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Valebis mihi Fronto, ubiubi es,  

mellitissime, meus amor, mea voluptas 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Para as minhas filhas e para o meu anjo da guarda 

 

 

                                                                                   “o amor nunca acaba”  

                                                                                   S. Paulo, Coríntios, 13.8 
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Nota prévia 

 

 

Esta dissertação debruça-se sobre o tema do afecto na linguagem entre 

Frontão e M. Aurélio. Foi selecionado um conjunto de cartas, que, pelo seu 

conteúdo, se consideraram, directa ou indirectamente, mais relevantes para o 

estudo em questão. No estudo do texto encontram-se ainda citações muito breves 

de outras cartas da correspondência que não foram traduzidas. 

Segue-se a edição de Michael P. J. van den Hout, M. Cornelius Fronto, 

Epistulae, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Teubner, 

Leipzig, 1988. As citações serão indicadas pelo número de página e número de 

linha. 

 

Serão utilizadas as seguintes abreviaturas do corpus frontoniano: 

Ad am. (Ad amicos) 

Ad Ant. (Ad Antoninum Imperatorem et invicem) 

Ad M. (Ad Marcum Caesarem et invicem) 

Ad Pium (Ad Antoninum Pium) 

Ad V. (Ad Verum Imperatorem et invicem) 

Add. (Additamentum epistolarum variarum acephalum) 

Ar. (Arion) 

B. p. (De bello Parthico) 

El. (De eloquentia) 

F. a. (De feriis Alsiensibus) 

G. a. (Gratiarum actio pro Carthaginiensibus) 

L. f. (Laudes fumi et pulveris) 

Nep. (De nepote amisso) 
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Or. (De orationibus) 

P. h. (Principia historiae) 

Test. (Testimonia et fragmenta). 
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1. Introdução 

 

A carta, sobretudo a carta privada, é a imitação da oralidade, amicorum 

colloquia absentium1. É metade de um diálogo. E estando ausente o recurso da 

presença física entre o que fala e o que escuta, é apenas pela escolha e pela 

combinação das palavras que o escritor mostra o seu pensamento sobre as coisas 

de um modo natural e verdadeiro. Como no diálogo, a carta deve mostrar a 

imagem da alma, εἰκὼν τῆς ψυχῆς2, de quem escreve, mas é necessário o afecto. 

Desde os séculos II-I a. C. que Demétrio, no seu tratado Sobre o Estilo, 

definiu as bases e as restrições do género epistolar3, mostrando um interesse 

preponderante pela carta privada, deixando claro que, apesar do seu papel 

informativo, o elemento mais importante era a expressão da amizade, 

φιλοφρόνησις4. Assim, o estilo representativo do autor devia adaptar-se à 

personalidade do destinatário5 e o conteúdo devia reflectir a intimidade entre os 

correspondentes6, estando presentes tanto a espontaneidade de sentimentos 

como a simplicidade de expressão7. A manifestação de amizade simples e sincera 

era a principal mensagem que a epístola devia transmitir. 

Pseudo-Demétrio, divide o quadro epistolar em vinte e um tipos de cartas 

diferentes, apresentando, no entanto, em primeiro lugar as cartas de amizade. O 

estilo amigável era usado entre correspondentes que podiam nem ser amigos 

chegados, mas era um estilo escolhido por um grupo de elite, amante da paideia 

                                                 

1 Cic. Phil. 2.7; Philostr. 2.7. Sobre a classificação das cartas, cf. Cugusi, 1983, pp. 105 ss. 

2 Demétrio, § 227; Cic. Fam. 16.16.2; Sidon. Ep. 7.18.2. 

3 Cf. Poster, 2007, pp. 22-23; Fleury, P., 2006, p. 16. 

4 Demétrio, § 231. 

5 Demétrio, § 227. 

6 Demétrio, § 224, 232. 

7 Demétrio, § 229. 
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grega. Quanto mais clara fosse a fórmula de expressão de amizade, mais directa 

e inequívoca seria a função da carta8.  

As cartas de amizade constituíram um tipo importante de corres-

pondência na Antiguidade, cuja função fundamental era a manutenção dessa 

relação. A tradição afirmava que a amizade requeria a partilha de todas as coisas 

entre homens social e moralmente iguais9, mas, diante de um impedimento de 

estarem juntos, as cartas serviriam como um substituto adequado para o 

verdadeiro companheirismo.  

Assim, não poderia deixar de se encontrar, igualmente, a afectividade e os 

sentimentos recíprocos dos correspondentes na epistolografia ciceroniana10, 

ainda que esta se concentre, na sua maioria, mais no caráter literário, social e 

político. No entanto, tal como Demétrio, Cícero declara que a carta deve adaptar-

se ao destinatário11, refletindo o carácter do remetente12. Frontão considerava que 

não havia nada mais perfeito do que as cartas de Cícero: epistulis Ciceronis nihil 

est perfectius13. E M. Aurélio declarava: epistula Ciceronis mirifice adfecit animum 

meum14. Cícero foi um dos maiores expoentes na epistolografia do mundo 

clássico, não só pelo número de cartas enviadas aos amigos e à família, mas 

também pela linguagem usada para expressar os seus sentimentos e emoções15. 

À parte das fórmulas, temas, tópicos e estilo epistolar, a amizade aparece 

como motor da correspondência até ao fim da Antiguidade. A carta particular 

                                                 

8 Poster, 2007, p. 26. 

9 Arist. E.N. 9.8.1168b, 6-8; Ter. Ad. 802-803; Cic. Verr. 2.36.89; Sen. Ben. 7.4.1, 7.12.1-5, Ep. 6.3, 20.5, 

48.2-3, 109.16; Mart. 2.43.1, Min. Fel. 1.3. 

10 Cic. Fam. 6.6.1, 8.1.1, 15.20.2.  

11 Cic. Att. 9.4.1. 

12 Cic. Att. 16.16.2. 

13 104.6: “não há nada mais perfeito do que as cartas de Cícero”. 

14 47.16: “a carta de Cícero impressionou o meu espírito de modo maravilhoso”. 

15 Cf. Williams, 2012, pp. 174-238. 
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aparece muitas vezes como o lugar privilegiado de expressão íntima de ideias e 

de expressão de sentimentos. Com Símaco, já no século IV, a carta perde o seu 

carácter informativo, desenvolvendo uma função mais social e literária, tendo 

por dever criar a relação de amizade, fazê-la funcionar e frutificar, tornando-se a 

carta num ritual à amizade. 

O carácter pouco rígido das normas epistolares, a sua forma literária 

condensada, a dependência da oralidade, a possibilidade de inserir temas e 

argumentos variados, e até disparatados, a permeabilidade fácil a todos os outros 

géneros literários, permitiram que fosse usada com objetivos específicos e 

diferenciados, como foram exemplo as cartas de Ovídio, Séneca, Plínio, Luciano, 

Élio Aristides, Frontão, Filóstrato e tantos outros. 

A correspondência frontoniana encontra-se num momento entre o 

conceito mais lato da epístola, como em Demétrio, e o interesse de amizade mais 

social cultivado em Símaco. É uma raridade na literatura latina, se considerarmos 

que se trata de uma correspondência privada e real, que não pode ser comparada 

a nenhum outro tipo epistolar. Algumas cartas parecem ter sido escritas por mão 

própria, tanto por Frontão como por M. Aurélio16, sinal de uma relação forte de 

amizade, numa época em que havia escravos para essa função: mea manu non 

scripsi, quia vesperi loto tremebat etiam manus 17. Não se trata apenas de um meio de 

comunicação entre duas pessoas, que se respeitam e consideram, e que se 

encontram distantes; não são apenas literárias por serem, na sua maioria, um 

instrumento pedagógico18, em que o destinatário fornece material para ser 

elaborado literariamente ou porque o ato de escrita é ele próprio exemplo prático 

de teoria oratória; seja qual for o assunto, as cartas de Frontão desenvolvem-se 

                                                 

16 Cf. 38.3, 55.23, 235.9. 

17 235.9: “Não escrevi pela minha mão, porque a minha mão ainda tremia, à tarde, depois de ter 

tomado banho”. 

