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Cartas de Hume  
relativas aos Diálogos

redigidas à época das revisões
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I. Carta a Gilbert elliot de Minto

(L, v. I, p. 150-3)

Caro senhor,

Tua noção de corrigir a sutileza de sentimento é certamente 
muito justa no que diz respeito à moral, que depende de senti-
mento; mas, nas filosofias política e natural, sempre que uma 
conclusão for contrária a alguma questão de fato certa, tem cer-
tamente de estar errada, e tem de haver algum erro nalgum pon-
to do argumento – quer tenhamos sido capazes de percebê-lo, 
quer não49. Mas em metafísica ou teologia não posso ver como 
quaisquer desses parâmetros de verdade claros e óbvios possam 
ter lugar. Nada aí pode corrigir o mau raciocínio que não o bom 
raciocínio, e a sofisma deve-se opor silogismo. Observo que, por 
volta de setenta ou oitenta anos atrás, um princípio como este 
que desenvolves prevaleceu muitíssimo na França entre alguns 
filósofos e beaux esprits. Tal ocasião foi esta: o famoso Mons. 
Nicole de Port Royal, em sua Perpetuité de la Foi, pressionou mui 
duramente os protestantes quanto à impossibilidade de o povo 
alcançar uma convicção de sua religião por meio de juízo priva-

49 Aqui Hume é mais claro do que nos Diálogos ao descartar a força do sentimen-
to, da qual se vale o argumento do desígnio. Em raciocínios pretensamente 
experimentais, não é em sentimento que nos devemos basear, mas em fatos.
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do50, o qual requereu tantas disquisições, raciocínios, pesquisas, 
erudição, imparcialidade e penetração que, mesmo entre homens 
de educação, nem uma centena é capaz. Mons. Claude e os pro-
testantes lhe responderam não solucionando suas dificuldades 
(o que parece impossível), mas replicando-as (o que é facílimo). 
Mostraram que, enquanto para alcançar o meio da autoridade 
no qual os católicos insistem, uma série de raciocínio agudo e 
grande erudição eram requisitos, estes eram suficientes para um 
protestante. Temos primeiro que provar todas as verdades da re-
ligião natural, a fundamentação da moral, a autoridade divina da 
Escritura, a deferência à Igreja que ela recomenda etc. A compa-
ração desses escritos controversos engendrou a ideia em alguns 
de que não era nem por raciocínio e nem por autoridade que 
aprendemos nossa religião, mas por sentimento. E certamente 
este seria um meio bem conveniente, – e que filósofo não se 
aprazeria em agir de acordo com ele, se pudesse distinguir sen-
timento de educação? Mas, para toda aparência, o sentimento 
de Estocolmo, Genebra, Roma antiga e moderna, Atenas e Mên-
fis tem as mesmas características.51 E nenhum homem pensan-
te pode assentir prontamente a qualquer uma delas senão pelo 
princípio geral de que, como a verdade nesses assuntos está além 
da capacidade humana, e que, como para sua própria tranquili-
dade um homem deve adotar preceitos, há mais satisfação e con-
veniência em manter o catecismo que nos foi ensinado primeiro. 
Ora, contra isto nada tenho a dizer. Eu apenas observaria que 
tal conduta se funda no ceticismo mais universal e determinado, 
aliado a uma pequena indolência. Afinal, o aumento da curiosi-
dade e da pesquisa fornece uma variante diretamente oposta dos 
mesmos princípios.

50 I.e., raciocínio individual, do próprio fiel.
51 O tópico das semelhanças e regularidades entre as religiões mais diversas é 

desenvolvido na História natural da religião.
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A origem que atribuo à pederastia a partir da frequência dos 
exercícios ginásticos entre os gregos se funda: (1) No claro teste-
munho de Cícero. Mas não posso apontar para ti prontamente a 
passagem. (2) Podemos observar que naquele retrato pleno, na-
tural, indistinto das maneiras antigas feita por Homero em seus 
dois poemas, não há o mais ínfimo traço desse vício. A amizade 
entre Aquiles e Pátroclo era pura. Eram ambos homens de meia 
idade, e Pátroclo era o mais velho. Ademais, Homero cuida em 
deitá-los à parte, e dá a cada um deles uma rapariga em seus 
braços. Os gregos mais antigos, portanto, eram livres dessa cor-
rupção. Ora, Tucídides diz que a introdução dos exercícios gi-
násticos foi tardia. Os primeiros antigos tinham sempre parte 
dos seus corpos coberta em seus exercícios. (3) Platão diz, repre-
endendo tanto os bárbaros quanto os gregos asiáticos, que eles 
eram ignorantes da pederastia e dos exercícios ginásticos. Fala 
destes como conectados. Embora esta questão seja externa ao 
meu assunto no Diálogo52, acho melhor acrescentar apenas uma 
nota contendo esses argumentos.

Os gregos parecem antes ter se restringido ao uso53 de mulhe-
res. Comércio com uma escrava era reprovável. Mesmo a pros-
tituição, ou comércio com cortesã, era algo escandaloso, e sua 
punição era tornar o homem incapaz de todo ofício público; no 
mínimo, não lhe era permitido falar ao Povo. Isto aparece pela 
oração de Demóstenes contra Androção. Entretanto, reconheço, 
isto não é reconciliável com muitas passagens na Antiguidade; 
particularmente, a de que Sólon estabeleceu bordeis públicos 
por lei. Já anotei esta entre as minhas dúvidas gregas. Encontro 
Alcibíades muito repreendido por Isócrates por conta de prosti-
tuição, mas nunca de pederastia.

52 Trata-se do diálogo que vem anexo à Investigação sobre os princípios da moral.
53 Hume emprega a palavra à maneira dos gregos: χράομαι pode ser traduzido 

tanto como “usar” quanto como “fazer sexo com”.
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Tenho me divertido ultimamente com um ensaio ou disserta-
ção sobre a população54 da Antiguidade, que me levou a muitas 
disquisições tanto sobre a vida pública quanto a doméstica dos 
antigos. Tendo lido quase todos os clássicos tanto gregos quanto 
latinos (uma vez que fiz este plano), extraí o que mais serviu ao 
meu propósito – mas não tenho nenhum Estrabão, e não sei 
onde conseguir um nesta vizinhança. É um autor que nunca li. 
Sei que tua biblioteca (quer dizer, a Dos Advogados) é muito 
escrupulosa ao emprestar clássicos, mas talvez essa dificuldade 
possa ser superada. Eu estaria muito obrigado a ti se me pudes-
ses conseguir o empréstimo duma cópia, seja na língua original, 
ou mesmo numa boa tradução.

Os gregos tinham danças militares, particularmente a Pirrícia, 
mas não eram praticadas em seus festivais, nem em sua diversão. 
Seu jeito de dançar era muito bom para um camarada indolente, 
pois comumente não se levantavam de seus assentos, mas mo-
viam seus braços e cabeças na cadência. É difícil imaginar que 
houvesse muita graça nesse jeito de dançar.

Mando-te inclusa uma tentativa de chacota55 contra algumas 
pessoas que não gostam muito de que se façam piadas consigo. 
Frequentemente tive em minhas intenções escrever um suple-
mento para o Gúliver, contendo o ridículo dos sacerdotes. Foi 
decerto uma pena que Swift fosse um pároco. Tivesse ele sido 
um advogado ou médico, teríamos ainda assim nos divertido às 
expensas dessas profissões. Mas sacerdotes são tão invejosos que 
não podem ser tocados neste ponto, e por uma razão simples: 
porque eles são conscientes de que são realmente ridículos. Esta 
parte do assunto do doutor é tão fértil que um gênio muito infe-
rior, creio, poderia ter êxito.

