasdam, quasdam 
esse gradientis, earum ipsarum partim solivagas, partim 
congregatas, inmanis alias, quasdam autem cicures, non 
nullas abditas terraque tectas. Atque earum quaeque suum 
tenens munus, cum in disparis animantis vitam transire 
non possit, manet in lege naturae. Et ut bestiis aliud alii 
praecipui a natura datum est, quod suum quaeque retinet 
nec discedit ab eo, sic homini multo quiddam praestantius; 
etsi praestantia debent ea dici, quae habent aliquam 
comparationem, humanus autem animus decerptus ex 
mente divina cum alio nullo nisi cum ipso deo, si hoc fas est 
dictu, comparari potest.
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(XIII) 37. Portanto, de onde podemos começar mais 
corretamente do que da mãe-natureza comum? Ela quis 
que fosse perfeito, em cada uma das espécies, tudo quanto 
produziu, não só animal, mas também o que tivesse nascido 
da terra, de modo que se irmasse em seus cepos. Por isso, as 
árvores, as videiras e as que são menores não podem afastar-
se da terra mais para cima, umas estão sempre verdes, outras 
icam nuas no inverno, desabrocham quando aquecidas na 

primavera; e não existe nada que não esteja assim cheio de 
vida devido a certo movimento interno, inclusive em suas 
sementes especí icas, de modo que produza lores ou grãos 
ou bagas, e que tudo seja perfeito em tudo, o quanto estiver 
nelas, sem nenhuma força que impeça. 

38. Mas a força da própria natureza pode ser perce-
bida mais facilmente nos animais, porque lhes foi dada pela 
natureza a sensibilidade. De fato quis que outros animais na-
dadores fossem habitantes das águas, outros voadores fru-
íssem o céu aberto, certos répteis, alguns semoventes, parte 
deles solitários, parte vivendo em grupo, outros, enormes, 
mas vários, mansos e alguns escondidos e cobertos pela ter-
ra. E vários deles, mantendo sua função, permanecem na lei 
da natureza, uma vez que não podem passar para a vida de 
um vivente dissemelhante. E como pela natureza foi dado 
algo diferente a outro superior, que cada um mantém como 
seu, nem desiste dele, assim ao homem foi dado algo mais 
eminente. Embora eminentes devam ser consideradas aque-
las coisas que admitem alguma comparação, o espírito hu-
mano, porém, separado da mente divina, não pode ser com-
parado com nenhuma outra coisa a não ser com o próprio 
deus, caso seja permitido se dizer isso.
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[39] Hic igitur si est excultus et si eius acies ita 
curata est, ut ne caecaretur erroribus, it perfecta mens, id 
est absoluta ratio, quod est idem virtus. Et si omne beatum 
est, cui nihil deest, et quod in suo genere expletum atque 
cumulatum est, idque virtutis est proprium, certe omnes 
virtutis compotes beati sunt.

Et hoc quidem mihi cum Bruto convenit, id est cum 
Aristotele Xenocrate Speusippo Polemone.

[40] Sed mihi videntur etiam beatissimi. Quid enim 
deest ad beate vivendum ei, qui con idit suis bonis? aut, qui 
dif idit, beatus esse qui potest? At dif idat necesse est, qui 
bona dividit tripertito.

XIV. Qui enim poterit aut corporis irmitate aut 
fortunae stabilitate con idere? Atqui nisi stabili et ixo et 
permanente bono beatus esse nemo potest. Quid ergo eius 
modi istorum est? ut mihi Laconis illud dictum in hos cadere 
videatur, qui glorianti cuidam mercatori, quod multas navis 
in omnem oram maritimam dimisisset, ‘Non sane optabilis 
quidem ista’ inquit ‘rudentibus apta fortuna.’ An dubium 
est quin nihil sit habendum in eo genere, quo vita beata 
compleatur, si id possit amitti? Nihil enim interarescere, 
nihil extingui, nihil cadere debet eorum, in quibus vita beata 
consistit. Nam qui timebit ne quid ex is deperdat, beatus esse 
non poterit.
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39. Esse, portanto, se for culto e se sua acuidade men-
tal for vigiada de modo que não se torne cega pelos erros, 
torna-se a mente perfeita, isto é, a razão absoluta, que é idên-
tica à virtude. E se é feliz aquilo ao qual nada falta e que está 
completo e na plenitude em sua espécie, e isso é próprio da 
virtude, certamente são felizes todos os possuidores da vir-
tude. E isso de fato me faz icar de acordo com Bruto, ou seja, 
com Aristóteles, Xenócrates, Speusipo e Pólemon.

40. Mas a mim me parecem também felicíssimos. Pois 
o que falta para uma vida feliz àquele que, com irmeza, con-
ia em seus bens? Ou, se não tem con iança, quem pode ser 

feliz? É necessário, porém, que não tenha con iança quem 
divide os bens em três partes. 

(XIV) Realmente, quem poderia ter con iança na ir-
meza do corpo ou na estabilidade da fortuna? E ninguém 
pode ser feliz a não ser com um bem ixo, estável e perma-
nente. Logo, de que espécie é a posição desses? Segundo me 
parece que aquela a irmação do lacedemônio acontece àque-
les como a certo comerciante, que se vangloriava por ter en-
viado seus muitos navios a todas as praias do mar, quando 
diz: “Na realidade, não é desejável esta sorte amarrada com 
cabos.” Ou persiste dúvida de que nada deve ser possuído 
daquele tipo de coisas, pelo qual se integre a vida feliz, se ele 
pode ser perdido? Pois nada deve secar inteiramente, nada 
deve ser extinto, nada deve decair daquilo em que consiste 
a vida feliz. De fato, quem temer que venha a perder algo do 
citado, não poderá ser feliz.
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[41] Volumus enim eum, qui beatus sit, tutum esse, 
inexpugnabilem, saeptum atque munitum, non ut parvo 
metu praeditus sit, sed ut nullo. Ut enim innocens is dicitur, 
non qui leviter nocet, sed qui nihil nocet, sic sine metu is 
habendus est, non qui parva metuit, sed qui omnino metu 
vacat. Quae est enim alia fortitudo nisi animi adfectio cum in 
adeundo periculo et in labore ac dolore patiens, tum procul 
ab omni metu? Atque haec certe non ita se haberent, nisi 
omne bonum in una honestate consisteret.

[42] Qui autem illam maxume optatam et expetitam 
securitatem – securitatem autem nunc appello vacuitatem 
aegritudinis, in qua vita beata posita est – habere quisquam 
potest, cui aut adsit aut adesse possit multitudo malorum? 
Qui autem poterit esse celsus et erectus et ea, quae homini 
accidere possunt, omnia parva ducens, qualem sapientem 
esse volumus, nisi omnia sibi in se posita censebit? An 
Lacedaemonii Philippo minitante per litteras se omnia 
quae conarentur prohibiturum quaesiverunt, num se esset 
etiam mori prohibiturus: vir is, quem quaerimus, non multo 
facilius tali animo reperietur quam civitas universa? Quid? ad 
hanc fortitudinem, de qua loquimur, temperantia adiuncta, 
quae sit moderatrix omnium commotionum, quid potest ad 
beate vivendum deesse ei, quem fortitudo ab aegritudine 
et a metu vindicet, temperantia cum a libidine avocet, tum 
insolenti alacritate gestire non sinat? Haec ef icere virtutem 
ostenderem, nisi superioribus diebus essent esplicata.
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41. Pois queremos que seja feliz aquele que esteja 
seguro, inexpugnável, cercado e forti icado, para que ique 
protegido não apenas dos pequenos medos, mas dos de 
qualquer espécie. Pois da mesma forma que é dito inofensi-
vo quem prejudica levemente, mas quem não prejudica em 
nada, assim deve ser considerado sem medo, não quem teme 
pequenas coisas, mas quem não tem absolutamente medo 
nenhum. Pois qual seria a outra coragem a não ser a dispo-
sição do espírito livre de qualquer medo, precisamente ao 
enfrentar o perigo e ao sofrer no trabalho e na dor? E sem 
dúvida tudo isso não seria assim, caso todo o bem não con-
sistisse na honestidade única.

42. Como pode alguém, contudo, possuir aquela se-
gurança, sumamente desejada e ambicionada – mas aqui 
denomino segurança a ausência de sofrimento, na qual está 
fundamentada a vida feliz – a quem pode estar presente ou 
sobrevir uma multidão de males? Mas quem poderia estar 
orgulhoso e de cabeça erguida, considerando insigni icante 
tudo o que pode acontecer ao homem, tal como queremos 
que seja o sábio, a não ser que pense estarem todas as coi-
sas colocadas dentro de si mesmo? Acaso os lacedemônios 
não questionaram a Felipe, que ameaçava por carta haver 
de proibir tudo o que tentassem fazer, se haveria de proi-
bir também de se morrer: este homem que procuramos, não 
seria encontrado muito mais facilmente que a comunidade 
inteira? Por quê? Com essa coragem, da qual estamos falan-
do, em conjunto com a temperança, que seja a moderadora 
de todas as agitações do espírito, o que pode faltar para viver 
feliz àquele a quem a coragem liberte da dor e do medo, a 
temperança tanto afaste o desejo como não permita exultar 
com contentamento exagerado? Eu demonstraria que a vir-
tude torna isso realidade, se não tivesse sido explicado nos 
dias anteriores.
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XV. [43] Atque.cum perturbationes animi miseriam, 
sedationes autem vitam ef iciant beatam, duplexque ratio 
perturbationis sit, quod aegritudo et metus in malis opinatis, 
in bonorum autem errore laetitia gestiens libidoque 
versetur, quae omnia cum consilio et ratione pugnant, 
his tu tam gravibus concitationibus tamque ipsis inter se 
dissentientibus atque distractis quem vacuum solutum 
liberum videris, hunc dubitabis beatum dicere? Atqui sapiens 
semper ita adfectus est; semper igitur sapiens beatus est. 
Atque etiam omne bonum laetabile est; quod autem laetabile, 
id praedicandum et prae se ferendum; quod tale autem, id 
etiam gloriosum; si vero gloriosum, certe laudabile; quod 
laudabile autem, profecto etiam honestum; quod bonum 
igitur, id honestum.

[44] At quae isti bona numerant, ne ipsi quidem 
honesta dicunt; solum igitur bonum, quod honestum; ex quo 
ef icitur honestate una vitam contineri beatam. Non sunt 
igitur ea bona dicenda nec habenda, quibus abundantem 
licet esse miserrimum.
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(XV) 43. Também porque as perturbações do espíri-
to produzem a miséria, ao passo que o alívio, a vida feliz e 
haja uma dupla causa da perturbação, já que a dor e o medo 
situam-se entre os males supostos, mas a alegria exultante 
e o desejo no erro dos bons, todos os quais lutam contra a 
re lexão e a razão, a ti parece que quem esteja vazio, desliga-
do e livre de tão profundos arrebatamentos, tão discordan-
tes e divididos entre si, duvidarás declará-lo feliz? E o sábio 
está sempre assim disposto; portanto, o sábio sempre é feliz. 
Também todo bem é aprazível; o que é aprazível deve ser re-
comendado e considerado por si mesmo; mas o que é dessa 
natureza, é também glorioso; se de fato é glorioso, certamen-
te é louvável; o que é louvável, porém, sem dúvida é também 
honesto; logo, o que é bom, é honesto.

44. Entretanto, as coisas que aqueles enumeram como 
bens, nem eles mesmos declaram como honestas. Portanto, 
só é bom o que for honesto; daí resulta que a vida feliz se sus-
tenta juntamente com a honestidade. Portanto, não devem 
ser considerados nem declarados aqueles bens, cujo possui-
dor mesmo em abundância pode ser muito infeliz.
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[45] An dubitas quin praestans valetudine, viribus, 
forma, acerrumis integerrumisque sensibus, adde etiam, 
si lubet, pernicitatem et velocitatem, da divitias, honores, 
imperia, opes, gloriam – si fuerit is, qui haec habet, iniustus, 
intemperans, timidus, hebeti ingenio atque nullo dubitabisne 
eum miserum dicere? Qualia igitur ista bona sunt, quae qui 
habeat miserrimus esse possit? Videamus ne, ut acervus ex 
sui generis granis, sic beata vita ex sui similibus partibus 
ef ici debeat. Quod si ita est, ex bonis, quae sola honesta 
sunt, ef iciendum est beatum; ea mixta ex dissimilibus 
si erunt, honestum ex is ef ici nihil poterit; quo detracto 
quid poterit beatum intellegi? Etenim, quicquid est, quod 
bonum sit, id expetendum est; quod autem expetendum, 
id certe adprobandum; quod vero adprobaris, id gratum 
acceptumque habendum; ergo etiam dignitas ei tribuenda 
est. Quod si ita est, laudabile sit necesse est; bonum igitur 
omne laudabile, ex quo ef icitur, ut, quod sit honestum, id sit 
solum bonum.

[46] Quod ni ita tenebimus, multa erunt, quae nobis 
bona dicenda sint; omitto divitias – quas cum quivis quamvis 
indignus habere possit, in bonis non numero; quod enim est 
bonum, id non quivis habere potest –, omitto nobilitatem 
famamque popularem stultorum in roborumque consensu 
excitatam: haec, quae sunt minima, tamen bona dicantur 
necesse est, candiduli dentes, venusti oculi, color suavis et 
ea quae Anticlea laudat Ulixi pedes abluens: 

‘Lenitudo orationis, mollitudo corporis.’
Ea si bona ducemus, quid erit in philosophi gravitate 

quam in volgi opinione stultorumque turba quod dicatur aut 
gravius aut grandius? 
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45. Acaso duvidas que quem se destaca por saúde, 
forças, beleza, sentidos apuradíssimos e perfeitíssimos, e, se 
te agradar, acrescenta agilidade e rapidez, concede riquezas, 
honras, poderes, recursos e glória – caso quem possua isso 
tudo for injusto, intemperante, medroso, de inteligência em-
botada ou nula, por ventura duvidarás de declará-lo infeliz? 
Portanto, de que natureza são esses bens, cujo possuidor 
possa ser muito infeliz? Vejamos se a vida feliz deva ser feita 
a partir das partes adequadas a ela mesma, do mesmo modo 
que o montão de cereais por meio de grãos da própria espé-
cie. Caso isso seja assim, o homem feliz deve ser constituído 
somente pelos bens que são honestos. Se forem misturados 
com incongruentes, nada de honesto poderá ser realizado 
com eles. Eliminado esse ponto, o que poderia ser entendido 
por feliz? Efetivamente, tudo o que é um bem, o que quer 
que seja esse bem, deve ser cobiçado; o que deve ser cobiça-
do, certamente deve ser demonstrado; o que, porém, tiveres 
demonstrado, deve ser tido como bem-vindo e aceito; logo, 
deve-se também atribuir-lhe dignidade. Se isso for assim, é 
necessário que seja louvável; portanto, todo bem é louvável, 
donde se deduz que o que for honesto, isso seja o único bem.

46. Se não nos ativermos a isso desse modo, have-
rá muitas coisas que devam ser declaradas bens para nós. 
Omito as riquezas – porque qualquer um indigno pode tê-
-las de todo tipo, não as incluo entre os bens; pois, o que é 
um bem não é qualquer um que pode possuí-lo; – excluo a 
nobreza e a fama popular dos tolos e incentivada pela anuên-
cia das elites: essas coisas, que são muito pequenas, devem, 
contudo, ser consideradas bens, dentes branquinhos, olhos 
encantadores, cor suave e o que Anticleia162 louva em Ulisses, 
lavando-lhe os pés: 

“Suavidade da voz, maciez do corpo.” 
Se considerarmos essas coisas como bens, o que ha-

verá na seriedade do ilósofo que, na opinião da massa e na 
multidão dos tolos, se diga de mais importante e maior?



432  •   Marcos Túlio Cícero

[47] At enim eadem Stoici praecipua ‘vel ‘producta’ 
dicunt, quae ‘bona’ isti. Dicunt illi quidem, sed is vitam 
beatam completi negant; hi autem sine is esse nullam putant 
aut, si sit beata, beatissimam certe negant. Nos autem 
volumus beatissimam, idque nobis Socratica illa conclusione 
con irmatur. Sic enim princeps ille philosophiae disserebat: 
qualis cuiusque animi adfectus esset, talem esse hominem; 
qualis autem homo ipse esset, talem eius esse orationem; 
orationi autem facta similia, factis vitam. Adfectus autem 
animi in bono viro laudabilis; et vita igitur laudabilis boni 
viri; et honesta ergo, quoniam laudabilis. Ex quibus bonorum 
beatam vitam esse concluditur.

