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LIBER TERTIVS
I. [1] Quidnam esse, Brute, causae putem, cur, cum 

constemus ex animo et corpore, corporis curandi tuendique 
causa quaesita sit ars atque eius utilitas deorum inmortalium 
inventioni consecrata, animi autem medicina nec tam 
desiderata sit, ante quam inventa, nec tam culta, posteaquam 
cognita est, nec tam multis grata et probata, pluribus etiam 
suspecta et invisa? An quod corporis gravitatem et dolorem 
animo iudicamus, animo morbum corpore non sentimus? 
Ita it ut animus de se ipse tum iudicet, cum id ipsum, quo 
iudicatur, aegrotet.

[2] Quodsi talis nos natura genuisset,ut eam ipsam 
intueri et perspicere eademque optima duce cursum 
vitae con icere possemus, haut erat sane quod quisquam 
rationem ac doctrinam requireret. Nunc parvulos nobis 
dedit igniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque 
depravati sic restinguimus, ut nusquam naturae lumen 
appareat. Sunt enim ingeniis nostris semina innata 
virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam 
vitam natura perduceret. Nunc autem, simul atque editi in 
lucem et suscepti sumus, errorem suxisse videamur. Cum 
vero parentibus redditi, dein magistris traditi sumus, tum 
ita variis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas et opinioni 
con irmatae natura ipsa cedat.
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LIVRO III
 
(I) 1. Penso, Bruto, qual seria a causa pela qual, já 

que somos formados por espírito e corpo, se procure a téc-
nica de cuidar e de proteger o corpo e sua utilidade seja 
atribuída à invenção dos deuses imortais, enquanto o tra-
tamento do espírito não foi tão desejado, antes de ser en-
contrado, nem tão desenvolvido, depois de ser descoberto, 
nem tão aceito e aprovado por muitos, como ainda sob des-
con iança e mal visto por muitos? Ou por que atribuímos ao 
espírito o peso e a dor do corpo, não sentimos no espírito a 
enfermidade do corpo? Desse modo acontece que o próprio 
espírito então julgue sobre si, quando o mesmo corpo, pelo 
que é julgado, adoeça.

2. Mas se a natureza nos tivesse gerado tais que pu-
déssemos vê-la e reconhecê-la e, sob seu ótimo comando, 
realizar o curso da vida, certamente não haveria por que 
alguém procurasse uma razão e ensinamento. No momento 
nos deu pequeninas centelhas, as quais nós, depravados, tão 
rapidamente apagamos com maus costumes e falsas cren-
ças, que a luz da natureza não apareça em lugar algum. Na 
verdade, existem em nossas capacidades naturais sementes 
inatas de virtudes, as quais, se lhes fosse dado crescer, pela 
própria natureza nos levariam a uma vida feliz. Agora, po-
rém, ao mesmo tempo em que somos dados à luz e recebi-
dos, parecemos ter sugado o erro. Mas logo fomos entregues 
aos pais, depois aos mestres, então somos impregnados de 
vários erros de tal modo que a verdade ceda à vaidade e à 
conjectura con irmada pela mesma natureza.
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II. [3] Accedunt etiam poëtae, qui cum magnam 
speciem doctrinae sapientiaeque prae se tulerunt, audiuntur 
leguntur ediscuntur et inhaerescunt penitus in mentibus. 
Cum vero eodem quasi maxumus quidam magister 
populus accessit atque omnis undique ad vitia consentiens 
multitudo, tum plane in icimur opinionum pravitate a 
naturaque desciscimus, ut nobis optime naturae vim vidisse 
videantur, qui nihil melius homini, nihil magis expetendum, 
nihil praestantius honoribus, imperiis, populari gloria 
iudicaverunt. Ad quam fertur optumus quisque veramque 
illam honestatem expetens, quam unam natura maxime 
anquirit, in summa inanitate versatur consectaturque nullam 
eminentem ef igiem virtutis, sed adumbratam imaginem 
gloriae. Est enim gloria solida quaedam res et expressa, non 
adumbrata; ea est consentiens laus bonorum, incorrupta 
vox bene iudicantium de eccellenti virtute, ea virtuti resonat 
tamquam imago; quae quia recte factorum plerumque comes 
est, non est bonis viris repudianda.
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(II) 3. Acrescentem-se ainda os poetas que, quando 
projetaram diante de si uma grande imagem de ensinamen-
tos e de sabedoria, são ouvidos, lidos e decorados e pene-
tram profundamente nas mentes. Quando, porém, o povo, 
qual mestre supremo, converge para o mesmo ponto e toda 
a multidão, por toda parte, está de acordo com os vícios, so-
mos então totalmente in luenciados pela perversidade das 
opiniões e nos afastamos da natureza, de modo que nos 
pareçam ter observado perfeitamente a força da natureza 
aqueles que julgaram nada ser ao homem melhor, nada mais 
desejável, nada mais favorável que as honras, os poderes e a 
glória popular. Refere-se a essa glória algum expoente, que 
busca aquela verdadeira honestidade, que a natureza parti-
cularmente persegue como única, vive na maior futilidade e 
não persegue nenhuma representação elevada da glória, mas 
uma imagem ictícia. Pois a glória palpável é uma coisa pro-
duzida, não ictícia; é ela o louvor unânime dos bons, a voz 
incorrupta dos que julgam bem a respeito da virtude bem 
projetada, ela corresponde à virtude como uma imagem; e 
pelo fato de ser geralmente companheira dos atos corretos, 
não deve ser rejeitada pelos homens bons.
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[4] Illa autem, quae se eius imitatricem esse volt, 
temeraria atque inconsiderata et plerumque peccatorum 
vitiorumque laudatrix, fama popularis, simulatione 
honestatis formam eius pulchritudinemque corrumpit. 
Qua caecitate homines, cum quaedam etiam praeclara 
cuperent eaque nescirent nec ubi nec qualia essent, 
funditus alii everterunt suas civitates, alii ipsi occiderunt. 
Atque hi quidem optuma petentes non tam voluntate quam 
cursus errore falluntur. Quid? qui pecuniae cupiditate, qui 
voluptatum libidine feruntur, quorumque ita perturbantur 
animi, ut non multum absint ab insania, quod insipientibus 
contingit omnibus, is nullane est adhibenda curatio? utrum 
quod minus noceant animi aegrotationes quam corporis, an 
quod corpora curari possint, animorum medicina nulla sit? 

III. [5] At et morbi perniciosiores pluresque sunt 
animi quam corporis – hi enim ipsi odiosi sunt, quod ad 
animum pertinent eumque sollicitant –, ‘animusque aeger’, 
ut ait Ennius, ‘semper errat neque pati neque perpeti 
potest, cupere numquam desinit.’ Quibus duobus morbis, ut 
omittam alios, aegritudine et cupiditate, qui tandem possunt 
in corpore esse graviores? Qui vero probari potest ut sibi 
mederi animus non possit, cum ipsam medicinam corporis 
animus invenerit, cumque ad corporurn sanationem multum 
ipsa corpora et natura valeat nec omnes, qui curari se passi 
sint, continuo etiam convalescant, animi autem, qui se sanari 
voluerint praeceptisque sapientium paruerint, sine ulla 
dubitatione sanentur? 
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4. Mas aquela fama popular, temerária, irre letida e 
ordinariamente enaltecedora dos crimes e dos vícios, que 
quer ser imitadora dessa glória, corrompe sua aparência e 
sua beleza pela simulação de honestidade. Devido a essa ce-
gueira, alguns homens, embora desejassem algo até nobre, 
e o desconhecessem, não sabendo nem onde estivesse nem 
qual fosse, arruinaram suas comunidades, e outros destruí-
ram a si mesmos. E mesmo esses, que buscam o melhor, são 
enganados não tanto pela vontade mas pelo desvio do per-
curso. Por quê? Os que são levados pela cobiça, os que o são 
pelo desejo dos prazeres, e cujos espíritos são de tal modo 
perturbados que não icam muito distantes da loucura, o 
que acontece a todos os insensatos, não se lhes deve ofere-
cer nenhum tratamento? Por ventura, por que as doenças do 
espírito prejudiquem menos que as do corpo, ou por que os 
corpos possam ser tratados, não haja nenhum remédio para 
os espíritos?

(III) 5. Por outro lado, também as doenças do espíri-
to são mais perniciosas e mais numerosas que as do corpo 
– pois essas mesmas são detestáveis, porque afetam o espí-
rito e o atormentam – “e o espírito doente”, como diz Ênio, 
“sempre se engana nem pode suportar nem resignar-se, 
nunca para de desejar.” Quais enfermidades no corpo podem 
realmente ser mais graves do que estas duas, a doença e a 
paixão, para deixar de lado as outras? Mas quem pode com-
provar que o espírito não possa se automedicar, quando o 
espírito descobriu o remédio do próprio corpo e quando a 
natureza e os mesmos corpos têm grande in luência na cura 
dos corpos, os que admitiram se terem curado a si mesmos, 
imediatamente também convalescido, mas os espíritos, que 
quiserem se curar e obedecerem às prescrições dos sábios, 
não se possam curar sem dúvida alguma? 
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[6] Est profecto animi medicina, philosophia; cuius 
auxilium non ut in corporis morbis petendum est foris, 
omnibusque opibus viribus, ut nosmet ipsi nobis mederi 
possimus, elaborandum est.

Quamquam de universa philosophia, quanto opere et 
expetenda esset et colenda, satis, ut arbitror, dictum est in 
Hortensio. De maxumis autem rebus nihil fere intermisimus 
postea nec disputare nec scribere. His autem libris exposita 
sunt ea quae a nobis cum familiaribus nostris in Tusculano 
erant disputata. Sed quoniam duobus superioribus de morte 
et de dolore dictum est, tertius dies disputationis hoc tertium 
volumen ef iciet.

[7] Ut enim in Academiam nostram descendimus 
inclinato iam in postmeridianum tempus die, poposci eorum 
aliquem, qui aderant, causam disserendi. Tum res acta sic est: 

IV. – Videtur mihi cadere in sapientem aegritudo. 
– Num reliquae quoque perturbationes animi, 

formidines libidines iracundiae? Haec enim fere sunt [eius 
modi], quae Graeci pavqh appellant; ego poteram ‘morbos’, 
et id verbum esset e verbo, sed in consuetudinem nostram 
non caderet. Nam misereri, invidere, gestire, laetari, haec 
omnia morbos Graeci appellant, motus animi rationi non 
obtemperantis, nos autem hos eosdem motus concitati 
animi recte, ut opinor, perturbationes dixerimus, morbos 
autem non satis usitate, nisi quid aliud tibi videtur. 
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6. A iloso ia é, seguramente, o remédio do espírito. 
Seu auxílio deve ser obtido com todos os recursos e forças, 
não como nas doenças do corpo que deve ser buscado ex-
teriormente, para que nós mesmos possamos nos tratar, se 
bem que foi dito o su iciente em Hortênsio, conforme julgo 
eu, a respeito de toda a iloso ia, com quanta dedicação deve 
ela ser ambicionada e cultivada. Mas não deixamos quase ne-
nhum intervalo, posteriormente, de discutir nem de escrever 
sobre assuntos maiores. Nesses livros foi exposto aquilo que 
havia sido discutido por nós com nossos amigos em Túsculo. 
Como, porém, nos dois anteriores tratou-se da morte e da 
dor, o terceiro dia da discussão perfaz o terceiro volume.

7. Como, pois, descemos à nossa Academia quando o 
dia já se aproximava do período de depois do meio-dia, so-
licitei a alguém dos presentes que discorresse sobre o tema. 
Então a sessão se deu da seguinte maneira:

(IV) Parece-me que uma doença ísica atacou um sá-
bio. – Então também as outras inquietações do espírito, os 
receios, as paixões e a iracúndia o atacaram? Pois essas são 
quase as mesmas que os gregos chamam paÃqh("páthe")93; eu 
poderia chamá-las morbos (“doenças”), e essa palavra seria 
derivada da mesma, mas não se enquadra em nossa tradição. 
Pois, compadecer-se, invejar, gesticular desordenadamente, 
exultar, a tudo isso os gregos chamam morbos, movimentos 
do espírito não obedientes à razão; nós, porém, corretamen-
te diríamos perturbações, em minha opinião, a esses mes-
mos movimentos exaltados do espírito, mas morbos não é 
su icientemente usual, a não ser que te pareça outra coisa.
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[8] Mihi vero isto modo.
– Haecine igitur cadere in sapientem putas? Prorsus 

existimo.
– Ne ista gloriosa sapientia non magno aestimanda 

est, siquidem non multum differt ab insania.
– Quid? tibi omnisne animi commotio videtur insania?
– Non mihi quidem soli, sed, id quod admirari saepe 

soleo, maioribus quoque nostris hoc ita visum intellego 
multis saeculis ante Socratem, a quo haec omnis, quae est de 
vita et de moribus, philosophia manavit.

– Quonam tandem modo? 
– Quia nomen insaniae signi icat mentis aegrotationem 

et morbum, id est insanitatem et aegrotum animum, quam 
appellarunt insaniam. 

[9] (Omnis autem perturbationes animi morbos, 
philosophi appellant negantque stultum quemquam his 
morbis vacare. Qui autem in morbo sunt, sani non sunt; 
et omnium insipientium animi in morbo sunt: omnes 
insipientes igitur insaniunt). Sanitatem enim animorum 
positam in tranquillitate quadam constantiaque censebant; 
his rebus mentem vacuam appellarunt insaniam, propterea 
quod in perturbato animo sicut in corpore sanitas esse non 
posset. 

V. [10] Nec minus illud acute, quod animi adfectionem 
lumine mentis carentem nominaverunt amentiam 
eandemque dementiam. Ex quo intellegendum est eos qui 
haec rebus nomina posuerunt sensisse hoc idem, quod 
a Socrate acceptum diligenter Stoici retinuerunt, omnis 
insipientes esse non sanos. Qui est enim animus in aliquo 
morbo – morbos autem hos perturbatos motus, ut modo 
dixi, philosophi appellant –, non magis est sanus quam id 
corpus quod in morbo est. Ita it ut sapientia sanitas sit 
animi, insipientia autem quasi insanitas quaedam, quae est 
insania eademque dementia; multoque melius haec notata 
sunt verbis Latinis quam Graecis. 
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8. Entretanto, esse é meu modo de ver. Então julgas 
que isso ataca um sábio? Penso de modo absoluto. – Nem 
essa gloriosa sabedoria deve ser muito em conta, uma vez 
que não é muito diferente da loucura. – Por quê? Toda como-
ção do espírito te parece loucura? – Não só a mim, de fato, 
mas aquilo que muitas vezes costumo admirar, entendo que 
foi visto do mesmo modo também por nossos antepassados, 
muitos séculos antes de Sócrates, do qual nasceu toda essa 
iloso ia, que trata da vida e dos costumes. – Finalmente, de 

que modo? Porque a palavra “insânia” signi ica enfermidade 
e doença da mente, isto é, insanidade e espírito doente, que 
denominaram insânia.

9. (Os ilósofos, porém, chamam de doenças as per-
turbações do espírito e negam que algum idiota esteja livre 
dessas doenças. Mas os que estão doentes, não são sadios; e 
os espíritos de todos os idiotas são doentes: portanto, todos 
os idiotas estão em estado de loucura.) Pois, ponderavam 
que a sanidade dos espíritos se fundamenta em certa tran-
quilidade e constância; por essas razões chamaram a mente 
vazia de insânia, porque a sanidade não pode existir em um 
espírito perturbado da mesma forma que em um corpo nas 
mesmas condições.

(V) 10. E, não com menos acuidade, denominaram alie-
nação mental e propriamente demência aquilo que for um es-
tado de espírito desprovido da luz da razão. Deve-se deduzir 
disso que, os que deram esses nomes às coisas, pensaram o 
mesmo que os estoicos, tendo-o recebido de Sócrates, manti-
veram cuidadosamente: que todos os idiotas não são sadios. 
Pois, aquele espírito com alguma doença – doenças, como os 
ilósofos denominam esses movimentos perturbados, confor-

me eu disse há pouco – não é mais sadio que o corpo doente. 
Desse modo acontece que a sabedoria seja a saúde do espírito, 
mas a insipiência é como que certa insanidade, que é insânia 
e mesmo loucura; essas situações são muito melhor descritas 
com palavras latinas do que com as gregas.
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[11] Quod aliis quoque multis locis reperietur; sed 
id alias, nunc, quod instat. Totum igitur id quod quaerimus 
quid et quale sit, verbi vis ipsa declarat. Eos enim sanos 
quoniam intellegi necesse est, quorum mens motu quasi 
morbo perturbata nullo sit, qui contra adfecti sint, hos 
insanos appellari necesse est. Itaque nihil melius, quam 
quod est in consuetudine sermonis Latini, cum exisse ex 
potestate dicimus eos, qui ecfrenati feruntur aut libidine aut 
iracundia – quamquam ipsa iracundia libidinis est pars; sic 
enim de initur: iracundia ulciscendi libido –; qui igitur exisse 
ex potestate dicuntur, idcirco dicuntur, quia non sint in 
potestate mentis, cui regnum totius animi a natura tributum 
est. Graeci autem maniÃan unde appellent, non facile dixerim; 
eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi. Hanc 
enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius a furore 
disiungimus. Graeci volunt illi quidem, sed parum valent 
verbo: quem nos furorem, melagcolivan illi vocant; quasi vero 
atra bili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore 
vel timore vel dolore moveatur; quo genere Athamantem, 
Alcmaeonem, Aiacem, Orestem furere dicimus. Qui ita sit 
adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim 
tabulae; itaque non est scriptum ‘si insanus’, sed ‘si furiosus 
escit’. Stultitiam enim censuerunt, constantia id est sanitate 
vacantem, posse tamen tueri mediocritatem of iciorum et 
vitae communem cultum atque usitatum; furorem autem 
esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. Quod cum maius 
esse videatur quam insania, tamen eius modi est, ut furor 
in sapientem cadere possit, non possit insania. Sed haec alia 
quaestio est; nos ad propositum revertamur.
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11. Isso se encontra também em muitas outras passa-
gens; mas isso ica para outra ocasião; por hora, o que é pre-
mente. Por conseguinte, o que procuramos é o que e, qual seja, 
a própria força da palavra manifesta inteiramente. Porque é ne-
cessário serem considerados sadios aqueles cuja mente não é 
perturbada por um ataque como por nenhuma doença; ao con-
trário, os que forem afetados é necessário que sejam chamados 
insanos. Por isso, nada é melhor do que aquilo que consta no 
uso da língua latina, quando dizemos terem perdido o controle 
os que são levados sem freios pela paixão ou pela ira – embo-
ra a mesma ira seja parte da paixão, pois é de inida do seguin-
te modo: a ira é a paixão da vingança – portanto, dos que se 
a irma terem perdido o controle, a irma-se precisamente por 
não estarem sob o domínio da mente, à qual foi entregue pela 
natureza o controle total do espírito. Por que razão, porém, os 
gregos a denominem manivan94, eu não conseguiria explicar com 
facilidade; contudo, nós a caracterizamos melhor que aqueles. 
Pois do furor separamos essa insânia, que se manifesta mais 
amplamente ligada à estupidez. Na verdade, os gregos querem 
fazê-lo, mas pouco conseguem com a palavra: ao que denomi-
namos furor, eles chamam melagcolivan95; como se a mente fos-
se movida apenas pela bílis negra e não muitas vezes pela ira 
mais violenta ou pelo medo ou pela dor; falamos daquele tipo 
em que entraram em furor Atamante, Alcmeu, Ajax e Orestes96. 
A quem for assim acometido, as leis das doze tábuas proíbem 
que seja dono de suas coisas; por isso não está escrito “se for 
insano”, mas “se estiver em furor”. Pois consideraram que a idio-
tice, isto é, a ausência de irmeza na sanidade, poderia, contudo, 
conservar a medida das ocupações e gênero de vida comum e 
usual; mas julgaram que o furor é, para tudo, uma cegueira da 
mente. Ainda que ele pareça ser maior que a insânia, é contudo 
de tal natureza que o furor pode acometer o sábio, mas o pode 
a insânia. Mas isso é outra questão; voltemos nós ao proposto.
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VI. [12] -Cadere, opinor, in sapientem aegritudinem tibi 
dixisti videri. – Et vero ita existimo.

