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O Discurso aos jovens sobre como tirar proveito das letras gregas de São Basílio
de Cesareia (330-377 ou 379) é um dos textos mais importantes da história da cultura
grega e, dentro da patrística, é um dos mais editados, contando com nada menos do que
quatro edições modernas.1 Contudo, ainda que extremamente importante do ponto de
vista histórico, como haveremos de ver, não há ainda consenso sobre seu gênero e sua
datação. Com efeito, discute-se ainda se o texto seria uma homilia, um discurso fora do
ambiente litúrgico, dessa maneira aproximando-se do gênero retórico epidítico, ou uma
carta. Igualmente, os endereçados do texto, bem como a data de sua composição são alvo
de intensa discussão.2 Com efeito, nas palavras de Werner Jaeger, este opúsculo “foi
sempre a autoridade máxima sobre a questão do valor dos estudos clássicos para a
Igreja.”3. Dessa maneira, a importância que esse texto teve para a preservação de nossos
textos clássicos, visto que quase todos passaram por mãos de eclesiásticos cristãos de
língua grega, inclusive os textos filosóficos traduzidos ao árabe, é inestimável.
Essa importância não foi menor durante o Renascimento: esse mesmo texto foi
traduzido para o latim por Leonardo Bruni em 1403, e foram feitas quarenta edições antes
mesmo da editio princeps grega e cem impressões apenas entre 1470 e 1560,4 e serviu de
base para um longo projeto tradutório e uma das bases do humanismo do quattrocento.
Igualmente, esse texto foi uma das primeiras publicações da coleção Budé (1935) e, ao
contrário do costumeiro de textos patrísticos da Antiguidade Tardia, conta com outras
duas edições críticas, a de Naldini (1984) e a de Wilson (1975).
Ou seja, o texto de Basílio de Cesareia tem uma importância histórica difícil de
superestimar, tendo sido um pivô pelo qual a tradição pagã foi legitimada nas diversas
ondas de humanismo cristão, seja no final da Antiguidade, no medievo, no Renascimento
e mesmo já no século XX.5 No entanto, ele tem um segundo interesse que é o de revelar
parte do horizonte que os leitores, sejam eles pagãos ou cristãos, do século IV d.C.
partilhavam diante da literatura clássica, e, por ser obra de uma figura de grande
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São as edições de García Moreno, Naldini, Wilson e Boulanger, que estão presentes na bibliografia final.
Destaco, além das introduções das edições críticas, os comentários de Raymond van Dam (2002), Philip
Rousseau (1998), Ernst Fortin (1981), Mario Naldini (1978 – na referência 1976), Ernesto Valgiglio (1975)
e Ann Moffat (1972).
3
Jaeger, sem data [1961], p. 105, n. 12.
4
Backus, 2017, p. 37
5
Sobre a sobrevida desse texto, além do capítulo de Irene Backus já mencionado, é essencial o livro de
Schucan (1973).
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influência e ligada às mais importantes personalidades do período,6 esse testemunho é de
grande valor.
Em suma, seja por sua importância histórica para moldar as atitudes das gerações
posteriores em favor da aceitação da cultura clássica, seja pelo seu importante testemunho
da leitura que era feita dos textos antigos, a “Carta aos Jovens de Basílio de Cesareia” é
um testemunho de grandíssimo valor para a história da leitura e recepção dos textos
antigos. Segue a tradução, feita a partir da edição da coleção Budé por Fernand Boulanger.
Tive o cuidado de anotar as referências explícitas a textos clássicos, que são muito
numerosas, sem seguir necessariamente todas as sugestões dadas pelos editores
modernos.

6

Basílio conheceu imperadores como Juliano e Valente, foi aluno dos dois maiores oradores do século IV,
Libânio e Proerésio, encontrou-se com personalidades eclesiásticas do porte de Santo Atanásio de
Alexandria, além de, naturalmente, ser o líder do cristianismo capadócio, com a sua pletora de figuras de
importância, como seus irmãos Gregório e Macrina, seu colega Gregório de Nazianzo, entre outros. Em
termos de conexões pessoais nenhuma outra personalidade do cristianismo antigo alcançou tamanho
destaque.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΩΦΕΛΟΙΝΤΟ ΛΟΓΩΝ
1. Πολλά με τὰ παρακαλοῦντά ἐστι συμβουλεῦσαι ὑμῖν, ὦ παῖδες, ἃ βέλτιστα εἶναι κρίνω,
καὶ ἃ συνοίσειν ὑμῖν ἑλομένοις πεπίστευκα. Τό τε γὰρ ἡλικίας οὕτως ἔχειν, καὶ τὸ διὰ
πολλῶν ἤδη γεγυμνάσθαι πραγμάτων, καὶ μὴν καὶ τὸ τῆς πάντα παιδευούσης ἐπ' ἄμφω
μεταβολῆς ἱκανῶς μετασχεῖν, ἔμπειρόν με εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων πεποίηκεν, ὥστε τοῖς
ἄρτι καθισταμένοις τὸν βίον ἔχειν ὥσπερ ὁδοῦ τὴν ἀσφαλεστάτην ὑποδεικνύναι· τῇ τε
παρὰ τῆς φύσεως οἰκειότητι εὐθὺς μετὰ τοὺς γονέας ὑμῖν τυγχάνω, ὥστε μήτ' αὐτὸς
ἔλαττόν τι πατέρων εὐνοίας νέμειν ὑμῖν, ὑμᾶς δὲ νομίζω, εἰ μή τι ὑμῶν διαμαρτάνω τῆς
γνώμης, μὴ ποθεῖν τοὺς τεκόντας, πρὸς ἐμὲ βλέποντας. Εἰ μὲν οὖν προθύμως δέχοισθε τὰ
λεγόμενα, τῆς δευτέρας τῶν ἐπαινουμένων ἔσεσθε παρ' Ἡσιόδῳ τάξεως· εἰ δὲ μή, ἐγὼ
μὲν οὐδὲν ἂν εἴποιμι δυσχερές, αὐτοὶ δὲ μέμνησθε τῶν ἐπῶν δηλονότι, ἐν οἷς ἐκεῖνός
φησιν ἄριστον μὲν εἶναι τὸν παρ' ἑαυτοῦ τὰ δέοντα συνορῶντα, ἐσθλὸν δὲ κἀκεῖνον τὸν
τοῖς παρ' ἑτέρων ὑποδειχθεῖσιν ἑπόμενον, τὸν δὲ πρὸς οὐδέτερον ἐπιτήδειον ἀχρεῖον εἶναι
πρὸς ἅπαντα. Μὴ θαυμάζετε δὲ εἰ καθ' ἑκάστην ἡμέραν εἰς διδασκάλου φοιτῶσι, καὶ τοῖς
ἐλλογίμοις τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν δι' ὧν καταλελοίπασι λόγων συγγινομένοις ὑμῖν, αὐτός
τι παρ' ἐμαυτοῦ λυσιτελέστερον ἐξευρηκέναι φημί. Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ καὶ
συμβουλεύσων ἥκω, τὸ μὴ δεῖν εἰς ἅπαξ τοῖς ἀνδράσι τούτοις, ὥσπερ πλοίου τὰ πηδάλια
τῆς διανοίας ὑμῶν παραδόντας, ᾗπερ ἂν ἄγωσι, ταύτῃ συνέπεσθαι, ἀλλ' ὅσον ἐστὶ
χρήσιμον αὐτῶν δεχομένους, εἰδέναι τί χρὴ καὶ παριδεῖν. Τίνα οὖν ἐστι ταῦτα καὶ ὅπως
διακρινοῦμεν, τοῦτο δὴ καὶ διδάξω ἔνθεν ἑλών.
2. Ἡμεῖς, ὦ παῖδες, οὐδὲν εἶναι χρῆμα παντάπασι τὸν ἀνθρώπινον βίον τοῦτον
ὑπολαμβάνομεν, οὔτ' ἀγαθόν τι νομίζομεν ὅλως, οὔτ' ὀνομάζομεν, ὃ τὴν συντέλειαν ἡμῖν
ἄχρι τούτου παρέχεται. Οὐκοῦν οὐ προγόνων περφάνειαν, οὐκ ἰσχὺν σώματος, οὐ
κάλλος, οὐ μέγεθος, οὐ τὰς παρὰ πάντων ἀνθρώπων τιμάς, οὐ βασιλείαν αὐτήν, οὐχ ὅ τι
ἂν εἴποι τις τῶν ἀνθρωπίνων, μέγα, ἀλλ' οὐδ'εὐχῆς ἄξιον κρίνομεν, ἢ τοὺς ἔχοντας
ἀποβλέπομεν, ἀλλ'ἐπὶ μακρότερον πρόϊμεν ταῖς ἐλπίσι, καὶ πρὸς ἑτέρου βίου παρασκευὴν
ἅπαντα πράττομεν. Ἃ μὲν οὖν ἂν συντελῇ πρὸς τοῦτον ἡμῖν, ἀγαπᾶν τε καὶ διώκειν παντὶ
σθένει χρῆναί φαμεν, τὰ δ' οὐκ ἐξικνούμενα πρὸς ἐκεῖνον ὡς οὐδενὸς ἄξια παρορᾶν. Τίς
δὴ οὖν οὗτος ὁ βίος καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως αὐτὸν βιωσόμεθα, μακρότερον μὲν ἢ κατὰ τὴν
παροῦσαν ὁρμὴν ἐφικέσθαι, μειζόνων δὲ ἢ καθ' ὑμᾶς ἀκροατῶν ἀκοῦσαι. Τοσοῦτόν γε
μὴν εἰπὼν ἱκανῶς ἂν ἴσως ὑμῖν ἐνδειξαίμην ὅτι πᾶσαν ὁμοῦ τὴν ἀφ' οὗ γεγόνασιν
ἄνθρωποι τῷ λόγῳ τις συλλαβὼν καὶ εἰς ἓν ἀθροίσας εὐδαιμονίαν οὐδὲ πολλοστῷ μέρει
τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων εὑρήσει παρισουμένην, ἀλλὰ πλεῖον τοῦ ἐν ἐκείνοις ἐλαχίστου τὰ
σύμπαντα τῶν τῇδε καλῶν κατὰ τὴν ἀξίαν ἀφεστηκότα ἢ καθ' ὅσον σκιὰ καὶ ὄναρ τῶν
ἀληθῶν ἀπολείπεται. Μᾶλλον δέ, ἵν' οἰκειοτέρῳ χρήσωμαι τῷ παραδείγματι, ὅσῳ ψυχὴ
τοῖς πᾶσι τιμιωτέρα σώματος, τοσούτῳ καὶ τῶν βίων ἑκατέρων ἐστὶ τὸ διάφορον.
Εἰς δὴ τοῦτον ἄγουσι μὲν Ἱεροὶ Λόγοι, δι' ἀπορρήτων ἡμᾶς ἐκπαιδεύοντες. Ἕως γε μὴν
ὑπὸ τῆς ἡλικίας ἐπακούειν τοῦ βάθους τῆς διανοίας αὐτῶν οὐχ οἷόν τε, ἐν ἑτέροις οὐ
πάντη διεστηκόσιν, ὥσπερ ἐν σκιαῖς τισι καὶ κατόπτροις, τῷ τῆς ψυχῆς ὄμματι τέως
προγυμναζόμεθα, τοὺς ἐν τοῖς τακτικοῖς τὰς μελέτας ποιουμένους μιμούμενοι· οἵ γε, ἐν
χειρονομίαις καὶ ὀρχήσεσι τὴν ἐμπειρίαν κτησάμενοι, ἐπὶ τῶν ἀγώνων τοῦ ἐκ τῆς παιδιᾶς
ἀπολαύουσι κέρδους. Καὶ ἡμῖν δὴ οὖν ἀγῶνα προκεῖσθαι πάντων ἀγώνων μέγιστον
νομίζειν χρεών, ὑπὲρ οὗ πάντα ποιητέον ἡμῖν καὶ πονητέον εἰς δύναμιν ἐπὶ τὴν τούτου
παρασκευήν, καὶ ποιηταῖς καὶ λογοποιοῖς καὶ ῥήτορσι καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμιλητέον
ὅθεν ἂν μέλλῃ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν ὠφέλειά τις ἔσεσθαι. Ὥσπερ οὖν οἱ
δευσοποιοί, παρασκευάσαντες πρότερον θεραπείαις τισὶν ὅ τι ποτ' ἂν ᾖ τὸ δεξόμενον τὴν
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βαφήν, οὕτω τὸ ἄνθος ἐπάγουσιν, ἄν τε ἁλουργόν, ἄν τέ τι ἕτερον ᾖ· τὸν αὐτὸν δὴ καὶ
ἡμεῖς τρόπον, εἰ μέλλει ἀνέκπλυτος ἡμῖν ἡ τοῦ καλοῦ παραμένειν δόξα, τοῖς ἔξω δὴ
τούτοις προτελεσθέντες, τηνικαῦτα τῶν ἱερῶν καὶ ἀπορρήτων ἐπακουσόμεθα
παιδευμάτων· καὶ οἷον ἐν ὕδατι τὸν ἥλιον ὁρᾶν ἐθισθέντες οὕτως αὐτῷ προσβαλοῦμεν
τῷ φωτὶ τὰς ὄψεις.