[48] Etenim, pro deorum atque hominum idem! 
parumne cognitum est superioribus nostris disputationibus, 
an delectationis et oti consumendi causa locuti sumus, 
sapientem ab omni concitatione animi, quam perturbationem 
voco, semper vacare, semper in animo eius esse placidissimarn 
pacem? Vir igitur temperatus, constans, sine metu, sine 
aegritudine, sine alacritate, ulla, sine libidine nonne beatus? 
At semper sapiens talis; semper igitur beatus. Iam vero qui 
potest vir bonus non ad id, quod laudabile sit, omnia referre, 
quae agit quaeque sentit? refert autem omnia ad beate 
vivendum; beata igitur vita laudabilis; nec quicquam sine 
virtute laudabile: beata igitur vita virtute con icitur.
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47. Por outro lado, os estoicos denominam precípu-
as ou “bens externos” as mesmas coisas que esses nomeiam 
bens. A irmam de fato, mas negam que a vida feliz seja abra-
çada por eles. Esses, porém, julgam que sem os bens exter-
nos não existe vida ou, se for feliz, seguramente negam possa 
ser plenamente feliz. Entretanto, nós a queremos plenamen-
te feliz; e isso para nós é con irmado por aquela conclusão 
socrática. Pois aquele príncipe da iloso ia assim argumen-
tava: da natureza com que cada espírito foi constituído, tal é 
o homem; mas da mesma natureza que faz o homem ser ele 
próprio, tal é a sua palavra; as ações, porém, são correlativas 
à palavra e a vida às ações. A disposição do espírito é louvá-
vel no homem bom, e, portanto, é louvável a vida do homem 
bom: logo, também honesta, porque louvável. Desses racio-
cínios se conclui que é dos bons a vida feliz.

48. Contudo – pela lealdade dos deuses e dos homens! 
– acaso avançamos pouco no conhecimento em nossas dis-
cussões anteriores, por ventura falamos sobre o divertimen-
to e o uso do ócio, que o sábio está sempre livre de todo arre-
batamento, que denomino perturbação, que no espírito dele 
sempre há uma paz sereníssima? Portanto, o homem come-
dido, perseverante, sem medo, sem sofrimento, sem exulta-
ção nenhuma e sem desejos por ventura não é feliz? O sábio, 
porém, é sempre assim; logo, sempre feliz. Mas, de qualquer 
modo, poderia o homem bom relacionar tudo o que faz e o 
que sente senão ao que seja louvável? Relaciona tudo para 
o viver feliz; portanto, a vida feliz é louvável; e coisa alguma 
sem a virtude é louvável: logo, a vida feliz se realiza através 
da virtude.
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XVII. [49] Atque hoc sic etiam concluditur: nec in 
misera vita quicquam est praedicabile aut gloriandum nec 
in ea, quae nec misera sit nec beata. Et est in aliqua vita 
praedicabile aliquid et gloriandum ac prae se ferendum, ut 
Epaminondas: 

‘Consiliis nostris laus est attonsa Laconum,’
ut Africanus: 
‘A sole exoriente supra Maeotis paludes
Nemo est qui factis aequiperare queat.’
[50] Quod si<est>, beata, vita glorianda et 

praedicanda et prae se ferenda est; nihil est enim aliud 
quod praedicandum et prae se ferendum sit. Quibus positis 
intellegis quid sequatur; et quidem, nisi ea vita beata est, 
quae est eadem honesta, sit aliud necesse est melius vita 
beata; quod erit enim honestum, certe fatebuntur esse 
melius; ita erit beata vita melius aliquid; quo quid potest 
dici perversius? Quid? cum fatentur satis magnam vim esse 
in vitiis ad miseram vitam, nonne fatendum est eandem 
vim<in> virtute esse ad beatam vitam? contrariorum enim 
contraria sunt consequentia. 

[51] Quo loco quaero, quam vim habeat libra illa 
Critolai, qui cum in alteram lancem animi bona imponat, in 
alteram corporis et externa, tantum propendere illam [boni] 
lancem putet, ut terram et maria deprimat.

XVIII. Quid ergo aut hunc prohibet aut etiam 
Xenocratem illum gravissumum philosophorum, 
exaggerantem tantopere virtutem, extenuantem cetera et 
abicientem, in virtute non beatam modo vitam, sed etiam 
beatissimam ponere?
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(XVII) 49. E esse raciocínio também se conclui da se-
guinte maneira: coisa alguma é digna de louvor ou de glória 
na vida infeliz, nem naquela que não é nem feliz nem infeliz. 
E em qualquer vida existe algo digno de louvor, de glória e de 
ser levada por si, segundo Epaminondas: 

“Por nossos conselhos o elogio dos lacedemônios foi 
podado.” 

E segundo o Africano: 
“Desde o sol nascente sobre os pântanos de Meótide163, 

não há quem seja capaz de igualar pelos feitos.”
50. Porque se é feliz, a vida é digna de glória, de louvor 

e de ser levada por si mesma, pois não existe outra coisa dig-
na de louvor e de ser levada por si mesma. Isso posto, com-
preendes o que segue; e, realmente, a não ser que seja feliz 
aquela vida que seja igualmente honesta, é necessário haver 
outra coisa melhor do que a vida feliz. Pois o que for hones-
to, certamente reconhecerão ser melhor; desse modo, have-
rá algo melhor que a vida feliz: o que se pode dizer de mais 
disparatado que isso? Por quê? Quando reconhecem que há 
uma força bastante grande nos vícios para a vida infeliz, por 
ventura não se deve reconhecer que há a mesma força na vir-
tude para a vida feliz? Pois os contrários são consequência 
dos contrários.

51. Nesta altura, pergunto que valor teria aquela ba-
lança de Critolau, que, ao colocar em um prato os bens do 
espírito e no outro os do corpo e os externos, julga que o 
prato dos bens tenha tanto mais peso que afunde a terra e 
os mares.164 

(XVIII) Ou então o que impede a esse ou também a 
Xenócrates, o mais sério dos ilósofos, que tanto exalta a vir-
tude, rebaixa e rejeita tudo o mais, de pôr na virtude não só 
a vida feliz, mas também a muito feliz?
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[52] Quod quidem nisi it, virtutum interitus 
consequetur. Nam in quem cadit aegritudo, in eundem metum 
cadere necesse est (est enim metus futurae aegritudinis 
sollicita exspectatio); in quem autem metus, in eundem 
formido timiditas pavor ignavia; ergo, ut idem vincatur 
interdum nec putet ad se praeceptum illud Atrei pertinere: 

‘Proinde ita parent se in vita, ut vinci nesciant.’
Hic autem vincetur, ut dixi, nec modo vincetur, sed 

etiam serviet; at nos [autem] virtutem semper liberam 
volumus, semper invictam; quae nisi sunt, sublata virtus est. 

[53] Atque si in virtute satis est praesidi ad bene 
vivendum, satis est etiam ad beate; satis est enim certe in 
virtute, ut fortiter vivamus; si fortiter, etiam ut magno animo, 
et quidem ut nulla re umquam terreamur semperque simus 
invicti. Sequitur, ut nihil paeniteat, nihil desit, nihil obstet; 
ergo omnia pro luenter absolute prospere, igitur beate. Satis 
autem virtus ad fortiter vivendum potest; satis ergo etiam 
ad beate.

[54] Etenim ut stultitia, etsi adepta est quod 
concupivit, numquam se tamen satis consecutam putat, sic 
sapientia semper eo contenta est quod adest, neque eam 
umquam sui paenitet.

XIX. Similemne putas C. Laeli unum consulatum 
fuisse, et cum quidem cum repulsa (si, cum sapiens et bonus 
vir, qualis ille fuit, suffragiis praeteritur, non populus [a 
bono consule] potius quam ille [a bono populo] repulsam 
fert) – sed tamen utrum malles te, si potestas esset, semel ut 
Laelium consulem an ut Cinnam quater?
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52. O certo é que, se isso não se realizar, a consequên-
cia será a ruína das virtudes. Pois quem cair no sofrimento, 
necessariamente nele incidirá o medo (visto que o medo é a 
expectativa muito inquietante de uma dor futura); em quem 
recair o medo, cairão no mesmo a alucinação, a timidez, o 
pavor e a preguiça; logo, para que, nesse ínterim, não seja 
vencido nem pense dizer respeito a si aquele pensamento de 
Atreu: “Assim se preparem na vida, de modo que desconhe-
çam o ser vencido.” Esse, porém, será vencido, como a irmei, 
mas só será vencido como também será escravo; mas nós, ao 
contrário, queremos a virtude sempre livre e sempre invicta; 
se assim não for, a virtude foi eliminada. 

53. E se na virtude há o su iciente para o que coman-
da viver bem, é su iciente também para viver com felicidade; 
pois sem dúvida há o su iciente na virtude para que vivamos 
corajosamente; se vivemos corajosamente, também com 
magnanimidade e sem dúvida de modo que nunca tenhamos 
medo e sempre sejamos invictos. Como consequência, que 
de nada nos arrependamos, nada nos falte e nada nos impe-
ça; portanto, que tudo corra de modo luente, desimpedido 
e próspero: logo, de modo feliz. A virtude, porém, tem poder 
su iciente para se viver corajosamente; logo, su iciente tam-
bém para se viver felizmente.

54. Efetivamente, como a idiotice julga nunca ter con-
seguido o bastante, ainda que tenha obtido o que desejou, 
assim a sabedoria está sempre satisfeita com o que tem à 
mão e nunca se mostra insatisfeita com o que tem. (XIX) 
Consideras que o único consulado de C. Lélio representou 
algo semelhante e que preferirás mesmo com o mau êxito 
(quando um homem bom e sábio, qual era ele, se é preterido 
na eleição, é antes o povo que sofre o revés através do bom 
cônsul e não o próprio preterido pelo bom povo) – caso hou-
vesse a possibilidade, preferirias que fosses cônsul uma só 
vez como Lélio ou, como Cina165, quatro vezes?
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[55] Non dubito, tu quid responsurus sis; itaque 
video, cui committam. Non quemvis hoc idem interrogarem; 
responderet enim alius fortasse se non modo quattuor 
consulatus uni anteponere, sed unum diem Cinnae 
multorum et clarorum virorum totis aetatibus. Laelius si 
digito quem attigisset, poenas dedisset; at Cinna collegae sui 
consulis Cn. Octavi praecidi caput iussit, P. Crassi L. Caesaris, 
nobilissimorum hominum, quorum virtus fuerat domi 
militiaeque cognita, M. Antoni, omnium eloquentissimi quos 
ego audierim, C. Caesaris, in quo mihi videtur specimen fuisse 
humanitatis salis suavitatis leporis. Beatusne igitur, qui hos 
interfecit? Mihi contra non solum eo videtur miser, quod ea 
fecit, sed etiam quod ita se gessit, ut ea facere ei liceret (etsi 
peccare nemini licet; sed sermonis errore labimur; id enim 
licere dicimus, quod cuique concediltur).

[56] Utrum tandem beatior C. Marius tum, 
cum Cimbricae victoriae gloriam cum collega Catulo 
communicavit, paene altero Laelio – nam hunc illi duco 
simillimum –, an cum civili bello victor iratus necessariis 
Catuli deprecantibus non semel respondit, sed saepe: 
‘moriatur’? In quo beatior ille, qui huic nefariae voci 
paruit, quam is, qui tam scelerate imperavit. Nam cum 
accipere quam facere praestat iniuriam, tum morti iam ipsi 
adventanti paulum procedere ob viam, quod fecit Catulus, 
quam quod Marius, talis viri interitu sex suos obruere 
consulatus et contaminare extremum tempus aetatis.
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55. Não tenho dúvida do que tu hás de responder; por 
isso vejo com quem me juntarei. Não perguntaria isso do 
mesmo modo a qualquer um; pois um outro talvez respon-
desse que não só preferiria os quatro consulados a apenas 
um, como também um dia de Cina a todos os anos de mui-
tos e famosos personagens. Se Lélio tocasse alguém como 
o dedo, pediria desculpa; mas, ao contrário, Cina mandou 
cortar a cabeça de seu colega, o cônsul Cneu Otávio e de P. 
Crasso Lúcio César, homens nobilíssimos, cuja coragem havia 
sido reconhecida em casa e no exército, de Marco Antônio, 
o mais eloquente de todos que eu ouvi, e de Caio César, no 
qual me parece ter residido o ideal de humanidade, da inura 
de espírito, da amabilidade e da delicadeza. Nessas circuns-
tâncias, Bruto, por que os matou? Ao contrário, parece-me 
infeliz não só pelo fato de ter praticado aquelas coisas, mas 
também porque se portou de modo que lhe fosse permitido 
fazê-las (embora a ninguém é permitido errar; mas escorre-
gamos por falha das palavras; pois dizemos ser permitido o 
que é concedido a alguém).

56. A inal, por acaso C. Mário não icou mais feliz pre-
cisamente quando repartiu com o colega Catulo a glória da 
vitória sobre os cimbros, quase como o outro Lélio – pois 
considero a este muito semelhante àquele – quando vence-
dor da guerra civil, estando furioso, respondeu aos suplican-
tes parentes de Catulo, não uma só vez, mas muitas: “Que 
morra”? Nesse ponto, foi mais feliz aquele que obedeceu a 
esse termo abominável, do que esse que governou de modo 
tão criminoso. Realmente, já que é preferível receber uma 
ofensa que fazê-la, então avançar um pouco ao encontro da 
morte, que se aproximava dele rapidamente, o que Catulo 
fez, não porém Mário: com a morte de tal homem arruinou 
seus seis consulados e enlameou a última fase da vida.
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XX. [57] Duodequadraginta annos tyrannus 
Syracusanorum fuit Dionysius, cum quinque et viginti natus 
annos dominatum occupavisset. Qua pulchritudine urbem, 
quibus autem opibus praeditam servitute oppressam 
tenuit civitatem! Atqui de hoc homine a bonis auctoribus 
sic scriptum accepimus, summam fuisse eius in victu 
temperantiam in rebusque gerundis virum acrem et 
industrium, eundem tamen male icum natura et iniustum; 
ex quo omnibus bene veritatem intuentibus videri necesse 
est miserrimum. Ea enim ipsa, quae concupierat, ne tum 
quidem, cum omnia se posse censebat, consequebatur.

[58] Qui cum esset bonis parentibus atque honesto 
loco natus – etsi id quidem alius alio modo tradidit – 
abundaretque et aequalium familiaritatibus et consuetudine 
propinquorum, haberet etiam more Graeciae quosdam 
adulescentis amore coniunctos, credebat eorum nemini, 
sed is quos ex familiis locupletium servos delegerat, quibus 
nomen servitutis ipse detraxerat, et quibusdam convenis et 
feris barbaris corporis custodiam committebat. Ita propter 
iniustam dominatus cupiditatem in carcerem quodam modo 
ipse se incluserat. Quin etiam ne tonsori collum committeret, 
tondere ilias suas docuit. Ita sordido ancillarique arti icio 
regiae virgines ut tonstriculae tondebant barbam et 
capillum patris. Et tamen ab is ipsis, cum iam essent adultae, 
ferrum removit instituitque, ut candentibus iuglandium 
putaminibus barbam sibi et capillum adurerent.
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(XX) 57. Dionísio foi o tirano dos siracusanos durante 
trinta e oito anos, uma vez que assumiu o poder aos vinte e 
cinco anos de idade. Com que beleza manteve a cidade, mas 
com que meios oprimiu a muito bem dotada comunidade! 
E recebemos de bons autores o seguinte relato a respeito 
desse homem: foi de suma frugalidade em sua alimentação, 
um homem duro e diligente na administração; contudo ele 
foi criminoso e injusto por natureza; isso posto, deve neces-
sariamente ser considerado muito infeliz por todos os que 
conseguem ver bem a verdade. Pois não obtinha aquilo que 
havia desejado, nem mesmo na ocasião em que ele julgava 
poder tudo.