– Humanum id quidem, quod ita existumas. Non 
enim e silice nati sumus, sed est natura in animis tenerum 
quiddam atque molle, quod aegritudine quasi tempestate 
quatiatur, nec absurde Crantor ille, qui <in> nostra Academia 
vel in rimis fuit nobilis, ‘minime’ inquit ‘adsentior is qui istam 
nescio quam indolentiam magno opere laudant, quae nec 
potest ulla esse nec debet. Ne aegrotus sim; si’ inquit ‘fuero, 
sensus adsit, sive secetur quid sive avellatur a corpore. 
Nam istuc nihil dolere non sine magna mercede contingit 
inmanitatis in animo, stuporis in corpore.’

[13] Sed videamus ne haec oratio sit hominum 
adsentantium nostrae inbecillitati et indulgentium 
mollitudini; nos autem audeamus non solum ramos 
amputare miseriarum, sed omnis radicum ibras evellere. 
Tamen aliquid relinquetur fortasse; ita sunt altae stirpes 
stultitiae; sed relinquetur id solum quod erit necessarium. 
Illud quidem sic habeto, nisi sanatus animus sit, quod sine 
philosophia ieri non potest, inem miseriarum nullum fore. 
Quam ob rem, quoniam coepimus, tradamus nos ei curandos: 
sanabimur, si volemus. Et progrediar quidem longius: non 
enim de aegritudine solum, quamquam id quidem primum, 
sed de omni animi, ut ego posui, perturbatione, morbo, ut 
Graeci volunt, explicabo. Et primo, si placet, Stoicorum more 
agamus, qui breviter astringere solent argumenta; deinde 
nostro instituto vagabimur.
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(VI) 12. Conjeturo que disseste parecer-te que uma 
enfermidade possa acometer um sábio. – E realmente as-
sim penso. – Entretanto, é humano que assim penses. Pois 
não nascemos da pedra, mas existe por natureza nos espíri-
tos algo tenro e delicado, que é sacudido pela enfermidade 
como pela tormenta; e não é absurdo o que diz o conhecido 
Crantor97, que foi ilustre em nossa Academia ou nas rimas: 
“De forma alguma concordo com os que louvam exagerada-
mente essa não sei qual insensibilidade, que não existe nem 
deve existir. Oxalá eu não ique doente; se” – diz – “eu vier a 
icar, que entre em ação a faculdade de avaliação, ou se corte 

ou se arranque algo do corpo. Pois, isso de não sentir nenhu-
ma dor não acontece sem prejuízo da grandeza do espírito e 
sem entorpecimento do corpo.”

13. Cuidemos, entretanto, que essas palavras não se-
jam de homens aduladores de nossa imbecilidade e compla-
centes com nossa falta de energia; mas nós ousamos não só 
cortar as rami icações de nossos males, como também ar-
rancar todas as ibras das raízes. Mesmo assim talvez algo 
seja deixado; desse tipo são as cepas profundas da idiotice; 
deixe-se, porém, só o que for necessário. Contudo, isso as-
sim deve ser considerado somente quando o espírito estiver 
curado, o que não pode acontecer sem a iloso ia, senão o im 
dos males não acontecerá. Por essa razão, já que começamos, 
entreguemo-nos a ela para sermos cuidados: seremos cura-
dos, caso queiramos. E irei até mais longe: pois, não exporei 
apenas sobre a enfermidade, embora realmente em primeiro 
lugar sobre ela, mas, como coloquei, sobre toda perturbação 
e doença do espírito, como querem os gregos. E, antes de 
tudo, caso seja de seu agrado, façamos segundo o procedi-
mento dos estoicos, que costumam amarrar brevemente os 
argumentos; depois, divagaremos sobre nosso plano.
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VII. [14] Qui fortis est, idem est idens (quoniam 
con idens mala consuetudine loquendi in vitio ponitur, 
ductum verbum a con idendo, quod laudis est). Qui autem 
est idens, is profecto non extimescit; discrepat enim a 
timendo con idere. Atqui, in quem cadit aegritudo, in 
eundem timor; quarum enim rerum praesentia sumus in 
aegritudine, easdem inpendentes et venientes timemus. Ita 
it ut fortitudini aegritudo repugnet. Veri simile est igitur, 

in quem cadat aegritudo, cadere in eundem timorem et 
infractionem quidem animi et demissionem. Quae in quem 
cadunt, in eundem cadit, ut serviat, ut victum, si quando, 
se esse fateatur. Quae qui recipit, recipiat idem necesse est 
timiditatem et ignaviam. Non cadunt autem haec in virum 
fortem: igitur ne aegritudo quidem. At nemo sapiens nisi 
fortis: non cadet ergo in sapientem aegritudo.

[15] Praeterea necesse est, qui fortis sit, eundem 
esse magni animi; qui autem magni animi sit, invictum; qui 
invictus sit, cum res humanas despicere atque infra se positas 
arbitrari. Despicere autem nemo potest eas res, propter quas 
aegritudine numquam ad ici potest; ex quo ef icitur fortem 
virum aegritudine, numquam ad ici. Omnes autem sapientes 
fortes: non cadit igitur in sapientem aegritudo. Et quem ad 
modum oculus conturbatus non est probe adfectus ad suum 
munus fungendum, et reliquae partes totumve corpus statu 
cum est motum, deest of icio suo et muneri, sic conturbatus 
animus non est aptus ad exequendum munus suum. Munus 
autem animi est ratione bene uti; et sapientis animus ita 
semper adfectus est, ut ratione optime utatur; numquam 
igitur est perturbatus. At aegritudo perturbatio est animi: 
semper igitur ea sapiens vacabit.
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(VII) 14. Quem é corajoso, também é con iante (pois 
que a con iança, pelo mau costume de falar, é colocada como 
defeito, mas como palavra derivada de con iar, é um elogio). 
Quem é con iante, porém, seguramente não tem receios, pois 
con iar se opõe a temer. E a quem a enfermidade ataca, ata-
ca-o também o temor, porque estamos perante essas coisas 
na enfermidade, nós as tememos como iminentes e inevitá-
veis. Desse modo acontece que a enfermidade se oponha à 
coragem. Nessas circunstâncias, é verossímil que, a quem a 
enfermidade ataque, ataquem-no certamente o temor, o aba-
timento e a depressão do espírito. Se esses últimos atacam 
alguém, ataca-o também a enfermidade para que se sujeite 
e reconheça ter sido vencido, se por ventura o for. Quem as 
aceitar, é necessário que aceite igualmente a timidez e a ina-
ção. Mas elas não atacam o homem corajoso: por isso, nem a 
enfermidade. Entretanto, ninguém é sábio a não ser o cora-
joso: logo, a enfermidade não atacará o sábio.

15. Além disso, para que seja corajoso, é necessário 
que o mesmo seja grande de espírito, pois quem for grande 
de espírito, é invencível; esse será invencível, quando me-
nosprezar as coisas humanas e considerá-las postas abaixo 
de si. Ninguém pode, porém, menosprezar aquelas coisas, 
pelas quais nunca pode ser atacado pela enfermidade; por 
essa razão torna-se realidade que o homem corajoso nun-
ca é afetado pela enfermidade. Mas todos os sábios são co-
rajosos: portanto, a enfermidade não os ataca. E do mesmo 
modo que o olho conturbado não está bem em condições 
de exercer sua função, e porque as demais partes ou todo o 
corpo são afetados pela situação, falham em sua atividade e 
função, assim o espírito conturbado não está apto a exercer 
sua função. Mas a função do espírito é usar bem a razão; e o 
espírito do sábio está sempre disposto de tal modo que use 
otimamente a razão; nunca, portanto, está perturbado. E a 
enfermidade é uma perturbação do espírito: por isso o sábio 
estará sempre livre dela.
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VIII. [16] Veri etiam simile illud est, qui sit 
temperans – quem Graeci swvfrona appellant eamque 
virtutem swfrosuvnhn  vocant, quam soleo equidem 
tum temperantiam, tum moderationem appellare, non 
numquam etiam modestiam; sed haud scio an recte ea 
virtus frugalitas appellari possit, quod angustius apud 
Graccos valet qui frugi homines crhsivmou appellant, id 
est tantum modo utilis; at illud est latius; omnis enim 
abstinentia, omnis innocentia (quae apud Graecos usitatum 
nomen nullum habet, sed habere potest ajblavbeian; nam 
est innocentia adfectio talis animi quae noceat nemini) – 
reliquas etiam virtutes frugalitas continet. Quae nisi tanta 
esset, et si is angustiis, quibus plerique putant teneretur, 
numquam esset L. Pisonis cognomen tanto opere laudatum.

[17] Sed quia, nec qui propter metum praesidium 
reliquit, quod est ignaviae, nec qui propter avaritiam 
clam depositum non reddidit, quod est iniustitiae, nec qui 
propter temeritatem male rem gessit, quod est stultitiae, 
frugi appellari solet, eo tris virtutes, fortitudinem iustitiam 
prudentiam, frugalitas complexa est (etsi hoc quidem 
commune est virtutum; omnes enim inter se nexae et 
iugatae sunt): reliqua igitur et quarta virtus [ut] sit ipsa 
frugalitas. Eius enim videtur esse proprium motus animi 
adpetentis regere et sedare semperque adversantem libidini 
moderatam in omni re servare constantiam. Cui contrarium 
vitium nequitia dicitur.
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(VIII) 16. Também é verossímil a a irmação de que ele 
seja moderado, a quem os gregos denominam swvfrona ("sô-
frona")98e chamam sua virtudeswfrosuvnhn ("sofrosýnen") 
a que eu na verdade costumo chamar ora de temperança e 
ora de moderação e às vezes também de modéstia; mas não 
sei se essa virtude possa ser corretamente chamada de fru-
galidade, o que para os gregos mais estritamente tem o valor 
de crhsivmou ("chresímu")99, atribuído aos homens sóbrios, 
esse é apenas útil, mas aquele é mais amplo. Pois, toda absti-
nência, toda inocência (que entre os gregos não tem nenhu-
ma designação corrente, mas que poderia ser expressa por 
ajblavbeian ("ablábeian")100, pois a inocência é um estado tal 
do espírito que não prejudique a ninguém) e também a fru-
galidade contém as demais virtudes. Caso não fosse ela tão 
grande e se icasse preso pelas di iculdades, pelas quais mui-
tos pensam ter ele passado, nunca o cognome de L. Pisão101 
teria sido tão enaltecido.

17. Mas porque ele não abandonou por medo a guar-
nição, o que é indolência, nem devolveu ocultamente a con-
signação por avareza, o que é injustiça, nem fez algo mal por 
temeridade, o que é idiotice, costuma ser chamado ‘sóbrio’, 
com isso a frugalidade incorporou as três virtudes: coragem, 
justiça e prudência (ainda que de fato isso seja o comum das 
virtudes, pois todas elas estão interligadas e dependentes 
entre si): portanto, a própria frugalidade deve ser a outra e a 
quarta virtude. Pois parece ser característica dela governar e 
acalmar os movimentos do espírito sequioso e sempre manter 
a constância moderadora em qualquer circunstância, fazendo 
frente à sensualidade. O vício contrário a ela é denominado 
iniquidade.
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[18] Frugalitas, ut opinor, a fruge, qua nihil melius 
e terra, nequitia ab eo (etsi erit hoc fortasse durius, sed 
temptemus: lusisse putemur, si nihil sit) ab eo, quod 
nequicquam est in tali homine, ex quo idem ‘nihili’ dicitur. 
– Qui sit frugi igitur vel, si mavis, moderatus et temperans, 
eum necesse est esse constantem; qui autem constans, 
quietum; qui quietus, perturbatione omni vacuum, ergo 
etiam aegritudine. Et sunt illa sapientis: aberit igitur a 
sapiente aegritudo.

IX. Itaque non inscite Heracleotes Dionysius ad ea 
disputat, quae apud Homerum Achilles queritur hoc, ut 
opinor, modo:

‘Corque meum penitus turgescit tristibus iris, 
Cum decore atque omni me orbatum laude recordor.’
[19] Num manus adfecta recte est, cum in tumore est, 

aut num aliud quodpiam membrum tumidum ac turgidum 
non vitiose se habet? Sic igitur in latus et tumens animus 
in vitio est. Sapientis autem animus semper vacat vitio, 
numquam turgescit, numquam tumet; at irati animus eius 
modi est: numquam igitur sapiens irascitur. Nam si irascitur, 
etiam concupiscit; proprium est enim irati cupere, a quo 
laesus videatur, ei quam maxumum dolorem inurere. Qui 
autem id concupierit, cum necesse est, si id consecutus sit, 
magno opere laetari. Ex quo it, ut alieno malo gaudeat; quod 
quoniam non cadit in sapientem, ne ut irascatur quidem 
cadit. Sin autem caderet in sapientem aegritudo, caderet 
etiam iracundia; qua quoniam vacat, aegritudine etiam 
vacabit. 
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18. Frugalidade, segundo creio, vem de “fruge”102, em 
relação a que nada de melhor provém da terra; iniquidade 
(ainda que seja talvez mais complicado, mas tentemos: que 
nos julguem termos brincado, se não for nada disso) é de-
rivado daquilo que inutilmente existe em tal homem, pelo 
que se diz do mesmo modo “para nada”. – Para que alguém 
seja, portanto, sóbrio, ou, se preferes, moderado e temperan-
te, é necessário que seja constante; mas quem é constante, é 
tranquilo; quem é tranquilo, está livre de toda perturbação 
e também, portanto, de enfermidade. E essas são as disposi-
ções do sábio: logo, do sábio a enfermidade ica longe. 

(IX) Por isso, não sem arte Dionísio de Heracleia trata 
daquilo que Aquiles se queixa em Homero, como creio, do 
seguinte modo: 

“E meu coração se inflama ardentemente com iras 
tristes, quando relembro que fui privado da beleza e de 
todo louvor.”

19. Por ventura a mão doente, quando atacada por 
um tumor, está bem, ou qualquer outro membro inchado e 
intumescido não se comporta inadequadamente? Pois do 
mesmo modo ica o espírito in lado e intumescido. Mas o 
espírito do sábio nunca está em más condições, nunca in la, 
nunca intumesce; mas, por outro lado, o espírito do irado 
está do mesmo modo enfermo: por isso o sábio nunca ica 
irado. Pois, se icar irado, torna-se também cobiçoso, por-
que o cobiçar é próprio do irado, pelo fato de que parece 
ferido aquele a quem uma dor muito intensa tortura como 
fogo. Quem cobiçar isso, quando for necessário, e caso o 
consiga, alegra-se muito. Daí decorre que se regozija com o 
mal alheio; como isso não acontece com o sábio, não sucede 
sequer que ele se irrite. Mas se a enfermidade afetasse o 
sábio, também a ira o afetaria; uma vez que está livre dela, 
também estará livre da enfermidade.



234  •   Marcos Túlio Cícero

[20] Etenim si sapiens in aegritudinem incidere posset, 
posset etiam in misericordiam, posset in invidentiam (non 
dixi ‘invidiam’, quae tum est, cum invidetur; ab incidendo 
autem invidentia recte dici potest, ut effugiamus ambiguum 
nomen invidiae. Quod verbum ductum est a nimis intuendo 
fortunam alterius, ut est in Melanippo: 

‘Quisnam lorem liberum invidit meum?’
Male Latine videtur, sed praeclare Accius; ut enim ‘videre’, 
sic ‘invidere lorem’ rectius quam ‘ lori’. Nos consuetudine 
prohibemur; poëta ius suum tenuit et dixit audacius). 

X. [21] Cadit igitur in eundem et misereri et invidere. 
Nam qui dolet rebus alicuius adversis, idem alicuius etiam 
secundis dolet, ut Theophrastus interitum deplorans 
Callisthenis sodalis sui, rebus Alexandri prosperis angitur, 
itaque dicit Callisthenem incidisse in hominem summa 
potentia summaque fortuna, sed ignarum quem ad modum 
rebus secundis uti conveniret. Atqui, quem ad modum 
misericordia aegritudo est ex alterius rebus adversis, sic 
invidentia aegritudo est ex alterius rebus secundis. In quem 
igitur cadit misereri, in eundem etiam invidere; non cadit 
autem invidere in sapientem: ergo ne misereri quidem. 
Quodsi aegre ferre sapiens soleret, misereri etiam soleret. 
Abest ergo a sapiente aegritudo.
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20. Entretanto, se o sábio pudesse cair doente, pode-
ria também cair nas mostras de misericórdia, poderia cair no 
sentimento de inveja (“invidentia”) (não disse “inveja” (“in-
vidia”), aquela que existe quando se é invejado; é possível, 
porém, corretamente relacionar “sentimento de inveja” com 
“cair em ou sobre”, para evitarmos a designação ambígua de 
inveja. Porque a palavra foi deduzida do fato de se olhar de-
mais a fortuna de outrem, conforme consta em Melanipo103:

“Quem inveja minha lor solta?” 
Parece mau latim, mas Ácio o disse de modo elegante; pois 
como “ver a lor”, do mesmo modo “invejar a lor” é mais 
correto do que “à lor”. Nós somos impedidos pelo uso cor-
reto; o poeta se ateve a seu direito e expressou-se de modo 
mais ousado). 