54 I.e., densidade demográfica.
55 Trata-se da seguinte Petição dos Sacristãos, que não consta no volume de car-

tas. Tirei-a de: PRICE, John Valdimir. The Ironic Hume. Austin: Texas University 
Press, 1965, p. 173-5.
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Fale a Jack Stuart, tão logo que o vejas, que te mandei esta 
cópia, se ele puder fazer uso dela. Pretendo tê-la impressa; mas 
não sei como, acho que não vai dar. Se gostares da coisa, desejo 
que arranjes algum jeito de superar as dificuldades que surgiram 
da maneira mais estranha do mundo.

Sou, caro senhor, teu o mais sinceramente,
DaviD Hume

Ninewells near Berwick.
18 de fevereiro de 1751
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A petição dos graves e veneráveis sacristãos ou 
coveiros da Igreja da Escócia à honorável  
Casa dos Comuns

Mostra o mais humildemente
Que porquanto o reverendo clero da Igreja da Escócia, movi-

do por um sincero cuidado com a glória de Deus que apareceu 
tão conspicuamente nos homens de caráter sagrado através de 
todas as eras, solicitou ao Parlamento um aumento de seus esti-
pêndios,

E porquanto o douto corpo de Mestres-Escola, incitado por 
seu pio exemplo e movido pelo mesmo cuidado com a glória 
de Deus, também solicitou ao Parlamento o aumento de seus 
salários,

E porquanto aprouve à Divina Providência agraciar ambas 
as solicitações com tal perspectiva segura de sucesso, pode pa-
recer estranho se o grave e venerável corpo de Sacristãos, sendo 
também pessoas eclesiásticas (embora de caráter inferior), for 
tão atrasado em sua causa Sagrada e tão negligente com a glória 
de Deus, mesmo tendo sido convocado pelo ilustre e edificante 
exemplo de seus superiores.

Os graves e veneráveis Sacristãos, portanto, da Igreja da Es-
cócia, tendo sopesado essas considerações, agora se atrevem a 
deixar seu caso perante a Casa dos Comuns, sem duvidar de que 
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terão a mesma recepção gentil que satisfez o Reverendo Clero e 
os Doutos Mestres-Escola.

Os Veneráveis Sacristãos clamam por deixar de apoio à peti-
ção as seguintes razões:

Pode ser demonstrativamente provado através da Escritura e 
da razão que a causa da religião se conecta tão íntima e insepa-
ravelmente aos interesses temporais e à grandeza mundana dos 
seus peticionários quanto à de quaisquer desses eclesiásticos.

Seus peticionários servem na qualidade de coveiros. O gran-
de uso e necessidade de sua ordem, em toda comunidade bem 
regulada, nunca foi posto em questão por nenhum raciocinador 
justo – uma vantagem que eles possuem sobre os seus irmãos, o 
Reverendo Clero.

Sua utilidade é tão extensiva quanto grandiosa, pois mesmo 
aqueles que negligenciam a religião ou desprezam a erudição 
têm, ainda assim, nalgum momento, que precisar dos bons tra-
balhos desta grave e venerável ordem.

Parece impossível que os senhores de terras se oponham aos 
interesses de seus peticionários56, uma vez que, por terem encer-
rado tão perfeitamente como têm encerrado até agora as pessoas 
dos pais e irmãos mais velhos dos referidos senhores, seus peti-
cionários são, logo depois dos médicos, as pessoas no mundo às 
quais os proprietários de terra são mais gratos.

Como seus peticionários são apenas metade eclesiásticos, po-
de-se esperar que não sejam inteiramente desmedidos nem exor-
bitantes em suas demandas.

A atual pobreza de seus peticionários neste Reino é um es-
cândalo para toda religião, sendo fácil provar que um Sacristão 
moderno não é mais ricamente dotado do que um apóstolo pri-
mitivo, e, por conseguinte, não possui a vigésima parte da renda 
de um Pastor Presbiteriano.

56 À época, herdava as terras da família apenas o primogênito. Hume, mesmo, 
ficara privado de terras.
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Qualquer que seja a liberdade que os profanos zombeteiros 
e livres-pensadores possam empregar com nossos Reverendos 
Confrades, o Clero, o mais ousado entre eles treme quando pen-
sa em nós, e uma simples reflexão a nosso respeito reformou 
mais vidas do que todos os sermões do mundo.

Sendo a música instrumental atribuída a seus peticionários a 
única deste tipo que sobrou em nossas igrejas verdadeiramente 
reformadas, é um necessário prelúdio à música vocal do Mes-
tre-Escola e do Ministro, e é por muitos estimada igualmente 
significativa e melodiosa.

Seus peticionários têm a confiança de que a Casa Honorável 
não os desprezará por conta da atual mesquinhez de sua con-
dição; pois, tendo ouvido um homem douto dizer que os Car-
deais que agora são Príncipes já foram um dia nada mais que 
curas de paróquia em Roma, observando seus peticionários as 
mesmas louváveis medidas para serem agora continuadas, não 
desesperam de um dia se nivelarem à nobreza e senhorios destes 
domínios.

Que isto portanto agrade, &c &c.

Carta a um membro do parlamento com a petição 
precedente

Buckhaven, 27 de janeiro de 1751

HONRADO E DIGNO SENHOR,

Tendo agradado ao Senhor visitar seu povo pecador desta 
Igreja com muitas e grandes atribulações, foi com consolação 
que vimos uma espécie de perspectiva “Pisga”57 de dias melhores 
aberta para nós pelo requerimento dos Reverendos Ministros 
e Doutos Mestre-Escola por aumento de seus estipêndios e sa-

57 Do cume do monte Pisga, Moisés olhou para a terra prometida.
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lários, e nós, tendo não menos zelo em nossa posição inferior 
pela mesma causa sagrada, também concordamos com um re-
querimento por um propósito semelhante – o qual estou auto-
rizado a transmitir-vos pelo meio de comunicação comumente 
chamado pelos profanos de “correio”. Pois não descubro se há 
um nome evangélico para isto. Se parecer bom aos vossos olhos, 
depois comungar com vosso coração em prece, seria um fomento 
a esta obra Divina imprimirdes na cidade grande um número 
suficiente desta Petição e mandardes que uma seja entregue a 
cada membro da Casa no mesmo dia da graça em que os Reve-
rendos Ministros devem apresentar sua Petição. Isto poderá, com 
assistência Divina, adiantar uma obra tão boa, e poderá ser a 
causa de ambos obterem sucesso – do que estou certo de ambos 
merecerem igualmente.

Agora, digno e honorável Senhor, se fordes o instrumento do 
Senhor em seu empreendimento sagrado, eu, por meio deste, vos 
prometo em meu próprio nome e no de todos os meus confrades 
que, aquele entre nós a quem o Senhor abençoar com a confor-
tável tarefa de fazer-vos a última obra em nosso poder, o fará tão 
cuidadosamente que nunca achareis razão para queixar-vos.