58. Embora tivesse ele nascido de bons pais e em con-
dições honestas – ainda que de fato alguns relatem de outro 
modo – e tivesse em abundância a intimidade dos parentes e 
convivência dos amigos, tivesse também, segundo o costume 
da Grécia, alguns adolescentes unidos pelo amor, não con ia-
va em nenhum deles, mas àqueles, que havia escolhido como 
escravos dentre as famílias dos ricos e aos quais ele mesmo 
havia atribuído o nome de escravidão, entregava a guarda 
do corpo também a alguns aventureiros e a bárbaros selva-
gens. Desse modo, ele mesmo, de certa forma, por causa de 
uma injusta cobiça de mando se havia aprisionado num cár-
cere. Para não entregar o pescoço ao barbeiro, ensinou suas 
ilhas a fazer barba. Assim, por uma artimanha sórdida e de 

empregada doméstica, donzelas reais cortavam a barba e os 
cabelos do pai como cabeleireiras. Contudo, quando já eram 
adultas, retirou-lhes os instrumentos de ferro e determinou 
que lhe queimassem ligeiramente a barba e os cabelos com 
cascas incandescentes de nozes.
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[59] Cumque duas uxores haberet, Aristomachen 
civem suam, Doridem autem Locrensem, sic noctu ad eas 
ventitabat, ut omnia specularetur et perscrutaretur ante. Et 
cum fossam latam cubiculari lecto circumdedisset eiusque 
fossae transitum ponticulo ligneo coniunxisset, eum ipsum, 
cum forem cubiculi clauserat, detorquebat. Idemque cum in 
communibus suggestis consistere non auderet, contionari ex 
turri alta solebat.

[60] Atque is cum pila ludere vellet – studiose enim 
id factitabat – tunicamque poneret, adulescentulo, quem 
amabat, tradidisse gladium dicitur. Hic cum quidam familiaris 
iocans dixisset: ‘huic quidem certe vitam tuam committis’ 
adrisissetque adulescens, utrumque iussit inter ici, alterum, 
quia viam demonstravisset interimendi sui, alterum, quia 
dictum id risu adprobavisset. Atque eo facto sic doluit, nihil 
ut tulerit gravius in vita; quem enim vehementer amarat, 
occiderat. Sic distrahuntur in contrarias partis impotentium 
cupiditates. Cum huic obsecutus sis illi est repugnandum.

XXI. [61] Quamquam hic quidem tyrannus ipse 
iudicavit, quam esset beatus. Nam cum quidam ex eius 
adsentatoribus, Damocles, commemoraret in sermone 
copias eius, opes, maiestatem dominatus, rerum 
abundantiam, magni icentiam aedium regiarum negaretque 
umquam beatiorem quemquam fuisse, ‘Visne igitur’ 
inquit, ‘o Damocle, quoniam te haec vita delectat, ipse eam 
degustare et fortunam experiri meam?’ Cum se ille cupere 
dixisset, conlocari iussit hominem in aureo lecto strato 
pulcherrimo textili stragulo, magni icis operibus picto, 
abacosque compluris ornavit argento auroque caelato. Tum 
ad mensam eximia forma pueros delectos iussit consistere 
eosque nutum illius intuentis diligenter ministrare.
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59. E como tivesse duas esposas, Aristômaque, con-
terrânea sua, e Dórides, de Locros, vinha frequentemente até 
elas à noite para espiar e espreitar tudo com antecedência. 
Como ainda tivesse feito uma larga vala ao redor da cama no 
quarto de dormir e ligado a passagem dessa vala com uma 
pequena ponte de madeira, empurrava-a para o outro lado, 
assim que tivesse fechado a porta do quarto. Assim também, 
porque não ousava icar nas tribunas comuns, costumava 
discursar nas assembleias do alto de uma torre.

60. Ainda ele, como quisesse jogar dardos – pois fazia 
isso com frequência e dedicação – e vestisse a túnica, diz-se que 
entregou a espada a um jovenzinho, a quem amava. Nesse mo-
mento, porque certo doméstico, brincando, teria dito: “Ao me-
nos a este sem dúvida entregas tua vida” – e o adolescente tives-
se rido, mandou que ambos fossem mortos; o primeiro, porque 
teria apontado o caminho para matá-lo, e o outro, porque teria 
aprovado essas palavras pelo riso. E com esse fato sofreu tanto 
que nada de mais grave enfrentou na vida, pois havia assassina-
do a quem amara com veemência. Desse modo, os desejos dos 
impotentes são dissolvidos em partes contrárias. Uma vez que 
te hajas dobrado a isso, é preciso opor-lhe resistência.

(XXI) 61. Aliás, esse mesmo tirano realmente jul-
gou quão era feliz. Pois, quando um dos seus aduladores, 
Dámocles, em conversa mencionava as tropas dele, os re-
cursos, a grandeza de seu poder absoluto, a abundância dos 
bens e magni icência dos edi ícios reais e negasse nunca al-
guém ter sido mais feliz, disse o tirano: “Ó Dâmocles, que-
res então, já que esta vida te agrada, tu mesmo saboreá-la e 
tentar minha sorte?” Como ele dissesse que desejava, levou o 
homem a um leito de ouro com belíssimas roupas de cama e 
uma colcha de tecido pintada com magní icas obras de arte, 
e decorou vários baús com prata e ouro burilado. Mandou 
então que meninos, escolhidos por excelente beleza, icas-
sem per ilados junto à mesa e servissem acuradamente ao 
verem o seu sinal de cabeça.
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[62] Aderant unguenta coronae, incendebantur 
odores, mensae conquisitissimis epulis extruebantur. 
Fortunatus sibi Damocles videbatur. In hoc medio apparatu 
fulgentem gladium e lacunari saeta equina aptum demitti 
iussit, ut impenderet illius beati cervicibus. Itaque nec 
pulchros illos ministratores aspiciebat nec plenum artis 
argentum nec manum porrigebat in mensam; iam ipsae 
defluebant coronae; denique exoravit tyrannum, ut abire 
liceret, quod iam beatus nollet esse. Satisne videtur 
declarasse Dionysius nihil esse ei beatum, cui semper 
aliqui terror impendeat? Atque ei ne integrum quidem 
erat, ut ad iustitiam remigraret, civibus libertatem et iura 
redderet; is enim se adulescens inprovida aetate inretierat 
erratis eaque commiserat, ut salvus esse non posset, si 
sanus esse coepisset.

[63] Quantopere vero amicitias desideraret, quarum 
in idelitatem extimescebat, declaravit in Pythagoriis duobus 
illis, quorum cum alterum vadem mortis accepisset, alter, 
ut vadem suum liberaret, praesto fuisset ad horam mortis 
destinatam, ‘Utinam ego’ inquit ‘tertius vobis amicus 
adscriberer!’ Quam huic erat miserum carere consuetudine 
amicorum, societate victus, sermone omnino familiari, 
homini praesertim docto a puero et artibus ingenuis erudito, 
musicorum vero perstudioso; poëtam etiam tragicum – 
quam bonum, nihil ad rem; in hoc enim genere nescio 
quo pacto magis quam in aliis suum cuique pulchrum est; 
adhuc neminem cognovi poëtam (et mihi fuit cum Aquinio 
amicitia), qui sibi non optumus videretur; sic se res habet: te 
tua, me delectant mea – sed ut ad Dionysium redeamus: omni 
cultu et victu humano carebat; vivebat cum fugitivis, cum 
facinerosis, cum barbaris; neminem, qui aut libertate dignus 
esset aut vellet omnino liber esse, sibi amicum arbitrabatur.
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62. Não faltavam óleos aromáticos e coroas de lores, 
queimavam-se perfumes e montavam-se mesas com iguarias 
raras. Dâmocles considerava-se afortunado. No meio de toda 
essa suntuosidade, ordenou que deixassem cair do painel do 
teto uma espada refulgente, guarnecida com crina de cavalo, de 
modo que icasse pendente ao pescoço daquele afortunado. Por 
isso, não enxergava nem aqueles belos serventes, nem a rica 
prata de arte nem estendia a mão para a mesa; as coroas de lo-
res já decaíam; por im, implorou ao tirano que lhe fosse permi-
tido ir embora, porque já não mais queria ser feliz. Não parece 
bastante claro ter Dionísio declarado que em nada é feliz aquele 
a quem algum receio sempre ameace? E não era su icientemen-
te íntegro para vir para o lado da justiça e restituir aos cida-
dãos a liberdade e os direitos; pois ele, ainda menino em idade 
imprevidente, enredara-se nos erros e os tinha cometido, tanto 
que não poderia ser salvo, caso tivesse começado bem. 

63. Quanto, porém, desejava amizades, cuja in idelida-
de muito temia, a irmou àqueles dois pitagóricos, quando um 
recebeu o outro iador da morte, a im de liberar seu iador e 
ele estivesse à mão na hora marcada da morte, disse: “Oxalá 
fosse eu inscrito por vós como o terceiro amigo!” Quanto era 
triste para ele não ter a convivência dos amigos, vencido pela 
sociedade, não ter nenhuma conversação amigável, ele, um 
homem sobretudo estudioso desde menino, instruído nas ar-
tes liberais e realmente muito dedicado aos músicos; também 
poeta trágico – o quanto fosse bom, não vem ao caso; pois nes-
se gênero não sei por que razão a cada um o seu é belo mais 
que nos outros. Até agora não conheci nenhum poeta (e tive 
amizade com Aquínio166) que não se considerasse ótimo; as-
sim acontecem as coisas: as tuas coisas te dão prazer, a mim, 
as minhas. – Mas para voltarmos a Dionísio: não tinha nenhu-
ma civilidade e nenhuma convivência humanas; convivia com 
fugitivos, com criminosos e com bárbaros. Não considerava a 
ninguém como seu amigo que ou fosse digno de liberdade ou 
quisesse apenas ser livre.
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XXIII. [64] Non ego iam cum huius vita, qua taetrius 
miserius detestabilius escogitare nihil possum, Platonis aut 
Archytae vitam comparabo, doctorum hominum et plane 
sapientium: ex eadem urbe humilem homunculum a pulvere 
et radio excitabo, qui multis annis post fuit, Archimedem. 
Cuius ego quaestor ignoratum ab Syracusanis, cum esse 
omnino negarent, saeptum undique et vestitum vepribus 
et dumetis indagavi sepulcrum. Tenebam enim quosdam 
senariolos, quos in eius monumento esse inscriptos 
acceperam, qui declarabant in summo sepulcro sphaeram 
esse positam cum cylindro.

[65 ] Ego autem cum omnia conlustrarem oculis – est 
enimad portas Agragantinas magna frequentia sepulcrorum 
–, animum adverti columellam non multum e dumis 
eminentem, in qua inerat sphaerae igura et cylindri. Atque 
ego statim Syracusanis – erant autem principes mecum – 
dixi me illud ipsum arbitrari esse, quod quaererem. lnmissi 
cum falcibus multi purgarunt et aperuerunt locum.
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(XXIII) 64. Já que eu não posso imaginar nada de mais 
horrível, miserável e detestável do que a vida deste, compa-
rarei a vida de Platão e de Árquitas167, homens doutos e ver-
dadeiramente sábios: da mesma cidade, suscitarei da areia e 
do compasso o humilde homenzinho, Arquimedes, que exis-
tiu muitos anos depois. Eu, como questor, descobri o túmulo 
dele, totalmente cercado e coberto por espinheiros e sarças, 
desconhecido pelos siracusanos, uma vez que lhe negavam 
absolutamente a existência. Pois eu dispunha de alguns ver-
sos jâmbicos, sobre os quais eu soubera estarem gravados 
no túmulo dele, e que a irmavam haver uma esfera com um 
cilindro, colocada na extremidade superior do sepulcro.

65. E eu, depois de ter percorrido tudo com os olhos 
– pois há grande quantidade de sepulcros perto das portas 
agragantinas168 – percebi uma pequena coluna, sobressaindo 
não muito acima das plantas, na qual estava gravada a igura 
da esfera e do cilindro. E imediatamente eu disse aos sira-
cusanos, – pois havia dirigentes comigo – que eu julgava ser 
exatamente aquilo que eu estava procurando. Enviados com 
foice, muitos limparam e abriram o lugar.
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[66] Quo cum patefactus esset aditus, ad adversam 
basim accessimus. Apparebat epigramma exesis posterioribus 
partibus versiculorum dimidiatum fere. Ita nobilissima 
Graeciae civitas, quondam vero etiam doctissima, sui civis 
unius acutissimi monumentum ignorasset, nisi ab homine 
Arpinate didicisset. Sed redeat, unde aberravit oratio: quis 
est omnium, qui modo cum Musis, id est cum humanitate et 
cum doctrina, habeat aliquod commercium, qui se non hunc 
mathematicum malit quam illum tyrannum? Si vitae modum 
actionemque quaerimus, alterius mens rationibus agitandis 
exquirendisque alebatur cum oblectatione sollertiae, qui 
est unus suavissimus pastus animorum, alterius in caede 
et iniuriis cum et diurno et nocturno metu. Age confer 
Democritum Pythagoram, Anaxagoram: quae regna, quas 
opes studiis eorum et delectationibus antepones?

[67] Etenim, quae pars optuma est in homine, in ea 
situm esse necesse est illud, quod quaeris, optumum. Quid 
est autem in homine sagaci ac bona mente melius? Eius bono 
fruendum est igitur, si beati esse volumus; bonum autem 
mentis est virtus; ergo hac beatam vitam contineri necesse 
est. Hinc omnia quae pulchra honesta praeclara sunt, ut 
supra dixi, sed dicendum idem illud paulo uberius videtur, 
plena gaudiorum sunt. Ex perpetuis autem plenisque gaudiis 
cum perspicuum sit vitam beatam existere, sequitur ut ea 
existat ex honestate.
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66. Assim que o acesso foi aberto, dirigimo-nos ao 
pedestal contrário. Aparecia a inscrição quase pela metade, 
com as partes posteriores dos versículos corroídas. Desse 
modo, a mui nobre comunidade da Grécia, mas outrora tam-
bém muito culta, teria desconhecido o monumento de seu 
único cidadão inteligentíssimo, caso não o tivesse sabido 
pelo homem de Arpino. Retorne, porém, a exposição de onde 
se desviou: quem dentre todos que já tenha tido algum re-
lacionamento com as musas, isto é, com humanidade e com 
cultura, que não pre ira esse matemático que aquele tirano? 
Se procuramos um modo de vida e uma atividade, a mente 
de um era alimentada por argumentos a serem debatidos 
e pesquisados com o divertimento da sagacidade, que é o 
único alimento suavíssimo dos espíritos; a mente de outro 
alimenta-se na matança e nas injúrias com o medo tanto 
diurno como noturno. Eia, compara Demócrito, Pitágoras e 
Anaxágoras: que poderes e que bens materiais consideras 
superiores aos estudos e aos prazeres deles?

67. Entretanto, é necessário que esteja posto na me-
lhor parte existente no homem aquilo que procuras e que 
isso seja o melhor possível. Mas o que existe de melhor no 
homem perspicaz e de boa mente? Então é preciso desfru-
tar de seu bem, se quisermos ser felizes; o bem da mente, 
porém, é a virtude; portanto, é necessário que nela esteja 
inserida a vida feliz. Daí, tudo o que é belo, honesto e hon-
rado, como disse acima, mas parece que o mesmo deve ser 
dito com um pouco mais de insistência, é cheio de regozijo. 
Como, porém, é evidente que a vida feliz nasce das alegrias 
perpétuas e plenas, conclui-se que ela nasce da honestidade.
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XXIV. [68] Sed ne verbis solum attingamus ea quae 
volumus ostendere, proponenda quaedam quasi moventia 
sunt, quae nos magis ad cognitionem intellegentiamque 
convertant. Sumatur enim nobis quidam praestans vir 
optumis artibus, isque animo parumper et cogitatione 
ingatur. Primum ingenio eximio sit necesse est; tardis 

enim mentibus virtus non facile comitatur; deinde ad 
investigandam veritatem studio incitato. Ex quo triplex ille 
animi fructus existet, unus in cognitione rerum positus et 
in explicatione naturae, alter in discriptione expetendarum 
fugiendarumque rerum <et in ratione be>ne vivendi, 
tertius in iudicando, quid cuique rei sit consequens quid 
repugnans, in quo inest omnis cum subtilitas disserendi, 
tum veritas iudicandi.