(X) 21. Portanto, resulta no mesmo tanto compadecer-
-se como invejar. Pois quem se a lige com a desgraça de al-
guém, do mesmo modo se a lige também com a prosperidade 
dele, como Teofrasto, deplorando a morte de Calístenes104, seu 
companheiro, angustia-se com o grande êxito de Alexandre e 
por isso diz que Calístenes entrou em choque com um homem 
de imenso poder e enorme fortuna, mas que não soube como 
comportar-se, como convinha, na prosperidade. Assim como 
a misericórdia é uma enfermidade em relação à desgraça de 
outrem, do mesmo modo também o sentimento de inveja (in-
videntia) é uma enfermidade em relação à prosperidade do 
outro. Logo, quem é afetado pelo compadecer-se, o é também 
pelo invejar. O invejar, porém, não afeta o sábio: portanto, tam-
bém não o compadecer-se. Caso, porém, o sábio costumasse 
desgostar-se, costumaria também compadecer-se. Portanto, a 
enfermidade inexiste no sábio.
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[22] Haec sic dicuntur a Stoicis concludunturque 
contortius. Sed latius aliquando dicenda sunt et diffusius; 
sententiis tamen utendum eorum potissimum, qui 
maxime forti et, ut ita dicam, virili utuntur ratione atque 
sententia. Nam Peripatetici, familiares nostri, quibus nihil 
est uberius, nihil eruditius, nihil gravius, mediocritates 
vel perturbationum vel morborum animi mihi non sane 
probant. Omne enim malum, etiam mediocre, malum est; nos 
autem id agimus, ut id in sapiente nullum sit omnino. Nam 
ut corpus, etiamsi mediocriter aegrum est, sanum non est, 
sic in animo ista mediocritas caret sanitate. Itaque praeclare 
nostri, ut alia multa, molestiam sollicitudinem angorem 
propter similitudinem corporum aegrorum aegritudinem 
nominaverunt.

[23] Hoc propemodum verbo Graeci omnem animi 
perturbationem appellant; vocant enim pavqoV, id est morbum, 
quicumque est motus in animo turbidus. Nos melius: aegris 
enim corporibus simillima animi est aegritudo, at non 
similis aegrotationis est libido, non inmoderata laetitia, 
quae est voluptas animi elata et gestiens. Ipse etiam metus 
non est morbi admodum similis, quamquam aegritudini est 
initimus, sed proprie, ut aegrotatio in corpore, sic aegritudo 

in animo nomen habet non seiunctum a dolore. Doloris 
huius igitur origo nobis explicanda est, id est causa ef iciens 
aegritudinem in animo tamquam aegrotationem in corpore. 
Nam ut medici causa morbi inventa curationem esse 
inventam putant, sic nos causa aegritudinis reperta medendi 
facultatem reperiemus. 
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22. Tais a irmações são ditas pelos estoicos e conclu-
ídas de modo confuso. Às vezes, porém, devem ser ditas de 
modo mais abrangente e amplo; contudo, devem ser usadas, 
sobretudo, as a irmações daqueles que usam a razão e a pa-
lavra particularmente de modo incisivo e, para eu assim di-
zer, viril. Pois os peripatéticos, nossos amigos, para os quais 
nada há de mais produtivo, de mais erudito e de mais sério, 
não me comprovam totalmente as medidas seja das pertur-
bações seja das enfermidades do espírito. Pois todo mal, ain-
da que pequeno, é um mal. Mas nós o tratamos de modo que 
seja absolutamente nulo no sábio. Pois, como o corpo, ainda 
que medianamente enfermo, não é sadio, assim esse meio-
termo no espírito indica falta de saúde. Por isso, os nossos, 
com muita exatidão como muitas outras questões, denomi-
naram doenças a inquietação, a solicitude e a angústia pela 
semelhança com os corpos doentes.

23. De modo aproximado, os gregos com essa palavra 
denominam qualquer perturbação do espírito; pois dizem 
pavvqoV ("páthos") isto é, enfermidade, de qualquer movi-
mento desordenado no espírito. Nós o dizemos melhor: a 
enfermidade do espírito é muito semelhante à dos corpos 
enfermos, mas ao contrário o desejo sensual não se asseme-
lha à enfermidade, nem o regozijo incontido, que é o con-
tentamento elevado e exultante do espírito. O próprio medo 
não é inteiramente semelhante à enfermidade, embora seja 
vizinho dela, mas propriamente, como a enfermidade no cor-
po, do mesmo modo a enfermidade no espírito não tem uma 
designação desvinculada da dor. Portanto, a origem dessa 
dor deve ser explicada por nós, ou seja, a causa e iciente da 
enfermidade do espírito como a do corpo. De fato, como os 
médicos, descoberta a causa da doença, julgam ter sido des-
coberta a cura, assim nós descobriremos a possibilidade de 
medicar depois de descoberta a causa da enfermidade.
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XI. [24 ] Est igitur causa omnis in opinione, nec 
vero aegritudinis solum, sed etiam reliquarum omnium 
perturbationum, quae sunt genere quattuor, partibus plures. 
Nam cum omnis perturbatio sit animi motus vel rationis 
expers vel rationem aspernans vel rationi non oboediens, 
isque motus aut boni aut mali opinione citetur bifariam, 
quattuor perturbationes aequaliter distributae sunt. Nam 
duae sunt ex opinione boni; quarum altera, voluptas gestiens, 
id est praeter modum elata laetitia, opinione praesentis 
magni alicuius boni altera, cupiditas , quae recte vel libido 
dici potest, quae est inmoderata adpetitio opinati magni 
boni rationi non obtemperans, 

[25] – ergo haec duo genera, voluptas gestiens et 
libido, bonorum opinione turbantur, ut duo reliqua, metus 
et aegritudo, malorum. Nam et m e t u s opinio magni mali 
inpendentis et aegritudo est opinio magni mali praesentis, 
et quidem recens opinio talis mali, ut in eo rectum videatur 
esse angi, id autem est, ut is qui doleat oportere opinetur se 
dolere. His autem perturbationibus, quas in vitam hominum 
stultitia quasi quasdam Furias inmittit atque incitat, omnibus 
viribus atque opibus repugnandum est, si volumus hoc, quod 
datum est vitae, tranquille placideque traducere.

Sed cetera alias; nunc aegritudinem, si possumus, 
depellamus. Id enim sit propositum, quandoquidem eam tu 
videri tibi in sapientem cadere dixisti, quod ego nullo modo 
existimo; taetra enim res est, misera, detestabilis, omni 
contentione, velis, ut ita dicam, remisque fugienda. 
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(XI) 24. Assim pois, toda causa está na suposição, não 
só da enfermidade mas também de todas as outras pertur-
bações, que são de quatro tipos com muitos subtipos. Pois, 
sendo que toda perturbação é um movimento do espírito ou 
desprovido da razão ou com desprezo da razão ou desobe-
diente à razão, e esse movimento do bem ou do mal é diri-
gido, por suposição, em duas direções, quatro perturbações 
foram classi icadas de modo igual. Pois duas são boas por su-
posição, uma das quais, o desejo exultante, isto é, o contenta-
mento sobremodo elevado, por suposição, pelo grande bem 
presente de alguém; e a outra, a ambição, que corretamente 
pode também ser nomeada desejo, que é procura desorde-
nada de um grande bem imaginado, não obediente à razão.

25. Portanto, esses dois tipos, o contentamento exultante 
e o desejo, são postos em desordem pela suposição dos bens, 
como os outros dois, o medo e a enfermidade, o são pela suposi-
ção dos males. Pois o medo é a suposição de um grande mal imi-
nente e a enfermidade é a suposição de um grande mal presente, 
e de fato uma nova suposição desse mal, de modo que nele pare-
ça ser correto angustiar-se, mas isso acontece para que, aquele 
que sofre, pense ser-lhe conveniente que sinta dor. Entretanto, é 
preciso lutar, com todas as forças e meios, contra essas perturba-
ções, que a idiotice introduz e agrava na vida dos homens, quais 
Fúrias, caso queiramos desfrutar, tranquila e suavemente, aquilo 
que foi dado à vida. Mas para com as outras, um modo diferente; 
agora, se pudermos, rechacemos a enfermidade. Pois seja essa 
a disposição, mesmo que tu tenhas dito parecer-te que ela pode 
afetar o sábio, o que eu não aprovo de modo algum; pois se trata 
de algo sombrio, miserável, detestável e de que, com todo esfor-
ço, é preciso fugir com velas e remos, para me expressar assim.
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XII. [26] Qualis enim tibi ille videtur 
‘Tantalo prognatus, Pelope natus, qui quondam a socru
Oenomao rege Hippodameam raptis nanctus nuptiis –’? 
Iovis iste quidem pronepos. Tamne ergo abiectus 
tamque fractus? 
‘Nolite’ inquit ‘hospites ad me adire, ilico istic,
Ne contagio mea bonis umbrave obsit.
tanta vis sceleris in corpore haeret.’ 
Tu te, Thyesta, damnabis orbabisque luce propter vim 

sceleris alieni? Quid? illum ilium Solis nonne patris ipsius 
luce indignum putas? 

‘Refugere oculi, corpus macie extabuit,
Lacrimae peredere umore exanguis genas,
Situm inter oris barba paedore horrida atque
Intonsa infuscat pectus inluvie scabrum.’ 
Haec mala, o stultissime Aceta, ipse tibi addidisti; non 

inerant in is quae tibi casus invexerat, et quidem inveterato 
malo, cum tumor animi resedisset – est autem aegritudo, 
ut docebo, in opinione mali recentis –; sed maeres videlicet 
regni desiderio, non iliae. Illam enim oderas, et iure fortasse; 
regno non aequo animo carebas. Est autem inpudens luctus 
maerore se con icientis, quod imperare non liceat liberis. 

[27] Dionysius quidem tyrannus Syracusis expulsus 
Corinthi pueros docebat: usque eo imperio carere non 
poterat. Tarquinio vero quid impudentius, qui bellum 
gereret cum is qui eius non tulerant superbiam? Is cum 
restitui in regnum nec Veientium nec Latinorum armis 
potuisset, Cumas contulisse se dicitur inque ea urbe senio et 
aegritudine esse confectus. 
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(XII) 26. Pois de que valor te parece o tópico: 
“Descendente de Tântalo, nascido de Pélops, que um dia con-
quistou do sogro, o rei Enomaus105, a Hipodâmia, em núpcias 
fraudadas...”? Na verdade esse é bisneto de Júpiter. Por acaso, 
portanto, é tão abjeto e tão diminuído? “Hóspedes” – diz – 
“não se aproximem de mim, aqui e agora, para que meu con-
tato ou minha sombra não causem dano aos bons. Tamanha 
força criminosa incrustou-se no corpo.” 

Tu, Tiestes, te condenarás e te privarás da luz por 
força de um crime alheio? Por quê? Por ventura consideras 
aquele ilho do sol indigno da luz do próprio pai? 

“Os olhos desviaram-se, o corpo consumiu-se pela 
magreza, as lágrimas devoraram as faces descoradas pela se-
creção; com uma crosta de mau cheiro, a barba não cortada, 
horrorosa pela sujeira, escurece o peito tornado repelente 
pela imundície.” 

Tu, ó tolíssimo Acestes106, causaste esses males a ti 
mesmo; não eram inerentes àqueles que o acaso te havia 
trazido, e de fato a um mal crônico, quando o tumor do es-
pírito tivesse desaparecido – mas uma enfermidade, como 
demonstrarei, na suposição de um mal recente – mas estás 
a lito claramente por causa da ambição do poder, não da i-
lha. Pois a tinhas odiado e talvez com razão; sem tranquili-
dade sentias falta do poder. E vergonhosa é a dor de quem 
a causa a si mesmo por profunda tristeza, porque não possa 
mandar nos ilhos.

27. É verdade que o tirano Dionísio, expulso de 
Siracusa, ensinava os meninos de Corinto: não podia pres-
cindir até mesmo desse comando. Mas o que haveria de 
mais imprudente do que Tarquínio, para fazer guerra contra 
os que não suportavam a soberba dele? Porque não tivesse 
conseguido ser reconduzido, pelas armas, ao poder sobre os 
veios nem sobre os latinos, diz-se que foi para Cumas e que 
nessa cidade consumiu-se pela velhice e pela enfermidade. 
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XIII. Hoc tu igitur censes sapienti accidere posse, ut 
aegritudine opprimatur, id est miseria? Nam cum omnis 
perturbatio miseria est, tum carni icina est aegritudo. Habet 
ardorem libido, levitatem laetitia gestiens, humilitatem 
metus, sed aegritudo maiora quaedam, tabem cruciatum 
ad lictationem foeditatem, lacerat exest animum planeque 
con icit. Hanc nisi exuimus sic ut abiciamus, miseria carere 
non possumus. 

[28] Atque hoc quidem perspicuum est, tum 
aegritudinem existere, cum quid ita visum sit, ut magnum 
quoddam malum adesse et urgere videatur. Epicuro 
autem placet opinionem mali aegritudinem esse natura, 
ut quicumque intueatur in aliquod maius malum, si id sibi 
accidisse opinetur, sit continuo in aegritudine. Cyrenaici 
non omni malo aegritudinem ef ici censent, sed insperato 
et necopinato malo. Est id quidem non mediocre ad 
aegritudinem augendam; videntur enim omma repentina 
graviora. Ex hoc et illa iure laudantur: 

‘Ago cum genui, tum morituros scivi et ei rei sustuli.
Praeterea ad Troiam cum misi ob defendendam 
Graeciam,
Scibam me in mortiferum bellum, non in epulas 
mittere.’
XIV. [29] Haec igitur praemeditatio futurorum 

malorum lenit eorum adventum, quae venientia longe ante 
videris. Itaque apud Euripiden a Theseo dicta laudantur; 
licet enim, ut saepe facimus, in Latinum illa convertere: 

‘Nam qui haec audita a docto meminissem viro,
Futuras mecum commentabar miserias:
Aut mortem acerbam aut exili maestam fugam
Aut semper aliquam molem meditabar mali,
Ut, si qua invecta diritas casu foret,
Ne me inparatum cura laceraret repens.’ 
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(XIII) Assim pois, tu consideras que isso pode aconte-
cer ao sábio, de modo que possa ser oprimido pela enfermi-
dade, e isso é miséria? Pois como toda perturbação é miséria, 
então a tortura é enfermidade. A paixão tem ardume, o con-
tentamento exultante tem leveza, o medo a humildade, mas a 
enfermidade tem algumas maiores: o de inhamento, a tortura, 
a a lição e a fealdade; dilacera e dissipa o espírito e o destrói 
completamente. Se não nos despojarmos dela, como também 
não a descartarmos, não podemos nos livrar da miséria.

28. E isso é de fato evidente, tanto que a enfermidade 
existe, quando é vista como algo tal que pareça que algum 
grande mal está presente e ameaça. Mas Epicuro prefere a 
suposição de mal de que a enfermidade existe pela natureza, 
assim que quem quer que veja em algo um mal maior e caso 
suponha ter-lhe acontecido isso, imediatamente caia na enfer-
midade. Os cirenaicos107 consideram que a enfermidade não é 
causada por qualquer mal, mas pelo mal inesperado e repen-
tino. Isso de fato não é pouco no sentido de agravar a enfermi-
dade, pois tudo o que é repentino parece mais grave. Por essa 
e outras posições com justiça merecem louvor: 

“Opero desde que gerei, quando iquei sabendo que ha-
veriam de morrer e resisti a esse fato. Além disso, quando os 
enviei a Troia para que defendessem a Grécia, sabia que eu os 
enviava para uma guerra mortífera, não para um banquete.”

(XIV) 29. Portanto, essa previsão dos males futuros 
suaviza a chegada deles, uma vez que terás visto muito an-
tes sua vinda. Por isso, exalta-se o que foi dito por Teseu em 
Eurípedes; contudo, convém traduzi-lo para o latim, como 
temos feito muitas vezes: 

“Pois, eu que havia recordado esses fatos ouvidos de 
um homem sábio, meditava comigo mesmo sobre as desgra-
ças futuras: Re letia sobre a morte terrível, ou a triste fuga 
para o exílio ou sempre sobre algum peso esmagador do mal, 
para que uma preocupação repentina não me atingisse des-
preparado, caso alguma infelicidade fosse trazida pelo acaso.”
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[30] Quod autem Theseus a docto se audisse dicit, id de 
se ipso loquitur Euripides. Fuerat enim auditor Anaxagorae, 
quem ferunt nuntiata morte ilii dixisse: ‘sciebam me 
genuisse mortalem.’ Quae vox declarat is esse haec acerba, 
quibus non fuerint cogitata. Ergo id quidem non dubium, 
quin omnia, quae mala putentur, sint inprovisa graviora. 
Itaque quamquam non haec una res ef icit maximam 
aegritudinem, tamen, quoniam multum potest provisio animi 
et praeparatio ad minuendum dolorem, sint semper omnia 
homini humana meditata. Et nimirum haec est illa praestans 
et divina sapientia, et perceptas penitus et pertractatas res 
humanas habere, nihil admirari, cum acciderit, nihil, ante 
quam evenerit, non evenire posse arbitrari. 

‘Quam ob rem omnis, cum secundae res sunt 
maxume, tum maxime
Meditari secum oportet, quo pacto adversam 
aerumnam ferant.
Pericla, damna peregre rediens semper secum 
cogitet,
Aut ili peccatum aut uxoris mortem aut morbum 
iliae,

Communia esse haec, ne quid horum umquam 
accidat animo novum;
Quicquid praeter spem eveniat, omne id deputare 
esse in lucro.’
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30. Aquilo que Teseu a irma ter ouvido de um sá-
bio, Eurípedes diz de si mesmo. Pois havia sido ouvinte de 
Anaxágoras, de quem se conta que teria dito, ao lhe ser co-
municada a morte do ilho: “Eu sabia que tinha gerado um 
mortal.” Essas palavras manifestam serem elas amargas para 
aqueles pelos quais não tivessem sido meditadas. Portanto, 
não há dúvida de que, tudo quanto é considerado um mal, 
é mais grave quando imprevisto. Por isso, embora essa não 
seja a única causa que traz a enfermidade mais grave, contu-
do, já que a previsão do espírito e a preparação, visando à di-
minuição da dor, muito podem, que sempre se medite sobre 
tudo o que é humano em sua relação com o homem. E essa 
é, sem dúvida, aquela notável e divina sabedoria de manter 
as coisas humanas tanto as muito bem conhecidas como as 
cuidadosamente examinadas, não se surpreender com nada 
quando acontecer ou antes que aconteça e de julgar que 
nada pode acontecer. 