Sou,
 Honrado e digno senhor,
    Vosso amigo e servo no Senhor,

     ZoroBaBel m’gilCHrist,
     Sacristão de Buckhaven.
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II. Carta a Gilbert elliot de Minto

(L, v. I, p. 153-7)

Caro senhor,

Perceberias pela amostra que te dei que faço de Cleantes o 
herói do Diálogo. O que quer que consigas pensar para fortalecer 
esse lado do argumento ser-me-á muitíssimo bem-vindo. Qual-
quer propensão que imagines que eu tenha para o outro lado 
desmoronou contra a minha vontade – e não foi há muito que 
queimei um livro manuscrito feito antes dos meus vinte anos, o 
qual continha, página após página, o progresso gradual dos meus 
pensamentos sobre este tópico. Começava com uma busca ansio-
sa por argumentos para confirmar a opinião comum – dúvidas 
se introduziram, se dissiparam, voltaram, dissiparam-se de novo, 
e era uma luta perpétua duma imaginação incansável contra a 
inclinação, talvez até contra a razão.

Amiúde pensei que o melhor jeito de compor um diálogo se-
ria duas pessoas de opiniões diferentes sobre alguma questão 
de importância escreverem alternativamente as diferentes partes 
do discurso e replicarem uma à outra. Por este meio evitar-se-ia 
aquele erro vulgar de se pôr apenas nonsense na boca do adver-
sário58, e ao mesmo tempo uma diversidade de caráter e gênio, 

58 Isto explica por que Dêmeas e Cleantes têm seus momentos humeanos.
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sendo preservada, faria o conjunto parecer mais natural e menos 
afetado. Tivesse eu a boa fortuna de viver perto de ti, teria toma-
do para mim o caráter de Filão no Diálogo, o qual reconhecerás 
que eu poderia ter sustentado com bastante naturalidade – e 
tu não serias avesso ao de Cleantes. Acredito, também, que po-
deríamos os dois ter mantido nossa calma muito bem; bastaria 
não teres alcançado uma indiferença filosófica absoluta nestes 
assuntos.59 Que perigo pode vir de raciocínio e investigação 
engenhosos? O pior cético especulativo que já conheci foi um 
homem muito melhor do que o melhor devoto e carola supers-
ticioso. Devo informar-te, também, que esta era a maneira de 
pensar dos antigos neste assunto. Se um homem fez profissão 
de filosofia, qualquer que fosse sua seita, eles sempre esperavam 
encontrar mais regularidade em sua vida e maneiras do que nas 
dos ignorantes e iletrados. Há uma passagem notável de Apiano 
a este propósito: este historiador informa que, não obstante o 
estabelecido preconceito a favor da boa instrução, ainda assim 
alguns filósofos aos quais foi confiado poder absoluto abusaram 
muito deste; e ele se baseia muito em Crítias, o mais violento dos 
Trinta, e em Aristão, que governou Atenas no tempo de Silas. No 
entanto descubro, com base em investigação, que Crítias era um 
ateu professo; e Aristão, um epicurista – o que era pouco ou nada 
diferente. E ainda assim Apiano se espanta com sua corrupção 
tanto quanto se eles tivessem sido estoicos ou platônicos. Um 
zelote moderno teria pensado que essa corrupção era inevitável.

59 Reproduzo traduzida a nota do editor destas cartas, J. Y. T. Greig: “Elliot nunca 
alcançou indiferença nesses pontos. Ele foi ancião líder na Igreja da Escócia, 
e de acordo com Thomas Somerville, que se tornou ministro em Minto em 
1767: ‘Quanto à religião e à moral, sempre professou e inculcou os sentimen-
tos mais corretos e puros. Expressou uma acentuada reprovação à filosofia 
cética inculcada com sutileza e elegância ímpares na obra de David Hume, 
àquela época universalmente lida e comumente admirada.’ (My own Life and 
Times, 122)”
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Eu queria que o argumento de Cleantes fosse analisado de 
modo a tornar-se bem formal e regular. A propensão da mente 
em direção a ele, a menos que essa propensão seja tão forte e 
universal quanto a de acreditar em nossos sentidos e experiên-
cias, ainda será, receio, estimada uma fundamentação suspeita. É 
aqui que desejo a tua assistência: temos60 de tentar provar que 
essa propensão é dalguma maneira diferente da nossa inclina-
ção de achar nossas próprias figuras nas nuvens, nossa face na 
lua, nossas paixões e sentimentos até em matéria inanimada. Tal 
inclinação pode e deve ser controlada, e jamais poderá ser um 
fundamento legítimo para o assentimento.

Os exemplos que escolhi para Cleantes são, espero, toleravel-
mente felizes, e a confusão em que represento o cético parece 
natural. Mas si quid novisti rectius, etc.61

Perguntas-me: “Se a ideia de causa e efeito é apenas vizinhan-
ça” (deverias ter dito vizinhança constante ou conjunção regular) 

“eu saberia de bom grado donde vem essa ideia longínqua de cau-
sação contra a qual argumentas.” Esta questão é pertinente, mas 
espero tê-la respondido. Sentimos, após a conjunção constante, 

60 Nos Diálogos, não há nenhum sinal desta prova. Pelo contrário, na História 
natural da religião aparece como explicação para a atribuição por parte dos 
humanos de inteligência às forças naturais: “Os homens têm uma tendência 
natural para conceber todos os seres segundo sua própria imagem [...]. Des-
cobrimos formas de faces humanas na lua, e de membros nas nuvens, e por 
uma inclinação natural, se não for corrigida pela experiência ou pela reflexão, 
atribuímos maldade ou bondade a tudo o que nos faz mal ou nos agrada. [...] 
Não é surpreendente, então, que o homem, absolutamente ignorante das cau-
sas, e ao mesmo tempo tomado por tamanha ansiedade quanto ao seu futuro 
destino, reconheça imediatamente que depende de poderes invisíveis, dotados 
de sentimentos e inteligência.” (III, §2)

61 Segundo o editor, esta é uma citação de Horácio (Epístolas, I, vi, 67-8). Ei-la 
completa: “Vive, vale! Si quid novistis rectius istis,/ Candidus imperti; si nil his 
utere mecum.” Na tradução de António Luiz de Seabra: “Adeus, e sê feliz. – Se 
outra doutrina/ Melhor conheces, franco ma revela;/ Mas se não a sabes, desta 
te utiliza.” In: HORÁCIO FLACO, Quinto. Satyras e Epístolas. Porto: Cruz 
Coutinho, 1846.
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uma transição fácil duma ideia para a outra, ou uma conexão 
na imaginação. E, como nos é usual transferir nossos próprios 
sentimentos para os objetos dos quais eles são dependentes, 
atrelamos o sentimento interno aos objetos externos. Se nenhum 
dos exemplos de causa e efeito parece ter qualquer conexão, mas 
apenas similares repetidos, achar-te-ás obrigado a ter recurso a 
esta teoria.

Lamento que nossa correspondência nos leve a estas espe-
culações abstratas. Pensei, li e compus muito pouco sobre tais 
questões ultimamente. Ética, política e literatura empregam todo 
o meu tempo, mas ainda tenho de achar os outros tópicos mais 
curiosos, importantes e úteis do que qualquer geometria que seja 
mais profunda que Euclides. Se, para responder às dúvidas le-
vantadas, novos princípios de filosofia têm que ser lançados, es-
sas dúvidas não serão elas próprias muito úteis? Não serão prefe-
ríveis ao assentimento cego e ignorante? Espero poder responder 
às minhas próprias dúvidas: mas, e se eu não puder, o que há de 
admirar nisto? Para dar fôlego a mim mesmo e falar magnificente, 
acaso não poderei observar que Colombo não conquistou impé-
rios nem implantou colônias?