[69] Quo tandem igitur gaudio ad ici necesse est 
sapientis animum cum his habitantem pernoctantemque 
curis! ut, cum totius mundi motus conversionesque 
perspexerit sideraque viderit innumerabilia caelo 
inhaerentia cum eius ipsius motu congruere certis in ixa 
sedibus, septem alia suos quaeque tenere cursus multum 
inter se aut altitudine aut humilitate distantia quorum vagi 
motus rata tamen et certa sui cursus spatia de iniant – horum 
nimirum aspectus impulit illos veteres et admonuit, ut plura 
quaererent; inde est indagatio nata initiorum et tamquam 
seminum, unde essent omnia orta generata concreta, 
quaeque cuiusque generis vel inanimi vel animantis vel muti 
vel loquentis origo, quae vita, qui interitus quaeque ex alio in 
aliud vicissitudo atque mutatio, unde terra et quibus librata 
ponderibus, quibus cavernis maria sustineantur, qua omnia 
delata gravitate medium mundi locum semper expetant, qui 
est idem in imus in rutundo.
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(XXIV) 68. Mas, para que não toquemos apenas com 
palavras no que queremos mostrar, devem ser propostas al-
gumas questões, como que variáveis, que nos revertam ao 
conhecimento e à inteligência. Pois, tomemos algum homem 
eminente de ótimas atitudes e seja representado por algum 
tempo com espírito e raciocínio. Primeiramente, é necessá-
rio que seja de exímia inteligência, pois a virtude não se faz 
acompanhar por mentes vagarosas. Em seguida, que seja le-
vado ao esforço de investigar a verdade. Disso resulta aquele 
tríplice fruto do espírito: um colocado no conhecimento das 
coisas e na explicação da natureza, o outro na organização 
das coisas desejáveis ou das rejeitandas e na maneira de bem 
viver; o terceiro em julgar o que seja consequente e o que 
contraditório a cada coisa, em que consiste tanto a sutileza 
no expor como a verdade no julgar.

69. Em resumo, portanto, é indispensável que o espírito 
do sábio disponha de grande contentamento ao conviver dia e 
noite com essas preocupações, como por exemplo, quando tiver 
perscrutado os movimentos e as orbitações do universo e visto 
os inumeráveis astros dispostos no céu, que se ajustam com o 
movimento de cada um, mesmo ixos em pontos determinados, 
e sete outros manterem cada um seus cursos constantemente 
entre si pela diferença ou na altitude ou no rebaixamento, cujos 
movimentos errantes de inem os espaços sem dúvida regula-
dos e certos de seu curso – a vista disso impeliu e aconselhou 
aqueles antigos a pesquisarem mais. Daí nasceu a indagação 
dos inícios e como das sementes, de onde todas as coisas tives-
sem surgido, sido geradas e produzidas, cada origem de sua 
espécie: inanimada ou animada, com linguagem ou sem lingua-
gem, que tipo de vida e de perecimento, cada sucessão e mu-
dança de uma coisa em outra, como também a terra é mantida 
em equilíbrio por quais pesos, por quais cavidades os mares 
são sustentados, por quais meios todas as coisas, atiradas para 
cima, recaem, pela gravidade, sempre em um lugar ignorado do 
mundo, que é igualmente o mais baixo se forem redondas.
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XXV . [70] Haec tractanti animo et noctes et dies 
cogitanti existit illa <a>deo Delphis praecepta cognitio, ut 
ipsa se mens agnoscat coniunctamque cum divina mente 
se sentiat, ex quo insatiabili gaudio compleatur. Ipsa enirn 
cogitatio de vi et natura deorum studium incendit illius 
aeternitatem imitandi, neque se in brevitate vitae conlocatam 
putat, cum rerum causas alias ex aliis aptas et necessitate 
nexas videt, quibus ab aeterno tempore luentibus in 
aeternum ratio tamen mensque, moderatur.

[71] Haec ille intuens atque suspiciens vel potius 
omnis partis orasque circumspiciens quanta rursus animi 
tranquillitate humana et citeriora considerat! Hinc illa 
cognitio virtutis existit, ef lorescunt genera partesque 
virtutum, invenitur, quid sit quod natura spectet extremum 
in bonis, quid in malis ultumum, quo referenda sint 
of icia, quae degendae aetatis ratio deligenda. Quibus et 
talibus rebus exquisitis hoc vel maxime ef icitur, quod hac 
disputatione agimus, ut virtus ad beate vivendum sit se 
ipsa contenta.
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(XXV) 70. Ao espírito que trabalha com essas coisas 
e re lete, tanto de dia como de noite, surge aquele conheci-
mento recomendado até em Delfos, de que a própria mente 
se conheça e se sinta unida à mente divina, por onde se en-
cha completamente de um contentamento inesgotável. Pois 
a própria re lexão sobre a força e a natureza dos deuses des-
perta vivamente a disposição dele de imitar-lhes a eternida-
de e não julga estar inserido na brevidade da vida, porque vê 
umas causas das coisas munidas de outras e ligadas pela ne-
cessidade, com cujo luir a razão, todavia, e a mente são go-
vernadas desde o início dos tempos para toda a eternidade.

71. Contemplando ele essas coisas e olhando para 
cima, ou melhor, lançando o olhar ao redor por todos os 
lados e extremidades do mundo, novamente examina com 
atenção, com quanta tranquilidade de espírito, as coisas hu-
manas e as do lado de cá! Daí nasce aquele conhecimento da 
virtude, desabrocham as espécies e as divisões das virtudes, 
é encontrado aquilo que a natureza considera o ponto mais 
alto dos bens, aquilo que é o último entre os males, à qual 
devem relacionadas as ocupações e que motivo deve ser es-
colhido para levar a vida. Investigadas essas e semelhantes 
questões, conclui-se sobretudo aquilo, que tratamos nesta 
discussão: que a virtude deve estar satisfeita consigo mesma 
para viver com felicidade.
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[72] Sequitur tertia, quae per omnis partis sapientiae 
manat et funditur, quae rem de init, genera dispertit, 
sequentia adiungit, perfecta concludit, vera et falsa diiudicat, 
disserendi ratio et scientia. Ex qua cum summa utilitas existit 
ad res ponderandas, tum maxume ingenua delectatio et digna 
sapientia. Sed haec otii. Transeat idem iste sapiens ad rem 
publicam tuendam. Quid eo possit esse praestantius, cum 
[contineri] prudentia utilitatem civium cernat, iustitia nihil in 
suam domum inde derivet, reliquis utatur tot tam variisque 
virtutibus? Adiunge fructum amicitiarum, in quo doctis 
positum est cum consilium omnis vitae consentiens et paene 
conspirans, tum summa iucunditas e cotidiano cultu atque 
victu. Quid haec tandem vita desiderat, quo sit beatior? cui 
refertae tot tantisque gaudiis Fortuna ipsa cedat necesse est. 
Quodsi gaudere talibus bonis animi, id est virtutibus, beatum 
est omnesque sapientes is gaudiis perfruuntur, omnis eos 
beatos esse con iteri necesse est.
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72. Segue-se a terceira, o método e a ciência de dis-
sertar, que decorre e se espraia através de todos os aspec-
tos da sabedoria, que de ine o objeto, classi ica as espécies, 
acrescenta as sequências, conclui os resultados e distingue 
o verdadeiro e o falso. Desse método resulta tanto a suma 
utilidade para ponderar as coisas, como, particularmente, a 
legítima satisfação e a sabedoria respeitável. Isso, porém, se 
refere ao lazer. Da mesma forma, passe esse sábio a proteger 
o Estado. O que pode ser mais e icaz, quando vê o proveito 
dos cidadãos ser mantido pela prudência, com justiça nada 
dele desvia para sua casa e usa tantas e tão diversas virtudes? 
Acrescenta o fruto das amizades, em que pelos doutos são 
colocadas tanto uma deliberação consentânea e como que 
unânime para toda a vida, como a suprema alegria por meio 
dos costumes cotidianos e dos hábitos morais. Então, o que 
essa vida deseja que seja melhor? É necessário que a própria 
Fortuna ceda a quem está repleto de tantas e tão grandes 
alegrias. Se, porém, é felicidade desfrutar de tais bens do es-
pírito, isto é, das virtudes, e todos os sábios usufruem dessas 
alegrias, é necessário reconhecer que todos eles são felizes.
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XXVI. [73] – Etiamne in cruciatu atque tormentis? 
– An tu me in viola putabas aut in rosa dicere? An Epicuro, 
qui tantum modo induit personam philosophi et sibi ipse 
hoc nomen inscripsit, dicere licebit, quod quidem, ut habet 
se res, me tamen plaudente dicit, nullum sapienti esse 
tempus, etiamsi uratur torqueatur secetur, quin possit 
esclamare: ‘Quam pro nihilo puto!’, cum praesertim omne 
malum dolore de iniat bonum voluptate, haec nostra 
honesta turpia inrideat dicatque nos in vocibus occupatos 
inanis sonos fundere, neque quicquam ad nos pertinere nisi 
quod aut leve aut asperum in corpore sentiatur: huic ergo, ut 
dixi, non multum differenti a iudicio ferarum oblivisci licebit 
sui et tum fortunam contemnere, cum sit omne et bonum 
eius et malum in potestate fortunae, tum dicere se beatum 
in summo cruciatu atque tormentis, cum constituerit non 
modo summum malum esse dolorem, sed etiam solum?

[74] Nec vero illa sibi remedia comparavit ad 
tolerandum dolorem, irmitatem animi, turpitudinis 
verecundiam, exercitationem consuetudinemque patiendi, 
[praecepta fortitudinis], duritiam virilem, sed una se dicit 
recordatione adquiescere praeteritarum voluptatium, ut si 
quis aestuans, cum vim caloris non facile patiatur, recordari 
velit sese aliquando in Arpinati nostro gelidis luminibus 
circumfusum fuisse – non enim video, quo modo sedare 
possint mala praesentia praeteritae voluptates –; 
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(XXVI) 73. – E isso, mesmo na tortura e nos sofrimentos? 
– Acaso tu julgavas estar eu falando em violeta ou em rosa? Por 
ventura será permitido a Epicuro, que apenas se revestiu com 
a pessoa do ilósofo e se rotulou a si mesmo com esse nome, 
o que de fato diz com meu aplauso, conforme se conhece o 
caso, a irmar que para o sábio não existe tempo nenhum; ainda 
que seja queimado, torturado e despedaçado, possa exclamar: 
“Considero isso como um nada!”, uma vez que de ine todo mal, 
sobretudo, pela dor e o bem, pelo prazer, ridiculariza essas nos-
sas coisas honestas como se fossem vergonhosas e a irma que 
nós, atarefados com palavras, espalhamos sons vazios, e que 
coisa alguma nos diz respeito a não ser o que sintamos como 
agradável ou penoso no corpo: a esse, portanto, como a irmei, 
que não é muito diferente do julgamento das feras, será permi-
tido esquecer-se de si mesmo e então desprezar a sorte, uma 
vez que todo seu bem e seu mal estão sob o domínio da fortu-
na, dizer então que é feliz na maior tortura e nos sofrimentos, 
depois de ter estabelecido que a dor é não só o mal supremo, 
como também o único?

74. Mas nem mesmo buscou aqueles remédios para 
suportar a dor, para a irmeza de espírito, a vergonha da de-
sonra, o exercício e o hábito de sofrer – preceitos da coragem 
– e a irmeza viril, mas se diz acalmar apenas com a recor-
dação dos prazeres passados, como se alguém exultante não 
suportasse facilmente a força do calor, e quisesse recordar 
que algum dia tivesse estado em nosso Arpinate rodeado por 
rios gelados – pois não vejo como prazeres passados possam 
aliviar dores presentes –;
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[75] sed cum is dicat semper beatum esse sapientem, 
cui dicere hoc, si sibi constare vellet, non liceret, quidnam 
faciendum est is qui nihil expetendum, nihil in bonis 
ducendum, quod honestate careat, existumant? Me quidem 
auctore etiam Peripatetici veteresque Academici balbuttire 
aliquando desinant aperteque et clara voce audeant dicere 
beatam vitam in Phalaridis taurum descensuram.

XXVII. [76] Sint enim tria genera bonorum, ut iam a 
laqueis Stoicorum, quibus usum me pluribus quam soleo 
intellego, recedamus, sint sane illa genera bonorum, dum 
corporis <et> externa iaceant humi et tantum modo, quia 
sumenda sint, appellentur bona, animi autem illa divina longe 
lateque se pandant caelumque contingant; ut, ea qui adeptus sit, 
cur eum beatum modo et non beatissimum etiam dixerim? 
Dolorem vero sapiens extimescet? is enim huic maxime 
sententiae repugnat. Nam contra mortem nostram atque 
nostrorum contraque aegritudinem et reliquas animi 
perturbationes satis esse videmur superiorum dierum 
disputationibus armati et parati; dolor esse videtur 
acerrumus virtutis adversarius; is ardentis faces intentat, 
is fortitudinem, magnitudinem animi, patientiam se 
debilitaturum minatur.

[77] Huic igitur succumbet virtus, huic beata 
sapientis et constantis viri vita cedet? Quam turpe, o di 
boni! Pueri Spartiatae non ingemescunt verberum dolore 
laniati. Adulescentium greges Lacedaemone vidimus ipsi 
incredibili contentione certantis pugnis calcibus unguibus 
morsu denique, cum examinarentur prius quam victos se 
faterentur. Quae barbaria India vastior aut agrestior? in 
ea tamen gente primum ei, qui sapientes habentur, nudi 
aetatem agunt et Caucasi nives hiemalemque vim perferunt 
sine dolore, cumque ad lammam se adplicaverunt, sine 
gemitu aduruntur.
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75. Como, porém, ele diz que o sábio é sempre feliz, em-
bora não fosse possível dizer isso, se quisesse aplicar a si mes-
mo, o que devem fazer aqueles que pensam que nada deve 
ser muito desejado, nada ser construído sobre os bens, nada 
que não seja honesto? Realmente, segundo um trabalho meu, 
também os peripatéticos e os antigos acadêmicos por vezes 
desistem de gaguejar e ousam dizer, abertamente e em altas 
vozes, que a vida feliz haverá de descer no touro de Fálaris169. 

(XXVII) 76. Que existam, pois, três espécies de bens, para 
nos afastarmos das armadilhas dos estoicos, das quais entendo 
tenha eu usado mais do que costumo; existam simplesmente 
aquelas três espécies de bens, enquanto as do corpo e as ex-
teriores iquem no chão e, somente porque devam ser aceitas, 
sejam denominadas bens; mas aquelas espécies divinas do es-
pírito se expandam em todas as direções e atinjam o céu; isso 
de modo que quem as conseguir, por que não o declararia eu 
não só feliz, mas também felicíssimo? O sábio realmente temerá 
a dor? Pois ele repele especialmente essa a irmação. Com efeito, 
contra nossa morte e a dos nossos e contra o sofrimento e as 
demais perturbações do espírito, parecemos estar su iciente-
mente armados e preparados através das discussões dos dias 
anteriores. A dor parece ser o mais violento adversário da virtu-
de; ela apresenta tochas acesas e ameaça haver de enfraquecer 
a coragem, a grandeza do espírito e a paciência.

77. Nesse caso, a virtude se deixará abater pela dor, a ela 
cederá a vida do homem sábio e perseverante? Que desonra, ó 
bons deuses! Os meninos espartanos não gemem quando ras-
gados pela dor dos açoites. Em Esparta vimos bandos de ado-
lescentes, com o mesmo esforço incrível, participando de lutas 
e corridas com unhas e até com dentadas, porque eram exami-
nados antes que se reconhecessem vencidos. Que selvageria 
seria mais ampla e mais primitiva que na Índia? Contudo, entre 
aquele povo os que são considerados sábios levam a vida nus e 
suportam as neves do Cáucaso e o rigor do inverno sem dor e, 
quando se expõem ao fogo, queimam-se sem um gemido.
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[78] Mulieres vero in India, cum est cuius earum 
vir mortuus, in certamen iudiciumque veniunt, quam 
plurumum ille dilexerit – plures enim singulis solent esse 
nuptae –; quae est victrix, ea laeta prosequentibus suis una 
cum viro in rogum imponitur, illa victa maesta discedit. 
Numquam naturam mos vinceret; est enim ea semper 
invicta; sed nos umbris deliciis otio languore desidia 
animum infecimus, opinionibus maloque more delenitum 
mollivimus. Aegyptiorum morem quis ignorat? quorum 
inbutae mentes pravitatis erroribus quamvis carni icinam 
prius subierint quam ibim aut aspidem aut faelem aut 
canem aut corcodillum violenti quorum etiamsi inprudentes 
quippiam fecerint, poenam nullam recusent.