“Em vista disso, quando a prosperidade estiver no 
auge, então maximamente convém meditar consigo mes-
mo de que modo possa ela trazer uma tribulação no sentido 
contrário. Voltando do estrangeiro, sempre pense consigo 
mesmo nos perigos e nos prejuízos ou no erro do ilho ou na 
morte da esposa ou na doença da ilha, e que isso é comum, 
para que nada disso aconteça como novidade para ao espí-
rito. O que quer que suceda além da expectativa, tudo isso 
deve ser avaliado como lucro.”
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XV. [31] Ergo hoc Terentius a philosophia sumptum 
cum tam commode dixerit, nos, e quorum fontibus id haustum 
est, non et dicemus hoc melius et constantius sentiemus? Hic 
est enim ille voltus semper idem, quem dicitur Xanthippe 
praedicare solita in viro suo fuisse Socrate: eodem semper 
se vidisse exeuntem illum domo et revertentem. Nec vero 
ea frons erat, quae M. Crassi illius veteris, quem semel ait in 
omni vita risisse Lucilius, sed tranquilla et serena; sic enim 
accepimus. Iure autem erat semper idem voltus, cum mentis, 
a qua is ingitur, nulla ieret mutatio. Quare accipio equidem a 
Cyrenaicis haec arma contra casus et eventus, quibus eorum 
advenientes impetus diuturna praemeditatione frangantur, 
simulque iudico malum illud opinionis esse, non naturae; si 
enim in re esset, cur ierent provisa leviora? 

[32] Sed est, isdem de rebus quod dici possit subtilius, 
si prius Epicuri sententiam viderimus. Qui censet necesse 
esse omnis in aegritudine esse, qui se in malis esse arbitrentur, 
sive illa ante provisa et expectata sint sive inveteraverint. 
Nam neque vetustate minui mala nec ieri praemeditata 
leviora, stultamque etiam esse meditationem futuri mali aut 
fortasse ne futuri quidem: satis esse odiosum malum omne, 
cum venisset; qui autem semper cogitavisset accidere posse 
aliquid adversi, ei ieri illud sempiternum malum; si vero ne 
futurum quidem sit, frustra suscipi miseriam voluntariam; 
ita semper angi aut accipiendo aut cogitando malo.
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(XV) 31. Portanto, já que Terêncio, de modo tão apro-
priado, disse isso tomado da iloso ia, nós, de cujas fontes o 
haurimos, tanto não o expressaríamos melhor como não o 
sentiríamos com mais constância? Pois esse é aquele sem-
blante sempre igual, do qual se a irma que Xantipa tinha o 
costume de elogiar em seu marido Sócrates: tê-lo visto sem-
pre o mesmo ao sair e ao voltar para casa. Não era, contu-
do, aquele rosto de M. Crasso108, conhecido como o Velho, de 
quem Lucílio a irma ter rido uma única vez em toda a vida, 
mas um semblante tranquilo e sereno; pois assim chegou 
até nós. Mas seu semblante era sempre o mesmo justamen-
te porque não havia nenhuma alteração na mente, pela qual 
ele é moldado. Por isso, de fato aceito dos cirenaicos essas 
armas contra os acasos e os acontecimentos, cujos ataques, 
provenientes deles, são repelidos por uma longa meditação 
antecipada e, ao mesmo tempo, considero que aquele mal é 
atribuível à suposição, não à natureza; pois, se estivesse na 
realidade, por que se tornaria mais leve quando previsto?

32. Acontece, porém, que algo pode ser dito de modo 
mais sutil a respeito desses assuntos, se antes conhecermos 
o pensamento de Epicuro. Julga ele ser inevitável que caiam 
na enfermidade todos os que se considerem dominados pe-
los males, sejam eles previstos e esperados ou se tenham 
enfraquecido com o tempo. Pois os males não são suaviza-
dos pelo passar do tempo, nem se tornam mais leves pela 
premeditação e que é tola também a premeditação do mal 
futuro ou que talvez nem futuro seja: todo mal é su icien-
temente odioso, depois que tiver chegado; mas quem tiver 
sempre pensado que poderia acontecer algo de adverso, 
para ele esse algo de adverso se torna um mal perene. Se, 
porém, nem futuro for, em vão se assume uma infelicidade 
voluntária; desse modo, sempre se angustia pelo aceitar o 
mal ou pelo pensar nele.
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[33] Levationem autem aegritudinis in duabus rebus 
ponit, avocatione a cogitanda molestia et revocatione ad 
contemplandas voluptates. Parere enim censet animum 
rationi posse et, quo illa ducat, sequi. Vetat igitur ratio intueri 
molestias, abstrahit ab acerbis cogitationibus, hebetem 
aciem ad miserias contemplandas facit; a quibus cum 
cecinit receptui, inpellit rursum et incitat ad conspiciendas 
totaque mente contrectandas varias voluptates, quibus ille 
et praeteritarum memoria et spe consequentium sapientis 
vitam refertam putat. Haec nostro more nos diximus, 
Epicurii dicunt suo; sed quae dicant, videamus, quo modo, 
neglegamus. 

XVI. [34] Principio male reprehendunt 
praemeditationem rerum futurarum. Nihil est enim quod 
tam optundat elevetque aegritudinem quam perpetua in 
omni vita cogitatio nihil esse quod non accidere possit, 
quam meditatio condicionis humanae, quam vitae lex 
commentatioque parendi, quae non hoc adfert, ut semper 
maereamus, sed ut numquam. Neque enim, qui rerum 
naturam, qui vitae varietatem, qui inbecillitatem generis 
humani cogitat, maeret, cum haec cogitat, sed tum vel maxime 
sapientiae fungitur munere; utrumque enim consequitur, 
ut et considerandis rebus humanis proprio philosophiae 
fruatur of icio et adversis casibus triplici consolatione 
sanetur, primum quod posse accidere diu cogitavit, quae 
cogitatio una maxime molestias omnis extenuat et diluit, 
deinde quod humana humane ferenda intellegit, postremo 
quod videt malum nullum esse nisi culpam, culpam autem 
nullam esse, cum id, quod ab homine non potuerit praestari, 
evenerit. 
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33. Coloca, porém, o alívio da enfermidade em duas 
coisas: na fuga de pensar nos incômodos e no chamado para 
reparar nos prazeres. Pois pensa que o espírito pode seguir 
a razão e ir para onde ela o conduza. Portanto, a razão veta 
concentrar-se nos incômodos, dissipa os pensamentos de-
sagradáveis e constrói uma linha de batalha rígida contra o 
remoer das misérias; assim que tiver sido tocada a retirada 
em relação a elas, empurra de novo e estimula à considera-
ção e, com todo empenho, a saborear vários prazeres, com os 
quais julga estar cheia a vida do sábio tanto pela lembrança 
dos prazeres passados como pela esperança dos que virão. 
Dissemos isso segundo nosso costume, os epicuristas o di-
zem segundo o deles; vejamos, porém, o que dizem, e deixe-
mos de lado como o fazem.

(XVI) 34. De início, condenam erradamente a preme-
ditação dos acontecimentos futuros. Nada há, porém, que 
mais amorteça e afaste a enfermidade do que o constante 
pensamento de que em toda a vida não existe nada que não 
possa acontecer, que a meditação sobre a condição huma-
na, que a lei da vida e a disposição de submeter-se a ela, de 
modo que isso faça com que não nos a lijamos sempre de 
novo, mas de fato nunca. Pois não se a lige quem re lete so-
bre a natureza das coisas, a diversidade da vida e a fraqueza 
do gênero humano, quando medita sobre isso, como tam-
bém, e sobretudo, desfruta do bene ício da sabedoria. Pois 
alcança as duas coisas, de modo que, ao levar em conta as 
coisas humanas, usufrui do próprio obséquio da iloso ia e, 
nas situações adversas, é melhorado pela tríplice consola-
ção: primeiramente, porque meditou por longo tempo sobre 
o que poderia acontecer, meditação essa que enfraquece e 
dissipa ao máximo todos os incômodos; depois, porque com-
preende que as condições humanas devem ser conduzidas 
de modo humano; por im, porque vê não existir mal algum, 
a não ser a culpa, mas que a culpa não existe, quando o que 
vier a acontecer não puder ser superado pelo homem.
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[35] Nam revocatio illa, quam adfert, cum a 
contuendis nos malis avocat, nulla est. Non est enim 
in nostra potestate fodicantibus eis rebus, quas malas 
esse opinemur, dissimulatio vel oblivio: lacerant, vexant, 
stimulos admovent, ignis adhibent, respirare non sinunt. Et 
tu oblivisci iubes, quod contra naturam est, qui, <quod> a 
natura datum est, auxilium extorqueas inveterati doloris? 
Est enim tarda illa quidem medicina, sed tamen magna, 
quam adfert longinquitas et dies. Iubes me bona cogitare, 
oblivisci malorum. Diceres aliquid, et magno quidem 
philosopho dignum, si ea bona esse sentires, quae essent 
homine dignissima. 

XVII. [36] Pythagoras mihi si diceret aut Socrates 
aut Plato: 'Quid iaces aut quid maeres aut cur succumbis 
cedisque fortunae? quae pervellere te forsitan potuerit 
et pungere, non potuit certe vires frangere. Magna vis est 
in virtutibus; eas excita, si forte dormiunt. Iam tibi aderit 
princeps fortitudo, quae te animo tanto esse coget, ut omnia, 
quae possint homini evenire, contemnas et pro nihilo putes. 
Aderit temperantia, quae est eadem moderatio, a me quidem 
paulo ante appellata frugalitas, quae te turpiter et nequiter 
facere nihil patietur. Quid est autem nequius aut turpius 
ecfeminato viro? Ne iustitia quidem sinet te ista facere, cui 
minimum esse videtur in hac causa loci; quae tamen ita 
dicet dupliciter esse te iniustum, cum et alienum adpetas, 
qui mortalis natus condicionem postules inmortalium et 
graviter feras te, quod utendum acceperis, reddidisse. 
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35. Pois, aquele chamado que faz, quando nos im-
pede de considerar os males, não tem nenhum valor. Pois 
não estão em nosso poder o disfarce ou o esquecimento, 
quando essas coisas nos atormentam: dilaceram, a ligem, 
destroem o entusiasmo, usam o fogo e não deixam respirar. 
E tu mandas esquecer, porque é contra a natureza, tu que 
afastas com violência a ajuda, que foi dada pela natureza, 
para uma dor crônica? Trata-se realmente de um remédio 
tardio, mas sem dúvida valioso, que o longo período e os 
dias trazem. Mandas que eu pense nas coisas boas e que 
esqueça os males. Dirias algo e até digno de um grande iló-
sofo, caso considerasses como coisas boas aquilo que fosse 
muito digno para o homem.

(XVII) 36. Se Pitágoras ou Sócrates ou Platão me dis-
sesse: “Por que te abates, ou por que te a liges ou por que su-
cumbes e por que não resistes à sorte? Talvez pudesse ela te 
espicaçar e te atormentar, mas não pôde certamente quebrar 
tuas forças. Uma grande força reside nas virtudes; desperte-
as, se por ventura estiverem dormindo. Já terás a coragem, a 
primeira, que te obrigará a ser tão disposto, que menospre-
zes e julgues como um nada tudo o que possa acontecer ao 
homem. Terás a temperança, que é o mesmo que moderação, 
por mim pouco antes denominada sobriedade, que não per-
mitirá que faças nada de modo desonroso e indevido. Mas o 
que é mais desonroso e indevido do que um homem efemi-
nado? Nem mesmo a justiça, para a qual parece haver um 
mínimo de referência nesta questão, permite que faças essas 
coisas; entretanto, ela dirá que és assim duplamente injusto, 
tanto porque desejas algo alheio, ao pretender a condição 
dos imortais, sendo que nasceste mortal, como porque su-
portas com grande di iculdade ter de devolver o que tinhas 
recebido para usar.
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[37] Prudentiae vero quid respondebis docenti 
virtutem sese esse contentam, quo modo ad bene vivendum, 
sic etiam ad beate? Quae si extrinsecus religata pendeat 
et non et oriatur a se et rursus ad se revertatur et omnia 
sua complexa nihil quaerat aliunde, non intellego, cur aut 
verbis tam vehementer ornanda aut re tantopere expetenda 
videatur’. Ad haec bona me si revocas, Epicure, pareo, 
sequor, utor te ipso duce, obliviscor etiam malorum, ut 
iubes, eoque facilius, quod ea ne in malis quidem ponenda 
censeo. Sed traducis cogitationes meas ad voluptates. Quas? 
Corporis, credo, aut quae propter corpus vel recordatione 
vel spe cogitentur. Num quid est aliud? rectene interpretor 
sententiam tuam? Solent enim isti negare nos intellegere, 
quid dicat Epicurus. 

[38] Hoc dicit, et hoc ille acriculus me audiente 
Athenis senex Zeno, istorum acutissimus, contendere 
et magna voce dicere solebat: eum esse beatum, qui 
praesentibus voluptatibus frueretur con ideretque se 
fruiturum aut in omni aut in magna parte vitali dolore non 
interveniente, aut si interveniret, si summus foret, futurum 
brevem, sin productior, plus habiturum iucundi quam 
mali; haec cogitantem fore beatum, praesertim cum et ante 
perceptis bonis contentus esset <et> nec mortem nec deos 
extimesceret. Habes formam Epicuri vitae beatae verbis 
Zenonis expressam, nihil ut possit negari. 

XVIII. [39] Quid ergo? huiusne vitae propositio et 
cogitatio aut Thyestem levare poterit aut Aeetam, de quo 
paulo ante dixi, aut Telamonem pulsum patria exulantem 
atque egentem? in quo haec admiratio iebat: 

‘Hicine est ille Telamon, modo quem gloria ad caelum 
extulit,
Quem aspectabant, cuius ob os Grai ora obvertebant 
sua?
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37. Mas o que responderás à prudência, ensinando que 
a virtude se satisfaz em si mesma, tanto para viver bem como 
também para viver feliz? Caso a prudência hesite, impedida 
exteriormente, e não surja por si mesma e não retorne de novo 
a si e não procure alhures nada de todos os seus domínios, 
não compreendo por que pareça que deva ser tão diligente-
mente ornada com palavras, ou tão ambicionada de fato.” Se 
me chamas novamente a essas coisas boas, Epicuro, eu cedo, 
sigo e uso sob tua própria orientação, esqueço-me também 
dos males, como mandas, e isso tanto mais facilmente porque 
não penso sequer em colocá-las entre os males. Mas interpre-
tas meus pensamentos e desejos. Quais? Do corpo, creio, ou 
os que são pensados, por causa do corpo, pela recordação ou 
pela esperança. Por ventura trata-se de algo diferente? Não 
interpreto corretamente tua doutrina? Pois esses costumam 
negar que nós entendamos o que Epicuro tenha dito.

38. Isso ele diz e isso costumava dizer em altas vozes e 
discutir Zenão, aquele ancião um tanto mordaz, o mais perspi-
caz dentre eles, sendo eu seu ouvinte em Atenas: É feliz quem 
usufrui os prazeres presentes e con ia que os usufruirá ou 
em toda a vida ou em grande parte dela, sem a interveniência 
da dor ou, se ela sobrevier e for a maior, que será breve, caso 
contrário mais duradoura, que terá mais satisfação do que so-
frimento; será feliz quem pensar nessas diretrizes, sobretudo 
quando anteriormente tenha estado satisfeito com os bens 
recebidos e não tenha medo nem da morte nem dos deuses. 
Tens o aspecto geral de Epicuro da vida feliz, expressa pelas 
palavras de Zenão, de modo que nada possa ser negado.

(XVIII) 39. E então? A apresentação e o pensamento des-
sa vida poderiam reanimar a Tiestes ou a Eeta109, a quem me 
referi há pouco, ou a Telamão, expulso da pátria, proscrito e ne-
cessitado? A ele era dirigida esta admiração: 

“Este é aquele Telamão, a quem a glória já elevou ao céu, 
a quem olhavam atentamente, para cuja isionomia os gregos 
voltavam os seus rostos?”
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[40] Quodsi cui, ut ait idem, ‘simul animus cum 
re concidit’, a gravibus illis antiquis philosophis petenda 
medicina est, non ab his voluptariis. Quam enim isti bonorum 
copiam dicunt? Fac sane esse summum bonum non dolere 
– quamquam id non vocatur voluptas, sed non necesse est 
nunc omnia-: idne est, quo traducti luctum levemus? Sit sane 
summum malum dolere: in eo igitur qui non est, si malo 
careat, continuone fruitur summo bono? 

[41] Quid tergiversamur, Epicure, nec fatemur eam 
nos dicere voluptatem, quam tu idem. cum os perfricuisti, 
soles dicere? Sunt haec tua verba necne? In eo quidem libro, 
qui continet omnem disciplinam tuam, fungar enim iam 
interpretis munere, ne quis me putet ingere – dicis haec: 
‘Nec equidem habeo, quod intellegam bonum illud, detrahens 
eas voluptates quae sapore percipiuntur, detrahens eas quae 
rebus percipiuntur veneriis, detrahens eas quae auditu e 
cantibus, detrahens eas etiam quae ex formis percipiuntur 
oculis suavis motiones, sive quae aliae voluptates in toto 
homine gignuntur quolibet sensu. Nec vero ita dici potest, 
mentis laetitiam solam esse in bonis. Laetantem enim 
mentem ita novi: spe eorum omnium, quae supra dixi, fore 
ut natura iis potiens dolore careat.’ 



Discussões tusculanas - Livro III    •  255

40. Caso, porém, como o mesmo diz, “o espírito coinci-
da com o fato” em alguém, o remédio deve ser solicitado àque-
les circunspectos ilósofos antigos e não a esses voluptuosos. 
Pois esses se referem a que abundância de bens? De modo sa-
dio, faze com que o sumo bem seja não sofrer, – embora isso 
não seja chamado prazer, mas nem tudo é agora necessário, 
– conduzidos por esse pensamento, não é com isso que alivia-
mos o sofrimento? Seja o sofrer com certeza o mal supremo: 
logo, aquele em que o sofrer não existir, já que não é afetado 
pelo mal, usufrui continuamente do sumo bem?

41. Por que buscamos evasivas, Epicuro, e não reco-
nhecemos que falamos, tu e nós, do mesmo prazer? Porque 
esfregaste o rosto, isto é, porque perdeste a vergonha, como 
costumas dizer? Essas palavras são tuas ou não? O certo é que, 
naquele livro, que contém todo teu ensinamento, – exercerei a 
função de comentador, para que ninguém pense que invento, 
– dizes o seguinte: “Certamente não tenho o que eu entendo 
como aquele bem, caso exclua aqueles prazeres que são per-
cebidos pelo sabor, caso exclua aqueles proporcionados pelo 
amor venéreo, os causados ao ouvido pelos sons, caso exclua 
também aqueles suaves impulsos, produzidos pelas formas 
e percebidos pelos olhos, ou quaisquer outros prazeres, sur-
gidos no homem todo devido a algum dos sentidos. Nem se 
pode dizer, porém, que a alegria da mente só pode estar nas 
coisas boas. Pois, assim iquei conhecendo a mente exultante: 
com a expectativa de que tudo o que a irmei acima acontecerá, 
desde que a natureza, que tem isso tudo em seu poder, esteja 
isenta da dor.”