Se não desembaracei o nó tão bem nesses últimos papéis que 
te enviei, como talvez o tenha feito no mais recente, asseguro-te 
que isto não procedeu de falta de boa-vontade. Mas alguns as-
suntos são mais fáceis do que outros; nalgumas vezes, é-se mais 
feliz nas pesquisas e investigações do que noutras. Ainda tenho 
recurso ao si quid novisti rectius. Não a fim de fazer-te um elogio, 
mas sim por uma dúvida ou curiosidade real filosófica.

Não faço elogios porque não os desejo. Por esta razão, agrada-
me muito teres falado tão friamente da minha Petição. Não obs-
tante, dei ordens para que ela fosse impressa, as quais talvez se-
jam executadas – embora eu creia que talvez tivesse feito melhor 
em abandoná-la. Não porque ela causará ofensa, mas porque 
não dará entretenimento; não porque ela pode ser chamada de 
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profana, mas porque pode talvez merecidamente ser chamada de 
obtusa. Para falar a verdade, sempre fui tão indiferente à fortuna, 

– e, especialmente agora que estou mais avançado na vida, estou 
um pouco mais à minha vontade, adaptado à minha frugalidade, 

– que não temo nem espero nada de qualquer homem, e estou 
bem indiferente tanto à ofensa quanto ao favor. Eu não apenas 
não sacrificaria a verdade ou razão por opiniões políticas, como 
nem mesmo uma piada. Podes dizer-me que devo ter invertido 
a ordem destes pontos e pus a piada em primeiro lugar, já que é 
usual para as pessoas ser muitíssimo afeitas às suas performances 
nos assuntos nos quais elas no mínimo fizeram por exceler; e 
que, consequentemente, eu daria mais para ser tido por bom cô-
mico do que para ser elogiado pela erudição, sutileza e invenção. 
A esta insinuação maliciosa não darei resposta, mas procederei 
com meu assunto.

Creio, no entanto, que não tenho mais nada a dizer sobre 
isso, mas sim a agradecer-te pelo Estrabão. Se o portador que 
te entregará isto não te encontrar em casa, mandarás, por favor, 
o livro para seu alojamento. Seu nome é Thomas Henderson, o 
portador de Berwick. Ele deixa a cidade às terças-feiras por volta 
do meio-dia e envia para James Henderson, Stables, entre Foot of 
Cant’s Close e Blackfriars’ Wynd.

Depois de teres terminado com esses papéis, por favor retor-
ne-os pelo mesmo portador. Mas não há pressa. Ao contrário, 
quanto maior o tempo em que os retiveres, devo crer que estás 
pensando mais seriamente em executar o que desejo de ti. Sou, 
caro Senhor,

Teu o mais sinceramente,
    DaviD Hume.

Ninewells near Berwick.
10 de março de 1751
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P.S.
Se te persuadires a ajudar-me a defender Cleantes, imagino 

que não precisarás inteirar-te além da Parte 3. Ele concede, de 
fato, na Parte 2, que toda a nossa inferência se funda na simili-
tude entre os trabalhos da natureza e os efeitos usuais da mente. 
Do contrário, eles têm de parecer mero caos. A única dificuldade 
é por que outras dissimilaridades não enfraquecem o argumento. 
E, de fato, pela experiência ou sentimento, parece que elas não o 
enfraquecem tanto quanto poderíamos esperar. Uma teoria para 
resolver isto seria muito aceitável.

Espero que tenciones estar nesta região durante esta estação. 
Sinto muito por ouvir que a Sr.ª Murray esteve doente, mas es-
pero que ela esteja melhor agora.

Não tenho o menor escrúpulo em pressionar-te para me es-
creveres algo regular sobre este assunto. Será um tipo de exercí-
cio para ti e melhorará teus estilo e invenção. 
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III. Carta ao autor de The Delineation of the Nature 
and Obligation of Morality62

(L, v. I, p. 172-4)

Senhor,
Quando te escrevo, não sei a quem me dirijo; sei somente 

que és alguém que me fez uma grande honra, e a cujas civili-
dades estou obrigado. Se formos estranhos, rogo para que pos-
samos nos conhecer tão logo aches apropriado revelar-te; se já 
nos conhecemos, rogo para que possamos ser amigos; se amigos, 
rogo para que sejamos ainda mais amigos. A conexão entre nós, 
enquanto homens de letras, é maior do que nossa diferença ao 
aderirmos a diferentes seitas ou sistemas. Revivamos os tempos 
felizes quando Ático e Cássio, os epicuristas, Cícero, o acadêmico, 

62 Diz o editor das cartas: “James Balfour of Pilrig (1705-95), um advogado. In-
dicado professor de Filosofia Moral em Edimburgo (1754), transferido para a 
cadeira de Lei da Natureza e das Nações (1764), autor de A delineation of the 
nature and obligation of morality, with reflexions upon Mr. Hume’s book entitled 

‘An essay concerning the principles of morals’ (anon. 1753), Philosophical Essays 
(anon. 1768) e Philosophical Dissertations (subscrito, 1782). Somerville, que 
assistiu às suas aulas na Universidade, diz que suas conferências consistiam ba-
sicamente em ilustrações desconexas do De Jure Civis de Pufendorff, mas que 
ao final da sessão proferiu seis conferências, cuidadosamente preparadas, que 
‘pretendiam refutar as doutrinas contidas nalguns dos Ensaios do Sr. Hume, 
então universalmente lidos, em especial aqueles sobre poderes ativos, causa e 
efeito, liberdade e necessidade.’ (My own Life and Times, 17)”
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e Brutus, o estoico, podiam, todos eles, viver juntos em amizade 
sem reservas, e eram indiferentes a todas essas distinções, exceto 
na medida em que elas forneciam um assunto agradável para dis-
curso e conversa. Talvez sejas um jovem63 e, estando cheio dessas 
ideias sublimes que expressaste tão bem, penses que não possa 
haver virtude num sistema mais confinado. Não sou um velho, 
mas, sendo de bom temperamento, sempre achei que vistas mais 
simples fossem suficientes para me fazer agir numa maneira ra-
zoável; νηθε και μέμνηδο ἀπιστειν64: nesta fé vivi e espero morrer.

Tuas civilidades para comigo superam tanto tuas severidades 
que eu seria ingrato em notar algumas expressões que, no calor 
da composição, caíram de tua pena. Devo apenas queixar-me de 
ti um pouco por atribuir a mim opiniões que pus na boca do cé-
tico do Diálogo65. Seguramente tentei refutar o cético com toda a 
força que domino; e minha refutação deve ser reconhecida como 
sincera, porque extraída dos princípios capitais do meu sistema. 
Mas me imputas tanto as opiniões do cético quanto as opini-
ões do antagonista, o que jamais posso admitir. Em todo diálogo, 
não se pode supor mais do que uma pessoa a representar o autor.

Tua severidade num ponto, o da castidade, é tão grande e 
estou tão pouco cônscio de ter dado qualquer ocasião justa para 
ela, que ela me forneceu uma pista para formar uma conjectura, 
talvez mal fundada, concernente à tua pessoa.66

63 Hume nasceu em 1711 – seu destinatário era, portanto, seis anos mais velho.
64 Segundo o editor, é a seguinte citação de Epicarmo errada: “νᾶφε καὶ μέμνησ’ 

ἀπιστεῖν”, i.e., “Sê ajuizado e lembra-te de não saber”. Ainda segundo ele, há 
chances de os erros não serem de Hume, mas terem ocorrido numa transcrição 
da carta.