[79] De hominibus loquor; quid? bestiae non 
frigus, non famem, non montivagos atque silvestris 
cursus lustrationesque patiuntur? non pro suo partu ita 
propugnant, ut vulnera excipiant, nullos impetus nullos ictus 
reformident? Omitto, quae perferant quaeque patiantur 
ambitiosi honoris causa, laudis studiosi gloriae gratia, amore 
incensi cupiditatis. Plena vita exemplorum est.

XXVIII. [80] Sed adhibeat oratio modum et redeat 
illuc, unde de lexit. Dabit, inquam, se in tormenta vita beata 
nec iustitiam temperantiam in primisque fortitudinem, 
magnitudinem animi, patientiam prosecuta, cum tortoris 
os viderit, consistet virtutibusque omnibus sine ullo animi 
terrore ad cruciatum profectis resistet extra fores, ut ante 
dixi, limenque carceris. Quid enim ea foedius, quid deformius 
sola relicta, <a> comitatu pulcherrimo segregata? quod 
tamen ieri nullo pacto potest; nec enim virtutes sine beata 
vita cohaerere possunt nec illa sine virtutibus.
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78. De fato, na Índia as mulheres, quando morre o 
marido de alguma delas, partem para um certame e um jul-
gamento para saber qual o marido tinha mais amado – pois 
muitas costumam casar-se com um só marido –; a que for 
vencedora, alegre, acompanhada dos seus, é colocada sobre a 
pira crematória juntamente com seu marido e a que foi venci-
da se afasta triste. O uso nunca venceria a natureza, pois ela é 
sempre invencível. Nós, porém, corrompemos o espírito com 
sombras, caprichos, ócio, preguiça e inércia e o temos abalado 
com sugestões e seduzido com mau comportamento. Quem 
desconhece o modo de proceder dos egípcios? As mentes 
deles, repletas dos desvios da maldade, ter-se-iam sujeitado 
a qualquer tortura antes que o íbis ou a áspide ou o gato ou 
o cão ou o crocodilo; não recusam nenhum castigo caso lhes 
tenham feito algo de violento, ainda que sem saber.

79. Falo dos homens. Por quê? Acaso os animais não 
passam frio, fome, não sofrem com a movimentação nas 
montanhas e nas lorestas? Não lutam por sua prole mesmo 
que sejam feridos e não receiem ataque algum nem qual-
quer golpe? Omito o que suportam e sofrem os ambiciosos 
em busca da honra, os perseguidores do elogio por causa da 
glória e os in lamados de desejo pelo amor. A vida está reple-
ta de exemplos.

(XXVIII) 80. Mas que a exposição assuma um método 
e retorne àquele lugar de onde se desviou. A vida feliz se en-
tregará – digo – aos tormentos, nem acompanhada da justi-
ça, da temperança, e sobretudo da coragem, da grandeza de 
espírito e da paciência, quando vir o rosto do algoz, icará ir-
me e suportará fora da porta, como disse anteriormente, fora 
do limiar da prisão, com todas as virtudes vindas ao suplício. 
Pois, o que é mais feio que isso, o que mais monstruoso que 
deixá-las sós e abandonadas, segregadas de assembleia tão 
bela? De fato isso não pode absolutamente acontecer; pois, 
nem as virtudes podem formar um todo sem a vida feliz, nem 
esta sem as virtudes.
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[81] Itaque eam tergiversari non sinent secumque 
rapient, ad quemcumque ipsae dolorem cruciatumque 
ducentur. Sapientis est enim proprium nihil quod paenitere 
possit facere, nihil invitum, splendide constanter graviter 
honeste omnia, nihil ita exspectare quasi certo futurum, 
nihil, cum acciderit, admirari, ut inopinatum ac novum 
accidisse videatur, omnia ad suum arbitrium referre, suis 
stare iudiciis. Quo quid sit beatius, mihi certe in mentem 
venire non potest.

[82] Stoicorum quidem facilis conclusio est; qui 
cum inem bonorum esse senserint congruere naturae 
cumque ea convenienter vivere, cum id sit in sapientis 
situm non of icio solum, verum etiam potestate, sequatur 
necesse est, ut, cuius in potestate summum bonum, in 
eiusdem vita beata sit. Ita it semper vita beata sapientis. 
Habes, quae fortissime de beata vita dici putem et, quo modo 
nunc est, nisi quid tu melius attuleris, etiam verissime.

XXIX. Melius equidem adferre nihil possum, sed a 
te impetrarim lubenter, ut, nisi molestum sit, quoniam te 
nulla vincula impediunt ullius certae disciplinae libasque 
ex omnibus, quodcumque te maxime specie veritatis movet, 
– quod paulo ante Peripateticos veteremque Academiam 
hortari videbare, ut sine retractatione libere dicere 
auderent sapientis esse semper beatissimos, id velim 
audire, quem ad modum his putes consentaneum esse id 
dicere. Multa enim a te contra istam sententiam dicta sunt 
et Stoicorum ratione conclusa.
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81. Por isso, as virtudes não permitirão dar as costas 
à vida feliz e a arrastarão consigo para qualquer dor ou tor-
mento a que elas mesmas forem levadas. Pois é próprio do 
sábio nada fazer de que ele possa se arrepender, nada contra 
sua vontade, fazer tudo de modo brilhante, perseverante e 
sério, e assim nada de futuro esperar como certo, icar sur-
preso com nada que acontecer, de modo que pareça ter acon-
tecido algo inesperado e novo, submeter tudo ao julgamento 
próprio e manter suas avaliações. O que seja mais feliz que 
isso, sem dúvida não me pode vir à mente.

82. Realmente a conclusão dos estoicos é fácil; já que 
eles julgam que o cúmulo dos bens é pôr-se de acordo com 
a natureza e conviver com ela de modo adequado e porque 
isso esteja implantado nos sábios, não só pela ocupação como 
também pela autoridade, é necessário que se conclua que 
quem tenha o bem supremo na autoridade, no mesmo esteja 
também a vida feliz. Assim a vida do sábio se torna sempre 
feliz. Aí tens o que penso, irmissimamente, do que se diz da 
vida feliz, e, como agora se apresenta, também de modo total-
mente verdadeiro, a não ser que tu tragas algo melhor. (XXIX) 
Na verdade nada de melhor posso apresentar, mas de bom 
grado solicitaria de ti, a não ser que seja incômodo, uma vez 
que não te impedem quaisquer vínculos com alguma determi-
nada escola, degustas de todas e qualquer tema te impulsiona 
especialmente pela aparência da verdade, porque parecias 
pouco antes encorajar os peripatéticos e a Academia velha, 
para que tivessem a coragem de dizer, livremente e sem retra-
tação, que os sábios sempre são muito felizes: isso eu gostaria 
de ouvir, até que ponto julgas coerente que eles a irmem isso. 
Pois muitas coisas foram ditas por ti contra essa a irmação e 
concluídas da argumentação dos estoicos.
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[83] Utamur igitur libertate, qua nobis solis in 
philosophia licet uti, quorum oratio nihil ipsa iudicat, sed 
habetur in omnis partis, ut ab aliis possit ipsa per sese nullius 
auctoritate adiuncta iudicari. Et quoniam videris hoc velle, 
ut, quaecumque dissentientium philosophorum sententia 
sit de inibus, tamen virtus satis habeat ad vitam beatam 
praesidi, – quod quidem Carneadem disputare solitum 
accepimus, sed is ut contra Stoicos, quos studiosissime 
semper refellebat et contra quorum disciplinam ingenium 
eius exarserat: nos illud quidem cum pace agemus – si enim 
Stoici inis bonorum recte posiverunt, confecta res est: 
necesse est semper beatum esse sapientem – , 

[84] sed quaeramus unam quamque reliquorum 
sententiam, si fieri potest, ut hoc praeclarum quasi 
decretum beatae vitae possit omnium sententiis et 
disciplinis convenire.

XXX. Sunt autem haec de finibus, ut opinor, retentae 
defensaeque sententiae: primum simplices quattuor, 
nihil bonum nisi honestum, ut Stoici, nihil bonum nisi 
voluptatem, ut Epicurus, nihil bonum nisi vacuitatem 
<doloris>, ut Hieronymus, nihil bonum nisi naturae primis 
bonis aut omnibus aut maxumis frui, ut Carneades contra 
Stoicos disserebat.
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83. Usemos então de liberdade, da qual só a nós é 
permitido usar na iloso ia; a própria doutrina deles nada 
avalia, mas é conhecida por toda parte, de modo que a mes-
ma por si não possa ser julgada por outros com a autori-
dade aumentada de ninguém. E já que pareces querer isso, 
assim que qualquer proposição dos ilósofos discordantes 
seja sobre os limites, a virtude, no entanto, proporcione o 
su iciente para a vida feliz ao que preside, – porque de fato 
soubemos que Carnéades costumava discutir isso, mas como 
contra os estoicos, que sempre refutou com muita dedicação 
e contra cuja doutrina sua inteligência se havia in lamado: 
nós, porém, trataremos o assunto de modo pací ico – pois se 
os estóicos colocaram corretamente as inalidades dos bens, 
o assunto está encerrado: é necessário que o sábio sempre 
seja feliz –.

84. Mas pesquisemos cada uma das a irmações dos 
demais, caso seja possível, para que esse magní ico como 
que princípio da vida feliz possa convir às proposições e 
doutrinas de todos. 

(XXX) Sobre as inalidades, como penso, foram man-
tidas e defendidas as proposições seguintes: primeiramen-
te, quatro simples: nada é bom, a não ser o que é honesto, 
segundo os estoicos; nada é um bem, a não ser o prazer, 
segundo Epicuro; nada é bom, a não ser a ausência de dor, 
conforme Jerônimo170; nada é um bem, a não ser usufruir dos 
principais, de todos ou da maior parte, dos bens da natureza, 
como a irmava Carnéades contra os estoicos.
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[85] Haec igitur simplicia, illa mixta: tria genera 
bonorum, maxuma animi, secunda corporis, externa 
tertia, ut Peripatetici nec multo veteres Academici secus; 
voluptatem cum honestate Dinomachus et Callipho 
copulavit, indolentiam autem honestati Peripateticus 
Diodorus adiunxit. Haec sunt sententiae, stabilitatis aliquid 
habeant; nam Aristonis Pyrrhonis Erilli non nullorumque 
aliorum evanuerunt. Hi quid possint optinere, videamus 
omissis Stoicis, quorum satis videor defendisse sententiam.

Et Peripateticorum quidem explicata causa est 
praeter Theophrastum et si qui illum secuti imbecillius 
horrent dolorem et reformidant; reliquis quidem licet facere 
id quod fere faciunt, ut gravitatem dignitatemque virtutis 
exaggerent. Quam cum ad caelum extulerunt, quod facere 
eloquentes homines copiose solent, reliqua ex conlatione 
facile est conterere atque contemnere. Nec enim licet is, 
qui laudem cum dolore petendam esse dicant, negare eos 
esse beatos, qui illam adepti sunt. Quamquam enim sint in 
quibusdam malis, tamen hoc nomen beati longe et late patet.

XXXI. [86] Nam ut quaestuosa mercatura, fructuosa 
aratio dicitura non si altera semper omni damno, altera omni 
tempestatis calamitate semper vacat, sed si multo maiore ex 
parte exstat in utraque felicitas, sic vita non solum si undique 
referta bonis est, sed si multo maiore et graviore ex parte 
bona propendent, beata recte dici potest.
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85. Assim há esses bens simples e aqueles mistos três 
espécies de bens – os maiores são do espírito, os seguintes 
os do corpo e os terceiros os externos, segundo os peripa-
téticos e, não muito diferentemente, os antigos acadêmicos. 
Dinômaco171 e Califonte juntaram o prazer com a honestida-
de, mas o peripatético Diodoro uniu a indolência à honesti-
dade. Essas são as proposições; talvez tenham alguma con-
sistência; realmente as de Aristão, de Pirro, de Herilo172 e de 
alguns outros desapareceram. Vejamos o que esses podem 
alcançar, deixando de lado os estoicos, cuja proposição pa-
rece-me que já repeli o bastante. E certamente a posição dos 
peripatéticos foi exposta sem contar Teofrasto e os que o se-
guiram, se infantilmente recearem e temerem a dor. Aos de-
mais se permite que façam o que ordinariamente fazem, de 
modo que ampli iquem a seriedade e a dignidade da virtude. 
Depois que a elevaram até ao céu, o que homens eloquentes 
costumam fazer com abundância de ideias, é fácil destruir e 
desprezar por comparação tudo o mais. Também não se con-
cede que aqueles que dizem ser preciso buscar o elogio com 
a dor, neguem serem felizes aqueles que a obtiveram. Pois 
ainda que sofram de certos males, mesmo assim essa palavra 
“feliz” é acessível sob qualquer ponto de vista.

(XXXI) 86. Pois como uma transação comercial lucra-
tiva e uma aradura frutuosa não dirão se uma sempre está 
isenta de qualquer prejuízo e se a outra sempre está livre 
de toda devastação de uma tempestade, mas se em ambas 
a prosperidade se faz presente em uma parte muito maior, 
assim a vida pode ser corretamente declarada feliz não só 
se estiver completamente repleta de bens, mas se os bens 
tiverem mais peso na parte muito maior e mais importante.
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[87] Sequetur igitur horum ratione vel ad supplicium 
beata vita virtutem cumque ea descendet in taurum 
Aristotele Xenocrate Speusippo Polemone auctoribus 
nec eam minis aut blandimentis corrupta deseret. Eadem 
Calliphontis erit Diodorique sententia, quorum uterque 
honestatem sic complectitur, ut omnia quae sine ea sint, 
longe [et] retro ponenda censeat. Reliqui habere se videntur 
angustius, enatant tamen, Epicurus Hieronymus et si qui 
sunt qui desertum illum Carneadeum < inem> curent 
defendere; nemo est enim eorum quin bonorum animum 
putet esse iudicem eumque condocefaciat, ut ea, quae bona 
malave videantur, possit contemnere.

[88] Nam quae tibi Epicuri videtur, eadem erit 
Hieronymi et Carneadis causa et hercule omnium reliquorum. 
Quis enim parum est contra mortem aut dolorem paratus?
Ordiamur ab eo, si placet, quem mollem, quem voluptarium 
dicimus. Quid? is tibi mortemne videtur aut dolorem timere, 
qui eum diem, quo moritur, beatum appellat maxumisque 
doloribus adfectus eos ipsos inventorum suorum memoria 
et recordatione confutat? Nec haec sic agit, ut ex tempore 
quasi effuttire videatur. De morte enim ita sentit, ut dissoluto 
animante sensum extinctum putet, quod autem sensu careat, 
nihil ad nos id iudicet pertinere. Item <in> dolore certa habet 
quae sequatur, cuius magnitudinem brevitate consolatur, 
longinquitatem levitate.
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87. Por isso a vida feliz seguirá, segundo a argumen-
tação daqueles, a virtude ou para o suplício e com ela des-
cerá para dentro do touro, tendo Aristóteles, Xenócrates, 
Espeusipo e Pólemon como iadores, ou nem a deixará, cor-
rupta, a demasiados encantos. A mesma proposição era a de 
Califonte e de Diodoro, cada um dos quais restringe a ho-
nestidade a tal ponto que, tudo o que esteja sem ela, julgam 
que deve ser posto bem longe e para trás. Os demais pare-
cem manter-se de modo mais restrito; contudo, escapam a 
nado Epicuro e Jerônimo e se houver quem se preocupe em 
defender aquela inalidade de Carnéades. Pois não há nin-
guém deles que considere que o espírito dos bons seja juiz 
e o adestre para que possa menosprezar aquilo que parecer 
bom ou mau.