18 Cf. Larabee, 2011. 



ANA CRISTINA PEREIRA 

12 

quase sempre à volta do conceito de amizade, de um modo sempre variado, 

matizado com as características próprias da epístola, cheio de subtilezas, 

carregado de sentimentos e emoções. Um processo muito mais íntimo, muito 

mais descontraído e familiar de troca de ideias, gostos, conhecimentos e 

sentimentos entre mestre e discípulo, estando o afecto presente ao longo de todo 

o corpo frontoniano, como um fio condutor.  

É natural que a manifestação de sentimentos abunde na parte central do 

corpus epistolar, constituído pelas cartas dirigidas, sobretudo, a M. Aurélio 

(incluindo-se as cartas dirigidas a Lúcio Vero e a Antonino Pio), sendo menor, 

comparativamente, com as cartas destinadas a outros amigos, mais breves e em 

número muito inferior. Mesmo nas cartas com motivos literários independentes 

ao género epistolar, como as que se debruçam sobre a oratória (El. e Or.), e sobre 

o elogio sofístico (L. f.), encontram-se as habituais manifestações de afecto 

presentes na linguagem masculina.  

Este sentimento, que Frontão designa por “amor”, é expresso terna e 

expansivamente, um modo estranho e bastante desconfortável para o leitor 

moderno, pois os termos que servem para o transmitir são mal compreendidos e 

de todo alheios ao costume da nossa época e um pouco chocantes em contraste 

com a ideia que temos da gravitas romana e da austeridade estóica.
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2. A época 

 

 No século II, o Império Romano estendia-se na sua extensão máxima, 

desde a Britânia até à Mesopotâmia. Não tinha sido possível continuar a 

conquista desmesurada de território, levada a cabo por Trajano, não só por 

escassez de recursos financeiros e dificuldade de recrutamento, mas também pela 

necessidade de construir muralhas para marcar fronteiras e conter a entrada 

constante de povos indesejados. A sensação de paz ilusória e a enorme riqueza 

que entrou com a anexação, a urbanização e o incremento de produção das novas 

províncias tinham dado, também, entrada à avidez e ao luxo, ao artifício e à 

futilidade. Atribuía-se a cidadania a todos os gregos, gauleses, hispânicos e 

bretões. O Oriente grego, ligado ao Ocidente latino, tinha levado à formação de 

uma cultura, baseada num intercâmbio de ideias e pessoas em que se desenvolvia 

um mecanismo de personalização, face à enorme globalização. O universo do 

homem romano alargava-se à medida do novo espaço geográfico, um misto de 

culturas, raças e religiões. Construía-se, assim, uma nova identidade, que deixava 

de lado os valores tradicionais de uma sociedade patriarcal e que começava a 

distinguir-se pelos seus méritos pessoais, tendo aparecido paralelamente a 

corrupção, a adulação e o servilismo. 

Com Adriano e os Antoninos, a chamada época de Ouro, o Bem supremo 

passara a ser a cultura, a paideia. Só a formação permitiria ao homem tornar-se “o 

melhor” e distinguia os homens cultos, os honestiores, dos ignorantes, os 

humiliores, os pepaideumenoi dos apaideutoi. Era garante de reputação pública e, 

assim, a sociedade culta, a classe senatorial e os seus amigos, uma pequena 

minoria, tornava-se o elemento unificador do império, a estrutura ideal para a 

divulgação rápida e autoritária das ideias. Por conseguinte, a retórica, ensinada 

e praticada, considerada, então, uma prática filosófica, destaca-se na construção 

do ideal de perfeição e felicidade para “todos”. Todavia, o regime continuava a 
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não permitir à eloquência as discussões políticas. Era necessário o louvor, e 

preferia-se o género epidíctico. A historiografia não passava de informação 

rápida e de escasso valor intelectual. A épica tornava-se light, logicamente na sua 

impossibilidade de criar um compromisso forte com a autoridade monárquica 

do imperador. Eram a erudição e a mestria técnica que ganhavam os louros do 

poeta, do orador, do historiador, e até mesmo do filósofo. Uma vitória 

conseguida com a polimatia superficial, que facilitava a migração dos princípios, 

e, por isso mesmo, todos os géneros pareciam submeter-se à retórica, que 

ganhava um papel essencial.  

Tal como o estudo da filosofia, o estudo da retórica influenciava a persona 

pública do cidadão em todos os aspectos da sua vida, sendo a sua aprendizagem 

indispensável. Apareceram os profissionais e entendidos nos vários campos de 

ensino e todas as villae tinham um número específico de retores, filósofos, 

gramáticos e médicos remunerados, a que Antonino Pio concedeu privilégios: 

tinham um lugar especial perante a lei e a isenção de alguns deveres públicos (ser 

deputado, ser militar, entre outros). 

Foi uma época apaixonada pelas coisas do espírito e o comércio de livros 

e as bibliotecas públicas aumentaram consideravelmente. 

Os reinos helenísticos que tinham dominado o Mediterrâneo oriental, 

depois das conquistas de Alexandre, propagaram as instituições, a língua e os 

valores gregos por todo o império romano. O reflexo da cultura grega, em 

Roma19, já se fazia sentir desde o século II a.C.. A língua grega era falada de modo 

fluente entre os mais cultos, num contexto literário e cultural, desde Cícero, e no 

século II torna-se a segunda língua de um determinado grupo de elite que 

partilhava os mesmos gostos. Na literatura sobressaem os nomes de Dio de 

Prusa, Favorino, Herodes Ático, Luciano de Samósata, Élio Aristides, do lado 

                                                 

19 Hor. Ep. 2.1.156. 
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grego. Do lado romano, Frontão, Aulo Gélio e Apuleio. Apesar da sua 

singularidade, todos representam a mesma corrente intelectual, sendo por isso 

considerada uma época de integração, em que adoptam diferentes tradições 

arcaicas, com temáticas que incidem, principalmente, no período clássico da 

história grega e na época da República romana. 

A esta cultura grega do período romano, uma combinação da atividade 

literária, cultural e política, foi atribuído, a posteriori, a partir da obra de 

Filóstrato20, o nome de Segunda Sofística21, remetendo para a primeira Sofística 

da Atenas do século V a. C., cuja máxima de Protágoras, entre outras, era: 

 

“O homem é a medida de todas as coisas”. 

 

                                                 

20 Filostr. V.S. 481, 507. 

21 Sobre a Segunda Sofística cf. Whitmarsh, 2003, pp. 269-305; Anderson, 1993; Anderson, 1990, 

pp. 91-110; Anderson, 1989, pp. 79-208. 
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3. O mestre 

 

 Sobre Marco Cornélio Frontão pouco se sabe. Tanto a sua data de 

nascimento (c. 90/95), como a data da sua morte (c. 166), bem como quase toda a 

cronologia da sua vida são imprecisas22. Natural de Cirta23 (atualmente 

Constantina, na Argélia), cidade da província romana da Numídia, no Norte de 

África, foi descendente de uma elite romanizada24. Recebeu alguma formação em 

Alexandria25, estabeleceu-se em Roma sob a orientação do filósofo Atenódoto e 

do rector Dionísio26, e terminou a sua educação como advogado e orador 

talentoso. A influência familiar tinha-lhe permitido ser pretor da Sicília e mais 

tarde questor27, mas não tinha ocupado qualquer cargo oficial de maior relevo. A 

                                                 

22 Champlin, pp. 136-159; Cova, 1994, pp. 911-913. 

23 CIL 8.5350 = Dessau 2928 = Inscr. Lat. de l’Algérie I280, Calamae in Hout. Test 1. Cirta era capital 

de uma confederação de colónias (uma outra Cirta, Chullu, Miley, Rusicade), portanto não se 

pode precisar a qual pertence Frontão. Cf. Champlin, 1980, pp. 5-8. Outras referências em 24.8. 