65 Trata-se do diálogo que vem anexo à Investigação sobre os princípios da moral.
66 Aqui o editor das cartas pergunta: “Será que Hume supôs honestamente que 

um parágrafo como o seguinte, tirado do Diálogo, não ofenderia um pudi-
co? – ‘É desnecessário dissimular: a consequência dum comércio bem livre 
entre os sexos e de eles viverem muito juntos terminará muito frequentemente 
em intrigas e galanteio. Devemos sacrificar algo de útil, se estivermos muito 
ansiosos para obter qualidades agradáveis, e não podemos pretender alcançar 
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Espero roubar um pouco do lazer das minhas outras ocupa-
ções a fim de defender minha filosofia contra teus ataques. Se eu 
tiver alguma ocasião de dar uma nova edição ao trabalho, o qual 
honraste com uma resposta, devo fazer grande proveito de tuas 
notas, e espero obviar algumas de tuas críticas.

Teu estilo é elegante, e pleno de imagens agradáveis. Nalguns 
poucos lugares, não corresponde plenamente a minhas ideias de 
pureza e correção. Suponho que o meu fica ainda mais abaixo se-
gundo tuas ideias. A este respeito, certamente podemos ser úteis 
um ao outro. Quanto aos nossos sistemas filosóficos, suponho 
que estejamos ambos tão fixos que não há esperanças de con-
versa entre nós; e, de minha parte, não duvido senão de que nós 
dois devemos fazer bem em ficar como estamos.

Sou, senhor, com grande estima,
Teu mais obrigado e humilde servo

DaviD Hume.
Edimburgo, 15 de março.
1753.

igualmente todo tipo de vantagem. Exemplos de licenciosidade, multiplicando-
se diariamente, vão enfraquecer o escândalo entre um dos sexos, e ao outro vão 
ensinar gradativamente a adotar a máxima de La Fontaine sobre a infidelidade 
feminina: Se alguém sabe, é besteira; se ninguém sabe, não existe.’”
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IV. Carta a adaM SMith

(NL, p. 51-5)

Lisle Street Leicester Fields, 12 de abril de 1759.
Caro Smith,

Agradeço a ti pelo agradável presente de tua Teoria [dos sen-
timentos morais]. Wedderburn e eu fizemos de presente nossas 
cópias para conhecidos nossos que temos por bons juízes, e ade-
quados para espalhar a reputação do livro. Mandei uma para o 
Duque de Argyle, para Lorde Lyttleton, Horace Walpole, Soames 
Jennyns e Burke, um cavalheiro irlandês que escreveu ultima-
mente um belo tratado sobre o sublime. Millar desejou minha 
permissão para mandar uma em teu nome para o Dr. Warbur-
ton67. Demorei a escrever-te até que eu pudesse contar-te algo do 
sucesso do teu livro e prognosticar com alguma probabilidade se 
ele há de se condenar irremediavelmente ao Oblívio ou se há de 
se registrar no Templo da Imortalidade68. Embora tenha sido pu-

67 Segundo os editores das New Letters, Raymond Klibansky e Ernerst Mossner, 
Warburton teve participação na censura que transformou as pretendidas Cin-
co Dissertações nas Quatro Dissertações, incluindo (1) “A História Natural da 
Religião”, (2) ”Das Paixões”, (3) “Da Tragédia”, (4) “Do padrão do gosto” e 
deixando de fora (5) os ensaios “Do Suicídio” e “Da Imortalidade da Alma”.

68 Há um pano de fundo pagão aqui: Após a morte, as almas poderiam seguir 
para o Rio Lete, do esquecimento, ou então, caso fossem grandes mortais favo-
ritos dos deuses, passavam a eternidade entre imortais nos Campos Elíseos.
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blicado há apenas umas poucas semanas, acho que já aparecem 
alguns sintomas fortes, de modo que quase posso aventurar-me 
a predizer seu destino. Em resumo, é o seguinte – – Mas fui 
interrompido em minha carta por uma visita tola impertinente 
de alguém que há pouco voltou da Escócia. Ele me diz que a 
Universidade de Glasgow pretende declarar vacante o cargo de 
Rouet, já que este foi para o estrangeiro com Lorde Hope. Só não 
pergunto se terás nosso amigo Ferguson à vista, caso outro pro-
jeto de conseguir-lhe uma vaga na Universidade de Edimburgo 
falhe. Ferguson poliu e melhorou muitíssimo seu Tratado sobre o 
refinamento69, e com algumas correções dará um livro admirável, 
e desvelará um gênio elegante e singular. A Epigoníada, espero 
eu, bastará, mas é uma obra algo árdua. Como tenho certeza de 
que consultas às vezes as resenhas, verás na resenha crítica uma 
carta sobre esse poema, e desejo que empregues tuas conjectu-
ras em descobrir o autor. Deixa-me ver uma amostra de tua ha-
bilidade em conhecer penas adivinhando tu quem é a pessoa70. 
Tenho medo dos Law Tracts de Lorde Kames. Pode-se pensar 
tão bem em fazer um bom molho da mistura de losna e babosa 
quanto uma composição agradável juntando metafísica e Direito 
escocês. Contudo o livro, creio eu, tem mérito – embora poucos 
venham a se esforçar para mergulhar nele. Mas, para voltar ao 
teu livro e seu sucesso na cidade, devo dizer-te – – Uma praga 
de interrupções! Ordenei que ninguém entrasse, mas ainda as-
sim está aqui alguém que me invadiu de novo. É um homem de 
letras, e tivemos um bocado de conversa literária. Contaste-me 
que estavas curioso a respeito de anedotas literárias e, portanto 
hei de informar-te dumas poucas que vieram ao meu conheci-
mento. Acredito que mencionei para ti o livro de Helvétius, De 

69 Pedro Paulo Pimenta elenca especulações de que texto seja este; dentre elas, a 
de ser um esboço do Ensaio de história da sociedade civil. (Cf. PIMENTA, P. P. 
G., “Entre refinamento e civilização”, in Dois Pontos, v. 8, n. 11, 2011.)

70 Tratava-se do próprio Hume.
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l’Esprit. É digno de tua leitura não por sua filosofia, à qual não 
dou valor tão alto, mas por sua composição agradável. Recebi 
uma carta dele há poucos dias, na qual me conta que meu nome 
era muito mais frequente no manuscrito, mas que o censor de li-
vros em Paris o obrigou a retirar. Voltaire publicou recentemente 
uma pequena obra chamada Candide, ou l’Optimisme. É cheia 
de animação e impiedade, e é de fato uma sátira da providência 
sob pretexto de criticar o sistema leibniziano71. Devo te dar um 
pequeno detalhe dela – – “Mas o que tudo isto tem a ver com 
meu livro?”, dizes – – Meu caro Smith, tem paciência: Acalma-
te em tranquilidade: Mostra-te um filósofo na prática tão bem 
quanto na profissão: Pensa no vazio, e precipitação, e futilidade 
dos juízos comuns dos homens: O quão pouco regulados pela 
razão em qualquer assunto, ainda mais em assuntos filosóficos, 
que excedem tanto a compreensão do vulgo. Non si quid impro-
ba Roma, Elevet, accedas examenque improbum in illa, Perpendas 
trutina, nec te quæsiveris extra72. O reino dum homem sábio é seu 
próprio peito; ou, se ele for olhar mais longe, será apenas pelo ju-
ízo duns poucos seletos, que são livres de preconceitos e capazes 
de examinar seu trabalho. Nada de fato pode ser uma presunção 
maior de falsidade do que a aprovação pela multidão, e Focião, 

71 Esta é uma interpretação difícil de dar da posição de Voltaire. Embora anti-
clerical, ele era um teísta, e ao longo do Dicionário Filosófico afirma a provi-
dência (cf. o verbete “Teísta”), além de adotar posições bem distintas da de 
Hume, como a de que é preciso crer em Deus para ser bom (cf. “Ateu, ateísmo”). 
Também por ser teísta, estava muito preocupado em sustentar uma espécie de 
metafísica newtoniana (tendo chegado a escrever La Métaphysique de Newton) 
e, por conseguinte, atacar Leibniz.