88. Realmente, o que te parecer a respeito de Epicuro 
será o mesmo de Jerônimo e a questão de Carnéades e – por 
Hércules! – a de todos os outros. Pois quem está ao menos 
um pouco preparado contra a morte ou a dor? Somos urdi-
dos por aquilo que, se te agrada, dizemos ser macio e pra-
zeroso. Por quê? Acaso te parece que teme a morte ou a dor 
aquele que denomina feliz o dia em que morre e, tomado 
das piores dores, diminui as mesmas dores pela memória 
e recordação de suas descobertas? Tal não acontece assim 
que com o tempo pareça como que se dizer com facilidade. 
Pois a respeito da morte pensa de modo que considere ex-
tinta a sensibilidade depois de morto o princípio vital; mas 
o que não dispõe de sensibilidade, julgue que isso em nada 
nos diz respeito. Igualmente na dor tem o certo para seguir, 
cuja intensidade é aliviada pela brevidade e longa duração 
pela suavização.
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[89] Qui tandem isti grandiloqui contra haec duo, 
quae maxime angunt, melius se habent quam Epicurus?

An ad cetera, quae mala putantur, non et Epicurus et 
reliqui philosophi satis parati videntur? 

Quis non paupertatem extimescit? neque tamen 
quisquam philosophorum.

XXXII. Hic vero ipse quam parvo est contentus! 
nemo de tenui victu plura dixit. Etenirn, quae res pecuniae 
cupiditatem adferunt, ut amori, ut ambitioni, ut cotidianis 
sumptibus copiae suppetant, cum procul ab his omnibus 
rebus absit, cur pecuniam magnopere desideret vel potius 
cur curet omnino?

[90] An Scythes Anacharsis potuit pro nihilo 
pecuniam ducere, nostrates philosophi facere non poterunt? 
Illius epistula fertur his verbis: ‘Anacharsis Hannoni salutem. 
Mihi amictui est Scythicum tegimen, calciamentum solorum 
callum, cubile terra, pulpamentum fames, lacte caseo carne 
vescor. Quare ut ad quietum me licet venias. Munera autem 
ista, quibus es delectatus, vel civibus tuis vel diis inmortalibus 
dona.’ Omnes fere philosophi omnium disciplinarum, nisi 
quos a recta ratione natura vitiosa detorsisset, eodem hoc 
animo esse potuerunt.
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89. Contudo, quem dentre esses grandíloquos se com-
porta melhor contra essas duas, que mais angustiam, do que 
Epicuro? Será possível que para as demais, que são conside-
radas males, tanto Epicuro como os outros ilósofos não pa-
recem estar su icientemente preparados? Quem não receia 
muito a pobreza? Certamente ninguém dos ilósofos. 

(XXXII) Mas esse mesmo com quão pouco está satis-
feito! Ninguém disse mais coisas sobre o modo frugal de vi-
ver. Contudo, aquilo que traz a cobiça do dinheiro, para que a 
abundância forneça suprimentos ao amor, à ambição e às ne-
cessidades de cada dia, quando alguém está longe de todas 
essas coisas, por que deseja vivamente o dinheiro, ou antes, 
por que se preocupa totalmente com ele?

90. Por ventura Anacársis da Cítia pôde considerar 
o dinheiro como um nada, os ilósofos nossos conterrâne-
os não o puderam? A carta dele o relata com estas palavras: 
“Anacársis173 saúda a Hanão. Um manto da Cítia me serve de 
roupa, a pele espessa e dura das plantas dos pés me serve de 
calçado; a terra, de cama; a fome, de manjar; alimento-me de 
leite, queijo e carne. Por isso, é bom que venhas a mim, não 
tenho ambições. Esses presentes, porém, dos quais gostaste, 
doa-os a teus concidadãos ou aos deuses imortais.” Quase to-
dos os ilósofos de todas as escolas puderam ter essa mesma 
disposição de espírito, a não ser aqueles aos quais a natureza 
viciosa tenha desviado da reta razão.
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[91] Socrates, in pompa cum magna vis auri argentique 
ferretur, ‘Quam multa non desidero!’ inquit. Xenocrates, cum 
legati ab Alexandro quinquaginta ei talenta attulissent, quac 
erat pecunia temporibus illis, Athenis praesertim, maxuma, 
abduxit legatos ad cenam in Academiam; is apposuit tantum, 
quod satis esset, nullo apparatu. Cum postridie rogarent 
cum, cui numerari iuberet, ‘Quid? vos hesterna’ inquit 
‘cenula non intellexistis me pecunia non egere?’, Quos cum 
tristioris vidisset, triginta minas accepit, ne aspernari regis 
liberalitatem videretur.

[92] At vero Diogenes liberius, ut Cynicus, Alexandro 
roganti, ut diceret, si quid opus esset, ‘Nunc quidem paululum’ 
inquit ‘a sole.’ Offecerat videlicet apricanti. Et hic quidem 
disputare solebat, quanto regem Persarum vita fortunaque 
superaret; sibi nihil deesse, illi nihil satis umquam fore; se 
eius voluptates non desiderare, quibus numquam satiari ille 
posset, suas eum consequi nullo modo posse.

XXXIII. [93] Vides, credo, ut Epicurus cupiditatum 
genera divi serit, non nimis fortasse subtiliter, utiliter tamen: 
partim esse naturales et necessarias, partim naturales et 
non necessarias, partim neutrum; necessarias satiari posse 
paene nihilo; divitias enim naturae esse parabiles; secundum 
autem genus cupiditatum nec ad potiendum dif icile esse 
censet nec vero ad carendum; tertias, quod essent plane 
inanes neque necessitatem modo, sed ne naturam quidem 
attingerent, funditus eiciendas putavit.
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91. Sócrates, quando se levava grande quantidade de 
ouro e de prata no cortejo, disse: “Não desejo tanto assim.” 
Xenócrates, quando os legados de Alexandre lhe trouxeram 
cinquenta talentos, que era a moeda de maior valor daqueles 
tempos, sobretudo em Atenas, levou os legados para um jan-
tar na Academia; preparou-lhes apenas o su iciente, sem ne-
nhuma pompa. No dia seguinte, ao lhe perguntarem a quem 
ordenava que entregassem o dinheiro, disse: “Como? Vós 
não compreendestes, pelo pequeno jantar de ontem, que eu 
não preciso de dinheiro?” Como os visse entristecidos, acei-
tou trinta minas, para não parecer que fazia pouco caso da 
liberalidade do rei. 

92. Diógenes, porém, com mais liberdade como cínico, 
disse a Alexandre que lhe pedia que dissesse se precisava de 
algo: “Agora de fato, só um pouquinho de sol.” Provavelmente 
havia obstruído a quem tomava sol. E ele costumava discutir, 
o quanto superava o rei dos persas pela vida e pela fortuna: 
para ele mesmo nada faltava, para aquele nunca nada seria 
su iciente; ele não desejava os prazeres do outro, pelos quais 
aquele nunca poderia ser saciado e os seus ele não poderia 
obter de modo nenhum.  

(XXXIII) 93. Vês, creio eu, que Epicuro dividiu as es-
pécies de desejos, talvez não com demasiada subtileza, mas 
de modo útil: em parte são naturais e necessários, em parte 
naturais e não necessários e em parte indiferentes. Os neces-
sários não podem ser saciados por nenhum pão, pois as ri-
quezas da natureza são de fácil aquisição; mas julga que a se-
gunda espécie dos desejos não é di ícil de se conseguir nem 
de icar sem ela. Os terceiros, por serem totalmente vãos e 
não tocarem não só na necessidade, mas sequer na natureza, 
considerou que deve ser completamente rejeitados.



474  •   Marcos Túlio Cícero

[94] Hoc loco multa ab Epicureis disputantur, eaeque 
voluptates singillatim extenuantur; quarum genera [non] 
contemnunt, quaerunt tamen copiam. Nam et obscenas 
voluptates, de quibus multa ab illis habetur oratio, facilis 
communis in medio sitas esse dicunt, easque si natura 
requirat, non genere aut loco aut ordine, sed forma aetate 
igura metiendas putant, ab isque abstinere minime esse 

dif icile, si aut valitudo aut of icium aut fama postulet, 
omninoque genus hoc voluptatum optabile esse, si non obsit, 
prodesse numquam.

[95] Totumque hoc de voluptate sic ille praecipit, ut 
voluptatem ipsam per se, quia voluptas sit, semper optandam 
<et> expetendam putet, eademque ratione dolorem ob id 
ipsum, quia dolor sit, semper esse fugiendum; itaque hac 
usurum compensatione sapientem, <ut> et voluptatem 
fugiat, si ea maiorem dolorem effectura sit, et dolorem 
suscipiat maiorem ef icientem voluptatem; omniaque 
iucunda, quamquam sensu corporis iudicentur, ad animum 
referri tamen.

[96] Quocirca corpus gaudere tam diu, dum 
praesentem sentiret voluptatem, animum et praesentem 
percipere pariter cum corpore et prospicere venientem 
nec praeteritam praeter luere sinere. Ita perpetuas et 
contextas voluptates in sapiente fore semper, cum expectatio 
speratarum voluptatum <cum> perceptarum memoria 
iungeretur.
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94. Neste ponto, muitas coisas são discutidas pelos 
epicuristas e esses desejos são analisados um a um até o im. 
Não desprezam as espécies deles, mas buscam a sua frequên-
cia. Pois também os desejos obscenos, a respeito dos quais se 
tem da parte deles muita exposição, a irmam serem fáceis e 
comuns e situados em posição intermediária, e se a natureza 
os reclama, pensam que não devem ser medidos pela espé-
cie ou pelo lugar ou pela classe social, mas pelo aspeto geral, 
pela idade e pela con iguração. Dizem que abster-se deles não 
é absolutamente di ícil, caso a saúde ou a ocupação ou o bom 
nome o exigir, e de forma alguma essa espécie de desejos é 
ambicionável. Caso não estorve, nunca traz proveito. 

95. Tudo isso ele recomenda sobre o prazer, de tal 
modo que julga ser o próprio prazer, porque é prazer, sem-
pre desejável e que deve ser buscado; e pela mesma razão, 
a própria dor por si mesma, por ser dor, deve ser evitada. 
Por isso, o sábio usará esse equilíbrio para também fugir do 
prazer, se ele vier a trazer uma dor maior e se a dor produzir 
um prático prazer maior. E tudo o que é agradável, ainda que 
seja decidido pela sensibilidade do corpo, deve, contudo, ser 
relacionado com o espírito.

96. Em consequência, o corpo se compraz durante o 
tempo em que sente o prazer do momento, o espírito tam-
bém presente percebe juntamente com o corpo e vela para 
não permitir que não se percam o prazer passado e o futuro. 
Desse modo, os prazeres permanentes e interligados sempre 
permanecerão no sábio, porque a expectativa dos prazeres 
previstos se junta com a lembrança dos já sentidos.
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XXXIV. [97 ] Atque his similia ad victum etiam 
transferuntur, extenuaturque magni icentia et sumptus 
epularum, quod parvo cultu natura contenta sit. Etenim quis 
hoc non videt, desideriis omnia ista condiri ? Darius in fuga 
cum aquam turbidam et cadaveribus inquinatam bibisset, 
negavit umquam se bibisse iucundius: numquam videlicet 
sitiens biberat. Nec esuriens Ptolomaeus ederat; cui cum 
peragranti Aegyptum comitibus non consecutis cibarius in 
casa panis datus esset, nihil visum est illo pane iucundius. 
Socraten ferunt, cum usque ad vesperum contentius 
ambularet quaesitumque esset ex eo, quare id faceret, 
respondisse se, quo melius cenaret, obsonare ambulando 
famem.

[98] Quid? victum Lacedaemoniorum in philitiis 
nonne videmus? ubi cum tyrannus cenavisset Dionysius, 
negavit se iure illo nigro, quod cenae caput erat, delectatum. 
Tum is qui illa coxerat: ‘Minime mirum; condimenta enim 
defuerunt.’ ‘Quae tandem?’ inquit ille. ‘Labor in venatu, 
sudor, cursus ad Eurotam, fames, sitis; his enim rebus 
Lacedaemoniorum epulae condiuntur.’ Atque hoc non ex 
hominum more solum, sed etiam ex bestiis intellegi potest, 
quae, ut quicquid obiectum est, quod modo a natura non sit 
alienum, eo contentae non quaerunt amplius.
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(XXXIV) 97. E por semelhança o exposto se aplica à 
alimentação e se atenuam a grandiosidade e o consumo dos 
alimentos, porque a natureza se contenta com um pequeno 
suprimento. Entretanto, quem não vê que tudo isso é cons-
truído pelos desejos? Dario, em fuga, depois de ter bebido 
água suja e poluída pelos cadáveres, negou que tivesse al-
guma vez bebido com mais satisfação: realmente nunca ti-
nha bebido por ter sede. Nem Ptolomeu havia comido por 
ter fome; quando atravessava o Egito sem acompanhantes, 
foi-lhe dado, num casebre, um pão ordinário, e nada lhe pa-
receu mais gostoso do que aquele pão. Dizem que Sócrates, 
quando passeava mais satisfeito até à noitinha e lhe fosse 
perguntado por que fazia isso, teria respondido que, passe-
ando, enganava melhor a fome do que se jantasse.

98. Por quê? Acaso não vemos o alimento dos esparta-
nos nas refeições públicas? Logo depois de ter ceado, o tirano 
Dionísio negou com razão ter gostado daquela comida escu-
ra, que era o prato principal da refeição. Disse então aquele 
que a havia cozinhado: “Não é mesmo de se estranhar, pois 
faltaram os temperos.” “Quais a inal?” – perguntou aquele. 
“O esforço na caçada, o suor, a corrida até o Eurota, a fome e a 
sede; pois os alimentos dos espartanos são temperados com 
esses ingredientes.” E isso pode ser inferido não apenas do 
costume dos homens, mas também dos animais, os quais, as-
sim que algo lhes é oferecido, que apenas não seja estranho 
por natureza, satisfeitos com isso, não buscam mais nada.
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[99] Civitates quaedam universae more doctae 
parsimonia delectantur, ut de Lacedaemoniis paulo ante 
diximus. Persarum a Xenophonte victus exponitur, quos 
negat ad panem adhibere quicquam praeter nasturcium. 
Quamquam, si quaedam etiam suaviora natura desideret, 
quam multa ex terra arboribusque gignuntur cum copia facili, 
tum suavitate praestanti! Adde siccitatem, quae consequitur 
hanc continentiam in victu, adde integritatem valetudinis, 
confer sudantis ructantis refertos epulis tamquam opimos 
boves: [100] tum intelleges, qui voluptatem maxime 
sequantur, eos minime consequi, iucunditatemque victus 
esse in desiderio, non in satietate.

XXXV. Timotheum, clarum hominem Athenis et 
principem civitatis, ferunt, cum cenavisset apud Platotiem 
eoque convivio admodum delectatus esset vidissetque 
eum postridie, dixisse: ‘Vestrae quidem cenae non solum 
in praesentia, sed etiam postero die iucundae sunt’ Quid 
quod ne mente quidem recte uti possumus multo cibo et 
potione completi? Est praeclara epistula Platonis ad Dionis 
propinquos, in qua scriptum est his fere verbis: ‘Quo cum 
venissem, vita illa beata, quae ferebatur, plena Italicarum 
Syracusiarumque mensarum, nullo modo mihi placuit, bis in 
die saturum ieri nec umquam pernoctare solum ceteraque, 
quae comitantur huic vitae, in qua sapiens nemo ef icietur 
umquam, moderatus vero multo minus.
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99. Algumas comunidades, unidas pelo costume e 
orientadas pela parcimônia, se divertem, conforme pouco 
antes dissemos dos espartanos. A alimentação dos persas 
é descrita por Xenofonte, dizendo que eles não usam nada 
no pão a não ser o mastruz. Mesmo assim, caso se deseje 
algo ainda mais suave por natureza, quantas são produzidas 
pela terra e pelas árvores, tanto em quantidade conveniente 
como em agradável sabor. Soma a isso a compleição seca do 
corpo, que resulta dessa moderação na alimentação, acresça 
a perfeição da saúde, compara os fartos de iguarias, suando 
e arrotando, a bois bem nutridos:

100. Compreenderás então que aqueles que perse-
guem maximamente os prazeres, minimamente os alcançam 
e que o prazer do alimento está na vontade, não na saciedade. 