Um decurião, M. Cecílio Natal, refere-se a Frontão como “Cirtensis nostri”, ver in Minucius Felix, 

Octavius, 9.6. Frontão declina o patrocínio da cidade de Cirta (199.5). Referência aos deuses 

pátrios (132.19-20). Juvenal afirmava que esta província era berço de advogados (Sat. 7.11.148-9). 

24 Champlin, 1980, pp. 8-10. 

25 167.5. 

26 Atenódoto, discípulo do estóico Musónio Rufo (135.4), ensinava filosofia e retórica. Frontão 

considerava-o seu magister et parens (65.23; 137.4). Cf. M. A. Med. 1.13. Frontão refere-se ao rector 

Dionísio seu mestre apelidando-o de Tenuis (152.2), e apresenta-o como autor de uma fábula 

contra os filósofos (151.20). 

27 Test. 2. 
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sua reputação como advogado28 e a sua flexibilidade política garantiram-lhe ter 

sido eleito consul suffectus, em 14329, magistratura que declinou rapidamente30. 

 Relacionou-se com as pessoas mais proeminentes da esfera política31, 

como por exemplo o historiador Ápio32, Gneu Cláudio Severo33, Gaio Avídio 

Cássio34, general que pretendeu ascender ao poder, e Gaio Aufídio Vitorino35, 

homem com uma carreira militar brilhante, que viria a tornar-se seu genro. 

Porém mostrou-se sempre destituído de ambição política e chegou, mesmo, a 

recusar o proconsulado na Ásia em 157/158, alegando os seus habituais 

problemas de saúde. Considerava-se um amigo desinteressado da família 

imperial:  

 

quid iste Fronto tantum boni fecit, ut eum tanto opere tu diligas? caput suum pro 

te aut parentibus tuis devovit? succidaneum se pro vestris periculis subdidit? 

provinciam aliquam fideliter administravit? exercitum duxit? nihil eorum. Ne 

cotidianis quidem istis officiis circa te praeter ceteros fungitur, et immo sectator 

vel is satis infrequens. nam neque domum vestram diluculo ventitat neque cotidie 

salutat neque ubique comitatur nec semper <ex>pectat36. 

 

                                                 

28 Champlin, 1980, pp. 60-74. 

29 No segundo livro epistolar dirigido a M. Aurélio encontram-se as cartas em que Frontão se 

apresenta como cônsul na saudação inicial, sendo a primeira em 17.16. Outras referências ao 

consulado de Frontão em 32.4 e 106.4. 

30 32.13. 

31 Champlin, 1980, pp. 29-44. 

32 242.11, 244.1. 

33 170.1. 

34 175.17. 

35 61.5, 172.5, 176.5. 

36 3.20. Ver tradução infra p. 91, § 2. 
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 A sua paixão era o cultivo das letras, a pureza da língua latina, a 

eloquência. Foi uma figura central do mundo literário latino37. Conhecedor da 

arte retórica e da especificidade da língua latina, promoveu incansavelmente o 

latim, que defendia como símbolo de um nacionalismo e de uma identidade, que 

se dissolvia numa época multiculturalista em que a língua e a literatura grega 

estavam em voga38. Mas não só a época estava embebida de cultura helenística, 

como Frontão estava directamente ligado à Grécia, uma vez que era casado com 

Crátia, de ascendência grega39, que, por sua vez, era cliente e amiga de Domícia 

Lucila, mãe de M. Aurélio, uma grande amante da cultura helenista. As cartas 

dirigidas a Domícia estão escritas em grego, garante do seu ensinamento teórico, 

todavia considerava-se um bárbaro40, o que significava que não escrevia o grego 

ático puro, receando ser considerado um ignorante: nolo enim me mater tua ut 

Opicum contemnat41.  

 Mas era na língua latina que procurava, cum studio atque cura atque 

vigilantia atque multa (…) memoria42, as palavras não corrompidas, as que não 

tinham sofrido desgaste nas mãos dos autores clássicos43, as insperata atque 

inopinata verba44, a palavra mais completa, aderente e adequada ao pensamento 

que transmitia. As que se encontravam já esquecidas de modo a aproveitar toda 

a potencialidade expressiva, efectivamente disponível, toda a sua riqueza 

                                                 

37 A. Gell. N.A. 2.26, 13.28, 19.8, 19.13, 19.28. 

38 Russel, 1990, pp. 13 ss. 

39 Champlin, 1980, p. 26. 

40 21.12, 24.2, 42.10. 

41 21.14. Ver tradução infra p.115, § 1. 

42 57.17: “com dedicação, cuidado, atenção (…) e muita memória”. 

43 89.20. 

44 57.16: “as palavras inesperadas e inopinadas”. Cf. Cic. De Or. 3.153: inusitata sunt prisca fere ac 

uetustate ab usu cotidiani sermonis iam diu intermissa. 
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natural45. Aulo Gélio, contemporâneo de Frontão, apresenta-o como uma 

sumidade nesta matéria por meio do filósofo grego Favorino:  

 

”absque te”, inquit, “uno forsitan lingua protecto Graeca longe anteisset, sed tu, 

mi Fronto, quod in versu Homerico est, id facis: καί νύ κεν ἢ παρέλασσας ἢ 

ἀμφήριστον ἔθηκας”46.  

 

 Contudo, muitas vezes, as palavras não lhe bastam para expressar ou 

mesmo inspirar uma ideia, um sentimento ou ainda uma ação elevada. Então 

Frontão recorre, com a mesma acuidade, à imago47. Pretende, assim, despertar 

todos os sentidos, por vezes de forma bastante peculiar, para uma melhor 

visualização da emoção e para uma melhor apreensão do que lhe subjaz 48. Serve-

se, igualmente, da imagem para embelezar o discurso e traduzir claramente a 

força da sua retórica, não deixando de lado o ensino deste exercício, que pode 

surpreender não só pelo que exige do seu discípulo49, mas também pelo que, 

simultaneamente, lhe oferece quando o poder criativo do mestre se alarga e a 

imago se transforma em fabula:  

 

capit tum consilium Iuppiter Somni procreandi eumque in deum numerum 

adsciscit, nocti et otio praeficit eique claves oculorum tradit. herbarum quoque 

sucos, quibus corda hominum Somnus sopiret, suis Iuppiter manibus temperat; 

                                                 

45 Cf. Soverini, 1994, pp. 919-1004. 

46 A. Gell. N.A. 2.26: «“sem ti”, disse, “o único protetor, seguramente a língua grega superaria de 

longe a latina, mas tu, meu Frontão, cumpres o que está no verso homérico: e terias conseguido 

alcançar o triunfo ou terias deixado a vitória incerta”». 

47 41.10-13. 

48 Sobre o papel central da imagem na teoria frontoniana cf. Fleury, 2006, pp. 39-63. 

49 Alguns exemplos de imagens em 21.1, 40.15, 128.7. 
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securitatis et voluptatis herbae de caeli nemore advectae, de Acheruntis autem 

prateis Ieti herba petita. eius leti guttam unam aspersisse minimam, quanta 

dissimulantis lacrima esse solet. “hoc”, inquit, “suco soporem hominibus per 

oculorum repagula inriga: cuncti quibus inrigaris ilico fusi procumbent, proque 

mortuis immobiles iacebunt. tum tu ne timeto, nam vivent et paulo post, ubi 

evigilaverint, exsurgent50. 