72 Hume citava de memória, e a versão correta é esta: “Non, si quid turbida Roma/ 
Elevet, accedas; examenve improbum in illa/ Castiges trutina; nec te quæsiveris 
extra” (Persius, Sat., I. 5-7), que significa “Se Roma, turva, ninguém desacredi-
ta, não adiras; não te dês o pensamento de corrigir o torto juízo da lei; não o 
procures fora de ti mesmo”. (Baseei-me na tradução de Amadio Ronchini, cuja 
referência é: Persio FlaCo, Aulo. Le Satire. Parma: Michele Adorni, 1889.)

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   171 01/09/2016   15:33:46



diálogos sobre a religião natural172

sabe-lo, sempre suspeitou de ter cometido alguma asneira quan-
do era aplaudido pelo populacho.

Supondo, portanto, que te preparaste devidamente para o 
pior por todas essas reflexões, prossigo para contar-te as melan-
cólicas novas de que teu livro foi bem desafortunado: pois o pú-
blico parece disposto a aplaudi-lo ao extremo. Ele foi procurado 
pela gente tola com alguma impaciência, e a turba de literati está 
começando a elogiar muito alto. Três bispos visitaram ontem a 
loja de Millar a fim de comprar cópias e fazer perguntas sobre 
o autor: o bispo de Peterborough disse que passou a noite com 
uma companhia da qual o ouviu exaltado sobre todos os livros 
do mundo. Podes concluir qual opinião verdadeiros filósofos en-
treterão do livro, quando advogados da superstição o elogiam 
tão altamente. O Duque de Argyle é mais decisivo a seu favor do 
que o costume: suponho que ele ou considera o livro exótico73, 
ou acha que seu autor lhe será útil nas eleições de Glasgow. Lor-
de Lyttleton diz que Robertson, Smith e Bower são as glórias da 
literatura inglesa. Oswald alega não saber se colheu dele mais 
instrução ou entretenimento – mas podes julgar com facilidade 
qual confiança se deve depositar sobre esse juízo, de quem es-
teve envolvido por toda a vida em negócios públicos e nunca vê 
defeitos nos amigos. Millar exulta e se gaba de que dois terços 
da edição já foram vendidos, e que está agora seguro do sucesso. 
Vês que filho da terra é este, para avaliar livros só pelo lucro que 
lhe trazem. Deste ponto de vista, creio que o teu deve provar ser 
um livro muito bom.

Charles Townshend, que se passa pelo camarada mais esper-
to da Inglaterra, está tão tomado pelo desempenho que disse 
a Oswald que colocaria o Duque de Buccleugh sob o cuidado 
do autor, e tentaria tornar para ele proveitoso aceitar o cargo. 

73 Talvez este seja aqui um sinônimo de exotérico, i.e., “passível de ser ministrado 
a um grande público, e não somente a um grupo seleto de alunos”, segundo o 
Houaiss.
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Tão logo ouvi isto, chamei-o duas vezes tendo em vistas em falar 
consigo sobre o assunto e convencê-lo da adequação de mandar 
um jovem nobre para Glasgow, pois não pude esperar que ele te 
oferecesse quaisquer condições que te tentassem a renunciar à 
tua carreira de professor. Mas não consegui falar com ele. O Sr. 
Townshend é tido por um pouco incerto em suas decisões, então 
talvez não precises se basear muito nesse ímpeto.

Em recompensa por tantas coisas mortificantes, que nada se-
não a verdade poderia ter arrancado de mim e que eu poderia 
facilmente ter multiplicado para um número maior, não tenho 
dúvidas de que sejas um cristão tão bom para devolver bem pelo 
mal e lisonjear minha vaidade contando-me que todos os de-
votos da Escócia me insultam por causa da minha descrição de 
John Knox e a Reforma etc. Suponho que estejas feliz por ver 
meu papel acabar e que estou obrigado a concluir com

Teu humilde servo,
DaviD Hume
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V. Carta a Gilbert elliot de Minto

(NL, p.69-71)

Caro senhor,

Nessa nova edição74 corrigi vários erros e negligências que 
procederam principalmente dos pestilentos preconceitos do whi-
ggismo75, com o qual eu estava infectado demais quando come-
cei o trabalho. Corrigi alguns desses erros numa edição anterior, 
mas, tendo resolvido acrescentar a esta as citações e autoridades 
para os reinados de Jaime I e Carlos I, fui obrigado a examinar 
outra vez os autores mais consideráveis que trataram desses rei-
nados e, felizmente, descobri mais alguns erros, que corrigi agora. 
Comecei a História com esses dois reinados e agora descubro 
que eles, mais do que todos os outros, foram corrompidos pelo 
rancor whig, que realmente mereci o nome de “escritor de parti-
do” e que me gabei de minha imparcialidade sem qualquer fun-
damento. Mas se agora me concederes a honra de fazer do meu 
trabalho um segundo exame, estou persuadido de que não mais 
me atirarás este epíteto reprovável e me absolverás de toda a 

74 Da História da Inglaterra.
75 O partido Whig era o liberal de então, e se contrapunha ao conservador Tory.
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propensão ao whiggismo. Se continuares a me repreender, ficarei 
obrigado a retaliar-te e a proclamar: Whig vous-même.

Na página 33, vol. 5, encontrarás uma justificação para as 
imposições estabelecidas por Jaime I, sem autoridade do Parla-
mento; nas p.113, 114, 389, uma justificação para perseguir os 
puritanos, na p. 180, uma justificação para Carlos I arrecadar 
arqueação e poundage com consentimento do parlamento. Na p. 
100 absolvo Jaime I da prevaricação da qual eu o tinha acusado 
antes precipitadamente. Este último erro de fato era inocente, 
e posso explicá-lo com facilidade: li a narrativa de Buckingham 
em Rushwort e Franklin, os dois arrecadadores opositores. Vi o 
que achei ser o mesmo papel na história parlamentar, mas não 
reparei numa linha ao fim, na qual se diz que o papel foi tirado 
do arquivo mais completo do que aquela coleção. Quando li isso 
depois, encontrei o artigo citado aqui. Então essa asneira não 
procedeu de nenhum espírito de whiggice.

Agora justifico Jaime II mais explicitamente em seu exercício 
de dispensa de poder, que entrelaçou intimamente constituição 
e monarquia – cf. vol. 6, p. 393, 394, 395, 400. No Volume 4, 
p. 322, 323, menciono uma obra de tirania bem notável, ou do 
exercício de poder arbitrário praticado naquele período, e que 
vieram ao meu conhecimento desde a publicação desse volume.