(XXXV) Conta-se que Timóteo, homem célebre em 
Atenas e dirigente da comunidade, depois de ter jantado na 
casa de Platócio, tivesse gostado sobremodo daquele ban-
quete e, vendo-o no dia seguinte, teria dito: “Realmente, os 
vossos jantares são deliciosos não só na hora, mas também 
no dia seguinte.” Em relação a isso, por que não podemos 
sequer usar, de modo correto, a mente, quando repletos de 
muito alimento e bebida? É bem conhecida a carta de Platão 
aos familiares de Dião, na qual está escrito, quase com as 
mesmas palavras, o seguinte: “Assim que cheguei aqui, aque-
la vida feliz, que se levava cheia de pratos itálicos e siracu-
sanos, não me agradou absolutamente: icar saturado duas 
vezes ao dia, nunca pernoitar sozinho e as outras coisas que 
acompanham essa vida, na qual ninguém se tornará sábio 
um dia e moderado, muito menos.
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[101] Quae enim natura tam admirabilitier temperari 
potest?’ quo modo igitur iucunda vita potest esse, a qua 
absit prudentia, absit moderatio? Ex quo Sardanapalli, 
opulentissimi Syriae regis, error adgnoscitur, qui incidi iussit 
in busto: 

‘Haec habeo, quae edi, quaeque exsaturata libido
Hausit; at illa iacent multa et praeclara relicta.’
‘Quid aliud’ inquit Aristoteles ‘in bovis, non in regis 

sepulcro inscriberes? Haec habere se mortuum dicit, quae 
ne vivus quidem diutius habebat quam fruebatur.’ 

[102] Cur igitur divitiae desiderentur, aut ubi pauper 
tas beatos esse non sinit? Signis, credo, tabulis studes. Si 
quis est qui bis delectetur, nonne melius tenues homines 
fruuntur quam illi qui is abundant? Est enim carum rerum 
omnium <in> nostra urbe summa in publico copia. Quae qui 
privatim habent, nec tam multa et raro vident, cum in sua 
rura venerunt; quos tamen pungit aliquid, cum, illa unde 
habeant, recordantur. Dies de iciat, si velim paupertatis 
causam defendere. Aperta enim res est, et cotidie nos ipsa 
natura admonet, quam paucis, quam parvis rebus egeat, 
quam vilibus.

XXXVI. [103] Num igitur ignobilitas aut humilitas aut 
etiam popularis offensio sapientem beatum esse prohibebit? 
Vide ne plus commendatio in vulgus et haec, quae expetitur, 
gloria molestiae habeat quam voluptatis. Leviculus 
sane noster Demosthenes, qui illo susurro delectari se 
dicebat aquam ferentis mulierculae, ut mos in Graecia est, 
insusurrantisque alteri: ‘Hic est ille Demosthenes.’ Quid hoc 
levius? At quantus orator! Sed apud alios loqui videlicet 
didicerat, non multum ipse secum.



Discussões tusculanas - Livro V    •  481

101. Pois, tal natureza pode ser moderada de modo tão 
admirável?” Como pode então a vida ser agradável, na qual fal-
te a prudência e falte a moderação? Levando-se isso em con-
sideração, reconhece-se o erro de Sardanapalo, o riquíssimo 
rei da Síria, que mandou gravar no túmulo: “Tenho aquilo que 
comi e o que o desejo saciado absorveu; mas muitas coisas 
excelentes foram deixadas.” Diz Aristóteles: “Que outra coisa 
gravarias no sepulcro de um boi, não de um rei? Morto, a irma 
ter essas coisas, que nem sequer enquanto vivo tinha por mais 
tempo além daquele em que as usufruías.”

102. Por que então as riquezas são desejadas, ou 
quando a pobreza não permite que sejam felizes? Tu te in-
teressas, creio eu, pelas estátuas e pelos quadros. Se existe 
alguém que se encanta com ambos, os homens de condição 
humilde os saboreiam melhor que aqueles que os têm em 
abundância? Pois existem preciosidades de tudo na nossa 
cidade e em imensa quantidade nos lugares públicos. Os 
que os têm privadamente, não os veem raramente e tão nu-
merosos, depois de terem vindo para suas casas de campo; 
contudo algo os incomoda quando se recordam de onde as 
tenham. Que me falte o dia, caso eu queira defender a causa 
da pobreza. Mas o assunto está em aberto e diariamente a 
própria natureza nos adverte de que necessita de coisas tão 
poucas, tão pequenas e tão singelas. 

(XXXVI) 103. Então a origem inferior ou a baixa con-
dição ou ainda o descrédito popular impedirão o sábio de 
ser feliz? Vê que a recomendação para o povo e essa glória, 
que se procura, não tenha mais de aborrecimento do que de 
prazer. Certamente, nosso Demóstenes, um tanto fútil, que 
se deleitava com aquele murmúrio da mulherzinha carre-
gando água, como é costume na Grécia, e que sussurrava 
à outra: "Este é o famoso Demóstenes". O que é mais fútil 
do que isso? Mas que grande orador! Certamente, porém, 
havia aprendido a falar perante os outros, mas não muito 
consigo mesmo.



482  •   Marcos Túlio Cícero

[104] Intellegendum est igitur nec gloriam 
popularem ipsam per sese expetendam nec ignobilitatem 
extimescendam. ‘Veni Athenas’ inquit Democritus ‘neque 
me quisquam ibi adgnovit.’ Constantem hominem et gravem, 
qui glorietur a gloria se afuisse! An tibicines ique, qui idibus 
utuntur, suo, non multitudinis arbitrio cantus numerosque 
moderantur, vir sapiens multo arte maiore praeditus non 
quid verissimum sit, sed quid velit vulgus, exquiret? An 
quicquam stultius quam, quos singulos sicut operarios 
barbarosque contemnas, eos aliquid putare esse universos? 
Ille vero nostras ambitiones levitatesque contemnet 
honoresque populi etiam ultro delatos repudiabit; nos autem 
eos nescimus, ante quam paenitere coepit, contemnere.

[105] Est apud Heraclitum physicum de principe 
Ephesiorum Hermodoro; universos ait Ephesios esse morte 
multandos, quod, cum civitate expellerent Hermodorum, ita 
locuti sint: ‘Nemo de nobis unus excellat; sin quis extiterit, 
alio in loco et apud alios sit.’ An hoc non ita it omni in 
populo? nonne omnem exsuperantiam virtutis oderunt? 
Quid? Aristides – malo enim Graecorurn quatn nostra 
proferre – nonne ob eam causam expulsus est patria, quod 
praeter modum iustus esset? Quantis igitur molestiis vacant, 
qui nihil omnino cum populo contrahunt! Quid est enim 
dulcius otio litterato? is dico litteris, quibus in initatem 
rerum atque naturae et in hoc ipso mundo caelum terras 
maria cognoscimus.
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104. Deve-se, portanto, entender que nem a própria 
glória popular deve ser desejada por si mesma, nem temida 
a obscuridade. “Vim a Atenas” – disse Demócrito – “e nin-
guém ali me reconheceu.” Homem perseverante e sério que 
se gloriava de se ter afastado da glória! Acaso os tocadores 
de lauta e os que usam a cítara não regulam seus cantos e 
compassos musicais por decisão própria e não pela da mul-
tidão, assim o homem sábio, dotado de uma arte muito su-
perior, busca o que é o mais verdadeiro possível, mas não o 
que o vulgo quer? Acaso há algo mais insensato do que me-
nosprezares a cada um como operário e inculto e pensar algo 
que o fossem todos? O sábio, porém, menosprezará nossas 
ambições e super icialidades e repudiará as honras popula-
res até as elevadas demais. Mas nós não sabemos desprezá-
-las, antes que comece a trazer insatisfação.

105. Consta em Heráclito, o ísico, a respeito de 
Hermodoro174, prócere dos efésios: “Todos os efésios” – diz 
– “deveriam ser condenados à morte”, porque teriam dito, ao 
expulsarem da comunidade a Hermodoro: “Nenhum de nós 
se destaca isoladamente; caso alguém o consiga, que seja em 
outro lugar e entre outros.” Por ventura isso não acontece 
igualmente em todos os povos? Acaso não odeiam toda supe-
rioridade da virtude? Por quê? Aristides – pois pre iro pro-
por exemplos dos gregos aos nossos – não foi expulso da pá-
tria pelo motivo de ser extraordinariamente justo? Portanto, 
de quantos incômodos se livram os que de forma alguma 
contraem qualquer obrigação com o povo. Pois, o que é mais 
doce que o lazer das letras? Re iro-me àquelas letras, pelas 
quais icamos conhecendo a natureza, uma in inidade de coi-
sas e, neste nosso mundo, o céu, as terras e os mares.
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XXXVII. [106] Contempto igitur honore, contempla 
etiam pecunia quid relinquitur quod extimescendum sit? 
Exilium, credo, quod in maxumis malis ducitur. Id si propter 
alienam et offensam populi voluntatem malum est, quam sit 
ea contemnenda, [sicut a] paulo ante dictum est. Sin abesse 
a patria miserum est, plenae miserorum provinciae sunt, ex 
quibus admodum pauci in patriam revertuntur.

[107] At multantur bonis exules’. Quid tum? parumne 
multa de toleranda paupertate dicuntur? Iam vero exilium, 
si rerum naturam, non ignominiam nominis quaerimus, 
quantum a perpetua peregrinatione differt? In qua aetates 
suas philosophi nobilissimi consumpserunt, Xenocrates 
Crantor, Arcesilas Lacydes, Aristoteles Theophrastus, Zeno 
Cleanthes, Chrysippus Antipater, Carneades Clitomachus, 
Philo Antiochus, Panaetius Posidonius, innumerabiles alii, 
qui semel egressi numquam domum reverterunt. ‘At enim 
sine ignominia’. <An potest exilium ignominia> adficere 
sapientem? de sapiente enim haec omnis oratio est, cui 
iure id accidere non possit; nam iure exulantem consolari 
non oportet.

[108] Postremo ad omnis casus facillima ratio est 
eorum, qui ad voluptatem ea referunt quae secuntur in vita, 
ut, quocumque haec loco suppeditetur ibi beate queant 
vivere. Itaque ad omnem rationem Teucri vox accommodari 
potest: 

‘Patria est, ubicumque est bene’.
Socrates quidem cum rogaretur, cuiatem se esse 

diceret, ‘mundanum’ inquit; totius enim mundi se incolam 
et civem arbitrabatur. Quid? T. Albucius nonne animo 
aequissimo Athenis exul philosophabatur? cui tamen illud 
ipsum non accidisset, si in re p. quiescens Epicuri legibus 
paruisset. 



Discussões tusculanas - Livro V    •  485

(XXXVII) 106. Portanto, uma vez desprezada a glória 
e menosprezado também o dinheiro, o que resta que deva 
ser temido? O exílio, creio, porque se é levado a males muito 
grandes. Caso isso seja um mal, por causa da ofendida e di-
versa vontade do povo, essa vontade deve ser logo descon-
siderada, como foi dito há pouco. Mas se é muito ruim estar 
longe da pátria, as províncias estão cheias de infelizes, muito 
poucos dos quais retornam à pátria.

107. “Contudo, os exilados são condenados pelos bons.” 
Por que então? Tangencialmente muitas coisas não se dizem 
de como se deve suportar a pobreza? Já o exílio de fato quan-
to difere de uma grande viagem, se examinamos a natureza 
das coisas e não a desonra do nome? Com esse assunto gasta-
ram seus anos os nobilíssimos ilósofos Xenócrates, Crantor, 
Arcésilas, Lacides, Aristóteles, Teofrasto, Zenão, Cleantes, 
Crisipo, Antípatro, Carnéades, Clitômaco, Filão, Antíoco, 
Panécio, Posidônio e inumeráveis outros que, uma vez saídos 
de casa, nunca mais voltaram. “Mas ao menos sem desonra.” 
Pode, porém, o exílio afetar o sábio com a desonra? Pois toda 
esta exposição refere-se ao sábio, ao qual isso de direito não 
pode acontecer, uma vez que, com razão, não é preciso conso-
lar o exultante.

108. Por im, para todos os casos, um argumento mui-
to acessível é o daqueles que relacionam com o prazer o que 
sobrevém na vida, de modo que possam viver com felicidade 
ali, qualquer que seja o lugar que isso lhes proporcione. Em 
consequência, pode-se adaptar a palavra de Teucro175 a qual-
quer argumento: 

“A pátria está onde quer que se esteja bem.” 
Na verdade, quando pediram a Sócrates que dissesse de 

que país era, declarou: “Cosmopolita.” Considerava-se, portan-
to, habitante e cidadão do mundo inteiro. Por quê? T. Albácio, 
exilado em Atenas, não ilosofava com espírito muito tranquilo? 
A inal, mesmo aquilo não lhe teria acontecido, se tivesse ica-
do quieto na pátria e obedecido às leis de Epicuro.



486  •   Marcos Túlio Cícero

[109] Qui enim beatior Epicurus, quod in patria 
vivebat, quam, quod Athenis, Metrodorus? Aut Plato 
Xenocratem vincebat aut Polemo Arcesilam, quo esset 
beatior? Quanti vero ista civitas aestimanda est, ex qua boni 
sapientesque pelluntur? Damaratus quidem, Tarquinii nostri 
regis pater, tyrannum Cypselum quod ferre non poterat, 
fugit Tarquinios Corintho et ibi suas fortunas constituit ac 
liberos procreavit. Num stulte anteposuit exilii libertatem 
domesticae servituti?

XXXVIII. [110] Iam vero motus animi, sollicitudines 
aegritudinesque oblivione leniuntur traductis animis ad 
voluptatem. Non sine causa igitur Epicurus ausus est dicere 
semper in pluribus bonis esse sapientem, quia semper sit 
in voluptatibus. Ex quo ef ici putat ille, quod quaerimus, ut 
sapiens semper beatus sit.

[111] ‘Etiamne, si sensibus carebit oculorum, si 
aurium?’ Etiam; nam ista ipsa contemnit. Primum enim 
horribilis ista caecitas quibus tandem caret voluptatibus? 
Cum quidam etiam disputent ceteras voluptates in ipsis 
habitare sensibus, quae autem aspectu percipiantur, ea non 
versari in oculorum ulla iucunditate, ut ea, quae gustemus 
olfaciamus tractemus audiamus, in ea ipsa, ubi sentimus, 
parte versentur. In oculis tale nil it; animus accipit, quae 
videmus. Animo autem multis modis variisque delectari 
licet, etiamsi non adhibeatur aspectus. Loquor enim de 
docto homine et erudito, cui vivere est cogitare. Sapientis 
autem cogitatio non ferme ad investigandum adhibet 
oculos advocatos. 
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109. Mas quem foi mais feliz, Epicuro porque vivia 
na pátria, ou Metrodoro porque vivia em Atenas? Ou Platão 
venceria a Xenócrates ou Pólemon a Arcésila relativamen-
te a quem seria mais feliz? Como deveria ser avaliada essa 
comunidade, da qual os bons e os sábios são afastados? De 
fato, Damarato, pai do nosso rei Tarquínio, porque não po-
dia suportar o tirano Cipselo176, fez com que os Tarquínios 
fugissem de Corinto e longe conseguiu sua fortuna e criou 
os ilhos. Não teria anteposto a liberdade do exílio à servi-
dão doméstica? 

(XXXVIII) 110. De fato, já os movimentos do espírito, 
as preocupações e os sofrimentos são suavizados pela dis-
tração, depois de encaminhados os espíritos para o prazer. 
Portanto, não sem razão Epicuro ousou dizer que o sábio 
permanece sempre com muitos bens, porque sempre está 
com os prazeres. Daí ele julga resultar que o sábio sempre 
seja feliz – o que procuramos.

111. “Até mesmo se não tiver a sensibilidade dos 
olhos, se não a tiver dos ouvidos?” Até mesmo assim; pois 
o sábio menospreza as mesmas. Primeiramente, que praze-
res essa horrível cegueira a inal não permite? Porque alguns 
também discutem se os outros prazeres residem nos pró-
prios sentidos, mas que são percebidos pela vista, esses não 
se encontram habitualmente em nenhuma satisfação dos 
olhos; como os que temos ao saborear, ao cheirar, ao tatear 
e ao ouvir, não se encontram nos mesmos órgãos por onde 
percebemos. Nos olhos nada disso acontece; o espírito rece-
be o que vemos. Mas ao espírito é dado divertir-se de muitas 
e variadas maneiras, ainda que não use a vista. Pois falo do 
homem douto e erudito, para quem viver é pensar. O pensa-
mento do sábio, porém, não emprega de modo aproximado 
os olhos como ajudantes para investigar.
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[112] Etenim si nox non adimit vitam beatam, cur 
dies nocti similis adimat? Nam illud Antipatri Cyrenaici est 
quidem paulo obscenius, sed non absurda sententia est; cuius 
caecitatem cum mulierculae lamentarentur, ‘Quid agitis?’ 
inquit, ‘an vobis nulla videtur voluptas esse nocturna?’ 
Appium quidem veterem illum, qui caecus annos multos 
fuit, et ex magistratibus et ex rebus gestis intellegimus in illo 
suo casu nec privato nec publico muneri defuisse. C. Drusi 
domum compleri a consultoribus solitam accepimus; cum, 
quorum res esset, sua ipsi non videbant, caecum adhibebant 
ducem. Pueris nobis Cn. Au idius praetorius et in senatu 
sententiam dicebat nec amicis deliberantibus deerat et 
Graecam scribebat historiam et videbat in litteris.