 

 Frontão retirou o melhor do movimento arcaísta, sem se deixar cair na 

erudição enciclopédica e na vacuidade que o caracterizava51. Admirou 

igualmente os autores de inspiração democrática da República, como Catão, 

Graco e Salústio, bem como noutros escritores52 como Énio, Varrão, Catulo, 

Lucrécio, Labério e quem, se não Plauto, o maior e mais talentoso “fazedor” de 

palavras. Pois também Frontão “formou” palavras e “alterou” morfologias e 

ainda utilizou muitas que pertenciam ao latim vulgar53:  

 

                                                 

50 232.20-233.5: “Assim Júpiter decide criar o Sono, admite-o no número dos deuses, confia-lhe a 

noite e o descanso e entrega-lhe a chave dos olhos. Júpiter mistura também com as suas próprias 

mãos os sucos das ervas com que o Sono faria dormir o coração dos homens: as ervas da 

tranquilidade e do prazer foram trazidas do bosque celeste, exceto a erva da morte que tinha sido 

trazida dos prados do Aqueronte. Dizem que só empregou uma ínfima gota da erva da morte 

como a lágrima daquele que dissimula o choro. “Com este suco”, disse, “espalha o sono profundo 

aos homens pela barreira dos seus olhos: todos por quem espalhares o suco cairão sem forças 

naquele momento, ficarão imóveis com os membros mortos. Mas tu, então, não sintas receio, 

porque estão vivos e pouco depois, quando despertarem, levantar-se-ão.”. Cf. Verger, 1985, pp. 

61-73. 

51 Cf. Grube, 1965, pp. 319; Brock, 1911, pp. 25 ss. 

52 Referências aos autores antigos em 56.18, 133.12–134.6. Sobre os cânones frontonianos cf. Della 

Corte, 1987, pp. 191-197; Selvatico, 1981, pp. 225-299. 

53 Ver Marache, 1947. 
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Quod poetis concessum est ὀνοματοποιεῖν, verba nova fingere, quo facilius quod 

sentiunt exprimant, id mihi necessarium est ad gaudium meum expromendum, 

nam solitis et usitatis verbis non sum contentus, sed laetius gaudeo quam ut 

sermone volgato significare laetitiam animi mei possim54.  

 

 Inspirado e fundamentado no passado, tentava construir uma ponte 

original e criativa que permitisse uma ligação mais natural e verdadeira com os 

ouvintes. Defendia, porém, que o orador precisava de saber quais os delenimenta 

necessários para deleitar os ouvidos do vulgo, mulcendis volgi auribus, e continuar 

a ter a recta eloquentia. Um conceito de retórica extremamente atual, moldável ao 

público e às circunstâncias do momento: igitur ut populo gratum erit, ita facies atque 

ita dices55, a retórica, como meio de comunicação e um meio de conduta, tendo 

sempre em conta a audiência. 

 Desagradava-lhe a confusam … eloquentiam cata<a>hannae e o excesso de 

artificialidade da retórica dos rhetores novi, entre os quais incluía Séneca, o 

ilusionista das azeitonas, com os seus mollibus et febriculosis prunuleis56. Mas, 

apesar da sua dedicação à língua e ao seu conhecimento, Frontão foi um estilista 

crítico que não teve grandes aspirações literárias. Será Apuleio a fixar na sua obra 

muitas das convicções literárias de Frontão. 

 Aulo Gélio apresenta sempre Frontão rodeado de homens importantes e 

eloquentes57. Na sua casa do Esquilino reunia jovens que tinham a maior 

formação em literatura, história e política. Nas suas cartas encontram-se os 

nomes de Emílio Pio, Sexto Calpúrnio Juliano, Gaio Calvísio Faustiniano, Lúcio 

                                                 

54 45.19-46.3. Ver tradução infra p.141, § 1. 

55 18.12. Ver tradução infra p. 109, § 1. Cf. 122.10, 138.4; Cic. Or. 24; 159; 208. 

56 153.12, 154.3. Outras críticas ao estilo modernista em A. Gell. N.A. 11.7.1 e Petr. Satyr. 2.6. 

57 A. Gell. N.A. 2.26, 13.28, 19.8, 19.13, 19.28. 
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Gávio Claro, M. Postúmio Festo, os dois filhos de Sárdio Saturnino, Sulpício 

Corneliano e Aufídio Vitorino, entre outros58. 

 Apesar de termos muito pouco dos seus discursos59, foi considerado um 

orador excelente, o que lhe garantiu a reputação de romanae eloquentiae non 

secundum sed alterum decus60, e, provavelmente devido ao seu carácter amável e 

conservador, aliado à qualidade pedagógica do seu contubernium61, foi eleito, em 

c. 139, magister do futuro Imperador Marco Aurélio e do seu irmão Lúcio Vero62, 

o acontecimento mais importante da sua vida. 

 Frontão passou incólume por três imperadores, Adriano, Antonino e M. 

Aurélio. E já nos últimos anos de vida deixa o seu testemunho: 

 

nihil in longo vitae meae spatio a me admissum, |quod dedecori aut probo aut flagitio 

foret; nullum in aetate agunda avarum, nullum perfidum facinus meum extitisse; 

contraque multa liberaliter, multa amice, multa fideliter, multa constanter saepe 

etiam cum periculo capitis consulta. […] honores quos ipse adeptus sum nunquam 

inprobis rationibus concupivi. animo potius qua<m> corpori curando opera<m> dedi. 

studia doctrinae rei familiari meae praetuli: pauperem me quam ope cuiusquam 

adiutum, postremo egere quam poscere malui. sumptu nunquam prodigo fui, quaestu 

                                                 

58 Ver respectivamente 176.20, 168.3, 174.27, 110.10, 199.15, 177.6, 170.15, 17.19. 

59 Os fragmentos de Gratiarum Actio in Senatu pro Carthaginiensibus (256-258); e o discurso sobre 

os Cristãos reportado por Minúcio Felix, Octavius, 9.6-7, 31.1-2. 

60 Eumenius, Pan. Lat., 8.14; Auson. Grat. Actio 7.32-33: unica mihi et amplectenda est Frontonis 

imitatio; Eutrop. Breviar. 8.12.1: “Fronto, orator nobilissimus”; Martian. Capella, De Nuptiis, 5.432; 

Sidon. Apol. Ep. 7.3.3, 8.10.3: “Marcus Fronto cum reliquis orationibus emineret, in Pelopem se 

sibi praetulit”; Macrob. Saturnales, 5.1.7.  

61 172.5. Cf. Champlin, 1980, pp. 45-47. 

62 Hieronymus, Chron. Ad ann. 2181: Fronto orator insignis habetur qui M. Antoninum Verum Latinis 

litteris erudivit; Eutrop. Breviar. 8.12.1: Latinas autem eum (sc. M. Aurelium) litteras Fronto, orator 

nobilissimus, docuit. 
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interdum necessario. verum dixit sedulo, verum audivi libenter. potius duxi neglegi 

quam blandiri, tacere quam fingere, infrequens amicus esse quam frequens 

adsen<t>ator. pauca petii, non pauca merui63. 