Há muitos outros melhoramentos e alterações através do con-
junto, e estou contente por o próprio Millar ter feito a ti uma 
oferta dessa edição. Sem bajular-te, tenho de dizer que não há 
ninguém que eu queira tanto que veja meus escritos tão corretos 
quanto eu possa torná-los, e eu estava pensando em pedir ao Sr. 
Millar para te fazer essa oferta.

Mas não existe fim de correção. Nessa nova edição, vol. v, p. 
205, inseri uma historieta bem curiosa de Sir George Markham, 
que peguei de Lorde Lansdowne, o qual considerei uma auto-
ridade a salvo da historiagem whig. Mas desde então me foram 
mostrados os Reports de Hobart, que é infinitamente mais au-
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têntico do que Lorde Lansdowne, e a historieta é contada lá de 
modo a justificar inteiramente o rei e a Câmara Estrelada – então 
podes ainda me repreender dizendo que o pendor infame não foi 
inteiramente purgado.

Não estou ocupado com nenhum trabalho agora; mas, se eu 
me cansar da ociosidade – ou, falando mais propriamente, da 
leitura como diversão –, posso continuar minha História. Meu 
único desencorajamento é que não posso pretender terminar 
esse trabalho no meu gabinete, mas tenho que solicitar ao go-
verno documentos e serviços de informação, coisa que abomino 
mortalmente.

Não é duro e tirânico de tua parte, mais tirânico do que qual-
quer ato dos Stuarts, não me permitir publicar os meus Diálogos? 
Ora, por favor, não pensas que uma dedicatória apropriada pode 
apaziguar o que for excepcional neles? Estou aderindo muito à 
mentalidade do meu amigo Corbyn Morrice, que diz que escreve 
todos os seus livros por causa das dedicatórias.

Estou muito contente por ouvir de Lorde Minto que preten-
des passar uma grande parte do próximo verão nesta região. Em-
bora te tenhas tornado agora um grande homem, estou certo de 
que devo ter muita satisfação com tua sociedade e conversas – 
quer dizer, se eu não for empurrado para fora pelos peticionários 
que te pressionarão.

Entrementes sou, caro senhor,
Teu afetuoso amigo e servo

DaviD Hume.
Edimburgo,
12 de março de 1763.
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VI. Carta a adaM SMith76

(L, v. II, p. 316-7)

Londres, 3 de maio de 177677

Meu caro amigo,

Mando-te inclusa uma carta78 ostensível, conforme ao teu 
desejo. Penso, no entanto, que teus escrúpulos são infundados. 
Mallet foi dalguma forma prejudicado por publicar Lorde Bo-
lingbroke? Ele recebeu em seguida um ofício do rei de então e 
de Lorde Bute, o homem mais santarrão do mundo, e sempre 
se justificou através de sua consideração sagrada pelas últimas 
vontades dum amigo morto. Ao mesmo tempo, admito, teus es-
crúpulos têm uma aparência especiosa. Mas minha opinião é que 
se, à minha morte, te determinares a nunca publicar estes papéis, 
deves deixá-los selados com meu irmão e família, com alguma 
inscrição em que reserves a ti próprio o poder de reclamá-los 
tão logo aches apropriado. Se eu viver mais alguns poucos anos, 
devo publicá-los eu mesmo. Considero uma observação de Ro-

76 Esta carta chegou atrasada porque Hume escolhera mandá-la pelo portador, ao 
invés de pelo correio, como veremos adiante.

77 Hume estava morrendo, com um câncer então incurável no sistema digestivo.
78 Trata-se da carta seguinte.
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chefoulcault [sic] segundo a qual o vento, embora extinga a vela, 
inflama o fogo.

Podes ficar surpreso em me ouvir falar de viver anos, conside-
rando o estado em que me viste e a opinião que tanto eu quanto 
todos os meus amigos em Edimburgo têm a este respeito. Mas 
embora eu não possa visitar o temperamento alegre de nosso 
amigo John, me encontro muito recuperado em trânsito, e espe-
ro que as águas de Bath e outras viagens possam acarretar minha 
cura.

Pela pouca companhia que tenho visto, acho que a cidade 
está bem cheia de seu livro79, que recebe aprovação geral. Muitas 
pessoas acham disputáveis alguns pontos particulares, mas isto 
certamente esperavas; estou feliz em ser um desta gente, já que 
esses pontos serão o assunto de futura conversa entre nós.

Saio para Bath, creio que na segunda-feira, por direções de Sir 
John Pringle, que diz não ver nada a temer no meu caso. Se me 
escreveres, hem!, hem!, digo, se me escreveres, manda tuas cartas 
num envelope para o Sr. Strahan80, que terá meu endereço.

Lamento muito, ao sair de Edimburgo, que eu perca muito de 
tua companhia, da qual eu teria desfrutado neste verão.

Sou, caro Smith,
Teu, sincera e afetuosamente,

DaviD Hume.
Para Adam Smith Esqr em Kirkaldy.

79 Agora, trata-se d’ A Riqueza das Nações.
80 William Strahan era o editor de Hume; John Pringle, um amigo médico.
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VII. Carta a adaM SMith

(L, v. II, p. 317-8)

Londres, 3 de maio de 1776
Meu caro senhor,

Depois de ter refletido com mais maturidade sobre aquele arti-
go do meu testamento pelo qual deixo-te o uso de todos os meus 
papeis, com o pedido de que publiques meus Diálogos sobre a reli-
gião natural, dei-me conta de que tanto por causa da natureza do 
trabalho quanto de tua situação, pode ser impróprio apressar a pu-
blicação. Portanto, tomo a presente oportunidade para qualificar 
esse pedido amigável: contento-me em deixar inteiramente à tua 
discrição em que momento publicarás aquela obra ou se de fato a 
publicarás mesmo. Encontrarás entre meus papéis uma obra bem 
inofensiva, chamada Minha vida, que compus poucos dias antes 
de deixar Edimburgo, quando pensei, como todos os meus amigos, 
que minha vida não tinha esperanças. Não pode haver objeções a 
que essa pequena obra seja mandada à Sra. Strahan, Cadell e aos 
proprietários de meus outros trabalhos para ser afixada em qual-
quer edição futura. Sou, caro senhor,

Teu amigo e servo mais afeiçoado

DaviD Hume

Dr. Adam Smith
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VIII. Carta a WilliaM Strahan

(L, v. II, p. 322-4)

Bath, 8 de junho de 1776.
Meu caro senhor,

Lastimarás ao ouvir que preciso retirar todas as minhas boas 
descrições que eu te dera de meu estado de saúde. As águas, de-
pois de parecerem se harmonizar comigo, têm sensivelmente um 
efeito mau, e abandonei completamente o seu uso. Espero ape-
nas pelas direções de Sir John Pringle para deixar este lugar e 
devo, creio, viajar até o norte em poucos dias. Se alguma carta 
para mim chegou endereçada a ti, faz a gentileza de retê-las até 
que eu possa te informar minha rota.