256  •   Marcos Túlio Cícero

[42] Atque haec quidem his verbis, quivis ut 
intellegat, quam voluptatem norit Epicurus. Deinde paulo 
infra: ‘Saepe quaesivi’ inquit ‘ex is qui appellabantur 
sapientes, quid haberent quod in bonis relinquerent, si 
illa detraxissent, nisi si vellent voces inanis fundere: nihil 
ab is potui cognoscere. Qui si virtutes ebullire volent et 
sapientias, nihil aliud dicent nisi eam viam, qua ef iciantur 
eae voluptates quas supra dixi.’ Quae secuntur, in eadem 
sententia sunt, totusque liber, qui est de summo bono 
refertus est et verbis et sententiis talibus. 

[43] Ad hancine igitur vitam Telamonem illum 
revocabis, ut leves aegritudinem, et si quem tuorum 
ad lictum maerore videris, huic acipenserem potius quam 
aliquem Socraticum libellum dabis? hydrauli hortabere ut 
audiat voces potius quam Platonis? expones, quae spectet, 
lorida et varia? fasciculum ad naris admovebis? incendes 

odores et sertis redimiri iubebis et rosa? si vero aliquid 
etiam –, tum plane luctum omnem absterseris. 
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42. E com essas palavras manifesta realmente essa 
posição, para que qualquer um compreenda, que tipo de 
prazer Epicuro conheceu. Depois, um pouco abaixo: “Muitas 
vezes procurei” – diz ele – “entre os que são chamados sá-
bios, o que considerariam que haveriam de deixar nas coisas 
boas, caso abstraíssem os prazeres, a não ser que quisessem 
espalhar palavras vazias: nada pude aprender deles. Se eles 
quiserem fundir as virtudes e os conhecimentos, nada mais 
indicarão a não ser aquele caminho, pelo qual se concreti-
zam aqueles prazeres de que falei acima.” As a irmações se-
guintes icam dentro da mesma doutrina, e o livro inteiro, 
que versa sobre o bem supremo, está repleto tanto de tais 
palavras como de tais ensinamentos.

43. Por ventura chamarás de volta à vida ao conhecido 
Telamão, para que alivies o sofrimento, e se vires alguém dos 
teus atingido pelo sofrimento, dar-lhe-ias o raro e valioso 
peixe acipênser, preferentemente a algum opúsculo socráti-
co? Estimularás com um órgão hidráulico110, para que ouça 
sons de preferência a algo de Platão? Descreverás, loridas e 
diversi icadas, as coisas que estejas vendo? Agitarás o rama-
lhete diante do nariz? Queimarás os perfumes e mandarás 
que seja ornado com coroas e rosa? Mas se houver algo mais 
– então terás eliminado, de modo completo, toda a lição.
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XIX. [44] Haec Epicuro con itenda sunt aut ea, quae 
modo expressa ad verbum dixi tollenda de libro vel totus 
liber potius abiciundus; est enim confertus voluptatibus. 
Quaerendum igitur, quem ad modum aegritudine privemus 
eum qui ita dicat: 

‘Pol mihi fortuna magis nunc de it quam genus.
Namque regnum suppetebat mihi, ut scias, quanto e 
loco,
Quantis opibus, quibus de rebus lapsa fortuna 
accidat.’
Quid? huic calix mulsi impingendus est, ut plorare 

desinat, aut aliquid eius modi? Ecce tibi ex altera parte ab 
eodem poeta: 

‘Ex opibus summis opis egens, Hector, tuae’
Huic subvenire debemus; quaerit enim auxilium: 
‘Quid petam praesidi aut exequar quove nunc
Auxilio exili aut fugae freta sim?
Arce et urbe orba sum. Quo accidam? quo applicem?
Cui nec arae patriae domi stant, fractae et disiectae 
iacent,
Fana iamma de lagrata, tosti alti stant parietes
Deformati atque abiete crispa -’ 
Scitis quae sequantur, et illa in primis: 
‘0 pater, o patria, o Priami domus,
Saeptum altisono cardine templum!
Vidi ego te adstante ope barbarica
Tectis caelatis laqueatis,
Auro ebore instructam regi ice.’



Discussões tusculanas - Livro III    •  259

(XIX) 44. Essa doutrina deve ser reconhecida a 
Epicuro ou aquelas proposições, há pouco referidas palavra 
por palavra, que a irmei deverem ser suprimidas do livro 
ou, preferivelmente, que todo o livro deve ser rejeitado, pois 
está repleto de prazeres. É preciso, portanto, procurar como 
libertarmos da enfermidade aquele que diga o seguinte: 

“Por Pólux! Agora a sorte me faz mais falta do que um 
descendente. O fato é que eu tinha um reino à disposição, para 
que saibas, de que tamanho, em que localização e de recursos 
numerosos, bens que a fortuna escorregadia acaba derrubando.” 

Como? A esse deve ser impingido o cálice de vinho 
com mel, para que pare de chorar ou algo parecido? Aqui 
está para ti, do outro lado, pelo mesmo poeta: 

“Heitor, dentre os maiores recursos tu estás necessi-
tado da tua própria riqueza” – a essa devemos ajudar, pois 
procura auxílio: 

“O que pedirei ao que preside ou o que seguirei? Que 
fraca ajuda teria eu agora ou deveria iar-me na fuga? Não 
tenho proteção nem moradia. Para onde irei? Para onde me 
dirigirei? Para quem nem estão em pé os altares pátrios da 
casa, que jazem despedaçados e dispersos, os lugares sagra-
dos destruídos pelo fogo, as altas paredes queimadas estão 
des iguradas e o abeto retorcido...” Conheceis o que segue, 
mas especialmente aqueles versos: 

“Ó pai, ó pátria, ó casa de Príamo, templo fechado por 
um portal rangedor! Eu te vi, regiamente adornada com ouro 
e objetos de mar im, com os tetos cinzelados e emoldurados, 
diante do poderio barbárico”.
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[45] 0 poetam egregium! quamquam ab his 
cantoribus Euphorionis contemnitur. Sentit omnia repentina 
et necopinata esse graviora. Exaggeratis igitur regiis opibus, 
quae videbantur sempiternae fore, quid adiungit? 

‘Haec omnia vidi in lammari,
Priamo vi vitam evitari,
Iovis aram sanguine turpari.’
[46] Praeclarum carmen! est enim et rebus et verbis 

et modis lugubre. Eripiamus huic aegritudinem. Quo modo? 
Conlocemus in culcita plumea, psaltriam adducamus, demus 
hedychrum, incendamus scutellam dulciculae potionis 
aliquid videamus et cibi? Haec tandem bona sunt, quibus 
aegritudines gravissumae detrahantur? Tu enim paulo ante 
ne intellegere quidem te alia ulla dicebas. Revocari igitur 
oportere a maerore ad cogitationem bonorum conveniret 
mihi cum Epicuro, si, quid esset bonum, conveniret. 

XX. Dicet aliquis: Quid ergo? tu Epicurum existimas 
ista voluisse, aut libidinosas eius fuisse sententias? Ego vero 
minime; video enim ab eo dici multa severe, multa praeclare. 
Itaque, ut saepe dixi, de acumine agitur eius, non de moribus; 
quamvis spernat voluptates eas quas, modo laudavit, ego 
tamen meminero quod videatur ei summum bonum. Non 
enim verbo solum posuit voluptatem, sed explanavit quid 
diceret: ‘Saporem’ inquit ‘et corporum complexum et ludos 
atque cantus et formas eas quibus oculi iucunde moveantur.’ 
Num ingo, num mentior? cupio refelli; quid enim laboro nisi 
ut veritas in omni quaestione explicetur? 



Discussões tusculanas - Livro III    •  261

45. Ó poeta magní ico! – ainda que seja menospreza-
do por esses panegiristas de Eufórion111. Percebe que tudo 
o que for repentino e inesperado é mais grave. Pois, o que 
acrescenta, depois de ter superdimensionado os recursos 
reais, que pareciam inesgotáveis? 

“Vi tudo isso ser incendiado, pela força Príamo ser 
impedido de acabar com a vida e o altar de Júpiter ser man-
chado com sangue.”

46. Brilhante poesia! É, porém, lúgubre pelo assunto, 
pelas palavras e pelas medidas rítmicas. Eliminemos dele a 
a lição. Como? Façamo-lo deitar em um colchão de penas, 
tragamos uma tocadora de cítara, apliquemos unguento de 
pele, aqueçamos um copinho de bebida adocicada e cuide-
mos também de algum alimento? A inal, essas coisas são 
boas, pelas quais se afastam as mais graves a lições? Pouco 
antes, porém, tu dizias que não conhecias nenhuma outra. 
Portanto, eu estaria de acordo com Epicuro, se ele concor-
dasse sobre o que seria o bem e conviria retornar do sofri-
mento à meditação sobre os bens. 

(XX) Dirá alguém: O que a inal? Tu julgas que Epicuro 
tivesse querido essas coisas, ou que as a irmações dele fo-
ram voluptuosas? Mas eu não penso assim de modo algum, 
pois vejo que muitas coisas são ditas por ele de modo duro e 
outras de modo notável. Por isso, como tenho dito muitas ve-
zes, trata-se de sua agudez de espírito, não de seus costumes. 
Ainda que despreze aqueles prazeres, que há pouco citei, 
lembro, contudo, que para ele se a iguram como o bem su-
premo. Pois não situou o prazer apenas com a palavra, mas 
esclareceu o que dizia: “O sabor” – diz – “o abraço dos corpos 
e os jogos, como também o canto e aquelas formas com as 
quais os olhos sejam agradavelmente movimentados.” Por 
ventura estou imaginando ou faltando à verdade? Gostaria 
de ser desmentido; pois, por que me esforço a não ser a im 
de que a verdade seja exposta em toda investigação?
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[47] ‘At idem ait non crescere voluptatem dolore 
detracto, summamque esse voluptatem nihil dolere.’ Paucis 
verbis tria magna peccata: unum, quod secum ipse pugnat; 
modo enim ne suspicari quidem se quicquam bonum, nisi 
sensus quasi titillarentur voluptate; nunc autem summam 
voluptatem esse dolore carere: potestne magis secum ipse 
pugnare? Alterum peccatum quod, cum in natura tria sint, 
unum gaudere, alterum dolere, tertium nec gaudere nec 
dolere, hic primum et tertium putat idem esse nec distinguit 
a non dolendo voluptatem. Tertium peccatum commune cum 
quibusdam, quod, cum virtus maxime expetatur eiusque 
adipiscendae causa philosophia quaesita sit, ille a virtute 
summum bonum separavit. 

[48] ‘At laudat saepe virtutem’. Et quidem C. Gracchus, 
cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium 
verbis tamen defendebat aerarium. Quid verba audiam 
cum facta videam? L. Piso ille Frugi semper contra legem 
frumentariam dixerat. Is lege lata consularis ad frumentum 
accipiundum venerat. Animum advertit Gracchus in contione 
Pisonem stantem; quaerit audiente p. R., qui sibi constet, cum 
ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. ‘Nolim’ inquit 
‘mea bona, Gracche, tibi viritim dividere libeat, sed, si facias, 
partem petam.’ Parumne declaravit vir gravis et sapiens lege 
Sempronia patrimonium publicum dissipari? Lege orationes 
Gracchi, patronum aerarii esse dices. 
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47. “Mas o mesmo diz que o prazer não cresce, uma 
vez eliminada a dor, e que o prazer máximo é não sentir ne-
nhuma dor.” Em poucas palavras, três grandes erros: primei-
ro, porque está em desacordo consigo mesmo; pois, ainda há 
pouco, nem sequer supunha ter algo bom a não que os sen-
tidos como que fossem acariciados pelo prazer; mas agora 
diz que o prazer máximo é não sentir dor: poderia estar em 
maior desacordo consigo mesmo? O segundo erro está em 
que, sendo três coisas na natureza, primeiro, alegrar-se, se-
gundo sofrer e terceiro nem alegrar-se nem sofrer, ele julga 
serem a mesma coisa o primeiro e o terceiro, nem distingue o 
prazer do não sofrer. O terceiro erro, partilhado com alguns, 
porque aquele desvinculou da virtude o sumo bem, uma vez 
que se visa sobretudo à virtude e a iloso ia foi buscada com 
o objetivo de adquiri-la.

 48. “Mas ele enaltece sempre a virtude.” E é verdade 
que C. Graco112, tendo feito as maiores distribuições e dis-
sipado o erário, com palavras, contudo, defendia o mesmo 
erário. Por que ouvirei palavras, quando vejo fatos? L. Pisão, 
o conhecido “Frugi”113, sempre se pronunciara contra a lei 
dos cereais. Publicada a lei, veio ele como ex-cônsul receber 
o trigo. Graco notou a presença de Pisão na assembleia do 
povo; pergunta, tendo como ouvinte o povo romano, por que 
pede trigo conforme aquela lei, contra a qual havia votado,  
pelo que lhe consta. “Não desejaria, Graco” – diz ele – “que 
fosse agradável dividir contigo em particular meus bens; 
mas caso tu o faças, pedirei uma parte.” O homem sério e sá-
bio esclareceu realmente muito pouco como é dilapidado o 
patrimônio público pela lei semprônia? Dirás que, pela lei, as 
proposições de Graco são os defensores do erário.
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[49] Negat Epicurus iucunde posse vivi, nisi cum 
virtute vivatur, negat ullam in sapientem vim esse fortunae, 
tenuem victum antefert copioso, negat ullum esse tempus, 
quo sapiens non beatus sit: omnia philosopho digna, sed 
cum voluptate pugnantia. ‘Non istam dicit voluptatem.’ Dicat 
quamlibet; nempe eam dicit, in qua virtutis nulla pars, insit. 
Age, si voluptatem non intellegimus, ne dolorem quidem? 
Nego igitur eius esse, qui dolore summum malum metiatur, 
mentionem facere virtutis. 

XXI. [50] Et queruntur quidam Epicurei, viri optimi 
– nam nullum genus est minus malitiosum –, me studiose 
dicere contra Epicurum. Ita credo, de honore aut de dignitate 
contendimus. Mihi summum in animo bonum videtur, illi 
autem in corpore, mihi in virtute, illi in voluptate. Et illi 
pugnant, et quidem vicinorum idem implorant – multi 
autem sunt, qui statim convolent -; ego sum is qui dicam me 
non laborare, actum habiturum, quod egerint. 

[51] Quid enim? de bello Punico agitur? De quo 
ipso cum aliud M. Catoni, aliud L. Lentulo videretur, nulla 
inter eos concertatio umquam fuit: hi nimis iracunde 
agunt, praesertim cum ab is non sane animosa defendatur 
sententia, pro qua non in senatu, non in contione, non apud 
exercitum neque ad censores dicere audeant. Sed cum istis 
alias, et eo quidem animo, nullum ut certamen instituam, 
verum dicentibus facile cedam; tantum admonebo, si 
maxime verum sit ad corpus omnia referre sapientem sive, 
ut honestius dicam, nihil facere nisi quod expediat, sive 
omnia referre ad utilitatem suam, quoniam haec plausibilia 
non sunt, ut in sinu gaudeant, gloriose loqui desinant. 
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49. Epicuro nega ser possível viver agradavelmente, 
a não ser que se viva com virtude, nega haver força alguma 
da sorte contra o sábio, prefere uma alimentação leve a uma 
abundante, nega existir tempo algum, no qual o sábio não 
seja feliz: tudo é digno para o ilósofo, mas lutando com o 
prazer. “Não diz este prazer.” Diga qualquer um; certamente 
se refere àquele no qual inexista parcela alguma de virtude. 
Ora vamos, se não entendemos o prazer, ainda menos a dor? 
Portanto, nego que é dele, que avalia o mal supremo pela dor, 
fazendo menção à virtude.

(XXI) 50. De fato alguns epicuristas, pessoas ótimas, 
– pois nenhum tipo é menos enganador – pedem que eu me 
pronuncie cuidadosamente contra Epicuro. Desse modo, 
creio eu, por iamos sobre a honra ou sobre a dignidade. A 
mim o sumo bem parece estar no espírito, mas a eles, no cor-
po; a mim, na virtude, a eles, no prazer. E eles combatem e 
até suplicam a con iança dos que lhes são semelhantes – mas 
são muitos os que aderem imediatamente; – sou aquele que 
dirá não se importar, que não terá um gesto em relação ao 
que izerem.

51. O que a inal? Trata-se da guerra púnica? A respei-
to desse assunto, quando uma era a visão de M. Catão e outra 
a de L. Lêntulo, não houve entre eles nenhuma discussão: es-
ses agem de modo por demais irascível, sobretudo quando é 
defendida por eles uma opinião não muito apaixonada, em 
favor da qual não ousem se pronunciar no senado, nas as-
sembleias do povo, perante o exército nem perante os censo-
res. Mas com esses é diferente e, com disposição tal, que eu 
não estabeleça um confronto, entretanto ceda facilmente aos 
que falam; apenas advertirei, particularmente se for verdade 
que o sábio relaciona tudo com o corpo ou, para dizê-lo mais 
honestamente, que nada faz a não ser o que for conveniente, 
ou relaciona tudo com sua utilidade, pois que essas coisas 
não são plausíveis, de modo que se alegrem no coração e, 
com honra, desistam de falar.
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XXII. [52] Cyrenaicorum restat sententia; qui tum 
aegritudinem censent existere, si necopinato quid evenerit. 
Est id quidem magnum, ut supra dixi; etiam Chrysippo ita 
videri scio, quod provisum ante non sit, id ferire vehementius; 
sed non sunt in hoc omnia. Quamquam hostium repens 
adventus magis aliquanto conturbat quam expectatus, et 
maris subita tempestas quam ante provisa terret navigantes 
vehementius, et eius modi sunt pleraque. Sed cum diligenter 
necopinatorum naturam consideres, nihil aliud reperias 
nisi omnia videri subita maiora, et quidem ob duas causas, 
primum quod, quanta sint quae accidunt, considerando 
spatium non datur, deinde, cum videtur praecaveri 
potuisse, si provisum esset, quasi culpa contractum malum 
aegritudinem acriorem facit. 