                                                 

63 238.8-22. Ver tradução infra p. 207 e 209. 
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4. O discípulo 

 

 Marco Ânio Catílio Severo,64 filho do cônsul Ânio Vero e de Domícia 

Lucila, família com a sua origem em Espanha, nasceu em Roma, em casa dos avós 

paternos, a 26 de Abril de 121, tendo no seu nome os cognomes do seu avô 

paterno e materno, prova da importância e valor dos laços familiares e do 

ambiente tranquilo e afectuoso que o rodeou durante a sua infância65. Quando o 

seu pai, o cônsul Ânio Vero, faleceu, o imperador Adriano passou a chamar-lhe 

Ânio Veríssimo, pela rectidão e franqueza do seu caráter, tendo-lhe concedido 

honras raras para alguém tão jovem66. Foi educado em casa, com os melhores 

professores, segundo os antigos valores da austeridade e do estoicismo. A sua 

natureza séria, concentrada e reflexiva, permitiu que sentisse um gosto especial 

pela filosofia. Aos quinze anos tomou a toga viril e o seu nome passou a ter a 

forma tradicional da família do pai, Ânio Vero. Em 130, já a exercer a pretura, 

opta pelo nome Marco Ânio Vero. Em 138, o imperador Adriano escolhe para seu 

sucessor o senador Antonino com a condição de Antonino, por sua vez, adoptar 

o jovem, que opta, então, pelo nome de Marco Élio Aurélio Antonino, sendo o 

nome Aurélio do avô de Antonino Pio. Antonino continua a educação de Marco 

Aurélio (M. Aurélio), escolhendo professores que, a par do ensino das 

disciplinas, tivessem bons conhecimentos de política e dos problemas de gestão 

do estado. De uma boa formação cultural e intelectual dependia a sua força para 

vir a governar o extenso território imperial, que, apesar da paz e prosperidade 

aparentes, era ameaçado pelos inimigos em diversas frentes: a oriente, a invasão 

                                                 

64 Sobre a biografia de M. Aurélio cf.: Espírito Santo, 1996; Birley, 1993; Teixeira, Brandão, J. L., e 

Rodrigues, N. S., (trads.), 2011. 

65 M.A. Med. 1.1-4; H.A. Marc. 1.1-9. 

66 H.A. Marc. 1.10, 4.1-2; Dio, 69.21.2. 
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dos Persas; a sul, na Arménia, a invasão dos Partos; mais a ocidente, os Britânicos 

e, junto à linha do Danúbio, a invasão dos Germanos; por todo o império a 

“invasão” do Cristianismo; e a inveja pelo poder no seio do grupo imperial. A 

palavra escrita, ou dita, tinha um papel importante na construção e divulgação 

da imagem do imperador e aí entra Frontão, mestre de M. Aurélio entre 139 e 

145, chamando o jovem filósofo à realidade: dabit philosophia quod dicas, dabit 

eloquentia quo <modo dicas>67. 

 

 Todo o ensino que recebeu de Frontão teve como objetivo a sua preparação 

para governar o império, para conduzir as diversas gentes e nações, para melhor 

implementar as suas ideias, para aprender a argumentar em qualquer situação 

que pudesse surgir, para reconhecer, pela palavra, o carácter de cada um e para 

melhor se conhecer a si mesmo. Para poder cumprir, de forma “persuasiva”, a 

missão pacificadora e civilizadora que se lhe impunha, sendo ele o homem que, 

no futuro, poderia levar a concórdia e o triunfo do bem a Roma: 

 

egregio ingenio eximiaque eloquentia virum, qui plurimos virtutum suarum 

facundiaeque admiratione devinxerit; eumque amicos ac sectatores suos sita 

instituisse, ut, quamquam diversis nationibus convenae variis moribus inbuti, 

concordarent tamen et consuescerent et congregarentur, mites cum ferocibus, 

placidi cum violentis, quom superbis moderati cum crudelibus timidi: omnes dein 

paulatim vitia insita exuerent, virtutem sectarentur, probitatem condiscerent, 

pudore inpudentiam, obsequio contumaciam, benignitate malivolentiam 

commutarent68. 

                                                 

67 141.25: “a filosofia dar-te-á o que dizer, a eloquência dar-te-á como dizer”. 

68 53.13. Ver tradução infra  p. 147, § 1. Esta imagem de Marco Aurélio circulou gravada na moeda 

de Alexandria. Cf. Mionnet, 1813, nº 2045; Poole, 1802, nº 1372. Sobre o mito de Orfeu em Frontão 

cf. Portalupi, 1985, pp. 125-134. 
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 M. Aurélio agradece a Frontão por lhe ter ensinado a verdade69. Pois quem 

aprende a escrever, aprende a pensar, e quem é capaz de compreender a verdade, 

é capaz de a comunicar aos outros. Já depois de ser imperador, M. Aurélio voltará 

a recorrer aos conhecimentos do mestre, pois nessa altura a prática da retórica 

não era um prazer, mas um dever. 

 Porém é a Rústico, o estóico e amigo, a quem dedica mais linhas no seu 

livro70. Com ele “abstém-se da retórica, da poesia, de frases estudadas” e descobre 

Epicteto e uma filosofia moral, muito prática, que distingue o que depende e não 

depende do homem, sabendo suportar calmamente tudo o que lhe é exterior e 

não pode ser controlado, virando-se para dentro de si mesmo com o seu 

pensamento. A prática de autoanálise acompanhou-o durante toda a vida e 

ajudou-o, igualmente, a fazer face às pesadas responsabilidades, foi um retiro 

onde pôde encontrar o equilíbrio absoluto da sua alma ascética71. O seu espírito 

procurava a ordem universal das coisas, a lei, a razão que governa o todo e cada 

uma das suas partes, e esta filosofia era a sua religião, uma religião sem deus, 

quase absoluta. Viver em harmonia com a ordem universal é viver segundo a 

natureza em que tudo se transforma e se renova. O homem que consegue atingir 

esta perfeição “vive com os deuses”72 e este era o seu desejo supremo. 

 Com a sua adopção, M. Aurélio vai ficando cada vez mais ligado ao poder. 

Cônsul em 140, casa com a filha de Antonino em 145. Em 146 partilha o poder 

tribunício e proconsular com Antonino Pio. Imperador, após a morte de Pio em 

161, adopta o nome de Marco Aurélio Antonino e partilha o poder com L. Vero 

até 169 (data da morte de Vero), partilhando-o novamente em 177 com o seu filho 

                                                 

69 44.24. 

70 M.A. Med. 1.7. 

71 M.A. Med. 4.3, 6.29. Cf. Newman, 1989, pp. 1474-1515; Asmis, 1989, pp. 2231-2249. 

72 M.A. Med. 5.27. 



ANA CRISTINA PEREIRA 

28 

Cómodo. Para M. Aurélio a política era ética e consistia em servir a comunidade 

humana, na dedicação aos outros e na justiça. Era uma disciplina de ação que 

procurava a harmonia consigo mesmo, com os outros e com o universo, um 

sentimento de unidade e totalidade com o mundo e a sua transcendentalidade. 

Uma necessidade de aperfeiçoamento interior constante para ser, em qualquer 

circunstância, mais justo, tolerante, compreensivo e sempre incorruptível. Uma 

transformação interior, uma dimensão mais espiritual, que contém em si um 

sentimento de amor e uma reverência por tudo aquilo que é. Para poder, assim, 

expressar-se no amor pelo próximo e no amor pelo todo do qual todos fazem 

parte. 

 M. Aurélio morre a 17 de Março de 180. 
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1. O texto 

 

 Muitas são as dificuldades que emergem a par do texto frontoniano, 

apesar de nos ter chegado por via de três manuscritos, não havendo consenso 

nem quanto à sua datação, que varia entre o século V e o século VIII, nem quanto 

ao seu local de origem. 