3. Εἰ μὲν οὖν ἔστι τις οἰκειότης πρὸς ἀλλήλους τοῖς λόγοις, προὔργου ἂν ἡμῖν αὐτῶν ἡ
γνῶσις γένοιτο· εἰ δὲ μή, ἀλλὰ τό γε παράλληλα θέντας καταμαθεῖν τὸ διάφορον οὐ
μικρὸν εἰς βεβαίωσιν τοῦ βελτίονος. Τίνι μέντοι καὶ παρεικάσας τῶν παιδεύσεων
ἑκατέραν, τῆς εἰκόνος ἂν τύχοις; Ἦπου καθάπερ φυτοῦ οἰκεία μὲν ἀρετὴ τῷ καρπῷ
βρύειν ὡραίῳ, φέρει δέ τινα κόσμον καὶ φύλλα τοῖς κλάδοις περισειόμενα· οὕτω δὴ καὶ
ψυχῇ προηγουμένως μὲν καρπὸς ἡ ἀλήθεια, οὐκ ἄχαρί γε μὴν οὐδὲ τὴν θύραθεν σοφίαν
περιβεβλῆσθαι, οἷόν τινα φύλλα σκέπην τε τῷ καρπῷ καὶ ὄψιν οὐκ ἄωρον παρεχόμενα.
Λέγεται τοίνυν καὶ Μωϋσῆς ἐκεῖνος ὁ πάνυ, οὗ μέγιστόν ἐστιν ἐπὶ σοφίᾳ παρὰ πᾶσιν
ἀνθρώποις ὄνομα, τοῖς Αἰγυπτίων μαθήμασιν ἐγγυμνασάμενος τὴν διάνοιαν, οὕτω
προσελθεῖν τῇ θεωρίᾳ Τοῦ ὄντος. Παραπλησίως δὲ τούτῳ, κἀν τοῖς κάτω χρόνοις, τὸν
σοφὸν Δανιὴλ ἐπὶ Βαβυλῶνός φασι τὴν Χαλδαίων σοφίαν καταμαθόντα, τότε τῶν θείων
ἅψασθαι παιδευμάτων.
4. Ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἄχρηστον ψυχαῖς μαθήματα τὰ ἔξωθεν δὴ ταῦτα ἱκανῶς εἴρηται· ὅπως
γε μὴν αὐτῶν μεθεκτέον ὑμῖν ἑξῆς ἂν εἴη λέγειν. Πρῶτον μὲν οὖν τοῖς παρὰ τῶν ποιητῶν,
ἵν' ἐντεῦθεν ἄρξωμαι, ἐπεὶ παντοδαποί τινές εἰσι κατὰ τοὺς λόγους, μὴ πᾶσιν ἐφεξῆς
προσέχειν τὸν νοῦν, ἀλλ' ὅταν μὲν [τὰς] τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν πράξεις ἢ λόγους ὑμῖν
διεξίωσιν, ἀγαπᾶν τε καὶ ζηλοῦν, καὶ ὅτι μάλιστα πειρᾶσθαι τοιούτους εἶναι, ὅταν δὲ ἐπὶ
μοχθηροὺς ἄνδρας ἔλθωσι τῇ μιμήσει, ταῦτα δεῖ φεύγειν ἐπιφρασσομένους τὰ ὦτα οὐχ
ἧττον ἢ τὸν Ὀδυσσέα φασὶν ἐκεῖνοι τὰ τῶν Σειρήνων μέλη. Ἡ γὰρ πρὸς τοὺς φαύλους
τῶν λόγων συνήθεια ὁδός τίς ἐστιν ἐπὶ τὰ πράγματα. Διὸ δὴ πάσῃ φυλακῇ τὴν ψυχὴν
τηρητέον, μὴ διὰ τῆς τῶν λόγων ἡδονῆς παραδεξάμενοί τι λάθωμεν τῶν χειρόνων, ὥσπερ
οἱ τὰ δηλητήρια μετὰ τοῦ μέλιτος προσιέμενοι. Οὐ τοίνυν <ἐν πᾶσιν> ἐπαινεσόμεθα τοὺς
ποιητάς, οὐ λοιδορουμένους, οὐ σκώπτοντας, οὐκ ἐρῶντας ἢ μεθύοντας μιμουμένους,
οὐχ ὅταν τραπέζῃ πληθούσῃ καὶ ᾠδαῖς ἀνειμέναις τὴν εὐδαιμονίαν ὁρίζωνται. Πάντων
δὲ ἥκιστα περὶ θεῶν τι διαλεγομένοις προσέξομεν, καὶ μάλισθ' ὅταν ὡς περὶ πολλῶν τε
αὐτῶν διεξίωσι καὶ τούτων οὐδ' ὁμονοούντων. Ἀδελφὸς γὰρ δὴ παρ' ἐκείνοις
διαστασιάζει πρὸς ἀδελφόν, καὶ γονεὺς πρὸς παῖδας, καὶ τούτοις αὖθις πρὸς τοὺς
τεκόντας πόλεμός ἐστιν ἀκήρυκτος. Μοιχείας δὲ θεῶν καὶ ἔρωτας καὶ μίξεις ἀναφανδόν,
καὶ ταύτας γε μάλιστα τοῦ κορυφαίου πάντων καὶ ὑπάτου Διός, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἃ κἂν
περὶ βοσκημάτων τις λέγων ἐρυθριάσειε, τοῖς ἐπὶ σκηνῆς καταλείψομεν. Ταὐτὰ δὴ ταῦτα
λέγειν καὶ περὶ συγγραφέων ἔχω, καὶ μάλισθ' ὅταν ψυχαγωγίας ἕνεκα τῶν ἀκουόντων
λογοποιῶσι. Καὶ ῥητόρων δὲ τὴν περὶ τὸ ψεύδεσθαι τέχνην οὐ μιμησόμεθα. Οὔτε γὰρ ἐν
δικαστηρίοις, οὔτ' ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσιν ἐπιτήδειον ἡμῖν τὸ ψεῦδος, τοῖς τὴν ὀρθὴν
ὁδὸν καὶ ἀληθῆ προελομένοις τοῦ βίου, οἷς τὸ μὴ δικάζεσθαι νόμῳ προστεταγμένον
ἐστίν. Ἀλλ' ἐκεῖνα αὐτῶν μᾶλλον ἀποδεξόμεθα, ἐν οἷς ἀρετὴν ἐπῄνεσαν, ἢ πονηρίαν
διέβαλον. Ὡς γὰρ τῶν ἀνθέων τοῖς μὲν λοιποῖς ἄχρι τῆς εὐωδίας ἢ τῆς χρόας ἐστὶν ἡ
ἀπόλαυσις, ταῖς μελίτταις δ' ἄρα καὶ μέλι λαμβάνειν ἀπ' αὐτῶν ὑπάρχει, οὕτω δὴ
κἀνταῦθα τοῖς μὴ τὸ ἡδὺ καὶ ἐπίχαρι μόνον τῶν τοιούτων λόγων διώκουσιν ἔστι τινὰ καὶ
ὠφέλειαν ἀπ'αὐτῶν εἰς τὴν ψυχὴν ἀποθέσθαι. Κατὰ πᾶσαν δὴ οὖν τῶν μελιττῶν τὴν
εἰκόνα τῶν λόγων ἡμῖν μεθεκτέον. Ἐκεῖναί τε γὰρ οὔτε ἅπασι τοῖς ἄνθεσι παραπλησίως
ἐπέρχονται, οὔτε μὴν οἷς ἂν ἐπιπτῶσιν ὅλα φέρειν ἐπιχειροῦσιν, ἀλλ'ὅσον αὐτῶν
ἐπιτήδειον πρὸς τὴν ἐργασίαν λαβοῦσαι, τὸ λοιπὸν χαίρειν ἀφῆκαν· ἡμεῖς τε, ἢν
σωφρονῶμεν, ὅσον οἰκεῖον ἡμῖν καὶ συγγενὲς τῇ ἀληθείᾳ παρ' αὐτῶν κομισάμενοι,
ὑπερβησόμεθα τὸ λειπόμενον. Καὶ καθάπερ τῆς ῥοδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τὰς
ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγων ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι,
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τὸ βλαβερὸν φυλαξόμεθα. Εὐθὺς οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐπισκοπεῖν ἕκαστον τῶν μαθημάτων, καὶ
συναρμόζειν τῷ τέλει προσῆκε, κατὰ τὴν Δωρικὴν παροιμίαν, τὸν λίθον ποτὶ τὰν σπάρτον
ἄγοντας.
5. Καὶ ἐπειδήπερ δι' ἀρετῆς ἐπὶ τὸν βίον ἡμῖν κα<τα>θεῖναι δεῖ τὸν ἕτερον, εἰς ταύτην δὲ
πολλὰ μὲν ποιηταῖς, πολλὰ δὲ συγγραφεῦσι, πολλῷ δὲ ἔτι πλείω φιλοσόφοις ἀνδράσιν
ὕμνηται, τοῖς τοιούτοις τῶν λόγων μάλιστα προσεκτέον. Οὐ μικρὸν γὰρ τὸ ὄφελος,
οἰκειότητά τινα καὶ συνήθειαν ταῖς τῶν νέων ψυχαῖς τῆς ἀρετῆς ἐγγενέσθαι· ἐπείπερ
ἀμετάστατα πέφυκεν εἶναι τὰ τῶν τοιούτων μαθήματα, δι' ἁπαλότητα τῶν ψυχῶν εἰς
βάθος ἐνσημαινόμενα. Ἢ τί ποτε ἄλλο διανοηθέντα τὸν Ἡσίοδον ὑπολάβωμεν ταυτὶ
ποιῆσαι τὰ ἔπη ἃ πάντες ᾄδουσιν, ἢ οὐχὶ προτρέποντα τοὺς νέους ἐπ' ἀρετήν; Ὅτι τραχεῖα
μὲν πρῶτον καὶ δύσβατος καὶ ἱδρῶτος συχνοῦ καὶ πόνου πλήρης ἡ πρὸς ἀρετὴν φέρουσα
καὶ ἀνάντης ὁδός. Διόπερ οὐ παντὸς οὔτε προσβῆναι αὐτῇ διὰ τὸ ὄρθιον, οὔτε προσβάντα
ῥᾳδίως ἐπὶ τὸ ἄκρον ἐλθεῖν. Ἄνω δὲ γενομένῳ ὁρᾶν ὑπάρχει ὡς μὲν λεία τε καὶ καλή, ὡς
δὲ ῥᾳδία τε καὶ εὔπορος, καὶ τῆς ἑτέρας ἡδίων τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ἀγούσης, ἣν ἀθρόον
εἶναι λαβεῖν ἐκ τοῦ σύνεγγυς ὁ αὐτὸς οὗτος ποιητὴς ἔφησεν. Ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ οὐδὲν
ἕτερον ἢ προτρέπων ἡμᾶς ἐπ'ἀρετήν, καὶ προκαλούμενος ἅπαντας ἀγαθοὺς εἶναι, ταῦτα
διελθεῖν καὶ ὥστε μὴ καταμαλακισθέντας πρὸς τοὺςπόνους προαποστῆναι τοῦ τέλους.
Καὶ μέντοι, καὶ εἴ τις ἕτερος ἐοικότα τούτοις τὴν ἀρετὴν ὕμνησεν, ὡς εἰς ταὐτὸν ἡμῖν
φέροντας τοὺς λόγους ἀποδεχώμεθα.
Ὡς δ' ἐγώ τινος ἤκουσα δεινοῦ καταμαθεῖν ἀνδρὸς ποιητοῦ διάνοιαν, πᾶσα μὲν ἡ ποίησις
τῷ Ὁμήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος, καὶ πάντα αὐτῷ πρὸς τοῦτο φέρει, ὅ τι μὴ Κεφαλλήνων
πεποίηκε, γυμνὸν ἐκ τοῦ ναυαγίου περισωθέντα, πρῶτον μὲν αἰδέσαι τὴν βασιλίδα
φανέντα μόνον, τοσούτου δεῖν αἰσχύνην ὀφλῆσαι γυμνὸν ὀφθέντα, ἐπειδήπερ αὐτὸν
ἀρετῇ ἀντὶ ἱματίων κεκοσμημένον ἐποίησε· ἔπειτα μέντοι καὶ τοῖς λοιποῖς Φαίαξι
τοσούτου ἄξιον νομισθῆναι ὥστε ἀφέντας τὴν τρυφὴν ᾗ συνέζων, ἐκεῖνον ἀποβλέπειν
καὶ ζηλοῦν ἅπαντας, καὶ μηδένα Φαιάκων ἐν τῷ τότε εἶναι ἄλλο τι ἂν εὔξασθαι μᾶλλον
ἢ Ὀδυσσέα γενέσθαι, καὶ ταῦτα ἐκ ναυαγίου περισωθέντα. Ἐν τούτοις γὰρ ἔλεγεν ὁ τοῦ
ποιητοῦ τῆς διανοίας ἐξηγητὴς μονονουχὶ βοῶντα λέγειν τὸν Ὅμηρον ὅτι· Ἀρετῆς ὑμῖν
ἐπιμελητέον, ὦ ἄνθρωποι, ἣ καὶ ναυαγήσαντι συνεκνήχεται καὶ ἐπὶ τῆς χέρσου γενόμενον
γυμνὸν τιμιώτερον ἀποδείξει τῶν εὐδαιμόνων Φαιάκων. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει. Τὰ μὲν ἄλλα
τῶν κτημάτων οὐ μᾶλλον τῶν ἐχόντων ἢ καὶ οὑτινοσοῦν τῶν ἐπιτυχόντων ἐστίν, ὥσπερ
ἐν παιδιᾷ κύβων τῇδε κἀκεῖσε μεταβαλλόμενα· μόνη δὲ κτημάτων ἡ ἀρετὴ ἀναφαίρετον,
καὶ ζῶντι καὶ τελευτήσαντι παραμένουσα. Ὅθεν δὴ καὶ Σόλων μοι δοκεῖ πρὸς τοὺς
εὐπόρους εἰπεῖν τό·
Ἀλλ' ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειψόμεθα
τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον· ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον αἰεί,
χρήματα δ' ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει.
Παραπλήσια δὲ τούτοις καὶ τὰ Θεόγνιδος, ἐν οἷς φησι τὸν θεόν, ὅντινα δὴ καί φησι, τοῖς
ἀνθρώποις τὸ τάλαντον ἐπιρρέπειν ἄλλοτε ἄλλως, «ἄλλοτε μὲν πλουτεῖν, ἄλλοτε δὲ
μηδὲν ἔχειν».