[53] Quod ita esse dies declarat, quae procedens 
ita mitigat, ut isdem malis manentibus non modo leniatur 
aegritudo, sed in plerisque tollatur. Karthaginienses multi 
Romae servierunt, Macedones rege Perse capto; vidi etiam in 
Peloponneso, cum essem adulescens, quosdam Corinthios. 
Hi poterant omnes eadem illa de Andromacha deplorare: 

‘Haec omnia vidi...’,
Sed iam decantaverant fortasse. Eo enim erant voltu, 

oratione, omni reliquo motu et statu, ut eos Argivos aut 
Sicyonios diceres, magisque me moverant Corinthi subito 
aspectae parietinae quam ipsos Corinthios, quorum animis 
diuturna cogitatio callum vetustatis obduxerat. 
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(XXII) 52. Resta a doutrina dos cirenaicos; esses pen-
sam que a a lição só existe caso aconteça algo imprevista-
mente. Essa é de fato uma grande proposta, como eu disse 
acima; sei que essa era também a opinião de Crisipo, de que o 
não previsto com antecedência machuca mais violentamen-
te; isso, porém, não é tudo nesse assunto. Embora a chegada 
repentina dos inimigos conturbe um tanto mais que a pre-
vista, e a repentina borrasca atemorize os navegantes mais 
que a esperada, os casos desse tipo são muitos. Mas quando 
re letes sobre a natureza dos fatos inesperados, nada diverso 
encontrarás senão que todo inesperado parece maior, e isso 
por duas razões: primeiramente porque, por maior que seja 
o que aconteça, não se dá espaço para considerações, e em 
seguida, quando parece ter sido possível precaver-se, caso 
tivesse sido previsto, o mal sobrevindo torna a a lição, como 
que culposamente, mais angustiante.

53. Quanto a isso, declara assim haver o dia, ao qual o 
seguinte suaviza de tal modo, que a a lição é não só mitigada 
pelos mesmos males remanescentes, como é eliminada em 
sua maioria. Muitos cartagineses foram escravos de Roma, 
macedônios, do rei persa cativo; vi também no Peloponeso, 
quando eu era adolescente, alguns coríntios. Todos esses 
poderiam lamentar as mesmas coisas ditas a respeito de 
Andrômaca114: 

“Tudo isso eu vi...”
 Mas talvez já o tivessem repetido. Pois apresentavam 

tal isionomia, linguagem e todos os demais movimentos e 
posturas, que os dirias gregos ou siciônios115, e mais me ha-
viam abalado em Corinto as ruínas vistas de repente que os 
próprios coríntios, em cujos espíritos a prolongada medita-
ção havia produzido a insensibilidade da velhice.
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[54] Legimus librum Clitomachi, quem ille eversa 
Karthagine misit consolando causa ad captivos, cives 
suos; in eo est disputatio scripta Carneadis, quam se ait in 
commentarium rettulisse. Cum ita positum esset, videri fore 
in aegritudine sapientem patria capta, quae Carneades contra 
dixerit, scripta sunt. Tanta igitur calamitatis praesentis 
adhibetur a philosopho medicina, quanta inveteratae ne 
desideratur quidem, nec, si aliquot annis post idem ille liber 
captivis missus esset, volneribus mederetur, sed cicatricibus. 
Sensim enim et pedetemptim progrediens extenuatur dolor, 
non quo ipsa res immutati soleat aut possit, sed id, quod ratio 
debuerat, usus docet, minora esse ea quae sint visa maiora. 

XXIII. [55] Quid ergo opus est, dicet aliquis, ratione 
aut omnino consolatione ulla, qua solemus uti, cum levare 
dolorem maerentium volumus? hoc enim fere tum habemus 
in promptu, nihil oportere inopinatum videri; aut qui 
tolerabilius feret incommodum, qui cognoverit necesse 
esse homini tale aliquid accidere? Haec enim oratio de 
ipsa summa mali nihil detrahit, tantum modo adfert, nihil 
evenisse quod non opinandum fuisset. Neque tamen genus 
id orationis in consolando non valet, sed id haud sciam an 
plurimum. * Ergo ista necopinata non habent tantam vim, ut 
aegritudo ex is omnis oriatur; feriunt enim fortasse gravius, 
non id ef iciunt, ut ea, quae accidant maiora videantur; quia 
recentia sunt, maiora videntur, non quia repentina.* 
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54. Lemos o livro de Clitômaco116, que o mandou aos 
prisioneiros, seus concidadãos, para confortá-los, depois 
da destruição de Cartago; nele está descrita a discussão de 
Carnêades, a qual diz ter reproduzido no comentário. Como, 
desse modo, tivesse colocado que o sábio pareceria estar 
a lito por causa de a pátria ter sido conquistada, foi escrito 
o que Carnêades teria dito contra. Nessas circunstâncias, tão 
grande remédio para a presente infelicidade é apresentado 
pelo ilósofo, quanto não se deseja sequer para a já antiga, 
nem trataria dos ferimentos, mas das cicatrizes, se aquele li-
vro tivesse sido enviado aos prisioneiros alguns anos depois 
disso. Pois, avançando insensível e lentamente, a dor se ate-
nua, não pelo fato de que a própria natureza do inalterável 
costume ou possa, mas aquilo que a experiência ensina, que 
a razão deveria ensinar: que são menores aquelas coisas que 
haviam parecido de maior tamanho.

(XXIII) 55. Portanto, por que, dirá alguém, são neces-
sários a razão ou em geral algum consolo, que costumamos 
usar, sempre que queremos suavizar a dor dos que sofrem? 
Pois, isso como que temos à vista no caso, nada parece con-
vir no inesperado; ou quem suportaria mais pacientemente 
um incômodo, caso tivesse conhecimento de que é inevitá-
vel acontecer algo assim ao homem? De fato, essa a irmação 
nada retira do próprio tamanho do mal, apenas agora acres-
centa que nada teria acontecido sem ter sido conjeturado. 
A inal, esse tipo de a irmação não tem valor no ato de con-
solar, mas eu não saberia por ventura muita coisa. *Portanto, 
esses casos inesperados não têm força tão grande que deles 
se origine toda a lição; pois talvez iram mais gravemente, 
não fazem com que os fatos que aconteçam, pareçam maio-
res; porque são recentes, parecem maiores, não, porém, por 
serem repentinos.*
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[56] Duplex est igitur ratio veri reperiendi non in is 
solum, quae mala,sed in is etiam, quae bona videntur. Nam 
aut ipsius rei natura qualis et quanta sit, quaerimus, ut de 
paupertate non numquam, cuius onus disputando levamus 
docentes, quam parva et quam pauca sint quae natura 
desideret, aut a disputando subtilitate orationem ad exempla 
traducimus. Hic Socrates commemoratur, hic Diogenes, hic 
Caecilianum illud: 

‘Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia.’
Cum enim paupertatis una eademque sit vis, quidnam 

dici potest, quam ob rem C. Fabricio tolerabilis ea fuerit, alii 
negent se ferre posse? 

[57] Huic igitur alteri generi similis est ea ratio 
consolandi, quae docet humana esse quae acciderint. Non 
enim id solum continet ea disputatio, ut cognitionem adferat 
generis humani, sed signi icat tolerabilia esse, quae et 
tulerint et ferant ceteri.

XXIV. De paupertate agitur: multi patientes pauperes 
commemorantur; de contemnendo honore: multi inhonorati 
proferuntur, et quidem propter id ipsum beatiores, 
eorumque, qui privatum otium negotiis publicis antetulerunt, 
nominatim vita laudatur, nec siletur illud potentissimi regis 
anapaestum, qui laudat senem et fortunatum esse dicit, quod 
inglorius sit atque ignobilis ad supremum diem perventurus; 
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56. Portanto, duplo é o motivo para se descobrir o 
verdadeiro, não só naqueles fatos que parecem maus, mas 
também naqueles que parecem bons. Pois, investigamos ou a 
qualidade e a extensão da natureza da própria coisa, como às 
vezes a respeito da pobreza, de cujo encargo de discutir de-
soneramos os que ensinam quão pequeno e quão pouco seja 
o que a natureza deixa inativo, ou transportamos a doutrina 
da subtileza da discussão para os exemplos. Aqui se evocam 
Sócrates, Diógenes e aqui também aquele dito Ceciliano117: 

“Muitas vezes se encontra a sabedoria também sob 
uma mantilha suja.” 

Como, porém, a força da pobreza seja sempre a mes-
ma, poderia alguém dizer, por que teria ela sido suportável 
para C. Fabrício118, e outros neguem a possibilidade de su-
portá-la? 

57. Portanto, esse meio de consolar é semelhante 
àquele outro tipo, que ensina serem humanos os fatos que 
acontecem. Pois essa questão não encerra apenas isso, que 
traz conhecimento do gênero humano, mas signi ica que 
são suportáveis os que os outros tanto suportaram como 
suportam. (XXIV) Trata-se da pobreza: são lembrados mui-
tos pobres sofredores; trata-se do menosprezo das honra-
rias: muitos não glori icados são apresentados, e precisa-
mente por isso, mais felizes, e enaltece-se nominalmente a 
vida daqueles que antepuseram a tranquilidade particular 
aos encargos públicos, nem será silenciado o conhecido po-
ema anapéstico do poderosíssimo rei, que louva o ancião e 
o declara afortunado, porque haverá de chegar ao último 
dia obscuro e sem honrarias.
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[58] similiter commemorandis exemplis orbitates 
quoque liberum praedicantur, eorumque, qui gravius ferunt, 
luctus aliorum exemplis leniuntur. Sic perpessio ceterorum 
facit, ut ea quae acciderint multo minora quam quanta 
sint existimata, videantur. Ita it, sensim cogitantibus ut, 
‘quantum sit ementita opinio, appareat.’ Atque hoc idem et 
Telamo ille declarat:

‘Ego cum genui...’ 
et Theseus: 
‘Futuras mecum commentabar miserias’
et Anaxagoras: ‘Sciebam me genuisse mortalem.’ Hi 

enim omnes diu cogitantes de rebus humanis intellegebant 
eas nequaquam pro opinione volgi esse extimescendas. 
Et mihi quidem videtur idem fere accidere is qui ante 
meditantur, quod is quibus medetur dies, nisi quod ratio 
quaedam sanat illos, hos ipsa natura intellecto eo quod rem 
continet, illud malum, quod opinatum sit esse maxumum, 
nequaquam esse tantum, ut vitam beatam possit evertere. 
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58. De modo semelhante, na obrigação de lembrar 
exemplos, são mencionadas também as orfandades das 
crianças, cujos sofrimentos, daqueles que mais padecem, são 
amenizados pelos exemplos dos outros. Desse modo, a cora-
gem no sofrimento dos outros faz com que pareçam muito 
menos intensas, que as antes supostas, as agruras que acon-
tecerem. Assim acontece, aos poucos, aos que pensam, que 
“se manifeste o quanto seja mentirosa uma declaração.” E 
exatamente o mesmo declara também o conhecido Telamão: 

“Eu, quando gerei...”. E Teseu: 
“Comentava comigo mesmo as misérias futuras.” 
E Anaxágoras: “Sabia que eu tinha gerado um mortal.” 

Pois, esses todos, re letindo longamente sobre as coisas hu-
manas, compreendiam que elas não devem, de forma algu-
ma, ser avaliadas conforme o ponto de vista do vulgo. E real-
mente a mim também parece que o mesmo pode acontecer 
aos que se previnem com antecedência, porque aqueles para 
os quais o tempo é remédio, a não ser que alguma causa os 
cure, compreendido aquilo que contém o problema, a pró-
pria natureza os livra daquele mal, que seja imaginado como 
o maior possível, mas de forma alguma será tão grande que 
possa arruinar uma vida feliz.
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[59] Hoc igitur ef icitur, ut ex illo necopinato plaga maior 
sit, non, ut illi putant, ut, cum duobus pares casus evenerint, is 
modo aegritudine ad iciatur, cui ille necopinato casus evenerit.
Itaque dicuntur non nulli in maerore, cum de hac communi 
hominum condicione audivissent, ea lege esse nos natos, ut 
nemo in perpetuum esse posset expers mali, gravius etiam 
tulisse. 

XXV. Quocirca Carneades, ut video nostrum scribere 
Antiochum, reprehendere Chrysippum solebat laudantem 
Euripideum carmen illud: 

‘Mortalis nemo est quem non attingat dolor
Morbusque; multis sunt humandi liberi,
Rursum creandi, morsque est inita omnibus.
Quae generi humano angorem nequicquam adferunt:
Reddenda terrae est terra, tum vita omnibus
Metenda ut fruges. Sic iubet Necessitas.’
[60] Negabat genus hoc orationis quicquam 

omnino ad levandam aegritudinem pertinere. Id enim 
ipsum dolendum esse dicebat, quod in tam crudelem 
necessitatem incidissemus; nam illam quidem orationem 
ex commemoratione alienorum malorum ad malivolos 
consolandos esse accommodatam. Mihi vero longe videtur 
secus. Nam et necessitas ferendae condicionis humanae 
quasi cum deo pugnare prohibet admonetque esse hominem, 
quae cogitatio magno opere luctum levat, et enumeratio 
exemplorum, non ut animum malivolorum oblectet, adfertur, 
sed ut ille qui maeret ferundum sibi id censeat, quod videat 
multos moderate et tranquille tulisse. 
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59. Portanto, isso faz com que a desventura, provenien-
te do imprevisto, seja maior, mas não, como aqueles julgam, 
sempre que fatalidades iguais sucedam a dois, que somente 
é atingido pela desventura aquele a quem aquela fatalidade 
aconteça de modo inesperado. Por isso alguns são tidos em 
tristeza profunda, depois de terem ouvido, a respeito dessa 
condição comum dos homens, que nascemos sob a lei de que 
ninguém pode estar, para sempre, livre do mal, e tivessem 
sofrido ainda mais profundamente. (XXV) A esse propósito, 
Carneades costumava, segundo vejo escrever nosso Antíoco, 
censurar a Crisipo que elogiava aquele poema de Eurípedes: 
“Não existe nenhum mortal a quem a dor e a enfermidade não 
atinjam; para muitos há os ilhos para enterrar e para nova-
mente os criar, e a morte está estabelecida para todos. Essas 
não causam sem motivo a lição ao gênero humano: o que deve 
ser devolvido à terra é terra, então a vida deve ser colhida por 
todos como os cereais. Assim ordena a Necessidade.”

60. Negava ele que esse tipo de doutrina se relacio-
nasse com a suavização da dor. Pois dizia que deveria ser 
lamentado exatamente o fato de termos caído em tão cruel 
necessidade, pois aquela doutrina realmente havia sido 
adaptada da recordação dos males alheios para consolar aos 
mal intencionados. A mim, porém, se a igura de modo muito 
diferente. Pois também a necessidade de aguentar a condi-
ção humana impede de lutar, de algum modo, com os deuses 
e adverte que se é homem, e esse pensamento alivia sobre-
modo a tristeza; e apresenta-se a enumeração dos exemplos, 
não para satisfação do espírito dos mal intencionados, mas 
para que assuma aquele que sofre, que deve suportar o que 
vê terem muitos suportado com paciência e tranquilidade.
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[61] Omnibus enim modis fulciendi sunt, qui ruunt 
nec cohaerere possunt propter magnitudinem aegritudinis. 
Ex quo ipsam aegritudinem luvphn Chrysippus quasi 
solutionem totius hominis appellatam putat. Quae tota 
poterit evelli explicata, ut principio dixi, causa aegritudinis; 
est enim nulla alia nisi opinio et iudicium magni praesentis 
atque urgentis mali. Itaque et dolor corporis, cuius est 
morsus acerrumus, perferetur spe proposita boni, et acta 
aetas honeste ac splendide tantam adfert consolationem, ut 
eos qui ita vixerint aut non attingat aegritudo aut perleviter 
pungat animi dolor. 

XXVI. Sed ad hanc opinionem magni mali cum illa 
etiam opinio accessit oportere, rectum esse, ad offÏcium 
pertinere ferre illud aegre quod acciderit, tum denique 
ef icitur illa gravis aegritudinis perturbatio. 

[62] Ex hac opinione sunt illa varia et detestabilia 
genera lugendi: paedores, muliebres lacerationes genarum, 
pectoris feminum capitis percussiones; hinc ille Agamemno 
Homericus et idem Accianus 

‘Scindens dolore identidem intonsam comam’;
In quo facetum illud Bionis, perinde stultissimum 

regem in luctu capillum sibi evellere quasi calvitio maeror 
levaretur.
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61. Pois, por todos os meios devem ser fortalecidos os 
que tombam e não podem se sustentar por causa da grande 
intensidade da dor. A partir daí, Crisipo julga que a própria 
dor – luvphn ("lúpen") – de algum modo é o nome da dissolu-
ção do homem todo. E toda essa causa ampliada da dor pode-
ria ser eliminada, como disse no começo; pois não é nenhuma 
outra senão a suposição e a consideração de um grande mal 
atual e premente. Por isso também a dor, cujo ataque é o mais 
agudo, seria suportada com a esperança proposta do bem; e 
os anos vividos honesta e brilhantemente proporcionam tão 
grande consolo, que ou a a lição não atinja aos que assim tive-
rem vivido, ou a dor do espírito os afete de modo muito leve. 
(XXVI) Mas a essa suposição de um grande mal convém que se 
acrescente também aquela outra, de que é correto e faz parte 
da tarefa suportar penosamente o que acontecer; então inal-
mente se concretiza aquela grave perturbação da dor.

62. Partem desse ponto de vista aqueles diversos e 
detestáveis tipos de lamentação: imundícies, lacerações das 
faces e do peito das mulheres, pancadas da cabeça; daí o dito 
do homérico Agamemnon e igualmente do poeta de Ácio: 
“Fendendo continuamente pela dor a cabeleira não apara-
da”; cabe aqui o dito engraçado de Bião119 contando que o rei, 
igualmente muito tolo, mandou raspar os cabelos nas lamen-
tações, como se o sofrimento fosse amenizado pela calvície.
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[63] Sed haec omnia faciunt opinantes ita ieri 
oportere. Itaque et Aeschines in Demosthenem invehitur, 
quod is septimo die post iliae mortem hostias immolavisset. 
At quam rhetorice, quam copiose! quas sententias colligit, 
quae verba contorquet! ut licere quidvis rhetori intellegas. 
Quae nemo probaret, nisi insitum illud in animis haberemus, 
omnis bonos interitu suorum quam gravissime maerere 
oportere. Ex hoc evenit, ut in animi doloribus alii solitudines 
captent, ut ait Homerus de Bellerophonte:

‘Qui miser in campis maerens errabat Aleis
Ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans’; 
et Nioba ingitur lapidea propter aeternum, credo, 

in luctu silentium, Hecubam autem putant propter animi 
acerbitatem quandam et rabiem ingi in canem esse 
conversam. Sunt autem alii, quos in luctu cum ipsa solitudine 
loqui saepe delectat, ut illa apud Ennium nutrix: 

‘Cupido cepit miseram nunc me proloqui
Caelo atque terrae Medeai miserias.’
XXVII. [64] Haec omnia recta vera debita putantes 

faciunt in dolore, maximeque declaratur hoc quasi of icii 
iudicio ieri, quod, si qui forte, cum se in luctu esse vellent, 
aliquid fecerunt humanius aut si hilarius locuti sunt, 
revocant se rursus ad maestitiam peccatique se insimulant, 
quod dolere intermiserint. Pueros vero matres et magistri 
castigare etiam solent, nec verbis solum, sed etiam 
verberibus, ‘si quid in domestico luctu hilarius ab is factum 
est aut dictum, plorare cogunt. Quid? ipsa remissio luctus 
cum est consecuta intellectumque est nihil pro ici maerendo, 
nonne res declarat fuisse totum illud voluntarium? 
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63. Fazem tudo isso, porém, julgando que assim con-
vém ser feito. Desse modo, por exemplo, também Ésquines120 
investiu contra Demóstenes, por que teria imolado vítimas 
no sétimo dia depois da morte da ilha. Mas tão retórica e 
abundantemente! Que sentenças reuniu e que palavras bran-
diu! – para que entendas que ao retórico qualquer coisa é 
permitida. Isso ninguém apreciaria, a não ser que tivésse-
mos implantado nos espíritos ser necessário que todos os 
bons sofram muito intensamente com a perda dos seus. 
Disso decorre que, nas dores do espírito, os outros perce-
bam as faltas, como diz Homero a respeito de Belerofonte121: 
“Quem, infeliz, vagueava sofrendo pela planície de Ale, co-
mendo seu próprio coração e evitando qualquer traço dos 
homens.” E Niobe122 é moldada em pedra por causa de seu 
eterno, creio eu, silêncio na dor; mas julgam que Hécuba123 é 
representada por causa de certa rispidez e furor de espírito 
e foi transformada em cão. Há outros, porém, aos quais mui-
tas vezes alegra conversar na tristeza com a própria solidão, 
como aquela ama em Ênio: “Cupido começou agora a decla-
rar a mim, infeliz, os infortúnios do céu e da terra de Medeia.”