 O primeiro manuscrito, o codex Ambrosianus E 147, constituído por 282 

páginas em estado bastante fragmentário, descoberto e editado, em 1815, por 

Angelo Mai, na altura diretor da Biblioteca Ambrosiana em Milão, e o segundo 

manuscrito, o codex Vaticanus 5750, bem mais pequeno e em melhores condições 

de conservação, com as suas 106 páginas, descoberto igualmente por Mai, em 

1819, depois da sua transferência para a Biblioteca do Vaticano, em Roma, e 

editado, juntamente com a primeira parte, em 182373; e o terceiro, o codex 

Parisinus, descoberto por Bischoff em 195874. Segundo a maioria dos filólogos, 

parece não haver dúvida de que os primeiros dois códices, em que se encontra 

grande parte da correspondência entre Frontão e Marco Aurélio, fizeram parte 

de um mesmo manuscrito: o pergaminho, datado do século V, era idêntico; a 

escrita uncial similar; alguns cadernos da porção vaticana, apesar de algumas 

lacunas, tinham seguimento nos fólios ambrosianos e encontravam-se, 

igualmente, vários textos de outros autores clássicos75 nos dois códices. A 

                                                 

73 M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii Imperatoris Epistulae. L. Veri et Antonini Pii et Apiani Epistularum 

Reliquiae. Fragmenta Frontonis et scripta grammatica. Editio prima romana plus centum epistulis aucta 

ex codice rescripto blibliothecae pontificae Vaticanae, curante A. Mai, Rome, In Collegio urbano apud 

Burliaeum, 1823. 

74 Bischoff, 1958. 

75 Cf. Hout, 1988, p. xiii. 
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preservação dos manuscritos deve-se ao facto de serem palimpsestos76 e terem 

servido, no séc. VII, de suporte para registar a cópia das Actas do Concílio da 

Calcedónia, que se realizara em 415. Todavia muitas das páginas rescritas dos 

cadernos das Actas não correspondiam à ordem das páginas dos cadernos do 

texto frontoniano, outras não tinham sido invertidas pelo copista, o que levou à 

sobreposição de linhas dos dois diferentes textos, criando uma dificuldade 

adicional à sua leitura. A ausência de numeração de muitas folhas dos cadernos 

e a ausência de alguns títulos, a par das várias e múltiplas lacunas, deixam muitos 

finais de páginas sem conjugação com o início de páginas seguintes, dando 

origem à falta de consenso entre os estudiosos, sem esquecer que mais de 290 

páginas ainda se consideram perdidas77. Como se não bastasse, o texto 

frontoniano apresentava-se já corrigido: a primeira mão que transcrevera o texto, 

datada dos séculos IV-V, tinha sido corrigida e atualizada, pouco tempo depois, 

por uma segunda mão. E uma breve anotação de gramática expunha ainda uma 

terceira mão, datada do século VI.  

A primeira edição parcial de 1815 do códice ambrosiano foi duramente 

criticada, pelo triunvirato alemão, B. G. Niebuhr, L.F. Heindorf e P. C. Buttmann, 

que se encarregaram de emendar, completar e dar uma nova ordem aos fólios, 

dissertando a partir de factos históricos do texto78, sem, no entanto, terem tido 

                                                 

76 Por baixo do texto frontoniano está o registo de cartas mais antigas, que o paleógrafo G. 

Studemund considerou serem do mesmo tempo e da mesma mão do texto de Frontão: Primum 

nobis statuendum est codicem epistularum Frontonis ter scriptum esse: et supra et infra scripturae exstant. 

Cf. Hout, 1988, p. viii.  

77 As numerações dos cadernos ainda visíveis nos manuscritos mostram que o codex original de 

Frontão deveria ter, inicialmente, 680 páginas. O conjunto da cópia das Actas mostra igualmente 

que falta um terceiro volume, que poderia conter, eventualmente, mais texto frontoniano.  

78 In Reliquiae ab Angelo Maio primum editae meliorem in ordinem digestas suisque et Ph. Buttmanni, L. 

F. Heindorfii, ac selectis A. Maii animadversionibus instructas iterum edidit B. G. Niebuhrius C. F., 

Berolini, Impensis G. Reimeri, Berlin, 1816. 
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grande êxito, uma vez que não puderam ter acesso direto aos manuscritos, que o 

cardeal guardou consigo até à sua morte.79 O cardeal incluiu este reparo na edição 

de 1823, porém muito mais grave viria a ser a consequência do seu trabalho. 

Somente em 1858, G. N. du Rieu redescobre os códices, quando procurava 

manuscritos por Itália. Este filólogo deu uma nova ordem aos fólios, corrigiu 

algumas partes e acrescentou ao texto as anotações da segunda mão, que se 

encontravam nas margens não atingidas pelo efeito catastrófico do ácido gálico 

usado por Mai na decifração do palimpsesto. O seu estudo foi seguido por Naber, 

em 186780, e ainda que o seu trabalho tivesse sido submetido a estudos críticos e 

paleográficos, teve dificuldade em distinguir as diferentes mãos no palimpsesto. 

Muitas questões ficaram por esclarecer, pois foi sempre difícil distinguir o que 

estava correto do que estava errado, o que era importante do que era conjetura. 

Muitas das dúvidas que deixou foram resolvidas pelo paleógrafo Studemund, 

que chegou a analisar cerca de sessenta cartas frontonianas do códice 

ambrosiano. Em 1895, o seu trabalho continuou a ser seguido pelo paleógrafo 

Hauler, que dedicou quarenta e cinco anos ao texto de Frontão, conseguindo 

apresentar resultados satisfatórios em inúmeros artigos, não tendo, porém, 

chegado a publicar uma nova edição. Em 1919-20, Haines segue a lição naberiana 

e apresenta uma ordem cronológica das cartas sem grande sucesso, repleta de 

erros, indicando o espaço lacunar com pouco rigor e um aparato crítico bastante 

eclético, a par de uma ortografia que se afastava das normas estabelecidas81. Em 

                                                 

79 Angelo Mai, 1782-1854. 

80 M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii Imperatoris Epistulae. L. Veri et T. Antonini Pii et Appiani 

Epistularum reliquiae. Post Angelum Maium cum codicibus Ambrosiano et Vaticano iterum contulit G. 

N. du Rieu, recensuit Samuel Adrianus Naber, Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri 1867.  

81 Haines, 1982, vol. I e II. 
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1954, Hout edita o texto frontoniano82, tendo em conta as lições anteriores, mas 

sem ter tido acesso ao estudo não publicado de Hauler. Apresentou um aparato 

crítico rigoroso em que distinguia as diferentes mãos e definiu, sempre que 

possível, o espaço das lacunas. Um trabalho exaustivo que se complementava 

com um estudo detalhado da história dos códices. O terceiro palimpsesto 

descoberto em 1958, por Bischoff, vai permitir, apesar de parcial, estabelecer uma 

outra tradição manuscrita, que embora não apresentasse diferentes lições, 

continha pequenas diferenças em relação ao manuscrito ambrosiano, e 

possibilitou uma nova organização do texto, permitindo demonstrar que a 

anterior reconstrução de Naber e de Hout não podiam estar corretas.83 Portalupi, 

em 1961, publica nova edição84, seguindo o texto de Hout, mas traduzindo para 

italiano, segundo Haines, e introduzindo a ordem de Bischoff com excepção de 

algumas cartas, que lhe pareceram mais antigas85. Em 1988, Hout publica de novo 

o texto frontoniano86, contendo já a lição de Bischoff, bem como o trabalho não 

publicado de Studemund e de Hauler. Um estudo diligente de comparação, 

apesar de não ter tido acesso directo aos manuscritos87. Apresenta, no entanto, 

um trabalho bastante sólido, que se impunha como necessário e que culminaria, 

em 1999, com um extenso comentário88, que não fugiu a críticas89. Mais 

                                                 

82 M. Cornelii Frontonis Epistulae quas edidit M. P. J. van den Hout, Gymnasii Augustiniani 

Professor. Volumen prius Prolegomena, textum, indicem nominum propriorum continens. 

Accedunt quattuor tabulae, Lugduni Batavorum, in aedibus E. J. Brill, Leiden, 1954. 