Καὶ μὴν καὶ ὁ Κεῖός που σοφιστὴς τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμάτων ἀδελφὰ τούτοις εἰς ἀρετὴν
καὶ κακίαν ἐφιλοσόφησεν· ᾧ δὴ καὶ αὐτῷ τὴν διάνοιαν προσεκτέον· οὐ γὰρ ἀπόβλητος ὁ
ἀνήρ. Ἔχει δὲ οὕτω πως ὁ λόγος αὐτῷ, ὅσα πάρεργον· οὐχ ἥκιστα δὲ ἐν οἷς τὸν στρατηγὸν
τῶν ἐγὼ τοῦ ἀνδρὸς τῆς διανοίας μέμνημαι, ἐπεὶ τά γε ῥήματα οὐκ ἐπίσταμαι, πλήν γε δὴ
ὅτι ἁπλῶς οὕτως εἴρηκεν ἄνευ μέτρου· ὅτι νέῳ ὄντι τῷ Ἡρακλεῖ κομιδῇ, καὶ σχεδὸν
ταύτην ἄγοντι τὴν ἡλικίαν, ἣν καὶ ὑμεῖς νῦν, βουλευομένῳ ποτέραν τράπηται τῶν ὁδῶν,
τὴν διὰ τῶν πόνων ἄγουσαν πρὸς ἀρετήν, ἢ τὴν ῥᾴστην, προσελθεῖν δύο γυναῖκας, ταύτας
δὲ εἶναι Ἀρετὴν καὶ Κακίαν. Εὐθὺς μὲν οὖν καὶ σιωπώσας ἐμφαίνειν ἀπὸ τοῦ σχήματος
τὸ διάφορον. Εἶναι γὰρ τὴν μὲν ὑπὸ κομμωτικῆς διεσκευασμένην εἰς κάλλος, καὶ ὑπὸ
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τρυφῆς διαρρεῖν, καὶ πάντα ἑσμὸν ἡδονῆς ἐξηρτημένην ἄγειν· ταῦτά τε οὖν δεικνύναι,
καὶ ἔτι πλείω τούτων ὑπισχνουμένην, ἕλκειν ἐπιχειρεῖν τὸν Ἡρακλέα πρὸς ἑαυτήν· τὴν δ'
ἑτέραν κατεσκληκέναι, καὶ αὐχμεῖν, καὶ σύντονον βλέπειν, καὶ λέγειν τοιαῦτα ἕτερα·
ὑπισχνεῖσθαι γὰρ οὐδὲν ἀνειμένον, οὐδὲ ἡδύ, ἀλλ'ἱδρῶτας μυρίους καὶ πόνους καὶ
κινδύνους, διὰ πάσης ἠπείρου τε καὶ θαλάσσης, ἆθλον δὲ τούτων εἶναι θεὸν γενέσθαι, ὡς
ὁ ἐκείνου λόγος· ᾗπερ δὴ καὶ τελευτῶντα τὸν Ἡρακλέα συνέπεσθαι.
6. Καὶ σχεδὸν ἅπαντες ὧν δὴ καὶ λόγος τίς ἐστιν ἐπὶ σοφίᾳ, ἢ μικρὸν ἢ μεῖζον εἰς δύναμιν
ἕκαστος ἐν τοῖς ἑαυτῶν συγγράμμασιν ἀρετῆς ἔπαινον διεξῆλθον· οἷς πειστέον καὶ
πειρατέον ἐπὶ τοῦ βίου δεικνύναι τοὺς λόγους. Ὡς ὅ γε τὴν ἄχρι ῥημάτων παρὰ τοῖς
ἄλλοις φιλοσοφίαν ἔργῳ βεβαιῶν οἶος πέπνυται· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. Καί μοι δοκεῖ τὸ
τοιοῦτον παραπλήσιον εἶναι ὥσπερ ἂν εἰ ζωγράφου θαυμαστόν τι οἷον κάλλος ἀνθρώπου
μιμησαμένου, ὁ δὲ αὐτὸς εἴη τοιοῦτος ἐπὶ τῆς ἀληθείας οἷον ἐπὶ τῶν πινάκων ἐκεῖνος
ἔδειξεν. Ἐπεὶ τό γε λαμπρῶς μὲν ἐπαινέσαι τὴν ἀρετὴν εἰς τὸ μέσον, καὶ μακροὺς ὑπὲρ
αὐτῆς ἀποτείνειν λόγους, ἰδίᾳ δὲ τὸ ἡδὺ πρὸ τῆς σωφροσύνης, καὶ τὸ πλέον ἔχειν πρὸ τοῦ
δικαίου τιμᾶν, ἐοικέναι φαίην ἂν ἔγωγε τοῖς ἐπὶ σκηνῆς ὑποκρινομένοις τὰ δράματα· οἳ
ὡς βασιλεῖς καὶ δυνάσται πολλάκις εἰσέρχονται, οὔτε βασιλεῖς ὄντες, οὔτε δυνάσται, οὐδὲ
μὲν οὖν τυχὸν ἐλεύθεροι τὸ παράπαν. Εἶτα μουσικὸς μὲν οὐκ ἂν ἑκὼν δέξαιτο
ἀνάρμοστον αὐτῷ τὴν λύραν εἶναι, καὶ χοροῦ κορυφαῖος μὴ ὅτι μάλιστα συνᾴδοντα τὸν
χορὸν ἔχειν· αὐτὸς δέ τις ἕκαστος διαστασιάσει πρὸς ἑαυτόν, καὶ οὐχὶ τοῖς λόγοις
ὁμολογοῦντα τὸν βίον παρέξεται; ἀλλ' «ἡ γλῶττα μὲν ὀμώμοκεν, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος»
κατ' Εὐριπίδην ἐρεῖ; καὶ τὸ δοκεῖν ἀγαθὸς πρὸ τοῦ εἶναι διώξεται; Ἀλλ' οὗτός ἐστιν ὁ
ἔσχατος τῆς ἀδικίας ὅρος, εἴ τι δεῖ Πλάτωνι πείθεσθαι, τὸ δοκεῖν δίκαιον εἶναι μὴ ὄντα.
7. Τοὺς μὲν οὖν τῶν λόγων οἳ τὰς τῶν καλῶν ἔχουσιν ὑποθήκας, οὕτως ἀποδεχόμεθα.
Ἐπειδὴ δὲ καὶ πράξεις σπουδαῖαι τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ἢ μνήμης ἀκολουθίᾳ πρὸς ἡμᾶς
διασώζονται, ἢ ποιητῶν ἢ συγγραφέων φυλαττόμεναι λόγοις, μηδὲ τῆς ἐντεῦθεν
ὠφελείας ἀπολειπώμεθα. Οἷον, ἐλοιδόρει τὸν Περικλέα τῶν ἐξ ἀγορᾶς τις ἀνθρώπων·ὁ
δὲ οὐ προσεῖχε· καὶ εἰς πᾶσαν διήρκεσαν τὴν ἡμέραν, ὁ μὲν ἀφειδῶς πλύνων αὐτὸν τοῖς
ὀνείδεσιν, ὁ δὲ οὐ μέλον αὐτῷ. Εἶτα, ἑσπέρας ἤδη καὶ σκότους, ἀπαλλαττόμενον μόλις
ὑπὸ φωτὶ παρέπεμψε Περικλῆς, ὅπως αὑτῷ μὴ διαφθαρείη τὸ πρὸς φιλοσοφίαν
γυμνάσιον. Πάλιν τις Εὐκλείδῃ τῷ Μεγαρόθεν παροξυνθεὶς θάνατον ἠπείλησε καὶ
ἐπώμοσεν· ὁ δὲ ἀντώμοσεν ἦ μὴν ἱλεώσασθαι αὐτὸν καὶ παύσειν χαλεπῶς πρὸς αὐτὸν
ἔχοντα. Πόσου ἄξιον τῶν τοιούτων τι παραδειγμάτων εἰσελθεῖν τὴν μνήμην, ἀνδρὸς ὑπὸ
ὀργῆς ἤδη κατεχομένου; Τῇ τραγῳδίᾳ γὰρ οὐ πιστευτέον «ἁπλῶς» λεγούσῃ «ἐπ' ἐχθροὺς
θυμὸς ὁπλίζει χέρα», ἀλλὰ μάλιστα μὲν μηδὲ διανίστασθαι πρὸς θυμὸν τὸ παράπαν, εἰ δὲ
μὴ ῥᾴδιον τοῦτο, ἀλλ' ὥσπερ χαλινὸν αὐτῷ τὸν λογισμὸν ἐμβάλλοντας, μὴ ἐᾶν
ἐκφέρεσθαι περαιτέρω.
Ἐπαναγάγωμεν δὲ τὸν λόγον αὖθις πρὸς τὰ τῶν σπουδαίων πράξεων παραδείγματα.
Ἔτυπτέ τις τὸν Σωφρονίσκου Σωκράτην εἰς αὐτὸ τὸ πρόσωπον ἐμπεσὼν ἀφειδῶς· ὁ δὲ
οὐκ ἀντῆρεν, ἀλλὰ παρεῖχε τῷ παροινοῦντι τῆς ὀργῆς ἐμφορεῖσθαι, ὥστε ἐξοιδεῖν ἤδη
καὶ ὕπουλον αὐτῷ τὸ πρόσωπον ὑπὸ τῶν πληγῶν εἶναι. Ὡς δ' οὖν ἐπαύσατο τύπτων, ἄλλο
μὲν οὐδὲν ὁ Σωκράτης ποιῆσαι, ἐπιγράψαι δὲ τῷ μετώπῳ λέγεται, ὥσπερ νδριάντι τὸν
δημιουργόν, ὁ δεῖνα ἐποίει· καὶ τοσοῦτον ἀμύνασθαι. Ταῦτα σχεδὸν εἰς ταὐτὸν τοῖς
ἡμετέροις φέροντα πολλοῦ ἄξιον εἶναι μιμήσασθαι τοὺς τηλικούτους φημί. Τουτὶ μὲν γὰρ
τὸ τοῦ Σωκράτους ἀδελφὸν ἐκείνῳ τῷ παραγγέλματι, ὅτι τῷ τύπτοντι κατὰ τῆς σιαγόνος
καὶ τὴν ἑτέραν παρέχειν προσῆκε, τοσούτου δεῖν ἀπαμύνασθαι, τὸ δὲ τοῦ Περικλέους ἢ
τὸ Εὐκλείδου τῷ τοὺς διώκοντας ὑπομένειν καὶ πρᾴως αὐτῶν τῆς ὀργῆς ἀνέχεσθαι, καὶ
τῷ τοῖς ἐχθροῖς εὔχεσθαι τὰ ἀγαθά, ἀλλὰ μὴ ἐπαρᾶσθαι. Ὡς ὅ γε ἐν τούτοις προπαιδευθεὶς
οὐκ ἔτ' ἂν ἐκείνοις ὡς ἀδυνάτοις διαπιστήσειεν. Οὐδ' ἂν παρέλθοιμι τὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου,
ὃς τὰς θυγατέρας Δαρείου αἰχμαλώτους λαβὼν θαυμαστόν τι οἷον τὸ κάλλος παρέχειν
μαρτυρουμένας οὐδὲ προσιδεῖν ἠξίωσεν, αἰσχρὸν εἶναι κρίνων τὸν ἄνδρας ἑλόντα
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γυναικῶν ἡττηθῆναι. Τουτὶ γὰρ εἰς ταὐτὸν ἐκείνῳ φέρει, ὅτι ὁ ἐμβλέψας πρὸς ἡδονὴν
γυναικί, κἂν μὴ τῷ ἔργῳ τὴν μοιχείαν ἐπιτελέσῃ, ἀλλὰ τῷ γε τὴν ἐπιθυμίαν τῇ ψυχῇ
παραδέξασθαι, οὐκ ἀφίεται τοῦ ἐγκλήματος. Τὸ δὲ τοῦ Κλεινίου, τῶν Πυθαγόρου
γνωρίμων ἑνός, χαλεπὸν πιστεῦσαι ἀπὸ ταὐτομάτου συμβῆναι τοῖς ἡμετέροις, ἀλλ' οὐχὶ
μιμησαμένου σπουδῇ. Τί δὲ ἦν ὃ ἐποίησεν ἐκεῖνος; Ἐξὸν δι' ὅρκου τριῶν ταλάντων
ζημίαν ἀποφυγεῖν, ὁ δὲ ἀπέτισε μᾶλλον ἢ ὤμοσε, καὶ ταῦτα εὐορκεῖν μέλλων, ἀκούσας
ἐμοὶ δοκεῖν τοῦ προστάγματος τὸν ὅρκον ἡμῖν ἀπαγορεύοντος.