(XXVII) 64. Fazem todas essas coisas no sofrimento, 
julgando-as corretas, verdadeiras e condizentes, e se a irma 
especi icamente que isso é feito como que por razão de o í-
cio, porque, caso os que tenham talvez feito algo mais huma-
no ou caso tenham dito algo menos sério, uma vez que quei-
ram permanecer na lamentação, tornam outra vez à tristeza 
e se acusam falsamente do erro por terem deixado de sofrer. 
Mas as mães e os professores também costumam castigar os 
meninos, não só com palavras, mas também com pancadas, 
obrigando-os a chorar, “caso tenha sido feito ou dito de mais 
alegre durante o sofrimento doméstico”. Por quê? Quando se 
obteve a própria cessação do sofrimento e se compreendeu 
que nada se alcança com o sofrer, por acaso a situação não 
esclarece que tudo aquilo foi voluntário?
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[65] Quid ille Terentianus ‘ipse se poeniens’, id est 
eJauto;n timwrouvmenoV?

‘Decrevi tantisper me minus iniuriae,
Chremes, meo gnato facere, dum iam miser.’
Hic decernit, ut miser sit. Num quis igitur quicquam 

decernit invitus? 
‘Malo quidem me quovis dignum deputem -’ 
Malo se dignum deputat, nisi miser sit. Vides ergo 

opinionis esse, non naturae malum. Quid, quos res ipsa 
lugere prohibet? ut apud Homerum cotidianae neces 
interitusque multorum sedationem maerendi adferunt, 
apud quem ita dicitur: 

‘Namque nimis multos atque omni luce cadentis
Cernimus, ut nemo possit maerore vacare.
Quo magis est aequum tumulis mandare peremptos
Firmo animo et luctum lacrinus inire diurnis.’
[66] Ergo in potestate est abicere dolorem, cum 

velis, tempori servientem. An est ullum tempus, quoniam 
quidem res in nostra potestate est, cui non ponendae 
curae aegritudinis causa serviamus? Constabat eos, qui 
concidentem volneribus Cn. Pompeium vidissent, cum 
in illo ipso acerbissimo miserrimoque spectaculo sibi 
timerent, quod se classe hostium circumfusos viderent, 
nihil aliud tum egisse, nisi ut remiges hortarentur et ut 
salutem adipiscerentur fuga; posteaquam Tyrum venissent 
tum adflictari lamentarique coepisse. Timor igitur ab his 
aegritudinem potuit repellere, ratio ac sapientia vera non 
poterit? 

XXVIII. Quid est autem quod plus valeat ad ponendum 
dolorem, quam cum est intellectum nil pro ici et frustra 
esse susceptum? Si igitur deponi potest, etiam non suscipi 
potest; voluntate igitur et iudicio suscipi aegritudinem 
con itendum est.
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65. O que o conhecido Terenciano quis dizer com “ten-
do pesar de si mesmo”, isto é de fato, eJauto;n timwrouvmeno" 
(“defendido a si mesmo”)? 

“Resolvi, durante todo esse tempo, Cremes, fazer me-
nos ofensas a meu ilho, até que eu me torne infeliz.” 

Esse decide ser infeliz. Por acaso alguém de fato resol-
ve algo contra a vontade? 

“O certo é que pre iro ter-me na conta de alguém digno...” 
Pre iro que ele se considere digno, exceto se for infe-

liz. Vês, portanto, que o mal é questão de convicção, não da 
natureza. Por que, se a própria coisa os impede de chorar? 
Como em Homero, as matanças diárias e a morte de muitos 
trouxeram alívio ao sofrimento, onde é dito o seguinte: 

“O fato é que vemos muitos e que sucumbem sem gló-
ria alguma, de modo que ninguém possa icar sem sofrimen-
to. Pelo que é mais justo enviar os mortos para os túmulos 
com espírito irme e encerrar a lamentação com lágrimas de 
um dia.” 

66. Portanto, está em teu poder afastar a dor, quando 
quiseres, sujeitando-te ao tempo. Acaso existe algum tem-
po, ao qual não nos submetamos com o objetivo de afastar 
a inquietação da dor, já que realmente a coisa está em nos-
so poder? Certo era que os que viram Cn. Pompeu caindo 
com ferimentos, porque temessem por si mesmos naquele 
penosíssimo e misérrimo espetáculo, porque se viam cerca-
dos pela esquadra inimiga, Pompeu então nada fez a não ser 
exortar os remadores e que conseguissem a salvação pela 
fuga; depois de ter chegado a Tiro, só então começou a a li-
gir-se e a lamentar. Se o medo, portanto, pode afastar deles 
o sofrimento, não o poderiam a razão e a verdadeira sabedo-
ria? (XXVIII) O que existe, porém, que tenha mais força para 
repelir a dor, do que quando se compreende que nada adian-
ta e ela é assumida em vão? Portanto, se pode ser afastada, 
também pode não ser aceita; por conseguinte, deve-se reco-
nhecer que a dor é acolhida pela vontade e por julgamento.
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[67] Idque indicatur eorum patientia, qui cum 
multa sint saepe perpessi, facilius ferunt quicquid accidit, 
obduruisseque iam sese contra fortunam arbitrantur, ut ille 
apud Euripidem:

‘Si mihi nunc tristis primum inluxisset dies
Nec tam aerumnoso navigavissem salo,
Esset dolendi causa, ut iniecto eculei
Freno repente tactu exagitantur novo;
Sed iam subactus miseriis optorpui.’
Defetigatio igitur miseriarum aegritudines cum faciat 

leniores, intellegi necesse est non rem ipsam causam atque 
fontem esse maeroris. 

[68] Philosophi summi nequedum tamen sapientiam 
consecuti nonne intellegunt in summo se malo esse? Sunt 
enim insipientes, neque insipientia ullum maius malum est; 
neque tamen lugent. Quid ita? Quia huic generi malorum 
non ad ingitur illa opinio, rectum esse et aequum et ad 
of icium pertinere aegre ferre, quod sapiens non sis, quod 
idem ad ingimus huic aegritudini, in qua luctus inest, quac 
omnium maxuma est.
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67. E isso é apontado pela paciência daqueles que, 
tendo frequentemente sofrido muito, mais facilmente supor-
tam o que quer que aconteça e julgam que já se tornaram 
insensíveis contra a sorte, como aquele em Eurípedes: 

“Se agora me tivesse iluminado o triste dia pela pri-
meira vez e não tivesse navegado num mar de infortúnio, se-
ria causa de dor, como os cavalos novos se exasperam subita-
mente com a colocação dos arreios devido ao toque diferen-
te; mas já subjugado pelas misérias, tornei-me insensível.” 

Então, já que o cansaço das misérias torna as dores 
mais suaves, é necessário que a própria coisa não seja a cau-
sa e a fonte do sofrimento.

68. Os maiores ilósofos, contudo, que ainda não al-
cançaram a sabedoria, por ventura compreendem que estão 
no maior dos males? Pois são insensatos e a insensatez é um 
dos maiores males; e nem mesmo mostram pesar. Por que 
assim? Porque essa convicção não é atribuída a esse tipo de 
males, de que é correto e justo e faz parte da tarefa incomo-
dar-se por não seres sábio, por atribuirmos o mesmo a essa 
dor, na qual se insere a lamentação, que é a maior de todas. 
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[69] Itaque Aristoteles veteres philosophos accusans, 
qui existumavissent philosophiam suis ingeniis esse 
perfectam, ait eos aut stultissimos aut gloriosissimos fuisse; 
sed se videre, quod paucis annis magna accessio facta 
esset, brevi tempore philosophiam plane absolutam fore. 
Theophrastus autem moriens accusasse naturam dicitur, 
quod cervis et cornicibus vitam diuturnam, quorum id nihil 
interesset, hominibus, quorum maxime interfuisset, tam 
exiguam vitam dedisset; quorum si aetas potuisset esse 
longinquior, futurum fuisse ut omnibus perfectis artibus 
omni doctrina hominum vita erudiretur. Querebatur igitur 
se tum, cum illa videre coepisset, extingui. Quid? ex ceteris 
philosophis nonne optumus et gravissumus quisque 
con itetur multa se ignorare et multa sibi etiam atque etiam 
esse discenda?

[70] Neque tamen, cum se in media stultitia, qua 
nihil est peius, haerere intellegant, aegritudine premuntur; 
nulla enim admiscetur opinio of iciosi doloris. Quid, qui 
non putant lugendum viris? qualis fuit Q. Maxumus efferens 
ilium consularem qualis L. Paulus duobus paucis diebus 

amissis fÏliis, qualis M. Cato praetore designato mortuo ilio, 
quales reliqui, quos in Consolatione conlegimus.
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69. Por isso, Aristóteles, acusando os ilósofos antigos, 
que teriam considerado ser a iloso ia perfeita para seus in-
tentos, a irma que foram ou muito tolos ou muito amantes 
da glória; mas via que a iloso ia haveria de ser completa-
mente perfeita dentro em breve, porque aconteceria grande 
aumento em poucos anos. Mas a irma-se que Teofrasto, ao 
morrer, teria acusado a natureza de ter dado aos cervos e 
às gralhas vida longa, para os quais isso não tem nenhuma 
importância, e aos homens, para os quais teria máxima im-
portância, uma vida tão exígua; caso os anos deles pudessem 
ser mais numerosos, haveria de acontecer que a vida dos ho-
mens seria instruída em todas as artes perfeitas e em todo 
ensinamento. Queixava-se ele, portanto, de que se apagava 
no momento em que tinha começado a ver essas realidades. 
Por quê? Por ventura esse excelente e seriíssimo entre os de-
mais ilósofos não reconhecia que ignorava muitas coisas e 
que deveria ainda aprender continuamente outras muitas?

70. Desse modo não são pressionados pela dor, mes-
mo quando percebam que estão retidos no meio da idiotice, 
em relação à qual nada existe de pior, pois conjetura algu-
ma se mistura com a dor verdadeira. Como? Os que pensam 
que os homens não devem chorar? Fizeram-no Q. Máximo, 
levando para enterrar o ilho ex-cônsul, L. Paulo, depois de 
perder os ilhos em apenas dois dias, M. Catão, com o ilho 
morto, designado pretor, como também os outros, que reu-
nimos em Consolatio.
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[71] Quid hos aliud placavit nisi quod luctum et 
maerorem esse non putabant viri? Ergo id, quod alii rectum 
opinantes aegritudini se solent dedere, id hi turpe putantes 
aegritudinem reppulerunt. Ex quo intellegitur non natura, 
sed in opinione esse aegritudinem.

XXIX. Contra dicuntur haec: quis tam demens, ut 
sua voluntate maereat? natura adfert dolorem, cui quidem 
Crantor, inquiunt, vester cedendum putat; premit enim atque 
instat, nec resisti potest. Itaque Oileus ille apud Sophoclem, 
qui Telamonem antea de Aiacis morte consolatus esset, 
is cum audivisset de suo, fractus est. De cuius commutata 
mente sic dicitur:

‘Nec vero tanta praeditus sapientia
Quisquam est, qui aliorum aerumnam dictis adlevans
Non idem, cum fortuna mutata impetum
Convertat, clade subita frangatur sua,
Ut illa ad alios dicta et praecepta excidant.’
Haec cum disputant, hoc student ef icere, naturae 

obsisti nullo modo posse; et tamen fatentur graviores 
aegritudines suscipi, quam natura cogat. Quae est igitur 
amentia? ut nos quoque idem ab illis requiramus. 

Sed plures sunt causae suscipiendi doloris:
[72] primum illa opinio mali, quo viso atque persuaso 

aegritudo insequitur necessario; deinde etiam gratum 
mortuis se facere, si graviter eos lugeant, arbitrantur; 
accedit superstitio muliebris quaedam; existumant enim 
diis inmortalibus se facilius satis facturos, si eorum plaga 
perculsi ad lictos se et stratos esse fateantur. Sed haec inter 
se quam repugnent, plerique non vident. Laudant enim eos, 
qui aequo animo moriantur; qui alterius mortem aequo 
animo ferant, eos putant vituperandos. Quasi ieri ullo modo 
possit, quod in amatorio sermone dici solet, ut quisquam 
plus alterum diligat quam se.
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71. Que outra coisa aliviou a esses, senão porque eram 
homens que julgavam não existir pesar e a lição? Portanto, o 
fato de que outros, pensando ser correto, costumam entregar-se 
à dor, aqueles repeliram a dor, considerando-a desonrosa. Daí se 
entende que a dor não está na natureza, mas na suposição. 

(XXIX) Contra isso, diz-se o seguinte: quem seria tão 
demente que sofra por vontade própria? A natureza traz a 
dor, à qual vosso Crantor – dizem – na verdade julga que se 
deve ceder; pois pressiona e ameaça, não se pode opor resis-
tência. Por isso, o conhecido Oileu124, em Sófocles, que teria 
consolado a Telamão perante a morte de Ajax, desmoronou 
ao ouvir sobre a do próprio pai: 

“Mas alguém, que alivia com palavras o sofrimento dos 
outros, não é dotado de sabedoria tão grande, que aja da mes-
ma forma quando a sorte alterada inverta o ataque e sua sabe-
doria seja bloqueada por uma perda inesperada, de modo que 
aquelas palavras e diretrizes desapareçam para os outros.” 

Enquanto discutem esses assuntos, procuram estabe-
lecer que não é possível, de forma alguma, resistir à natureza. 
E confessam, contudo, que são aceitas dores mais profundas 
do que as impostas pela natureza. Que espécie de loucura é 
essa? Que nós também exijamos deles a mesma coisa. Mas são 
muitas as causas de assumir a dor:

72. Primeiramente aquela sugestão do mal, segundo a 
qual, uma vez visto e induzido o mal, a dor sobrevém neces-
sariamente; em seguida, julgam também fazer um agrado aos 
mortos, caso os lamentem com veemência; acrescenta-se cer-
ta excessiva veneração feminil; pois consideram que satisfarão 
mais facilmente aos deuses imortais, se reconhecerem que es-
tão a litos e abatidos, vexados pelo golpe deles. Muitos, porém, 
não veem o quanto essas a irmações se contradizem entre si. 
Pois enaltecem os que morram com resignação; mas julgam 
que devem ser repreendidos os que suportam com resignação 
a morte de outrem. Como se pudesse acontecer de outro modo, 
o que se costuma dizer no discurso amatório, que alguém ame 
a um outro mais do que a si mesmo.
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[73] Praeclarum illud est et, si quaeris, rectum quoque 
et verum, ut eos, qui nobis carissimi esse debeant, aeque ac 
nosmet ipsos amemus; ut vero plus, ieri nullo pacto potest. 
Ne optandum quidem est in amicitia, ut me ille plus quam se, 
ego illum plus quam me; perturbatio vitae, si ita sit, atque 
of iciorum omnium consequatur.

XXX. Sed de hoc alias; nunc illud satis est, non attribuere 
ad amissionem amicorum miseriam nostram, ne illos plus 
quam ipsi velint, si sentiant, plus certe quam nosmet ipsos 
diligamus. Nam quod aiunt plerosque consolationibus nihil 
levari adiunguntque consolatores ipsos con iteri se miseros, 
cum ad eos impetum suum fortuna converterit, utrumque 
dissolvitur. Sunt enim ista non naturae vitia, sed culpae. 
Stultitiam. autem accusare quamvis copiose licet. Nam et 
qui non levantur, <se> ipsi ad miseriam invitant, et qui suos 
casus aliter ferunt atque ut auctores aliis ipsi fuerunt, non 
sunt vitiosiores quam fere plerique, qui avari avaros, gloriae 
cupidos gloriosi reprehendunt. Est enim proprium stultitiae 
aliorum vitia cernere, oblivisci suorum.
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73. Aquela doutrina é excelente e, caso investigues, 
correta e também verdadeira, de que amemos, da mesma 
forma que a nós mesmos, aqueles que nos devem ser mui-
to queridos; mas que os amemos mais, não pode suceder de 
forma alguma. Não é sequer desejável que na amizade ele me 
ame mais do que a si nem eu a ele mais do que a mim; caso 
fosse desse modo, a consequência seria uma perturbação da 
vida e de todas as obrigações. (XXX) Mas deixemos isso para 
outra ocasião; por agora é su iciente não atribuirmos nossa 
infelicidade à perda dos amigos, para que não os amemos 
mais do que eles mesmos queiram, se o perceberem, certa-
mente mais que a nós mesmos. Pois, o que dizem que a maior 
parte não é aliviada em nada pelas consolações e acrescen-
tam que os próprios consoladores se reconhecem infelizes, 
quando a sorte volta contra eles seu ataque, um e outro se 
anulam. Pois essas de iciências não são da natureza, mas da 
culpa. Tolice; pois se pode acusar fartamente tanto quanto se 
queira. De fato também os que não são confortados, invocam 
a desgraça para si mesmos; e os que suportam suas quedas 
de outro modo e como os mesmos foram promotores para os 
outros, não são mais repreensíveis que a quase maioria, de 
que avarentos censuram os avarentos e os vangloriantes, os 
cobiçosos de glória. Pois é próprio da idiotice atentar para os 
defeitos dos outros e esquecer-se dos seus.
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[74] Sed nimirum hoc maxume est premendum, cum 
constet aegritudinem vetustate tolli, hanc vim non esse in 
die positam, sed in cogitatione diuturna. Nam si et eadem res 
est et idem est homo, qui potest quicquam de dolore mutari, 
si neque de eo, propter quod delet, quicquam est mutatum 
neque de eo, qui dolet? Cogitatio igitur diuturna nihil esse in 
re mali dolori medetur, non ipsa diuturnitas.