83 Cf. Bischoff, 1958, p. 10. 

84 Portalupi, F., Marco Cornelio Frontone, Torino, 1961. 

85 Browning, 1963, pp. 78-79. 

86 Hout, 1988. 

87 Cf. Jetzel, 2000, p. 2. 

88 Hout, 1999. 

89 Cf. Holford Strevens, 1991, pp. 78-80. 
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recentemente regista-se a edição espanhola de Martin, em 199290, e a edição 

francesa parcial de Fleury, em 200391. 

 Estes estudos principais são prova da dificuldade material que o 

manuscrito apresenta. A par, acrescentam-se as dificuldades literárias. A 

correspondência foi guardada pelo genro e pela filha e mais tarde publicada por 

um admirador anónimo de Frontão. No entanto, desde a morte de Frontão até ao 

século VII, data da reutilização do pergaminho, as poucas citações que se 

conhecem da obra não se referem ao corpo epistolar, mas sim à reputação de 

Frontão como orador e magister do futuro imperador92. Referido, no século IV, 

como “um segundo” Cícero, foi recebido, no século XIX, como um “orador 

estúpido, frívolo, exatamente o oposto de eloquente”, que devia “ter 

permanecido enterrado no palimpsesto”93. Esta recepção negativa deveu-se, em 

parte, à estética literária da altura, que o considerou um autor pedante e artificial 

de um género menor. Ignoraram um documento de história social sobre o 

imperialismo e a aristocracia antonina, uma visão quotidiana e mundana da elite 

governamental romana, e um testemunho das emoções e dos afectos sentidos ou 

idealizados que a fundamentavam. Ignoraram uma obra que pertencera a uma 

época particularmente fértil em mutações literárias. De certo modo atípica, pois, 

embora apresente os elementos fundamentais que caracterizam o género 

epistolar, o seu conjunto é bastante heterogéneo, compondo-se o seu interior de 

várias formas literárias, como a prática oratória, a história, o elogio sofístico ou o 

“discurso amoroso”, diferenciando-a de outras cartas, como por exemplo as de 

Plínio e as de Símaco, muito mais homogéneas no seu conteúdo94. Frontão 

                                                 

90 Martin, A. P., Epistolario, Gredos, Madrid, 1992. 

91 Fleury, 2003. 

92 Cf. Hout, 1980, pp. xiv-xv. 

93 Champlin, 1980, pp. 1-2. 

94 Cf. Fleury, 2006, pp. 8-9. 
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encontrava-se num momento em que era possível utilizar uma multiplicidade de 

fontes, uma acumulação de argumentos e todas as formas literárias ao serviço da 

persuasão. E este carácter matizado da obra frontoniana, esta amálgama 

composta de puro ecletismo, dificulta a sua análise, exigindo a sua 

desconstrução, numa tentativa de compartimentar cada uma das suas unidades, 

as quais todavia estão de tal modo urdidas, com tal subtileza e naturalidade, que 

impedem uma verdadeira e total abrangência da obra e do seu autor. 
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2. A retórica do afecto 

 

 A correspondência entre Frontão e M. Aurélio desenvolve-se à volta de 

um conceito de amizade95, cuja raiz se encontra na verdadeira natureza das 

pessoas que a contraem. Desinteressada, funda-se sobre o bem e a virtude, 

tornando-se num laço estável e firme, que pode unir em harmonia todos os 

homens entre si. Uma amizade apaixonada que Frontão apresenta como o verus 

amor. 

 Pitágoras associou o conceito de amizade à ideia de fraternidade. Platão 

fez da amizade o coração da sua teoria do amor educativo em que o 

conhecimento de si próprio, através da introspeção moral, era um esforço para 

persuadir o outro na procura do bem. Aristóteles distinguiu três tipos de 

amizade, baseada em três diferentes tipos de afeição, com origem na utilidade, 

no prazer e na virtude, e em que só o último era constante, porque se baseava no 

amor pelo bem absoluto, que existia em cada um dos amigos96. Epicuro defendia 

que a amizade era uma virtude em si mesma e o maior prazer do homem, mas 

remetia a sua origem para a assistência, para a ajuda ao próximo, sendo, na 

prática do quotidiano, a expressão da autêntica sabedoria e o melhor dos 

antídotos para os sofrimentos inevitáveis da existência. Os estóicos definiram um 

ideal universal de amizade, a φιλαντρωπία, e reafirmaram a primazia da virtude 

como a única base da amizade. Assim, como só os sábios eram virtuosos, só os 

homens sábios podiam ser amigos, ideal que nunca tinha sido atingido. Cícero 

não considerou este aspecto no seu conceito de amicitia97. Define a amizade como 

um consenso, consensio, de boa vontade, benevolentia, e afeição, caritas, por todas 

                                                 

95 Sobre o conceito de amizade, cf. Konstant, 1997; Fraisse, 1974. 

96 Arist. E.N. 9.9.1170b5. 

97 Cic. Amic. 18. 
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as coisas humanas e divinas, estando na origem da benevolentia o amor, do qual 

deriva a palavra amicitia98. Esta amizade desinteressada, que existe pelo prazer 

da generosidade em si mesma e não apenas pelo lado vantajoso da gratia e dos 

mutua officia99, não a vulgar e comum, que deriva apenas do prazer, é vera et 

perfecta, e só pode existir entre homens virtuosos, os boni viri100. 

 No império, a amizade é um conceito ambíguo, que pode ser igualmente 

aplicado a um aliado político ou a um amigo íntimo do patrono ou do cliente. 

Pode ser um código formal de clientelismo entre o superior e o inferior101. Na 

época antonina, os membros da elite imperial estavam, do mesmo modo, ligados 

hierarquicamente entre si, numa relação patrono-cliente, contudo a posição de 

patronus maximus do imperador, baseada na monopolização militar, na 

capacidade para conferir riqueza, no poder e honra, tinha conduzido a uma 

mudança qualitativa das estruturas das relações interpessoais102, diminuindo o 

papel utilitário em função do aumento do significado representativo e simbólico 

da mesma: quanto mais perto do imperador, mais influência, mais poder, mais 

status. A relação de patronagem implica inferioridade e dependência, sendo as 

recomendações e as redes pessoais os únicos meios de obter cargos oficiais, de 

influenciar decisões políticas, ou de obter petições de acção governamental ou 

administrativa.  

 Frontão, quando escreve ao seu summus amicus e patronus, o imperador 

Antonino Pio, descreve como, enquanto procônsul da Ásia, formou o seu pessoal 

ao chamar os seus parentes e amigos103. Amizade e patronagem não se excluem  

                                                 

98 Cic. Amic. 5, 20, 26; Part. 88. 

99 Cic. Amic.. 31, 79, Inv. 2.167, Rosc. Am. 111. 

100 Cic. Amic.. 18. 

101 Pl. Ep. 7.3.2, 2.6.2; Sen. Ep. 94.14. Cf. Demougin, 2001, pp. 201-229. 

102 Winterling, 2009, pp. 35 ss. 

103 166-167. 



O AFECTO NA RELAÇÃO ENTRE FRONTÃO E MARCO AURÉLIO 

39 

mutuamente na época imperial, mas constituem um terreno ambíguo e muito 

pantanoso. Aulo Gélio já referia que, por detrás da amicitia, estavam sempre 

motivos dúbios104.  