8. Ἀλλ', ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, πάλιν γὰρ εἰς ταὐτὸν ἐπανίωμεν, οὐ πάντα ἐφεξῆς
παραδεκτέον ἡμῖν, ἀλλ' ὅσα χρήσιμα. Καὶ γὰρ αἰσχρὸν τῶν μὲν σιτίων τὰ βλαβερὰ
διωθεῖσθαι, τῶν δὲ μαθημάτων ἃ τὴν ψυχὴν ἡμῶν τρέφει μηδένα λόγον ἔχειν, ἀλλ' ὥσπερ
χειμάρρουν παρασύροντας ἅπαν τὸ προστυχὸν ἐμβάλλεσθαι. Καίτοι τίνα ἔχει λόγον,
κυβερνήτην μὲν οὐκ εἰκῇ τοῖς πνεύμασιν ἐφιέναι, ἀλλὰ πρὸς ὅρμους εὐθύνειν τὸ σκάφος,
καὶ τοξότην κατὰ σκοποῦ βάλλειν, καὶ μὲν δὴ καὶ χαλκευτικόν τινα ἢ τεκτονικὸν ὄντα
τοῦ κατὰ τὴν τέχνην ἐφίεσθαι τέλους, ἡμᾶς δὲ καὶ τῶν τοιούτων δημιουργῶν
ἀπολείπεσθαι, πρός γε τὸ συνορᾶν δύνασθαι τὰ ἡμέτερα; Οὐ γὰρ δὴ τῶν μὲν χειρωνακτῶν
ἐστί τι πέρας τῆς ἐργασίας, τοῦ δὲ ἀνθρωπίνου βίου σκοπὸς οὐκ ἔστι, πρὸς ὃν ἀφορῶντα
πάντα ποιεῖν καὶ λέγειν χρὴ τόν γε μὴ τοῖς ἀλόγοις παντάπασι προσεοικέναι μέλλοντα· ἢ
οὕτως ἂν εἴημεν ἀτεχνῶς κατὰ τῶν πλοίων τὰ ἀνερμάτιστα, οὐδενὸς ἡμῖν νοῦ ἐπὶ τῶν τῆς
ψυχῆς οἰάκων καθεζομένου, εἰκῇ κατὰ τὸν βίον ἄνω καὶ κάτω περιφερόμενοι. Ἀλλ'
ὥσπερ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν, εἰ δὲ βούλει, τοῖς μουσικῆς, ἐκείνων εἰσὶ τῶν ἀγώνων
αἱ μελέται ὧνπερ οἱ στέφανοι, καὶ οὐδείς γε πάλην ἀσκῶν ἢ παγκράτιον εἶτα κιθαρίζειν
ἢ αὐλεῖν μελετᾷ. Οὔκουν ὁ Πολυδάμας γε, ἀλλ' ἐκεῖνος πρὸ τοῦ ἀγῶνος τοῦ Ὀλυμπιάσι
τὰ ἅρματα ἵστη τρέχοντα, καὶ διὰ τούτων τὴν ἰσχὺν ἐκράτυνε. Καὶ ὅ γε Μίλων ἀπὸ τῆς
ἀληλειμμένης ἀσπίδος οὐκ ἐξωθεῖτο, ἀλλ'ἀντεῖχεν ὠθούμενος οὐχ ἧττον ἢ οἱ ἀνδριάντες
οἱ τῷ μολύβδῳ συνδεδεμένοι. Καὶ ἁπαξαπλῶς αἱ μελέται αὐτοῖς παρασκευαὶ τῶν ἄθλων
ἦσαν. Εἰ δὲ τὰ Μαρσύου ἢ τὰ Ὀλύμπου τῶν Φρυγῶν περιειργάζοντο κρούματα,
καταλιπόντες τὴν κόνιν καὶ τὰ γυμνάσια, ταχύ γ' ἂν στεφάνων ἢ δόξης ἔτυχον, ἢ διέφυγον
τὸ μὴ καταγέλαστοι εἶναι κατὰ τὸ σῶμα; Ἀλλ' οὐ μέντοι οὐδ' ὁ Τιμόθεος τὴν μελῳδίαν
ἀφεὶς ἐν ταῖς παλαίστραις διῆγεν. Οὐ γὰρ ἂν τοσοῦτον ὑπῆρξεν αὐτῷ διενεγκεῖν ἁπάντων
τῇ μουσικῇ, ᾧ γε τοσοῦτον περιῆν τῆς τέχνης ὥστε καὶ θυμὸν ἐγείρειν διὰ τῆς συντόνου
καὶ αὐστηρᾶς ἁρμονίας, καὶ μέντοι καὶ χαλᾶν καὶ μαλάττειν πάλιν διὰ τῆς ἀνειμένης,
ὁπότε βούλοιτο. Ταύτῃ τοι καὶ Ἀλεξάνδρῳ ποτὲ τὸ Φρύγιον ἐπαυλήσαντα ἐξαναστῆσαι
αὐτὸν ἐπὶ τὰ ὅπλα λέγεται μεταξὺ δειπνοῦντα, καὶ ἐπαναγαγεῖν πάλιν πρὸς τοὺς
συμπότας, τὴν ἁρμονίαν χαλάσαντα. Τοσαύτην ἰσχὺν ἔν τε μουσικῇ καὶ τοῖς γυμνικοῖς
ἀγῶσι πρὸς τὴν τοῦ τέλους κτῆσιν ἡ μελέτη παρέχεται.
Ἐπεὶ δὲ στεφάνων καὶ ἀθλητῶν ἐμνήσθην, ἐκεῖνοι μυρία παθόντες ἐπὶ μυρίοις, καὶ
πολλαχόθεν τὴν ῥώμην ἑαυτοῖς συναυξήσαντες, πολλὰ μὲν γυμναστικοῖς ἐνιδρώσαντες
πόνοις, πολλὰς δὲ πληγὰς ἐν παιδοτρίβου λαβόντες, δίαιταν δὲ οὐ τὴν ἡδίστην, ἀλλὰ τὴν
παρὰ τῶν γυμναστῶν αἱρούμενοι, καὶ τἄλλα, ἵνα μὴ διατρίβω λέγων, οὕτω διάγοντες ὡς
τὸν πρὸ τῆς ἀγωνίας βίον μελέτην εἶναι τῆς ἀγωνίας, τηνικαῦτα ἀποδύονται πρὸς τὸ
στάδιον, καὶ πάντα πονοῦσι καὶ κινδυνεύουσιν, ὥστε κοτίνου λαβεῖν στέφανον ἢ σελίνου,
ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων, καὶ νικῶντες ἀναρρηθῆναι παρὰ τοῦ κήρυκος. Ἡμῖν δέ, οἷς
ἆθλα τοῦ βίου πρόκειται οὕτω θαυμαστὰ πλήθει τε καὶ μεγέθει ὥστε ἀδύνατα εἶναι
ῥηθῆναι λόγῳ, ἐπ' ἄμφω καθεύδουσι, καὶ κατὰ πολλὴν διαιτωμένοις ἄδειαν, τῇ ἑτέρᾳ
λαβεῖν τῶν χειρῶν ὑπάρξει; Πολλοῦ μέντ' ἂν ἄξιον ἦν ἡ ῥᾳθυμία τῷ βίῳ, καὶ ὅ γε
Σαρδανάπαλος τὰ πρῶτα πάντων εἰς εὐδαιμονίαν ἐφέρετο, ἢ καὶ ὁ Μαργίτης, εἰ βούλει,
ὃν οὔτ' ἀροτῆρα, οὔτε σκαπτῆρα, οὔτε ἄλλο τι τῶν κατὰ τὸν βίον ἐπιτηδείων εἶναι
Ὅμηρος ἔφησεν, εἰ δὴ Ὁμήρου ταῦτα. Ἀλλὰ μὴ ἀληθὴς μᾶλλον ὁ τοῦ Πιττακοῦ λόγος,
ὃς χαλεπὸν ἔφησεν ἐσθλὸν ἔμμεναι; Διὰ πολλῶν γὰρ δὴ τῷ ὄντι πόνων διεξελθοῦσι μόλις
ἂν τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων τυχεῖν ἡμῖν περιγένοιτο, ὧν ἐν τοῖς ἄνω λόγοις οὐδὲν εἶναι
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παράδειγμα τῶν ἀνθρωπίνων ἐλέγομεν. Οὐ δὴ οὖν ῥᾳθυμητέον ἡμῖν, οὐδὲ τῆς ἐν βραχεῖ
ῥᾳστώνης μεγάλας ἐλπίδας ἀνταλλακτέον, εἴπερ μὴ μέλλοιμεν ὀνείδη τε ἕξειν καὶ
τιμωρίας ὑφέξειν, οὔ τι παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐνθάδε (καίτοι καὶ τοῦτο οὐ μικρὸν τῷ γε
νοῦν ἔχοντι), ἀλλ' ἐν τοῖς, εἴτε ὑπὸ γῆν, εἴτε καὶ ὅπου δὴ τοῦ παντὸς ὄντα τυγχάνει,
δικαιωτηρίοις. Ὡς τῷ μὲν ἀκουσίως τοῦ προσήκοντος ἁμαρτόντι κἂν συγγνώμη τις ἴσως
παρὰ τοῦ Θεοῦ γένοιτο· τῷ δὲ ἐξεπίτηδες τὰ χείρω προελομένῳ οὐδεμία παραίτησις τὸ
μὴ οὐχὶ πολλαπλασίω τὴν κόλασιν ὑποσχεῖν.
9. Τί οὖν ποιῶμεν; φαίη τις ἄν. Τί ἄλλο γε ἢ τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν ἔχειν, πᾶσαν σχολὴν
ἀπὸ τῶν ἄλλων ἄγοντας; Οὐ δὴ οὖν τῷ σώματι δουλευτέον, ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη· ἀλλὰ
τῇ ψυχῇ τὰ βέλτιστα ποριστέον, ὥσπερ ἐκ δεσμωτηρίου τῆς πρὸς τὰ τοῦ σώματος πάθη
κοινωνίας αὐτὴν διὰ φιλοσοφίας λύοντας, ἅμα δὲ καὶ τὸ σῶμα τῶν παθῶν κρεῖττον
ἀπεργαζομένους, γαστρὶ μέν γε τὰ ἀναγκαῖα ὑπηρετοῦντας, οὐχὶ τὰ ἥδιστα, ὡς οἵ γε
τραπεζοποιούς τινας καὶ μαγείρους περινοοῦντες, καὶ πᾶσαν διερευνώμενοι γῆν τε καὶ
θάλασσαν, οἷόν τινι χαλεπῷ δεσπότῃ φόρους ἀπάγοντες, ἐλεεινοὶ τῆς ἀσχολίας, τῶν ἐν
ᾅδου κολαζομένων οὐδὲν πάσχοντες ἀνεκτότερον, ἀτεχνῶς εἰς πῦρ ξαίνοντες, καὶ
κοσκίνῳ φέροντες ὕδωρ, καὶ εἰς τετρημένον ἀντλοῦντες πίθον, οὐδὲν πέρας τῶν πόνων
ἔχοντες. Κουρὰς δὲ καὶ ἀμπεχόνας ἔξω τῶν ἀναγκαίων περιεργάζεσθαι, ἢ δυστυχούντων
ἐστί, κατὰ τὸν Διογένους λόγον, ἢ ἀδικούντων. Ὥστε καλλωπιστὴν εἶναι καὶ
ὀνομάζεσθαι ὁμοίως αἰσχρὸν ἡγεῖσθαί φημι δεῖν τοὺς τοιούτους ὡς τὸ ἑταιρεῖν ἢ
ἀλλοτρίοις γάμοις ἐπιβουλεύειν.
Τί γὰρ ἂν διαφέροι, τῷ γε νοῦν ἔχοντι, ξυστίδα ἀναβεβλῆσθαι, ἤ τι τῶν φαύλων ἱμάτιον
φέρειν, ἕως ἂν μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ πρὸς χειμῶνά τε εἶναι καὶ θάλπος ἀλεξητήριον; Καὶ
τἄλλα δὴ τὸν αὐτὸν τρόπον μὴ περιττότερον τῆς χρείας κατεσκευάσθαι, μηδὲ περιέπειν
τὸ σῶμα πλέον ἢ ὡς ἄμεινον τῇ ψυχῇ. Οὐχ ἧττον γὰρ ὄνειδος ἀνδρί, τῷ γε ὡς ἀληθῶς
τῆς προσηγορίας ταύτης ἀξίῳ, καλλωπιστὴν καὶ φιλοσώματον εἶναι, ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν
παθῶν ἀγεννῶς διακεῖσθαι. Τὸ γὰρ τὴν πᾶσαν σπουδὴν εἰσφέρεσθαι ὅπως ὡς κάλλιστα
αὐτῷ τὸ σῶμα ἕξοι οὐ διαγινώσκοντός ἐστιν ἑαυτόν, οὐδὲ συνιέντος τοῦ σοφοῦ
παραγγέλματος, ὅτι οὐ τὸ ὁρώμενόν ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά τινος δεῖ περιττοτέρας
σοφίας, δι' ἧς ἕκαστος ἡμῶν ὅστις ποτέ ἐστιν ἑαυτὸν ἐπιγνώσεται. Τοῦτο δὲ μὴ
καθηραμένοις τὸν νοῦν ἀδυνατώτερον ἢ λημῶντι πρὸς τὸν ἥλιον ἀναβλέψαι. Κάθαρσις
δὲ ψυχῆς, ὡς ἀθρόως τε εἰπεῖν καὶ ὑμῖν ἱκανῶς, τὰς διὰ τῶν αἰσθήσεων ἡδονὰς ἀτιμάζειν·
μὴ ὀφθαλμοὺς ἑστιᾶν ταῖς ἀτόποις τῶν θαυματοποιῶν ἐπιδείξεσιν, ἢ σωμάτων θέαις
ἡδονῆς κέντρον ἐναφιέντων, μὴ διὰ τῶν ὤτων διεφθαρμένην μελῳδίαν τῶν ψυχῶν
καταχεῖν. Ἀνελευθερίας γὰρ δὴ καὶ ταπεινότητος ἔκγονα πάθη ἐκ τοῦ τοιοῦδε τῆς
μουσικῆς εἴδους ἐγγίνεσθαι πέφυκεν. Ἀλλὰ τὴν ἑτέραν μεταδιωκτέον ἡμῖν, τὴν ἀμείνω
τε καὶ εἰς ἄμεινον φέρουσαν, ᾗ καὶ Δαβὶδ χρώμενος, ὁ ποιητὴς τῶν ἱερῶν ᾀσμάτων, ἐκ
τῆς μανίας, ὥς φασι, τὸν βασιλέα καθίστη. Λέγεται δὲ καὶ Πυθαγόραν, κωμασταῖς
περιτυχόντα μεθύουσι, κελεῦσαι τὸν αὐλητὴν τὸν τοῦ κώμου κατάρχοντα, μεταβαλόντα
τὴν ἁρμονίαν, ἐπαυλῆσαί σφισι τὸ Δώριον· τοὺς δὲ οὕτως ἀναφρονῆσαι ὑπὸ τοῦ μέλους
ὥστε τοὺς στεφάνους ῥίψαντας, αἰσχυνομένους ἐπανελθεῖν.