XXXIX. [113] Diodotus Stoicus caecus multos annos 
nostrae domi vixit. Is vero, quod credibile vix esset, cum 
in philosophia multo etiam magis adsidue quam antea 
versaretur et cum idibus Pythagoreorum more uteretur 
cumque ei libri noctes et dies legerentur, quibus in studiis 
oculis non egebat, tum, quod sine oculis ieri posse vix videtur, 
geometriae munus tuebatur verbis praecipiens discentibus, 
unde quo quamque lineam scriberent. Asclepiadem ferunt, 
non ignobilem Eretricum philosophum, cum quidam 
quaereret, quid ei caecitas attulisset, respondisse, puero ut 
uno esset comitatior. Ut enim vel summa paupertas tolerabilis 
sit, si liceat quod quibusdam Graecis cotidie, sic caecitas. 
ferri facile possit, si non desint subsidia valetudinum.
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112. Entretanto, se a noite não suprime a vida fe-
liz, por que a suprimiria o dia, semelhante à noite? Assim, 
aquele dito de Antípater177, o cirenaico, é de fato um tanto 
mais indecente, mas não é uma a irmação absurda; quando 
umas mulherezinhas lamentavam a cegueira dele, disse: “O 
que estais fazendo? Não vos parece que não existe nenhum 
prazer noturno?” Tanto pelo serviço público como pelo que 
realizou, compreendemos que realmente Ápio, o antigo, que 
icou cego por muitos anos, não falhou, naquela sua situa-

ção, em sua função tanto pública como particular. Sabemos 
que a casa de Cláudio Drúsio habitualmente se enchia de 
consulentes; eles lançavam mão de um guia cego, uma vez 
que eles mesmos não conseguiam enxergar suas coisas nem 
de quem seriam. Quando nós éramos meninos, o pretoriano 
cego Cneu Au ídio178 tanto proferia discursos no senado, não 
abandonava os amigos nas deliberações e escrevia a história 
grega, como convivia com as letras.

(XXXIX) 113. Diodoto179, estoico cego, viveu muitos 
anos em nossa casa. Pois ele, o que seria quase inacreditável, 
como se dedicasse à iloso ia até muito mais assiduamente 
que antes, usasse a cítara à moda dos pitagóricos e livros 
fossem lidos para ele dia e noite, para cujas atividades não 
precisa dos olhos, tanto assim que, o que mal parece ser pos-
sível de se fazer sem os olhos, supervisionava a tarefa da ge-
ometria, indicando aos alunos por palavras qual linha e em 
que direção deviam traçar. Dizem que Asclepíades, um iló-
sofo da Eritreia, não desconhecido, quando alguém lhe per-
guntou o que lhe havia causado a cegueira, teria respondido 
que desde menino esteve mais acompanhado que sozinho. 
Pois, para que mesmo a pobreza total seja tolerável, caso se 
conceda isso sempre a alguns gregos, do mesmo modo a ce-
gueira pode ser suportada se não faltarem os sustentáculos 
da saúde.
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[114] Democritus luminibus amissis alba scilicet 
discernere et atra non poterat, at vero bona mala, aequa 
iniqua, honesta turpia, utilia inutilia, magna parva poterat, 
et sine varietate colorum licebat vivere beate, sine notione 
rerum non licebat. Atque hic vir impediri etiam animi aciem 
aspectu oculorum arbitrabatur, et cum alii saepe, quod ante 
pedes esset, non viderent, ille <in> in initatem omnem 
peregrinabatur, ut nulla in extremitate consisteret. Traditum 
est etiam Homerum caecum fuisse; at eius picturam, non 
poësin videmus: quae regio, quae ora, qui locus Graeciae, 
quae species formaque pugnae, quae acies, quod remigium 
qui motus hominum, qui ferarum non ita expictus est, ut, 
quae ipse non viderit, nos ut videremus, effecerit? Quid 
ergo? aut Homero delectationem animi ac voluptatem aut 
cuiquam docto defuisse umquam arbitramur?

[115] Aut, ni ita se res haberet, Anaxagoras aut hic 
ipse Democritus agros et patrimonia sua reliquissent, huic 
discendi quaerendique divinae delectationi toto se animo 
dedissent? Itaque augurem Tiresiam, quem sapientem 
ingunt poëtae, numquam inducunt deplorantem caecitatem 

suam; at vero Polyphemum Homerus cum inmanem 
ferumque inxisset, cum ariete etiam conloquentem facit 
eiusque laudare, fortunas, quod, qua vellet, ingredi posset 
et, quae vellet, attingere. Recte hic quidem; nihilo enim erat 
ipse Cyclops quam aries ille prudentior.
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114. Demócrito, tendo perdido as luzes da visão, não 
podia logicamente distinguir o claro e o escuro, mas, ao con-
trário, podia distinguir as coisas boas e as más, as justas e as 
injustas, as honestas e as desonestas, as úteis e as inúteis, as 
grandes e as pequenas; e podia viver com felicidade sem a va-
riedade das cores, mas não podia viver sem a noção das coi-
sas. E esse homem julgava que também a agudez do espírito é 
entravada pela ação dos olhos; e quando outros, muitas vezes, 
não viam o que havia diante de seus pés, ele percorria toda 
extensão, de modo que não se detivesse em nenhuma extre-
midade. Diz-se também que Homero foi cego; mas vemos sua 
representação, não sua poesia: que direção, que limite, que 
lugar da Grécia, que tipo e forma de luta, que linha de batalha, 
que navegação a remo, que movimentação dos homens e das 
feras não descreveu ele, de modo que conseguiu que nós ve-
jamos o que ele mesmo não via? Por que então? Julgamos que 
alguma vez faltaram ou a Homero ou a qualquer outro sábio o 
contentamento e o prazer do espírito?

115. Se não fosse assim, Anaxágoras ou esse mesmo 
Demócrito teriam abandonado seus campos e suas posses 
e se entregado, com toda dedicação, a esse prazer divino de 
aprender e pesquisar? Por isso, os poetas nunca represen-
tam o adivinho Tirésias180, a quem eles consideram sábio, 
lamentando sua cegueira. Por outro lado, Homero de fato faz 
Polifemo181, depois de apresentá-lo como enorme e feroz, até 
conversar com o signo do carneiro e lhe louvar a sorte, pelo 
fato de poder entrar onde quisesse e alcançar o que desejas-
se. Realmente esse está certo, pois o próprio ciclope em nada 
era mais prudente do que aquele carneiro. 



492  •   Marcos Túlio Cícero

XL. [116] In surditate vero quidnam est mali? Erat 
surdaster M. Crassus, sed aliud molestius, quod male 
audiebat, etiamsi, ut mihi videbatur, iniuria. [Epicurei] 
Nostri Graece fere nesciunt nec Graeci Latine. Ergo hi in 
illorum et illi in horum sermone surdi, omnesque nos in 
eis linguis quas non intellegimus, quae sunt innumerabiles, 
surdi profecto sumus. ‘At vocem citharoedi non audiunt’. Ne 
stridorem quidem serrae, tum cum acuitur, aut grunditum 
cum iugulatur suis nec, cum quiescere volunt, fremitum 
murmurantis maris; et si cantus eos forte delectant, primum 
cogitare debent, ante quam hi sint inventi, multos beate 
vixisse sapientis, deinde multo maiorem percipi posse 
legendis iis quam audiendis voluptatem.

[117] Tum, ut paulo ante caecos ad aurium traducebamus 
voluptatem, sic licet surdos ad oculorum. Etenim, qui secum 
loqui poterit, sermonem alterius non requiret.
Congerantur in unum omnia, ut idem oculis et auribus 
captus sit, prematur etiam doloribus acerrumis corporis. 
Qui primum per se ipsi plerumque con iciunt hominem; sin 
forte longinquitate producti vehementius tamen torquent, 
quam ut causa sit cur ferantur. quid est tandem, di boni, quod 
laboremus? portus enim praesto est, [quoniam mors ibidem 
est], aeternum nihil sentiendi receptaculum. Theodorus 
Lysimacho mortem minitanti ‘Magnum vero’ inquit ‘effecisti, 
si cantharidis vim consecutus es’.
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(XL) 116. Que tipo de mal existe de fato na surdez? 
M. Crasso era meio surdo, mas outra coisa mais desagradá-
vel, como me parecia, era porque escutava mal por razões 
injustas. Nossos epicuristas quase não sabem grego nem os 
gregos, latim. Portanto, estes são surdos na língua daqueles 
e aqueles na destes e nós todos sem dúvida somos surdos 
em relação às línguas que não entendemos e que são inú-
meras. “Por outra parte, os tocadores de cítara não ouvem 
a voz.” Nem mesmo o estridor da serra quando é a iada, ou 
o grunhido quando se degolam os porcos, nem o barulho do 
mar murmurante quando querem descansar. E se os cantos 
talvez lhes agradem, primeiramente devem pensar que, an-
tes que fossem compostos, muitos sábios viveram com felici-
dade, e em seguida podem sentir um prazer muito maior ao 
lê-los que os ouvindo.

117. Desse modo, como pouco antes relacionávamos 
os cegos com o prazer dos ouvidos, assim convém relacionar 
os surdos com os olhos. Entretanto, quem puder falar consi-
go mesmo, não requer as palavras de outrem. Concentre-se 
tudo numa coisa só, de modo que a mesma seja captada pe-
los olhos e pelos ouvidos, relaxe-se também das mais agudas 
dores do corpo. Antes de tudo, elas mesmas por si geralmen-
te estruturam o homem; caso contrário, talvez impelidas 
pela longa duração, ainda que atormentem com mais vee-
mência do que como causa pela qual são suportadas. A inal, 
bons deuses, por que é que sofremos? Pois o porto está per-
to, porque a morte está lá também, eterno refúgio do nada 
sentir. Teodoro Lisímaco182, perante a eminência da morte, 
disse: “Realmente realizaste algo grande, se conseguiste a 
força do venenoso inseto cantáride.”
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[118] Paulus Persi deprecanti, ne in triumpho 
duceretur, ‘In tua id quidem potestate est.’ Multa primo die, 
cum de ipsa morte quaereremus, non pauca etiam postero, 
cum ageretur de dolore, sunt dicta de morte, quae qui 
recordetur, haud sane periculum est ne non mortem aut 
optandam aut certe non timendam putet.

XLI. Mihi quidem in vita, servanda videtur illa lex, 
quae in Graecorum conviviis optinetur: ‘Aut bibat’ inquit ‘aut 
abeat’. Et recte. Aut enim fruatur aliquis pariter cum aliis 
voluptate potandi aut, ne sobrius in violentiam vinolentorum 
incidat, ante discedat. Sic iniurias fortunae, quas ferre 
nequeas, defugiendo relinquas. Haec eadem, quae Epicurus, 
totidem verbis dicit Hieronymus.

[119] Quodsi hi philosophi, quorum ea sententia est, 
ut virtus per se ipsa nihil valeat, omneque, quod honestum 
nos et laudabile esse dicamus, id illi cassum quiddam et 
inani vocis sono decoratum esse dicant, ei tamen semper 
beatum censent esse sapientem, quid tandem a Socrate et 
Platone profectis philosophis faciendum videtur? Quorum 
alii tantam praestantiam in bonis animi esse dicunt, ut ab 
iis corporis et externa obruantur, alii autem haec ne bona 
quidem ducunt, in animo reponunt omnia.
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118. A Perseu, que solicitava não ser levado na entra-
da triunfal, Paulo183 respondeu: “Na verdade isso está em teu 
poder.” No primeiro dia, muitas coisas foram ditas sobre a 
morte, quando investigávamos a respeito da própria morte 
e não poucas também no dia seguinte, quando se tratou da 
dor, as quais sejam relembradas de algum modo, seguramen-
te sem nenhum perigo de que se julgue a morte como desejá-
vel e certamente não temível. 

(XLI) De fato parece-me que na vida se deve manter 
aquela lei, que se observa nos banquetes dos gregos e or-
dena: “Ou beba ou vá embora.” Correto. Pois ou se desfrute 
juntamente com os outros o prazer de beber, ou se afaste an-
tes para que, sóbrio, não caia na violência dos embriagados. 
Desse modo, evitas pela fuga os ataques da sorte, os quais 
não podes enfrentar. Isso é o que diz Epicuro e o mesmo tam-
bém Jerônimo, exatamente com as mesmas palavras.

119. Se esses ilósofos, que izeram essa a irmação 
de que a virtude nada vale por si mesma e tudo o que nós 
a irmemos ser honesto e louvável, eles declarem ser vão, e 
alguns até que tudo é enfeitado pelo som inócuo da pala-
vra, eles, entretanto, consideram que o sábio é sempre fe-
liz. A inal, o que parece que deve ser feito por Sócrates e por 
Platão, ilósofos eminentes? Alguns dentre eles dizem haver 
tão grande e icácia nos bens do espírito, que afastam de si 
até os bens externos do corpo; outros, porém, nem ao menos 
os consideram bens e colocam tudo no espírito.
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[120] Quorum controversiam solebat tamquam 
honorarius arbiter iudicare Carneades. Nam cum, 
quaecumque bona Peripateticis, eadem Stoicis commoda 
viderentur neque tamen Peripatetici plus tribuerent divitiis 
bonae valetudini ceteris rebus generis eiusdem quam Stoici, 
cum ea re, non verbis ponderarentur, causam esse dissidendi 
negabat. Quare hunc locum ceterarum disciplinarum 
philosophi quem ad modum optinere possint, ipsi viderint; 
mihi tamen gratum est, quod de sapientium perpetua bene 
vivendi facultate dignum quiddam philosophorum voce 
pro itentur.

[121] Sed quoniam mane est eundum, has quinque 
dierum disputationes memoria comprehendamus. Equidem 
me etiam conscripturum arbitror – ubi enim melius uti 
possumus hoc, cuicuimodi est, otio? –, ad Brutumque 
nostrum hos libros alteros quinque mittemus, a quo non 
modo inpulsi sumus ad philosophiae scriptiones, verum 
etiam lacessiti. In quo quantum ceteris profuturi simus, 
non facile dixerim, nostris quidem acerbissimis doloribus 
variisque et undique circumfusis molestiis alia nulla potuit 
inveniri levatio.
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120. Carnéades, como juiz honorário, costumava jul-
gar a controvérsia deles. Por exemplo, quando quaisquer 
bens pareciam apropriados aos peripatéticos e também aos 
estoicos; se, entretanto, os peripatéticos não dessem mais 
valor que os estoicos à boa saúde com riqueza que às de-
mais coisas da mesma espécie, depois que, por esse motivo, 
não fossem avaliadas pelas palavras, negava haver motivo de 
dissensão. Por isso, como os ilósofos possam ocupar este 
lugar das outras disciplinas, vejam eles mesmos. Para mim 
realmente é satisfatório que alguns proclamem, pela voz dos 
ilósofos, a justeza da perpétua capacidade dos sábios de vi-

ver bem.
121. Contudo, como amanhã é preciso ir embora, reu-

namos pela memória essas discussões de cinco dias. Sem dú-
vida, penso também redigir – pois onde podemos usufruir 
melhor desse lazer, seja ele de qualquer natureza? – e envia-
remos esses outros cinco livros ao nosso Bruto, por quem 
fomos não só incentivados, mas também compelidos para as 
exposições escritas de iloso ia. Não saberia dizer com faci-
lidade o quanto, nesse ponto, seremos úteis aos demais, na 
v erdade nenhum outro alívio pôde ser encontrado para nos-
sas fortíssimas dores e para os variados incômodos, que nos 
cercam por todos os lados.