Fico feliz em descobrir que foste capaz de começar essa edi-
ção nova com tanto zelo. Fi-la extremamente correta; ao menos 
acho que, se eu fosse viver mais vinte anos, jamais conseguiria 
dar-lhe mais algum melhoramento. Isto é alguma pequena satis-
fação para mim na minha situação presente, e posso acrescentar 
que é quase a única que meus escritos já me ofereceram – pois 
quaisquer retornos convenientes de aprovação proveniente do 
público pelo cuidado, precisão, trabalho, desinteresse e coragem 
de minhas composições ainda estão por vir. Embora, confesso a 
ti, eu veja muitos sintomas de que eles estão por vir. Mas acon-
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tecerá comigo como com muitos outros escritores: embora eu 
tenha alcançado uma idade considerável, não hei de viver para 
ver alguma justiça feita a mim.  Não é improvável, no entanto, 
que minha autoestima e boas impressões me conduzam a este 
modo de pensar.

Tão logo esta edição seja terminada, por favor manda uma 
cópia de todos os dez volumes81 para Sir John Pringle, o mesmo 
para o Sr. Gibbon, uma cópia da História para a senhora Elliot 
na rua Brewer, seis cópias do todo para mim em Edimburgo, ou 
para meu irmão no caso de minha morte.

Se este evento acontecer, como é provável, antes da publi-
cação desta edição, há um pedido que quero fazer-te: antes de 
deixar Edimburgo, escrevi uma pequena obra (podes acreditar 
que é uma bem pequena) que chamo de “A História de minha 
própria vida”. Desejo que ela seja afixada nesta edição – isto será 
tido por curioso e divertido. Meu irmão ou o Dr. Adam Smith a 
mandarão para ti, e lhes darei instruções para este propósito.

Devo também falar-te dum outro trabalho mais importante. 
Há alguns anos compus uma obra que podes fazer num pequeno 
volume de duodécimo82. Chamo-a de Diálogos sobre a religião 
natural. Alguns dos meus amigos me lisonjeiam dizendo que 
esta é a melhor coisa que jamais escrevi. Até agora me abstive de 
publicá-la porque ultimamente estive desejoso por viver quieto 

81 Segundo o editor das Cartas, Greig, eram oito volumes da História da Ingla-
terra e dois dos Ensaios. Ou seja, tratava-se quase das obras completas, pois 
todos os escritos filosóficos, à exceção do Tratado da natureza humana (que 
Hume substituiu pelas duas Investigações e a Dissertação sobre as paixões) dos 
Diálogos e dos ensaios “Sobre a Imortalidade da Alma” e “Do suicídio”, saíram 
em dois volumes com o título Ensaios e tratados sobre vários assuntos.

82 Os volumes da época eram, em geral, quarto, oitavo e duodécimo – o nome 
derivava da fração da folha que uma página ocupava. Os mais comuns eram o 
oitavo, do tamanho padrão de um livro de hoje. Contudo, o fato de existirem 
edições em quarto conferia a uma obra algum prestígio. Duodécimo, ao con-
trário, era o tipo de edição mais barato. Cf. SHER. The Enlightenment & The 
Book. Chicago: Chicago University Press, 2006.
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e me manter longe de todo clamor – pois, embora ela não seja 
mais ofensiva do que algumas coisas que já publiquei, ainda as-
sim, sabes que algumas delas foram tidas por muito ofensivas e, 
sendo prudente, eu deveria tê-las suprimido. Lá introduzo um 
cético, que é de fato refutado e por fim desiste da argumentação 

– mais ainda, confessa que estava apenas se divertindo com ca-
vilações –, mas, antes de ser silenciado, apresenta vários tópicos 
que gerarão ressentimento e serão tidos por audaciosos e livres 
demais, bem como muito distantes da via comum. Tão logo eu 
chegue a Edimburgo, pretendo imprimir uma pequena edição de 
500, da qual posso dar uns 100 de presente e devo fazer do res-
tante um presente para ti, junto com a propriedade literária do 
todo, desde que não tenhas nenhum escrúpulo, em tua situação 
presente, de ser o editor. Não é necessário que afixes teu nome 
na página com o título. Declaro seriamente que, depois que o 
Sr. Millar, tu e o Sr. Cadell reconhecestes vossa publicação da 
Investigação sobre o entendimento humano, não sei de nenhuma 
razão por que devesses ter o mínimo escrúpulo com relação a 
esses diálogos. Eles serão muito menos detestáveis para a lei, e 
não mais expostos ao clamor popular. Qualquer que seja a tua 
resolução, rogo para que mantenhas um completo silêncio sobre 
este assunto. Se eu tos deixar no meu testamento, executar o 
desejo dum amigo morto tornará a publicação ainda mais des-
culpável. Mallet nunca sofreu nada por ser o editor dos trabalhos 
de Bolingbroke.

Há duas correspondências atrás, mandei-te uma cópia do pe-
queno ensaio que mencionei.

Sou, caro senhor, com grande cuidado e sinceridade,

Teu mais humilde e obediente servo

DaviD Hume
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IX. Carta a adaM SMith

(L, v. II, p. 334)

Edimburgo, 15 de agosto de 1776
Meu caro Smith,

Encomendei uma nova cópia dos meus Diálogos para ser feita 
além daquela que será mandada ao Sr. Strahan, e que ficará com 
o meu sobrinho. Se mo permitires, encomendarei uma terceira 
cópia para ser confiada a ti. Isto não te obrigará a nada, mas ser-
virá como segurança. Ao revisá-los (o que não fiz nesses últimos 
15 anos), acho que nada pode ser escrito mais cuidadosa e astu-
ciosamente. Certamente os esqueceras. Permitir-me-ás deixar-te 
a propriedade da cópia, no caso de eles não terem sido publica-
dos cinco anos depois do meu falecimento? Tem a gentileza de 
me escrever uma resposta em breve. Meu estado de saúde não 
me permite esperá-la por meses.

Teu afetuosamente,
David Hume

Para Adam Smith Esqr at Kirkaldy
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X. Carta a adaM SMith

(L, v. II, p. 335-6.)

Edimburgo, 23 de agosto de 177683

Meu caríssimo amigo,

Estou obrigado a fazer uso da mão do meu sobrinho ao escre-
ver-te, já que não levanto hoje.

Não há homem em quem eu tenha mais confiança do que o 
Sr. Strahan, mas ainda assim deixei a propriedade daquele ma-
nuscrito para o meu sobrinho David, no caso de, por algum aci-
dente, ele não ser publicado dentro de três anos após meu faleci-
mento. O único acidente que pude prever seria um com a vida do 
Sr. Strahan, e sem essa cláusula meu sobrinho não teria nenhum 
direito de publicá-lo. Faz a gentileza de avisar ao Sr. Strahan esta 
circunstância.

És gentil demais em pensar que algumas bagatelas que me 
preocupam são tão dignas de tua atenção, mas dou-te toda a 
liberdade para fazer qualquer acréscimo que te aprouver na des-
crição de minha vida.

Vou muito rápido para o declínio, e na noite passada tive uma 
pequena febre da qual esperei que abreviasse essa doença te-

83 Hume morreu no dia 25 de agosto de 1776, aos sessenta e cinco anos, e esta 
é sua última carta.
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diosa, mas infelizmente em grade medida passou. Não posso te 
propor que venhas cá por minha própria conta, já que me é pos-
sível ver-te numa parte tão pequena do dia, mas o Dr. Black pode 
informar melhor sobre o grau de força que pode de tempos em 
tempos remanescer comigo.

Adieu, meu caríssimo amigo.
David Hume

P.S. Foi uma asneira estranha mandar-te uma carta pelo por-
tador.
Adam Smith Esqr. Kirkaldy
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