Ἕτεροι δὲ πρὸς αὐλὸν κορυβαντιῶσι καὶ ἐκβακχεύονται. Τοσοῦτόν ἐστι τὸ διάφορον
ὑγιοῦς ἢ μοχθηρᾶς μελῳδίας ἀναπλησθῆναι. Ὥστε τῆς νῦν δὴ κρατούσης ταύτης ἧττον
ὑμῖν μεθεκτέον ἢ οὑτινοσοῦν τῶν προδήλως αἰσχίστων. Ἀτμούς γε μὴν παντοδαποὺς
ἡδονὴν ὀσφρήσει φέροντας τῷ ἀέρι καταμιγνύναι, ἢ μύροις ἑαυτοὺς ἀναχρώννυσθαι,
καὶ ἀπαγορεύειν αἰσχύνομαι. Τί δ' ἄν τις εἴποι περὶ τοῦ μὴ χρῆναι τὰς ἐν ἁφῇ καὶ γεύσει
διώκειν ἡδονάς, ἢ ὅτι καταναγκάζουσιν αὗται τοὺς περὶ τὴν ἑαυτῶν θήραν ἐσχολακότας,
ὥσπερ τὰ θρέμματα, πρὸς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ὑπ' αὐτὴν συννενευκότας ζῆν; Ἑνὶ δὲ λόγῳ,
παντὸς ὑπεροπτέον τοῦ σώματος τῷ μὴ ὡς ἐν βορβόρῳ ταῖς ἡδοναῖς αὐτοῦ κατορωρύχθαι
μέλλοντι, ἢ τοσοῦτον ἀνθεκτέον αὐτοῦ ὅσον, φησὶ Πλάτων, ὑπηρεσίαν φιλοσοφίᾳ
κτωμένους, ἐοικότα που λέγων τῷ Παύλῳ, ὃς παραινεῖ μηδεμίαν χρῆναι τοῦ σώματος
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πρόνοιαν ἔχειν εἰς ἐπιθυμιῶν ἀφορμήν. Ἢ τί διαφέρουσιν οἳ τοῦ μὲν σώματος, ὡς ἂν
κάλλιστα ἔχοι, φροντίζουσι, τὴν δὲ χρησομένην αὐτῷ ψυχὴν ὡς οὐδενὸς ἀξίαν
περιορῶσι, τῶν περὶ τὰ ὄργανα σπουδαζόντων, τῆς δὲ δι'αὐτῶν ἐνεργούσης τέχνης
καταμελούντων; Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον κολάζειν αὐτὸ καὶ κατέχειν, ὥσπερ θηρίου τὰς
ὁρμάς, προσῆκε καὶ τοὺς ἀπ' αὐτοῦ θορύβους ἐγγινομένους τῇ ψυχῇ οἱονεὶ μάστιγι τῷ
λογισμῷ καθικνουμένους κοιμίζειν, ἀλλὰ μὴ πάντα χαλινὸν ἡδονῆς ἀνέντας περιορᾶν τὸν
νοῦν ὥσπερ ἡνίοχον ὑπὸ δυσηνίων ἵππων ὕβρει φερομένων παρασυρόμενον ἄγεσθαι· καὶ
τοῦ Πυθαγόρου μεμνῆσθαι, ὃς τῶν συνόντων τινὰ καταμαθὼν γυμνασίοις τε καὶ σιτίοις
ἑαυτὸν εὖ μάλα κατασαρκοῦντα· »Οὗτος, ἔφη, οὐ παύσῃ χαλεπώτερον σεαυτῷ
κατασκευάζων τὸ δεσμωτήριον;» Διὸ δὴ καὶ Πλάτωνά φασι, τὴν ἐκ σώματος βλάβην
προειδόμενον, τὸ νοσῶδες χωρίον τῆς Ἀττικῆς τὴν Ἀκαδημίαν καταλαβεῖν ἐξεπίτηδες,
ἵνα τὴν ἄγαν εὐπάθειαν τοῦ σώματος, οἷον ἀμπέλου τὴν εἰς τὰ περιττὰ φοράν, περικόπτοι.
Ἐγὼ δὲ καὶ σφαλερὰν εἶναι τὴν ἐπ' ἄκρον εὐεξίαν ἰατρῶν ἤκουσα. Ὅτε τοίνυν ἡ ἄγαν
αὕτη τοῦ σώματος ἐπιμέλεια αὐτῷ τε ἀλυσιτελὴς τῷ σώματι, καὶ πρὸς τὴν ψυχὴν
ἐμπόδιόν ἐστι, τό γε ὑποπεπτωκέναι τούτῳ καὶ θεραπεύειν μανία σαφής. Ἀλλὰ μὴν εἰ
τούτου γε ὑπερορᾶν μελετήσαιμεν, σχολῇ γ' ἂν ἄλλο τι τῶν ἀνθρωπίνων θαυμάσαιμεν.
Τί γὰρ ἔτι χρησόμεθα πλούτῳ, τὰς διὰ τοῦ σώματος ἡδονὰς ἀτιμάζοντες; Ἐγὼ μὲν οὐχ
ὁρῶ, πλὴν εἰ μή, κατὰ τοὺς ἐν τοῖς μύθοις δράκοντας, ἡδονήν τινα φέροι θησαυροῖς
κατορωρυγμένοις ἐπαγρυπνεῖν. Ὅ γε μὴν ἐλευθερίως πρὸς τὰ τοιαῦτα διακεῖσθαι
πεπαιδευμένος πολλοῦ ἂν δέοι ταπεινόν τι καὶ αἰσχρὸν ἔργῳ ἢ λόγῳ ποτὲ προελέσθαι.
Τὸ γὰρ τῆς χρείας περιττότερον, κἂν Λύδιον ᾖ ψῆγμα, κἂν τῶν μυρμήκων ἔργον τῶν
χρυσοφόρων, τοσούτῳ πλέον ἀτιμάσει ὅσῳπερ ἂν ἧττον προσδέηται· αὐτὴν δὲ δήπου τὴν
χρείαν τοῖς τῆς φύσεως ἀναγκαίοις, ἀλλ' οὐ ταῖς ἡδοναῖς ὁριεῖται. Ὡς οἵ γε τῶν ἀναγκαίων
ὅρων ἔξω γενόμενοι, παραπλησίως τοῖς κατὰ τοῦ πρανοῦς φερομένοις, πρὸς οὐδὲν
στάσιμον ἔχοντες ἀποβῆναι, οὐδαμοῦ τῆς εἰς τὸ πρόσω φορᾶς ἵστανται· ἀλλ' ὅσῳπερ ἂν
πλείω προσπεριβάλωνται, τοῦ ἴσου δέονται ἢ καὶ πλείονος πρὸς τὴν τῆς ἐπιθυμίας
ἐκπλήρωσιν, κατὰ τὸν Ἐξηκεστίδου Σόλωνα, ὅς φησι·
Πλούτου δ' οὐδὲν τέρμα πεφασμένον ἀνδράσι κεῖται.
Τῷ δὲ Θεόγνιδι πρὸς ταῦτα διδασκάλῳ χρηστέον λέγοντι·
Οὐκ ἔραμαι πλουτεῖν, οὔτ' εὔχομαι, ἀλλά μοι εἴη
ζῆν ἀπὸ τῶν ὀλίγων, μηδὲν ἔχοντι κακόν.
Ἐγὼ δὲ καὶ Διογένους ἄγαμαι τὴν πάντων ὁμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων ὑπεροψίαν, ὅς γε καὶ
βασιλέως τοῦ μεγάλου ἑαυτὸν ἀπέφηνε πλουσιώτερον, τῷ ἐλαττόνων ἢ ἐκεῖνος κατὰ τὸν
βίον προσδεῖσθαι. Ἡμῖν δὲ ἄρα εἰ μὴ τὰ Πυθίου τοῦ Μυσοῦ προσείη τάλαντα, καὶ πλέθρα
γῆς τόσα καὶ τόσα, καὶ βοσκημάτων ἐσμοὶ πλείους ἢ ἀριθμῆσαι, οὐδὲν ἐξαρκέσει; Ἀλλ',
οἶμαι, προσήκει ἀπόντα τε μὴ ποθεῖν τὸν πλοῦτον, καὶ παρόντος μὴ τῷ κεκτῆσθαι μᾶλλον
φρονεῖν ἢ τῷ εἰδέναι αὐτὸν εὖ διατίθεσθαι. Τὸ γὰρ τοῦ Σωκράτους εὖ ἔχει· ὃς μέγα
φρονοῦντος πλουσίου ἀνδρὸς ἐπὶ τοῖς χρήμασιν, οὐ πρότερον αὐτὸν θαυμάσειν ἔφη πρὶν
ἂν καὶ ὅτι κεχρῆσθαι τούτοις ἐπίσταται πειραθῆναι. Ἢ Φειδίας μὲν καὶ Πολύκλειτος, εἰ
τῷ χρυσίῳ μέγα ἐφρόνουν καὶ τῷ ἐλέφαντι ὧν ὁ μὲν Ἠλείοις τὸν Δία, ὁ δὲ τὴν Ἥραν
Ἀργείοις ἐποιησάτην, καταγελάστω ἂν ἤστην ἀλλοτρίῳ πλούτῳ καλλωπιζόμενοι,
ἀφέντες τὴν τέχνην, ὑφ' ἧς καὶ ὁ χρυσὸς ἡδίων καὶ τιμιώτερος ἀπεδείχθη· ἡμεῖς δέ, τὴν
ἀνθρωπείαν ἀρετὴν οὐκ ἐξαρκεῖν ἑαυτῇ πρὸς κόσμον ὑπολαμβάνοντες, ἐλάττονος
αἰσχύνης ἄξια ποιεῖν οἰόμεθα;
Ἀλλὰ δῆτα πλούτου μὲν ὑπεροψόμεθα, καὶ τὰς διὰ τῶν αἰσθήσεων ἡδονὰς ἀτιμάσομεν,
κολακείας δὲ καὶ θωπείας διωξόμεθα, καὶ τῆς Ἀρχιλόχου ἀλώπεκος τὸ κερδαλέον τε καὶ
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ποικίλον ζηλώσομεν; Ἀλλ' οὐκ ἔστιν ὃ μᾶλλον φευκτέον τῷ σωφρονοῦντι τοῦ πρὸς δόξαν
ζῆν, καὶ τὰ τοῖς πολλοῖς δοκοῦντα περισκοπεῖν, καὶ μὴ τὸν ὀρθὸν λόγον ἡγεμόνα
ποιεῖσθαι τοῦ βίου, ὥστε, κἂν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀντιλέγειν, κἂν ἀδοξεῖν καὶ κινδυνεύειν
ὑπὲρ τοῦ καλοῦ δέῃ, μηδὲν αἱρεῖσθαι τῶν ὀρθῶς ἐγνωσμένων παρακινεῖν. Ἢ τὸν μὴ
οὕτως ἔχοντα τί τοῦ Αἰγυπτίου σοφιστοῦ φήσομεν ἀπολείπειν, ὃς φυτὸν ἐγίγνετο καὶ
θηρίον, ὁπότε βούλοιτο, καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ πάντα χρήματα; εἴπερ δὴ καὶ αὐτὸς νῦν
μὲν τὸ δίκαιον ἐπαινέσεται παρὰ τοῖς τοῦτο τιμῶσι, νῦν δὲ τοὺς ἐναντίους ἀφήσει λόγους,
ὅταν τὴν ἀδικίαν εὐδοκιμοῦσαν αἴσθηται, ὅπερ δίκης ἐστὶ κολάκων. Καὶ ὥσπερ φασὶ τὸν
πολύποδα τὴν χρόαν πρὸς τὴν ὑποκειμένην γῆν, οὕτως αὐτὸς τὴν διάνοιαν πρὸς τὰς τῶν
συνόντων γνώμας μεταβαλεῖται.
10. Ἀλλὰ ταῦτα μέν που κἀν τοῖς ἡμετέροις λόγοις τελειότερον μαθησόμεθα· ὅσον δὲ
σκιαγραφίαν τινὰ τῆς ἀρετῆς, τό γε νῦν εἶναι, ἐκ τῶν ἔξωθεν παιδευμάτων
περιγραψώμεθα. Τοῖς γὰρ ἐπιμελῶς ἐξ ἑκάστου τὴν ὠφέλειαν ἀθροίζουσιν, ὥσπερ τοῖς
μεγάλοις τῶν ποταμῶν, πολλαὶ γίνεσθαι πολλαχόθεν αἱ προσθῆκαι πεφύκασι. Τὸ γὰρ καὶ
σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ κατατίθεσθαι, οὐ μᾶλλον εἰς ἀργυρίου προσθήκην ἢ καὶ εἰς
ἡντιναοῦν ἐπιστήμην, ὀρθῶς ἔχειν ἡγεῖσθαι τῷ ποιητῇ προσῆκεν. Ὁ μὲν οὖν Βίας τῷ υἱεῖ,
πρὸς Αἰγυπτίους ἀπαίροντι, καὶ πυνθανομένῳ τί ἂν ποιῶν αὐτῷ μάλιστα κεχαρισμένα
πράττοι· «Ἐφόδιον, ἔφη, πρὸς γῆρας κτησάμενος», τὴν ἀρετὴν δὴ τὸ ἐφόδιον λέγων,
μικροῖς ὅροις αὐτὴν περιγράφων, ὅς γε ἀνθρωπίνῳ βίῳ τὴν ἀπ' αὐτῆς ὠφέλειαν ὡρίζετο.