XXXI. Hic mihi adferunt mediocritates. Quae si 
naturales sunt, quid opus est consolatione? natura enim ipsa 
terminabit modum; sin opinabiles, opinio tota tollatur. 
Satis dictum esse arbitror aegritudinem esse opinionem 
mali praesentis, in qua opinione illud insit, ut aegritudinem 
suscipere oporteat.

[75] Additur ad hanc de initionem a Zenone recte, ut 
illa opinio praesentis mali sit recens. Hoc autem verbum sic 
interpretantur, ut non tantum illud recens esse velint, quod 
paulo ante acciderit, sed quam diu in illo opinato malo vis 
quaedam insit, ut vigeat et habeat quandam viriditatem, tam 
diu appelletur recens. Ut Artemisia illa, Mausoli Cariae regis 
uxor, quae nobile illud Halicarnasi fecit sepulcrum, quam 
diu vixit, vixit in luctu eodemque etiam confecta contabuit. 
Huic erat illa opinio cotidie recens; quae tum denique non 
appellatur recens, cum vetustate exaruit.

Haec igitur of icia sunt consolantium, tollere 
aegritudinem funditus aut sedare aut detrahere quam 
plurumum aut sopprimere nec pati manare longius aut ad 
alia traducere.
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74. Certamente, porém, é preciso insistir sobretudo 
no fato de que, por ser certo que a dor é suprimida pelo en-
cantamento, essa força não se situa no momento, mas na me-
ditação prolongada. Então, se tanto o objeto como o homem 
são os mesmos, e este pode alterar algo quanto à dor, nada foi 
mudado em relação a essa, pelo que arrasa, nem em relação 
a quem sofre? Logo, a meditação prolongada, de que nada 
existe na questão do mal, cura a dor, não a própria duração. 

(XXXI) Aqui me apresentam as medidas. Caso sejam 
naturais, que necessidade haveria da consolação? Pois a pró-
pria natureza ixará as dimensões; se não forem conjeturá-
veis, elimine-se toda conjetura. Julgo ter sido dito o bastante, 
que a dor é a suposição de um mal presente, suposição em 
que reside a ideia de que é conveniente aceitar a dor.

75. A essa delimitação é corretamente acrescentado 
por Zenão que aquela suposição do mal presente seja recen-
te. Explicam, porém, essa palavra de tal modo, que querem 
ser recente não apenas o que tenha acontecido um pouco 
antes, mas durante o tempo em que aquela certa força tenha 
estado no mal suposto, contanto que seja vigorosa e tenha 
algum verdor, seja dita recente durante esse tempo. Como a 
famosa Artemísia, esposa do rei Mausolo, da Cária, que cons-
truiu aquele suntuoso túmulo, no Halicarnaso, durante toda 
a vida viveu enlutada e consumiu-se, morrendo também com 
ele. Aquela suposição para ela era recente todo dia; a inal, 
essa não é dita recente, porque de inhou totalmente com a 
velhice. Estes são, portanto, os encargos dos que consolam: 
eliminar completamente, aliviar ou diminuir ao máximo ou 
suprimir a dor, e não permitir que ela se difunda para mais 
longe ou atinja outros seres.
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[76] Sunt qui unum of icium consolantis putent 
malum illud omnino non esse, ut Cleanthi placet; sunt qui 
non magnum malum, ut Peripatetici; sunt qui abducant a 
malis ad bona, ut Epicurus; sunt qui satis putent estendere 
nihil inopinati accidisse, [nihil mali]. Chrysippus aut caput 
esse censet in consolando detrahere illam opinionem 
maerenti, se of icio fungi putet iusto atque debito. Sunt 
etiam qui haec omnia genera consolando colligant – alius 
enim alio modo movetur –, ut fere nos in Consolatione 
omnia in consolationem unam coniecimus; erat enim in 
tumore animus, et omnis in eo temptabatur curatio. Sed 
sumendum tempus est non minus in animorum morbis 
quam in corporum; ut Prometheus ille Aeschyli, cui cum 
dÏctum esset: 

‘Atqui, Prometheu, te hoc tenere existimo,
Mederi posse rationem iracundiae,’ 
respondit: 
‘Siquidem qui tempestivam medicinam admovens
Non adgravescens volnus inlidat manu.’
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76. Há os que julgam não existir, de forma alguma, 
encargo algum de consolador daquele mal, como Cleantes 
avalia; há os que não o admitem para um grande mal, como 
os peripatéticos; há os que reduzem os males a bens, como 
Epicuro; há os que julgam su iciente mostrar que nada de 
inesperado tenha acontecido, como os cirenaicos. Crisipo, 
porém, considera essencial, ao consolar, que se elimine 
aquela sugestão de quem sofre, pense que exerce um traba-
lho justo e devido. Há ainda os que reúnem todos esses tipos 
ao consolar – cada um é movido por uma razão diferente – 
como nós juntamos todas em uma só em Consolação. Pois o 
espírito estava perturbado e nele se experimentavam todas 
as curas. É tempo, porém, de atentar não menos para as do-
enças dos espíritos que para as dos corpos, como o conheci-
do Prometeu de Ésquilo, ao qual, quando se teria dito: 

“E ainda, Prometeu, aprecio que compreendas isto: 
que a razão pode dar remédio para a cólera,” – respondeu: 
“Contanto que, ao ministrar o remédio oportuno, ninguém 
bata com a mão, agravando o ferimento.”
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XXXII. [77] Erit igitur in consolationibus prima 
medicina docere aut nullum malum esse aut admodum 
parvum, altera et de communi condicione vitae et proprie, si 
quid sit de ipsius qui maereat disputandum, tertia summam 
esse stultitiam frustra con ici maerore, cum intellegas nihil 
posse pro ici. Nam Cleanthes quidem sapientem consolatur, 
qui consolatione non eget. Nihil enim esse malum, quod 
turpe non sit, si lugenti persuaseris, non tu illi luctum, 
sed stultitiam detraxeris; alienum autem tempus docendi. 
Et tamen non satis mihi videtur vidisse hoc Cleanthes, 
suscipi aliquando aegritudinem posse ex eo ipso, quod 
esse summum malum Cleanthes ipse fateatur. Quid enim 
dicemus, cum Socrates Alcibiadi persuasisset, ut accepimus, 
eum nihil hominis esse nec quicquam inter Alcibiadem 
summo loco natum et quemvis baiolum interesse, cum se 
Alcibiades ad lictaret lacrimansque Socrati supplex esset, 
ut sibi virtutem traderet turpitudinemque depelleret, – 
quid dicemus, Cleanthe? num in illa re, quae aegritudine 
Alcibiadem ad iciebat, mali nihil fuisse? 

[78] Quid? illa Lyconis qualia sunt? qui aegritudinem 
extenuans parvis ait eam rebus moveri, fortunae et corporis 
incommodis, non animi malis. Quid ergo? illud, quod 
Alcibiades dolebat, non ex animi malis vitiisque constabat? 
Ad Epicuri consolationem satis est ante dictum.
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(XXXII) 77. Desse modo, o primeiro remédio nas 
consolações será ensinar que não existe mal algum ou que 
é muito pequeno; o segundo, instruir sobre a condição co-
mum da vida e propriamente se há algo para discutir sobre 
o mesmo que está a lito; o terceiro, ensinar que é idiotice 
suprema ser acabrunhado pela tristeza, quando compre-
endas que em nada será útil. Por isso que Cleantes de fato 
consola o sábio, que não tem necessidade de consolo. Pois 
nada é um mal que não seja vergonhoso, caso convenças ao 
sofredor de que tu lhe retiraste não o sofrimento, mas a idio-
tice; mas o tempo de ensinar é inoportuno. Entretanto, não 
me parece que Cleantes tenha visto isso o bastante, podendo 
a dor por vezes ser assumida, precisamente pelo fato de que 
o próprio Cleantes a irma ser ela o sumo mal. O que dire-
mos, pois, por Sócrates ter persuadido a Alcebíades – con-
forme nos foi transmitido – de que a dor, em absolutamente 
nada, é do homem, e de que não havia algo entre Alcebíades, 
nascido na mais alta posição, e algum carregador de baga-
gem, quando Alcebíades estava sucumbido e, chorando, su-
plicava a Sócrates que lhe desse força e afastasse a desonra, 
– que diremos, Cleantes? Por ventura naquilo, que afetava a 
Alcebíades com a dor, não haveria nada de mal?

78. Quê? As palavras de Lícon125 são de que natureza? 
Esse, atenuando a dor, a irma que ela é causada por pequenas 
coisas, por transtornos da sorte e do corpo, não pelos males 
do espírito. O que então? Aquilo que a ligia a Alcebíades não 
se compunha de males e imperfeições do espírito? Quanto à 
consolação de Epicuro, anteriormente já se falou o bastante.
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XXXIII. [79] Ne illa quidem irmissima consolatio 
est, quamquam et usitata est et saepe prodest: ‘non tibi 
hoc soli.’ Prodest haec quidem, ut dixi, sed nec semper nec 
omnibus; sunt enim qui respuant; sed refert, quo modo 
adhibeatur. Ut enim tulerit quisque eorum qui sapienter 
tulerunt, non quo quisque incommodo adfectus sit, 
praedicandum est. Chrysippi ad veritatem irmissima est, 
ad tempus aegritudinis dif icilis. Magnum opus est probare 
maerenti illum suo iudicio et, quod se ita putet oportere 
facere, maerere. Nimirum igitur, ut in causis non semper 
utimur eodem statu – sic enim appellamus controversiarum 
genera–, sed ad tempus, ad controversiae naturam, ad 
personam accomodamus, sic in aegritudine lenienda, quam 
quisque curationem recipere possit, videndum est.

[80] Sed nescio quo pacto ab eo, quod erat a 
te propositum, aberravit oratio. Tu enim de sapiente 
quaesieras, cui aut malum videri nullum potest, quod vacet 
turpitudine, aut ita parvum malum, ut id obruatur sapientia 
vixque appareat, qui nihil opinione ad ingat adsumatque ad 
aegritudinem nec id putet esse rectum, se quam maxume 
excruciari luctuque confÏci, quo pravius nihil esse possit. 
Edocuit tamen ratio, ut mihi quidem videtur, cum hoc ipsum 
proprie non quaereretur hoc tempore, num quod esset 
malum nisi quod idem dici turpe posset, tamen ut videremus, 
quicquid esset in aegritudine mali, id non naturale esse, sed 
voluntario iudicio et opinionis errore contractum.

[81] Tractatum est autem a nobis id genus aegritudinis, 
quod unum est omnium maxumum, ut eo sublato reliquorum 
remedia ne magnopere quaerenda arbitraremur.
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(XXXIII) 79. Nem sequer é muito e icaz o conhecido 
consolo, ainda que seja muito empregado e, muitas vezes, 
útil: “Isto não acontece somente a ti.” Isso é sem dúvida útil, 
como a irmei, mas nem sempre e nem a todos; há os que re-
jeitam; mas importa como é aplicado. Pois é preciso enaltecer 
o modo como o usou algum daqueles que o izeram com sa-
bedoria, não pelo transtorno que cada um sofreu. A posição 
de Crisipo, na verdade, é muito consistente para a ocasião 
de uma dor complicada. Grande empreitada é demonstrar ao 
sofredor que ele também sofre por sua própria decisão, por-
que julga que assim convém fazer. Seguramente, portanto, é 
preciso ver que tratamento cada um pode receber, como nos 
processos nem sempre utilizamos a mesma postura – pois 
é assim que denominamos as espécies de debate judicial – 
mas as adaptamos à ocasião, à natureza do debate e à pes-
soa, do mesmo modo se deve fazer ao aliviar a dor.

80. Entretanto, não sei por que motivo o debate se 
desgarrou daquilo que havia sido proposto por ti. Pois tu 
havias perguntado a respeito do sábio, para quem o mal 
pode ser considerado como inexistente, desde que isento de 
desonestidade, ou pareça um mal tão pequeno que seja ani-
quilado pela sabedoria e di icilmente se manifeste; que nada 
acrescente ou atribua à dor por sugestão, nem considere 
correto atormentar-se ao extremo e ser atingido por triste-
za profunda, em relação a que nada possa ser pior Contudo, 
a razão ensina muito bem, segundo em verdade me parece, 
quando não se procura propriamente isso neste momento, 
se por ventura não seria o mal senão o que poderia igual-
mente ser considerado desonesto, ainda que víssemos  haver 
alguma coisa de mal na dor, que isso não é natural, mas assu-
mido por decisão voluntária e por erro de escolha.

81. Esse tipo de dor, que é o maior de todos, porém, 
foi por nós tratado, tanto assim que, uma vez eliminado, jul-
gamos não ser preciso procurar com muito esforço os remé-
dios dos outros.
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XXXIV. Sunt enim certa, quae de paupertate, certa, 
quae de vita inhonorata et ingloria dici soleant; separatim 
certae scholae sunt de exilio, de interitu patriae, de servitute, 
de debilitate, de caecitate, de omni casu, in quo nomen 
poni solet calamitatis. Haec Graeci in singulas scholas et in 
singulos libros dispertiunt; opus enim quaerunt (quamquam 
plenae disputationes delectationis sunt);

[82] et tamen, ut medici toto corpore curando minimae 
etiam parti, si condoluit, medentur, sic philosophia cum 
universam aegritudinem sustulit, etiam, si quis error alicunde, 
extitit, si paupertas momordit, si ignominia pupugit, si quid 
tenebrarum obfudit exilium, aut eorum quae modo dixi si quid 
extitit. Etsi singularum rerum sunt propriae consolationes, de 
quibus audies tu quidem, cum voles. Sed ad eundem fontem 
revertendum est, aegritudine procul abesse a sapiente, 
quod inanis sit, quod frustra suscipiatur, quod non natura 
exoriatur, sed iudicio, sed opinione, sed quadam invitatione 
ad dolendum, cum id decreverimus ita ieri oportere.
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 (XXXIV) Pois existem certas doutrinas que costumam 
tratar da pobreza, certas outras, da vida sem honra e sem 
glória; isoladamente, certas doutrinas tratam do exílio, da 
destruição da pátria, da escravidão, da fraqueza, da cegueira 
e de qualquer situação à qual se pode denominar desgraça. 
Os gregos as repartem entre cada uma das escolas e livros 
especí icos; pois procuram obter uma construção (embora 
as discussões estejam cheias de divertimento);

82. entretanto, como os médicos medicam mesmo as 
menores partes, caso também doam, ao tratar do corpo todo, 
do mesmo modo a iloso ia, ao eliminar toda espécie de dor, 
elimina também caso qualquer desvio de algum lugar tenha 
subsistido, caso a pobreza tenha dado suas mordidas, caso 
a desonra tenha sido pungente, caso algum exílio tenha en-
volvido de trevas, ou se algo restou daquilo que acabei de 
mencionar. E, contudo, existem consolações adequadas para 
cada situação, sobre as quais ouves realmente, sempre que 
quiseres. É preciso, porém, voltar ao mesmo ponto inicial, 
que a dor está muito distante do sábio, porque é vã, porque é 
assumida sem razão, porque não se origina da natureza, mas 
de uma decisão, de uma sugestão, de certo convite ao sofri-
mento, uma vez que assim resolvemos que convém ser feito.
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[83] Hoc detracto, quod totum est voluntarium, 
aegritudo erit sublata illa maerens, morsus tamen et 
contractiuncula quaedam animi relinquetur. Hanc dicant 
sane naturalem, dum aegritudinis nomen absit grave 
taetrum funestum, quod cum sapientia esse atque, ut ita 
dicam, habitare nullo modo possit. At quae stirpes sunt 
aegritudinis, quam multae, quam amarae! quae ipso trunco 
everso omnes eligendae sunt et, si necesse erit, singulis 
disputationibus. Superest enim nobis hoc, cuicuimodi est, 
otium. Sed ratio una omnium est aegritudinum, plura nomina. 
Nam et invidere aegritudinis est et aemulari et obtrectare et 
misereri et angi, lugere, maerere, aerumna ad ici, lamentari, 
sollicitari, dolere, in molestia esse, ad lictari, desperare.

[84] Haec omnia de iniunt Stoici, eaque verba quae 
dixi singularum rerum sunt, non, ut videntur, easdem res 
signi icant, sed aliquid differunt; quod alio loco fortasse 
tractabimus. Haec sunt illae ibrae stirpium, quas initio 
dixi, persequendae et omnes eligendae, ne umquam ulla 
possit existere. Magnum opus et dif icile, quis negat? Quid 
autem praeclarurn non idem arduum? Sed tamen id se 
effecturam philosophia pro itetur, nos modo curationem 
eius recipiamus. 

Verum haec quidem hactenus, cetera, quotienscumque 
voletis, et hoc loco et aliis parata vobis erunt. 
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83. Depois de eliminado isso tudo, que é inteiramente 
voluntário, a dor será suprimida, deplorando aqueles pon-
tos; entretanto, icará a mordedura e algum pequeno aperto 
do espírito. A irmem que esse pequeno aperto é absoluta-
mente natural, enquanto o nome da dor, pernicioso, horrível 
e mortífero, seja afastado, porque não pode existir com a sa-
bedoria e, para expressar-me assim, de modo algum possa 
habitar com ela. Mas que raízes tem a dor, quão numerosas 
e quão amargas! Com o próprio tronco virado, todas essas 
raízes devem escolhidas para cada uma das discussões, se 
for necessário. Pois nos resta esse lazer produtivo, de qual-
quer modo que seja. Mas o motivo de todas as dores é único, 
os nomes, muitos. De fato, tanto invejar motiva a dor como 
rivalizar, difamar, compadecer-se, angustiar-se, lastimar-se, 
padecer, ser atacado por tribulação, lamentar, estar inquieto, 
icar doente, cair em desânimo, desesperar.

84. Os estoicos expõem tudo isso, e as palavras, que 
eu disse, são de cada assunto, não signi icam as mesmas coi-
sas, como parecem, mas têm algo de diferente; talvez venha-
mos a tratar disso em outro lugar. Esses são os ilamentos 
das raízes, que citei no começo, que devem ser seguidos com 
obstinação e arrancados, de modo que nenhum jamais pos-
sa sobreviver. Trabalho grande e di ícil, quem o nega? Mas 
o que é excelente que não seja igualmente di ícil? Todavia, 
a iloso ia promete que o realizará e nós agora recebamos o 
tratamento dela.

Em verdade, estas considerações até aqui vos estarão 
à disposição, e as demais tanto neste local como em outros, 
todas as vezes que o quiserdes.