Ἐγὼ δὲ κἂν τὸ Τιθωνοῦ τις γῆρας, κἂν τὸ Ἀργανθωνίου λέγῃ, κἂν τὸ τοῦ μακροβιωτάτου
παρ' ἡμῖν Μαθουσάλα, ὃς χίλια ἔτη τριάκοντα δεόντων βιῶναι λέγεται, κἂν σύμπαντα
τὸν ἀφ' οὗ γεγόνασιν ἄνθρωποι χρόνον ἀναμετρῇ, ὡς ἐπὶ παίδων διανοίας γελάσομαι, εἰς
τὸν μακρὸν ἀποσκοπῶν καὶ ἀγήρω αἰῶνα, οὗ πέρας οὐδὲν ἔστι τῇ ἐπινοίᾳ λαβεῖν, οὐ
μᾶλλόν γε ἢ τελευτὴν ὑποθέσθαι τῆς ἀθανάτου ψυχῆς. Πρὸς ὅνπερ κτᾶσθαι παραινέσαιμ'
ἂν τὰ ἐφόδια, πάντα λίθον, κατὰ τὴν παροιμίαν, κινοῦντας, ὅθεν ἂν μέλλῃ τις ὑμῖν ἐπ'
αὐτὸν ὠφέλεια γενήσεσθαι. Μηδ' ὅτι χαλεπὰ ταῦτα καὶ πόνου δεόμενα, διὰ τοῦτ'
ἀποκνήσωμεν· ἀλλ' ἀναμνησθέντας τοῦ παραινέσαντος, ὅτι δέοι βίον μὲν ἄριστον αὐτὸν
ἕκαστον προαιρεῖσθαι, ἡδὺν δὲ προσδοκᾶν τῇ συνηθείᾳ γενήσεσθαι, ἐγχειρεῖν τοῖς
βελτίστοις. Αἰσχρὸν γὰρ τὸν παρόντα καιρὸν προεμένους ὕστερόν ποτ' ἀνακαλεῖσθαι τὸ
παρελθόν, ὅτε οὐδὲν ἔσται πλέον ἀνιωμένοις.
Ἐγὼ μὲν οὖν ἃ κράτιστα εἶναι κρίνω, τὰ μὲν νῦν εἴρηκα, τὰ δὲ παρὰ πάντα τὸν βίον ὑμῖν
συμβουλεύσω· ὑμεῖς δέ, τριῶν ἀρρωστημάτων, μὴ τῷ ἀνιάτῳ προσεοικέναι δόξητε, μηδὲ
τὴν τῆς γνώμης νόσον παραπλησίαν τῇ τῶν εἰς τὰ σώματα δυστυχησάντων δείξητε. Οἱ
μὲν γὰρ τὰ μικρὰ τῶν παθῶν κάμνοντες, αὐτοὶ παρὰ τοὺς ἰατροὺς ἔρχονται· οἱ δὲ ὑπὸ
μειζόνων καταληφθέντες ἀρρωστημάτων, ἐφ' ἑαυτοὺς καλοῦσι τοὺς θεραπεύσοντας· οἱ
δὲ εἰς ἀνήκεστον παντελῶς μελαγχολίας αρενεχθέντες, οὐδὲ προσιόντας προσίενται. Ὃ
μὴ πάθητε νῦν ὑμεῖς τοὺς ὀρθῶς ἔχοντας τῶν λογισμῶν ἀποφεύγοντες.
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Discurso aos jovens, sobre como tirar proveito da literatura grega
I. Filhos, muitos são os motivos que me chamam para aconselhar vocês, motivos
que julgo serem os melhores e que creio que muito hão de contribuir, se vocês os
seguirem. De fato, por eu ter essa idade e por já ter me exercitado em muitas atividades,
inclusive por ter experimentado em ambas as direções bastante vicissitudes, que tudo
ensinam; tudo isso me fez experiente nas coisas dos homens, de modo a ter a capacidade
de indicar o caminho mais seguro aos que acabaram de começar a vida. E pela
familiaridade natural eu me encontro logo depois dos seus pais, a ponto de eu partilhar
um pouco da benevolência paterna, e considero que vocês, se não me enganar na
impressão, não sentem falta dos parentes ao olharem para mim. Portanto, se vocês
receberem as palavras de bom grado, haverão de ser da segunda ordem de pessoas
elogiadas por Hesíodo, se não, eu não diria nada desagradável.7 Vocês evidentemente se
lembram dos versos nos quais ele diz que o melhor é quem compreende por si mesmo o
que é necessário, bom também é aquele que segue as indicações de outros, mas aquele
que não se adequa a nenhum dos dois é inútil para tudo.8 Não se admirem que eu diga ter
descoberto algo de proveitoso da minha parte para vocês, que visitam o professor todo
dia e convivem com os antigos autores eloquentes através das palavras que deixaram.
Afinal, venho aconselhar exatamente isto: não dever entregar o leme do pensamento de
uma vez a esses homens, como de um navio, e irem com eles para onde levarem, mas
aceitar aquilo que for útil deles, sendo necessário saber o que se deve deixar de lado. O
que é isso e como discernir é o que vou ensinar começando a partir daqui.9
II. Nós, filhos, consideramos que esta vida humana não é de modo algum
importante e tampouco consideramos ou dizemos ser totalmente um bem aquilo que se
realiza somente neste mundo. Portanto, nem notoriedade de ancestrais, nem força do
corpo, nem beleza, tamanho, reputação sobre todos os homens, nem mesmo a própria
realeza, consideramos nada do que se pode chamar de grande nos assuntos humanos digno
de desejo e nem damos valor aos que possuem, mas vamos em frente com as esperanças
em um ponto mais distante e fazemos todas nossas atividades com vistas à preparação
para a outra vida. É para essa vida que aquilo que lhe for benéfico afirmamos dever amar
e perseguir com toda força, mas aquilo que não a alcança afirmamos que se deve
desprezar como digno de nada.
Que vida é essa e onde e como a viveremos atinge um ponto mais trabalhoso do
que a presente missiva e é para ouvintes mais velhos do que vocês. Contudo, ao dizer de
tal modo eu demonstraria para vocês de modo suficiente, talvez, que, se alguém reunir no
mesmo ponto toda a felicidade surgida desde que os homens nasceram, ela não se veria
igual sequer à infinitésima parte daqueles bens, mas o conjunto total dos bens desta vida
está afastado do que há de menor no outro mundo mais do que sombra e sonho distam da
realidade. E mais, para que eu faça uso de um exemplo mais familiar, o quanto a alma é
mais valiosa do que o corpo para todos, tanto é a diferença entre ambas as vidas.
Para esta vida conduzem os textos sagrados, que nos ensinam por meio de
mistérios. Mas, enquanto não for possível compreender a profundidade de seu
pensamento por causa da idade, em outros textos não totalmente afastados, como em
certas sombras ou espelhos, exercitamos previamente com o olho da alma, imitando
aqueles que fazem os exercícios táticos, eles que, ao adquirem a experiência em
pantomimas e danças, recebem nas disputas o provento das brincadeiras. E então, de fato,

7

Expressão retirada de Demóstenes, Oração sobre a coroa, 3.
Referência a Trabalhos e Dias, 293-7.
9
Expressão homérica (Homero, Odisseia, VIII, 500).
8
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está à frente de vocês uma disputa10 que é necessário considerar a maior de todas, pela
qual vocês devem fazer e sofrer de tudo à medida do possível para sua preparação e devese comunicar com poetas, escritores, oradores e todos os homens a partir de quem pode
haver uma utilidade para o cuidado da alma. Portanto, como os tingidores, ao prepararem
anteriormente com alguns procedimentos aquilo que vai receber a tinta, desse modo
fazem introduzir a cor, seja púrpura marinha, ou outra qualquer;11 do mesmo modo
também nós, se quisermos que a opinião do bem permaneça indelével em nós, depois de
termos sido iniciados previamente em autores de fora, então compreenderemos os
ensinamentos sagrados e secretos. Como aqueles acostumados a ver o sol na água, da
mesma forma voltaremos a vista diretamente para a luz.12
III. Portanto, se há alguma familiaridade entre os dois discursos, seria vantajoso o
conhecimento deles, mas se não, ao comparar lado a lado, seria possível aprender a
diferença não pequena para a consolidação do melhor. Contudo, encontraríamos que
imagem, ao comparar cada um dos ensinamentos? Talvez, como a virtude familiar de uma
planta é fazer brotar um fruto no momento correto e fornecem certa beleza também as
folhas que balançam nos galhos, assim também na alma, a verdade é o fruto principal,
porém não é desagradável e nem se deve rejeitar a sabedoria de fora, como certas folhas
que fornecem uma proteção ao fruto e uma vista não inoportuna. Diz-se, inclusive, que
Moisés, aquele grande homem, cujo nome é o maior entre todos os homens por conta da
sabedoria, exercitou anteriormente o pensamento com os ensinamentos dos egípcios13
para depois se aproximar da contemplação do Ser. De modo semelhante a esse, mesmo
nos períodos posteriores, dizem que o sábio Daniel aprendeu antes a sabedoria dos
Caldeus na Babilônia e depois atingiu os ensinamentos divinos.14
IV. Mas já foi dito bastante que os ensinamentos exteriores não são algo inútil
para as almas. Como devemos tomar parte deles é para se dizer em sequência.
Primeiramente, então, com os textos dos poetas, para que comecemos daqui, visto que
são diversos em relação às palavras, não deem atenção sempre para eles, mas, quando
mostrarem para vocês ações ou palavras dos bons homens, deve-se amá-los e invejá-los
e o quanto possível tentar ser desse modo; mas, quando se voltarem para a imitação de
homens sórdidos, deve-se fugir deles com os ouvidos tapados não menos do que eles
mesmos dizem que Odisseu fugiu dos cantos das sereias.15 De fato, a familiaridade com
textos perversos é um caminho para as ações. Por isso, deve-se cuidar da alma com toda
guarda.16 Portanto, não vamos elogiar os poetas em tudo, nem quando imitam pessoas
que insultam, ralham, são luxuriosas ou beberronas; nem quando definem a felicidade por
uma mesa repleta e o canto de odes. E menos de tudo prestaremos atenção quando
conversam algo sobre deuses, sobretudo quando narram sobre muitos deles, que nem
sequer estão de acordo entre si.17 De fato, entre eles, irmão briga com irmão,18 pai com
filhos,19 e há uma guerra não declarada destes com os pais 20. Há adultérios de deuses,21
10

Ecos da Carta aos Hebreus, 13, 1.
Imagem retirada de Platão, República, 429e.
12
Platão, República, 516a-b
13
Atos dos Apóstolos, 7, 22.
14
Deuteronômio 1, 4.
15
Homero, Odisseia, XII, 39.
16
Provérbios 4, 33.
17
Platão, República, 377e
18
Alusão, talvez, à Ilíada, que coloca deuses irmãos, como Apolo e Atena, em disputa.
19
Hesíodo, Teogonia, 453 ss.
20
Embora haja seguramente outros casos, as histórias de Crono, na Teogonia (vv 166-190), são o modelo
paradigmático desse tipo de atividade.
21
Homero, Odisseia, VII, 266-366.
11
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amores e ligações escancaradas, sobretudo do principal e superior a todos, Zeus, como
eles mesmos dizem, atividades que fariam enrubescer ao falar de animais selvagens,
deixamos sobre o palco.22 Tenho essas mesmas coisas para dizer sobre os prosadores,
sobretudo quando escrevem histórias com o propósito de divertimento. E não imitaremos
a arte dos oradores para a mentira.23 Pois nem em tribunais e nem em outras ações a
mentira nos é conveniente, nós que escolhemos o caminho correto e verdadeiro da vida,
a quem na lei é ordenado não julgar. Mas vamos acolher deles aquelas passagens nas
quais elogiam a virtude, ou censuram a perversidade.
Pois como para os outros a fruição das flores vai até o cheiro e a cor, para as
abelhas também é serventia delas tomar o mel, assim também com aqueles que não
perseguem somente o aspecto agradável e gracioso de tais discursos existe uma utilidade
desses textos para depositar na alma. Devemos tomar parte nesses discursos exatamente
como o modelo das abelhas. De fato, elas não frequentam igualmente todas as flores, pois
não tentam tirar tudo do que encontram, mas tomam aquilo que é proveitoso para o
trabalho e o restante deixam para trás. Quanto a nós, se formos sensatos, vamos conservar
deles aquilo que for familiar e natural com a verdade e passaremos por cima do restante.
E, como quando pegamos a flor da rosa evitamos os espinhos, da mesma maneira vamos
aproveitar o que for útil desses discursos, mas vamos ficar de guarda contra o que for
nocivo. Portanto, logo do começo deve-se vigiar a cada um dos ensinamentos, e ajustar o
que convém ao fim, conforme o dito dórico, “alinhando a pedra à linha.”24
V. E, visto que é pela virtude que é necessário dedicarmo-nos para a vida, muitas
vezes ela foi celebrada em hinos por poetas, muitas vezes por escritores, ainda mais por
filósofos e deve-se dar atenção a tais discursos. De fato, não é pequeno o proveito de gerar
nas almas dos jovens uma certa familiaridade e hábito da virtude; mas, dado que tais
ensinamentos são naturalmente irremovíveis,25 quando são marcados profundamente nas
almas ainda tenras.
Ou o que mais supomos que Hesíodo tenha considerado ao compor os versos que
todos cantam, senão para exortar os jovens para a virtude? “Porque o caminho que leva à
virtude é primeiro rude, difícil de passar, íngreme e cheio de suores frequentes e dores.”26
Por isso, não é todo mundo que o sobe diretamente, e nem, depois que começa a subir,
chega ao topo. Mas para quem está no alto é possível ver como é plano e belo, fácil e
transitável e mais agradável do que o outro caminho que leva ao vício, que o mesmo poeta
disse poder ser tomado em massa devido à proximidade. De fato, não julgo que ele faça
nada mais do que nos exortar para a virtude, e chamar todos para sermos bons, para que
a percorramos e para que, amolecidos diante dos sofrimentos, não desistamos antes do
fim. E, certamente, inclusive se outro tiver feito hinos à virtude de modo semelhante a
esse, acolhamos as palavras por nos levarem ao mesmo lugar.
Como eu ouvi de um homem fabuloso em interpretar o pensamento do poeta, toda
a poesia de Homero é um louvor à virtude, e tudo nele que não for acessório conduz a
isso, e não menos naqueles versos em que escreveu sobre o general dos Cefalênios.27 Nu,
salvo do naufrágio, primeiro inspirou respeito na princesa, mesmo aparecendo sozinho, e
faltou muito para ter vergonha de ser visto nu, visto que ele se fez adornado com a virtude
22

Isto é, representado nas cenas das apresentações teatrais.
Certamente um dos grandes temas de Platão, ver, entre outros exemplos, Fedro, 259e-260a.
24
No original escrito em dialeto dórico τὸν λίθον ποτὶ τὰν σπάρτον. Esse provérbio aparece transmitido
apenas por autores cristãos, como esta passagem de Basílio, e uma de Gregório de Nazianzo (Epístola 38
[Migne 38, 80A]) e outra de João Crisóstomo (Comentário à carta aos Coríntios, Homilia 35 [Migne 61,
300]).
25
Essa expressão e esse raciocínio derivam originalmente de Platão (República, 378a).
26
Paráfrase de Trabalhos e Dias, 285-90.
27
Homero indica que Ulisses lidera os cefalênios.
23
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no lugar de vestes. Em seguida, também diante dos outros feaces foi considerado digno
de tanto a ponto de deixarem as festividades que compartilhavam. Todos prestavam
atenção nele, invejavam-no e naquele período nenhum feace desejava outra coisa senão
ser Odisseu – e isso depois de ter sido salvo de um naufrágio. Nesses versos – dizia o
intérprete do pensamento do poeta – Homero só não chega a gritar: “Homens, devemos
cuidar de uma virtude que nada junto com o náufrago para a terra firme e mostra-o mais
honrado do que os felizes feaces.” E de fato é assim, pois, se pensarmos no resto das
posses, elas não são mais de quem as possui do que de quem quer que as encontre, pois
são trocadas de um lado para outro como no jogo de dados. A única posse indestrutível é
a virtude, que permanece tanto com o vivo, quanto com o morto.
Daí Sólon também me parece falar para os ricos o seguinte:
“Mas nós não pegaremos a riqueza daqueles
a troco da virtude; porque esta, sim, é sempre firme,
já as posses humanas são ora de um, ora de outro.”28
De modo semelhante são os versos de Teógnis, em que diz que deus – quem quer
que seja esse deus de que ele fala – lança o talento aos homens de modo diverso: “Ora
um é rico, ora nada tem.” 29
E, de fato, o sofista de Ceos, em algum ponto de seus escritos, filosofou questões
próximas a estas sobre virtude e vício e também se deve dar atenção ao pensamento dele,
pois não é um homem desprezível.30 O texto dele é mais ou menos assim: o quanto me
lembro do pensamento do homem, visto que não sei de cor as palavras, sei somente que
ele diz de modo simples sem metro que, quando Héracles era bastante jovem, tendo quase
a mesma idade que vocês agora possuem e estava escolhendo qual caminho tomar, aquele
que através de trabalhos levava à virtude, ou o fácil; apareceram para ele duas mulheres,
e essas eram a Virtude e a Perversidade. Logo, mesmo caladas, mostrou-se pela figura a
diferença. De fato, uma é preparada com cosméticos para a beleza, perde-a por causa do
luxo e leva pendurado consigo todo o enxame de prazeres. Ela, então, mostrava e prometia
ainda mais do que isso, tentando arrastar Héracles para si, mas a outra era recurvada,
esquálida, severa de vista e dizia outras palavras: pois não prometia nada fácil, nem
agravável, mas milhares de suores, trabalhos e perigos, por toda terra e todo o mar, e o
prêmio disso era tornar-se um deus, como dizia o discurso dele, e a esta última Héracles
seguiu até a morte.
VI. E quase todos que possuem alguma reputação de sabedoria, maior ou menor,
à medida da capacidade, fizeram um elogio da virtude em seus escritos; nesses se deve
confiar e tentar mostrar na vida as palavras. Como aquele que confirma em obra a filosofia
que dos outros vai até as palavras:
“Somente ele é sensato, os outros voam como sombras31”
E parece-me que isso é semelhante a quando um admirável pintor imita a beleza
de um homem, ele seria de tal forma de verdade como o outro mostrou nos quadros. Visto
que fazer brilhantes elogios públicos à virtude e estender longos discursos em seu favor,
mas privadamente valorizar o prazer acima da moderação e ter mais do que o justo eu
28

Sólon, Fr. 15 W. Tradução de Rafael Brunhara, tirado de
https://primeirosescritos.blogspot.com/2013/07/solon-fragmento-16-w.html (última visualização em 22/02/2019)/
29
Teógnis, 257. No original fala-se em Zeus.
30
Trata-se de Pródico de Ceos.
31
Homero, Odisseia, X, 495.
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diria se assemelhar aos que representam as peças teatrais em cena, que muitas vezes
chegam como reis e senhores, sem serem reis, nem senhores e sequer calharem de serem
livres ao menos. Ademais, um músico não aceitaria de bom grado que sua lira estivesse
desafinada, e o chefe de um coro não aceitaria que o coro não cantasse em máxima
harmonia. O homem, porém, diverge de si e não mostra uma vida em concordância com
as palavras? Mas vai falar como Eurípides: “a língua jurou, mas o coração não jurou”32?
E vai buscar parecer bom ao invés de sê-lo? Mas esse é o último limite da injustiça, se se
deve confiar em Platão: o parecer ser justo sem sê-lo.33
VII. Aceitemos desse modo os discursos que dão conselhos para o que é belo. Mas
como também as ações valiosas dos homens antigos foram salvas para nós por uma
sucessão de lembranças, preservadas nos discursos dos poetas e dos escritores, não
deixemos de lado nada do proveito dali. Por exemplo, um homem da ágora abusa de
Péricles, ele não dá atenção, e a situação continua assim por todo o dia, um injuriando
desmesuradamente com os abusos, mas o outro nem se importava com ele. Em seguida,
já tarde e escuro, Péricles o acompanhou de volta com iluminação, para que ele não
atrapalhasse a escola de filosofia.34 Novamente, alguém irritado com Euclides de Mégara,
ameaçou, jurou-o de morte; ele jurou de volta de aplacá-lo e parar com a raiva contra ele.
Qual é o valor da menção desses exemplos, um homem refreado assim da ira? De fato,
não se deve confiar na tragédia quando ela diz: “A ira arma a mão contra os inimigos,”35
mas sobretudo sequer se levantar para a ira em absoluto, mas se isso não for fácil,
lançarmos o pensamento como um freio nisso, sem deixarmos ser levados mais além.
Reconduzamos o texto novamente para os exemplos das ações dos homens
valorosos. Alguém batia em Sócrates, o filho de Sofronisco, atingindo sua face sem
poupar. Ele não respondeu, mas dava oportunidade ao insultante para descarregar a ira, a
ponto de seu rosto inchar e ficar com feridas profundas por causa dos golpes. Logo que
ele parou de bater, dizem que Sócrates nada fez, mas falou para inscrever, como o escultor
com a estátua, e o homem fez, e dessa maneira Sócrates se defendeu. Eu afirmo que essas
ações levam ao mesmo fim dos nossos textos e são muito dignas de imitação por homens
da idade de vocês. Essa história de Sócrates é irmã daquele mandamento que sugeriu a
quem bate na face dar também a outra face,36 o de Péricles e Euclides é irmão ao
mandamento de ser paciente com os que perseguem e suportar calmamente a ira deles, de
de desejar o bem aos inimigos e não amaldiçoar.37 Assim, a pessoa que é ensinada
previamente com esses exemplos não vai descurar dos outros como impossíveis. E não
vou passar ao largo do exemplo de Alexandre, que, ao tomar as filhas de Dario como
escravas, que tinham a fama de ter uma enorme beleza, não se dignou sequer a vê-las,
julgando ser vergonhoso que quem tomava homens fosse vencido por mulheres.38 De fato,
isso leva também ao mesmo lugar daquele outro mandamento, porque quem observa uma
mulher com vistas ao prazer, mesmo se não cumprir o adultério de fato, mas receber o
desejo na alma, não está livre do crime.39 A história de Clínias, um dos conhecidos de
Pitágoras, é difícil de acreditar de estar junto com os nossos espontaneamente, senão por
uma imitação com diligência. O que ele fez? Sendo possível escapar de uma dívida de
três talentos por meio de um juramento, ele pagou antes de fazer o voto, e isso fazendo
32

Eurípides, Hipólito, 612.
Citação quase literal de República, 361a.
34
Anedota comum em Plutarco, mas aparentemente retirada do texto Como alguém se perceberia
avançando em direção à virtude, 79 a.
35
Adaptação de uma tragédia atribuída a Eurípides (Reso, 84).
36
Cf. Evangelho segundo Mateus, 5, 39.
37
Evangelho segundo Mateus, 5, 44.
38
Arriano, Anábase de Alexandre, 4, 19, contra essa história de modo um pouco diferente.
39
Evangelho segundo Mateus, 4, 28.
33
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um juramento correto,40 imagino por ter ouvido nosso mandamento que proíbe o
juramento.41
VIII. Mas como dizia no começo, novamente retornemos ao ponto em questão,
não devemos aceitar tudo de imediato, mas aquilo que for útil. De fato, é vergonhoso que
rejeitemos o trigo que for maléfico, mas não demos nenhum valor aos ensinamentos que
alimentam nossa alma e sempre acolhermos o que encontrarmos como se fôssemos
arrastados por uma tempestade. De fato, há um motivo para o piloto não se lançar
livremente aos ventos, mas dirigir o barco ao porto, o arqueiro mirar o alvo e até mesmo
um trabalhador de bronze ou um carpinteiro voltarem-se para o fim de acordo com sua
arte. Quanto a nós, vamos ficar aquém desses trabalhadores, na nossa capacidade de visar
o nosso fim? De fato, não pode ser que haja um termo para trabalho do artesão, mas a
vida humana não tenha um fim, pelo qual tudo deve ser feito e dito pela pessoa que não
vai se parecer a todos os seres irracionais. De outro modo, estaríamos sem regras à
maneira dos barcos sem lastro, com nenhum propósito conduzindo os remos da nossa
alma, sendo levados para cima e para baixo na vida sem propósito.42
Como nos jogos atléticos ou, se quiser, nas exibições musicais, os exercícios
vinculam-se às modalidades em disputa pelas coroas e ninguém que treina pancrácio ou
luta exercita-se na cítara ou no aulo. Certamente não é o caso de Polidamante: pelo
contrário, ele, antes da disputa dos jogos Olímpicos, parou um carro de corrida em
movimento e aumentou sua força através desses exercícios.43 Também Mílon não foi
empurrado pelo escudo untado de azeite, mas suportou o empurrão não menos que as
estátuas atadas com chumbo.44 Como sempre, os treinos deles foram preparações para as
disputas. Se tivessem se interessado pelas notas de Mársias ou as do Olimpo Frígio e
deixassem a areia e os ginásios, rapidamente alcançariam as coroas e a fama ou fugiriam
para não serem ridicularizados pelo corpo? Tampouco Timóteo deixou a melodia e passou
a viver nas palestras. De fato, ele era capaz de se destacar tanto sobre todos os outros na
música e era tão superior na arte a ponto de, quando quisesse, despertar a ira por meio de
uma harmonia intensa e austera, de acalmar de volta e amolecer por meio do relaxamento.
Com isso, inclusive, se diz que, enquanto ele tocava ao modo frígio, fez Alexandre partir
para as armas enquanto se banqueteava e o reconduziu de volta para os convivas ao
relaxar a harmonia.45 O exercício fornece uma tal capacidade tanto na música quanto nos
jogos atléticos para a aquisição do fim.
Visto que me lembrei de coroas e disputas atléticas, esses homens, sofrendo
milhares sobre milhares dores, e incrementado de todos os meios seu vigor, muitas vezes
suaram com os esforços ginásticos, receberam muitos golpes do treinador, com a
alimentação que não era a mais agradável, mas escolhendo a que era conveniente aos
atletas, e todo resto, para que não me canse de falar, portando-se de tal modo que antes
da disputa fizeram a vida ser uma preparação para o jogo. E, no momento em que se
despem para o estádio, sofrem e se arriscam de tudo, para receber uma coroa de oliveira,
ou de aipo, ou de outro vegetal desse tipo, para vencerem e serem anunciados pelo arauto.
Quanto a nós, a quem estão dispostos jogos na vida tão admiráveis em número e
tamanho que são impossíveis de se descrever com a palavra, e é dormindo sobre ambos
40

Essa história, sem o nome de Clínias, aparece em Jâmblico, Vida de Pitágoras, 28, 144.
Êxodo, 20, 7; Deuteronômio, 5, 11.
42
A poesia grega tinha uma metáfora muito comum com relação ao navio do estado, onde a cidade é
comparada a um navio. Essa imagem aparece no fragmento 6 V de Alceu, na Antígona de Sófocles, na
República (488a-489d) e na Ode 1.14 de Horácio.
43
Essa história, entre outras relacionadas à vida de Polidamante, encontra-se no livro 6 da Descrição de
Grécia, de Pausânias.
44
Também retirada do mesmo livro de Pausânias.
45
Essa história aparece no início da Oração sobre o reino de Díon Crisóstomo.
41
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os lados e vivendo com uma grande facilidade que será possível agarrar com uma das
mãos? A preguiça é digna de muita coisa na vida, e Sardanápalo, no começo, foi levado
para a felicidade, ou Margites, se quiser, que nem arado, nem escavadeira, nem outro dos
instrumentos que Homero disse serem úteis para a vida, se é que esses versos são de
Homero.46 Mas não é mais verdadeiro o dito de Pítaco, que afirmou que o nobre é
difícil?47 De fato, somente se atravessarmos muitos esforços, de verdade, teríamos
sucesso em encontrar esses bens, que nas palavras atrás dissemos não haver nenhuma
comparação entre os assuntos humanos. Portanto, não tenhamos preguiça, nem troquemos
as grandes esperanças por um breve ataque de preguiça, senão haveremos sofrer injúrias
e suportar punições, não aqui entre os homens (embora isso também não seja pouco para
quem tem senso), mas sim nos tribunais, seja se forem sob a terra ou onde quer que eles
se localizem. Porque um certo perdão de Deus talvez haja para quem fez além do
conveniente sem querer, mas para quem escolheu maliciosamente o pior não há nenhuma
súplica para não suportar a punição em proporção muito maior.
IX. Alguém poderia dizer: o que então faremos? O que mais do que ter cuidado
com a alma, passando toda sua ocupação afastada de outros interesses? Não sejamos,
portanto, escravos do corpo, exceto aquilo que for completamente necessário. Mas que se
forneça o que há de melhor para a alma, como se a libertássemos de uma cadeia da
comunhão com as paixões do corpo,48 ao mesmo tempo trabalhando o corpo para ficar
mais forte do que as paixões49, servindo ao ventre aquilo que for necessário e não o mais
agradável. Ao contrário do que pensam alguns mestres de banquetes e cozinheiros, que
investigam toda terra e mar, como se levassem tributos a um senhor difícil, dignos de
misericórdia pela ocupação, ao sofrerem por isso nada mais insuportável do que as
punições no Hades, cardando lã crua para queimar,50 levando água com peneira, vertendo
água em um vaso furado, sem ter nenhum limite dos trabalhos.51
Ter ocupação com cortes de cabelo e vestuário além das necessidades é próprio
ou de infelizes, ou de injustos, de acordo com a palavra de Diógenes.52 Assim, afirmo que
se deve considerar igualmente vergonhoso ser ou ter fama de almofadinha e deve-se
considerar que essas pessoas têm o objetivo de libertinagem ou adultério. Que diferença
haveria, para quem é sensato, ter de se vestir com uma roupa elegante, ou portar uma
veste grosseira, enquanto não faltar nada da proteção contra o frio e o calor? Quanto ao
resto, do mesmo modo, que não se prepare o que vai além da necessidade, nem trate o
corpo mais do que para que tenha o melhor para a alma. De fato, não é uma censura menor
ao homem que é verdadeiramente digno dessa apelação ser almofadinha e amante do
corpo ou estar disposto a algum outro tipo de paixão. De fato, aplicar todo o empenho
para ter o corpo da maneira mais bela para si não é próprio de quem reconhece a si mesmo,
sem a compreensão do sábio mandamento, porque o homem não é o que se vê, mas
necessita de algo da sabedoria abundante, através da qual cada um de nós reconhece-se
como é de verdade. E isso é mais impossível aos que não purificaram a mente do que
cegos verem a luz do sol. Uma purificação da alma, para dizer de modo sucinto e
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Margites é o herói de um poema cômico atribuído a Homero, mas que já na antiguidade se duvidava de
sua autoria, como o próprio comentário de Basílio deixa claro.
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Pítaco, tirano de Mitilene, foi um dos chamados Sete Sábios da Grécia. Essa anedota encontra-se, entre
outros lugares, no Protágoras de Platão (340c).
48
A imagem do corpo como cadeia da alma é platônica. Encontra-se, por exemplo no Fédon, 82c.
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A imagem de que o corpo melhora sob a doutrina ascética é comum na literatura cristã. Ver capítulo 14
da Vida de Santo Antão de Atanásio de Alexandria.
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Isso significa, trabalhar um pedaço de lã para queimá-lo em sequência, ou seja, uma atividade inútil. Essa
punição aparece nas Leis, 780c.
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Essas imagens aparecem no Górgias, 493b.
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Diógenes Laércio, Vidas dos Filósofos, VI, 54
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suficiente para nós, é desonrar os prazeres dos sentidos: não festejar os olhos com as
exibições irreais dos acrobatas ou com as vistas dos corpos que deixam cair o aguilhão
do prazer para deter a melodia dissoluta das almas através dos ouvidos.
De fato, as paixões naturalmente geram os frutos da dependência e da baixeza a
partir dessa forma de música. Mas devemos perseguir a outra música, a melhor e que
conduz ao melhor, da qual fez uso Davi – o poeta dos cânticos sagrados – que, como
dizem, acalmava o rei da loucura.53 Diz-se também que Pitágoras, ao encontrar foliões,
ordenou o flautista que chefiava os festejos, ao trocar a harmonia, tocar para eles o modo
dórico. E eles – dizem – recobraram a sensatez sob a ação da melodia, a ponto de lançarem
fora as coroas e, envergonhados, voltarem para casa. Outros chegam até a ser coribantes
e bacantes diante do som do aulo. Tal é a diferença entre estar repleto com a melodia
saudável e a nociva. Assim, quando esta última domina, devemos tomar uma parte menor
dela do que de qualquer outro assunto dos que são evidentemente indecorosos. E me
envergonha até proibir misturar ao ar diversos elementos sem valor que trazem prazer
pelo olfato ou embelezar-se com perfumes. O que se diria sobre não perseguir os prazeres
no tato e no gosto, exceto que eles constringem as pessoas que se ocupam de sua caça,
como os filhos que vivem voltados para o ventre e o que está abaixo dele?
Para resumir: a pessoa que não vai se enterrar na imundície dos prazeres deve
desprezar totalmente o corpo e deve-se se afastar disso, diz Platão, o quanto se “adquire
de serviço para a filosofia,”54 dizendo algo parecido a Paulo, que recomenda não dever
ter nenhum cuidado com o corpo para dar início aos desejos. 55 Ou o que é diferente, uns
se preocupam com o corpo para que ele fique na melhor condição, mas desprezam a alma
que faz uso dele como digna de nada, preocupando-se com os instrumentos, mas não
dando valor à arte que opera esses instrumentos. Portanto, convém fazer o exato oposto:
castigá-lo e retê-lo, como os ímpetos das bestas. E aqueles que se encontram nesse
tumulto convém fazer descansar fazendo uso da alma como um açoite e não, ao soltar o
freio do prazer, desprezar a mente e levar como um auriga que é desviado por cavalos
difíceis levados pelo excesso.56 É preciso lembrar-se de Pitágoras, que, ciente de que um
de seus alunos se refestelava com ginásios e comidas, disse: “Ei você! Não vai parar de
deixar a cadeia ainda mais dura para você mesmo?”. Por isso que dizem que Platão,
antevendo o prejuízo para o corpo, propositalmente escolheu a região insalubre da Ática,
a Academia, para cortar o prazer excessivo do corpo, como o ramo excessivo da vinha.57
E eu mesmo ouvi de médicos que uma boa condição extrema é prejudicial.
Portanto, quanto o cuidado excessivo do corpo não é benéfico ao próprio corpo e
é um impedimento para a alma, render-se a ele e servi-lo é uma evidente loucura.
Contudo, se nos esforçarmos em desprezá-lo, facilmente nos assombraríamos com outros
aspectos da humanidade. De fato, que uso teríamos para a riqueza, nós que desprezamos
os prazeres através do corpo? Pois eu não vejo, a não ser que, à maneira dos dragões nos
mitos, traga algum prazer dormir em cima de tesouros enterrados. A pessoa que foi
ensinada a se portar livremente diante de tais coisas careceria muito para escolher algo
baixo e vergonhoso em ação ou palavra. De fato, o que está além da necessidade, mesmo
se for um fragmento lídio, mesmo se for obra das formigas que escavam ouro58, tem
menos em valor o quanto menos é necessário. Seguramente vai se orientar pela utilidade
daquilo que é naturalmente necessário e não pelos prazeres. Como aqueles que se
53

1 Samuel, 16, 14-23.
Platão, República, 498b.
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Cf. Epístola aos Romanos 13, 14; Epístola aos Gálatas 5, 16.
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Reminiscência da alegoria da carruagem do Fedro de Platão (246a – 254e).
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Essa reminiscência da fundação da Academia encontra-se em Eliano (Histórias variadas, livro 9, 10).
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Heródoto III, 102.
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localizam fora dos termos da necessidade, de modo semelhante aos que são levados para
baixo nas descidas dos montes, não têm nada firme para pisar, de modo algum param no
seu movimento para frente. Mas o quanto mais avançam, precisam do mesmo incentivo
ou de mais para a satisfação do desejo, segundo Sólon, o filho de Execestides, que diz:
“Não há nenhum termo evidente da riqueza para os homens”
Façamos uso de Teógnis como mestre, quando ele fala:
“Não gosto de ser rico, nem desejo, mas que eu
possa viver com poucas posses, não tendo nada de ruim.”59
Eu também admiro o desprezo de Diógenes por todas as coisas humanas, ele que
se disse mais rico do que o grande rei, por necessitar de menos do que aquele para a vida.60
Logo, se nós tivéssemos os talentos de Pítio, o mísio, tantos e tantos alqueires de terra,
rebanhos de gado em número além da contagem, nada bastará?61 Mas, julgo, convém, se
estiver distante disso, não desejar a riqueza e se a possuir não pensar em adquirir mais do
que saber bem dispor dela. De fato, é belo o dito de Sócrates, que, quando um homem
rico se orgulhava de suas posses, disse que se admiraria dele não antes de ele ser testado
que sabe fazer uso delas.62 Ou Fídias e Policleto, se se orgulhassem do ouro ou do marfim
a partir do qual ambos esculpiram Zeus na Élida e Hera em Argos, seriam ridículos de se
embelezarem com ouro alheio, deixando de lado a arte pela qual o ouro se mostra mais
agradável e valoroso. Quanto a nós, se supusermos que a virtude humana não basta em si
mesma para o adorno, vamos nos dignar ter uma atitude menos vergonhosa?
Mas, de fato, vamos desprezar a riqueza, e vamos desonrar os prazeres dos
sentidos, vamos expulsar a adulação e a subserviência, mas vamos admirar a astúcia e a
malícia da raposa de Arquíloco?63 Mas não deve ser o que o sensato deve mais fugir do
que o viver segundo a fama, ter em conta as opiniões da maioria e não fazer a razão reta
o líder da vida, de modo que, mesmo se contradisser a todos os homens, em nada escolher
se mover daquilo que foi corretamente conhecido. De fato, vamos dizer que a pessoa que
está nessa situação está a que distância daquele sofista egípcio,64 que se tornava planta e
bicho, quando quisesse, e fogo, água e todas as coisas? Se também ele elogiar a justiça
junto àqueles que a amam, mas emitir falas contrárias, quando perceber a injustiça em
alta conta, ação que é própria dos aduladores. E como dizem sobre o pólipo que muda a
cor de acordo com o terreno que está abaixo, da mesma forma ele muda o pensamento de
acordo com as opiniões das pessoas em sua volta.
X. Mas haveremos de aprender isso de forma mais perfeita também nos nossos
textos; faremos como um esboço da virtude, pelo menos por agora, a partir dos
ensinamentos de fora. De fato, para aqueles que ajuntarem zelosamente a utilidade de
cada um deles, como com os grandes rios, muitas adições surgem naturalmente de todos
os lados. Pois o acúmulo de pequeno sobre pequeno, não mais em relação à adição de
dinheiro do que a qualquer ciência que seja, convém considerar ser correta para o poeta.65
Bias disse para o filho, que partia para o Egito e perguntava o que ele deveria fazer para
59
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64
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que tudo ocorresse da melhor maneira: “adquirindo provisões para a velhice”,66 querendo
dizer com provisões a virtude, circunscrevendo-a em limites pequenos, que definem sua
utilidade para a vida humana. Quanto a mim, mesmo se alguém falar da honra de Titono,67
se alguém falar da de Argantônio,68 mesmo se falar do mais ancião dentre os nossos,
Matusalém,69 que dizem ter vivido novecentos e setenta anos, mesmo se medir todo o
tempo desde que os homens nasceram, hei de rir como do pensamento de crianças ao
pensar na longa eternidade sem velhice, cujo limite não é possível reconhecer no
pensamento, mas não mais do que sugerir a morte da alma imortal. Para essa eternidade
eu exortaria adquirir as provisões, movendo todas as pedras, conforme o provérbio, de
onde poderia advir para nós algum proveito para sua obtenção. Não é porque são difíceis
e requerem trabalho que nos afastaremos deles, mas lembrando-nos de quem exorta, de
que é necessário que cada um escolha a melhor vida, para esperar que se torne agradável
pelo costume, vamos arriscar nas melhores obras. De fato, é vergonhoso que relaxemos
no presente momento para deixar para o futuro, quando não haverá mais solução.
Eu já falei agora aquilo que julgo ser melhor, mas hei de aconselhar vocês ao
longo de toda a vida. E vocês, de três doenças, não julguem se assemelhar à incurável,
nem mostrem a doença da opinião próxima das que acometem os corpos. De fato, aqueles
que sofrem as doenças pequenas, vão aos médicos, mas aqueles que são pegos pelas
maiores moléstias, chamam os terapeutas para sua própria casa. Já aqueles que são
levados completamente por um ataque de melancolia, nem admitem que se aproximem.
Espero que vocês não sofram ao evitarem aqueles que têm os conselhos corretos.
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