 

 Numa carta a L. Vero, Frontão refere o amor na relação do imperador com 

o círculo imperial em que ele próprio se inclui:  

 

enimvero cum tu tuusque fratrer in tantis opibus locati, tanta multitudine 

omnium generum omniumque ordinum, in quos amorem vestrum dispergitis, 

circumfusi, mihi quoque partem amoris vestri nonnullam <i>mpertiatis105 

 

 Numa outra carta, Frontão, recorrendo a L. Vero, recomenda, de modo 

afectuoso, Gávio Claro, um cliente seu, e aqui o verus amor parece sobrepor-se à 

estrutura hierárquica de favores da tradicional relação de amicitia romana:  

 

nulla hoc aut mea insolentia aut illius adulatione, sed mutua caritas nostra et 

verus amor ademit utrique nostrum in officiis moderandis omnem 

detrectationem106. 

 

 Gávio é um cliente de Frontão e é, igualmente, um alumnus107 seu, conceito 

que pressupõe a existência de um sentimento de maior cordialidade e afeição 

entre os dois homens. No entanto, é a referência ao amor verdadeiro e 

desinteressado que torna a relação afectiva mais igualitária, mais simétrica, mas, 

sobretudo, mais íntima e elevada.  

                                                 

104 A. Gell. N.A. 17.5.10. 

105 115.19. Ver tradução infra p. 191, § 2. 

106 110.18. 

107 Sobre o conceito de alumnus cf. Hanne S. Nielsen, 1987, pp. 141-188. 
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 Numa nota na margem da carta a Cláudio Juliano108, ficou registada, 

talvez, uma das linhas de Frontão a este respeito: ita instituimus amicitiam, ut haec 

vulgata officia negleremus vero amore contenti 109. 

 Fica sempre a sensação de que a barreira entre a amizade e a patronagem 

pode ser extremamente ténue110, mas que essa amizade se pode transformar num 

sentimento mais profundo. Mas nem sempre isso acontece. Frontão distingue os 

seus sentimentos para com os imperadores: 

 

Hadrianum […] ut Martem Gradivom, ut Ditem patrem propitium et placatum 

magis volui quam amavi. quare? quia ad aman|dum fiducia aliqua opus est 

familiaritate: quia fiducia mihi defuit. eo quem tantopere venerabar non sum 

ausus diligere. Antoninum vero ut solem, ut diem, ut vitam, ut spiritum amo, 

diligo, amari me ab eo sentio111. 

 

 É claro que esta carta foi escrita já depois da morte de Adriano, senão esta 

tomada de posição poderia ter um mau resultado para o mestre. Ainda que 

Adriano fosse um homem muito culto, nos últimos anos de vida foi uma ameaça 

para inúmeros senadores112. O próprio Frontão, que não concordava com a 

política externa de Adriano (208.9), sentiu-se em perigo: multa constanter saepe 

etiam cum periculo capitis consulta (238.11). No entanto, com M. Aurélio, Frontão 

parece ter o à-vontade necessário para demonstrar, de maneira respeitosa, a 

                                                 

108  Militar destacado na Germânia. Outras cartas escritas a Cláudio Juliano 174.21, 182.4, 182.12. 

109 181.23-24: “de tal modo estabelecemos a nossa amizade, que poderemos dispensar estes 

deveres convencionais, assegurados pelo verdadeiro amor”. 

110 Verboven, 2011, pp. 412 ss. 

111 25.5. Ver tradução infra pp. 117 e 119. 

112 H.A. Hadr. 24.4; Pii 5.1. 
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diferença do sentimento que estava na base da relação com Adriano113. M. 

Aurélio provavelmente partilhava o mesmo modo de sentir com Frontão, pois, 

na sua obra, o nome de Adriano não aparece na lista das pessoas a quem se sente 

agradecido. 

 

 Um outro caso em que se nota uma certa liberdade, que só se poderá 

atribuir a esse amor mais profundo entre dois amici, é o caso relacionado com 

Herodes Ático, orador, amigo e professor de grego de M. Aurélio114. Perto dos 

anos 140-142, decorria em Roma um dos processos jurídicos mais sensacionais da 

época antonina: Herodes, ao desrespeitar a execução do testamento paterno, era 

acusado de crime contra os atenienses. Frontão defendia o ateniense 

Demóstrato115, quando o consilium e a voluntas imperial se impuseram116. M. 

Aurélio, tentando cobrir todas as possibilidades de erro, tentava manipular, de 

modo muito subreptício, pedetemptius (36.13), recorrendo ao sentimento: nunc 

amorem erga te meum augere potes, si augeri potest. adpropinquat cognitio (36.2), 

utrumque enim vestrum pro suis quemque meritis diligo (36.19); à familiaridade, illum 

quidem in avi mei P. Calvisii domo eruditum, me autem apud te eruditum (36.20); e, por 

fim, ao poder, opto ut consilium conprobes, nam voluntatem conprobabis (36.23). 

 Frontão responde-lhe, aproveitando com ironia as palavras do discípulo: 

merito ego me devovi tibi, merito fructus vitae meae omnis in te ac tuo parente constitui. 

quid fieri amicius, quid iucundius, quid verius potest? aufer ista, obsecro, “puerulum 

audacem” aut “temerarium consultorem” (36.27). Desculpa-se prontamente, sed illud 

verius est, probum virum esse quem tu dignum tutela tua iudicas. quod si umquam 

scissem, tum me di omnes male adflixint, si ego verbo laedere ausus fuissem quemquam 

                                                 

113 Sobre a relação de Frontão e Adriano, cf. Della Corte, 1987. 

114 Cf. Birley, 1993, pp. 77-80; e Bowersock, 1969, pp. 95-99. 

115 Filostr. V.S. 67.12, 67.16, 67.19. 

116 Sobre este assunto, cf. 36.1-25, 36.26-38.4, 38.5-10, 38.11-23 e 39.1-20.  
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amicum tibi (37.9). E, tal como M. Aurélio o fez, recorre ao amor, nunc me velim pro 

tuo erga me amore, quo sum | beatissimus (37.11), e desenha de modo violento e 

insultuoso o retrato de Herodes117:  

 

dicendum est de hominibus liberis crudeliter verberatis et spoliatis, uno vero etiam 

occiso; dicendum de filio impio et precum paternarum inmemore; saevitia et 

avaritia exprobanda; carnifex quidam Herodes in hac causa constituendus118  

 

Carnifex designava aquele que tinha como profissão torturar e executar os 

escravos e os cidadãos acusados de crimes capitais. É um termo extremamente 

insultuoso e remete para a ideia de sujidade, de mancha no carácter de Herodes. 

Como se não fosse suficiente usa o diminutivo Graeculum119 (38.2), um insulto 

étnico, para mostrar todo o seu desprezo, duplamente bilioso (38.1). O gosto dos 

romanos pela cultura grega não anulava o preconceito contra os gregos em geral. 

 Frontão diz atrocia enim sunt crimina et atrociter dicenda, e não é o único a 

pensar assim (38.7). Porém, o consulado de Frontão e de Herodes em 143, pouco 

tempo depois, é prova de um acordo jurídico bastante pacífico, principalmente 

para o lado grego. Antonino Pio concedeu a magistratura a Frontão, de certo 

modo para apaziguar os ânimos, depois do golpe que este poderá ter sofrido em 

tribunal. A relação com Herodes mostra-se fria, quase cortante, numa carta de 

consolação (16.10) pela morte do filho, acabado de nascer (13.14), e em que 

Frontão, depois de relembrar o amor que o unia aos seus professores Atenódoto 

e Dionísio (17.8), se apresenta como rival do “usurpador” no amor a M. Aurélio: 

ἀ<ν>τεραστὴς γὰρ εἶναι σοί φημι. Provavelmente Herodes seria já professor de 

                                                 

117 O retrato de Herodes em Philostr. V.S. 566. Cf. Rodrigues, 1995, pp. 117-143. 

118 37.15-19. Ver tradução infra pp. 133, §3 e 135 §1. 

119 Cic. De Or. 1.48; 1.102; 1.221; Tusc. 1.86; Juv. Sat. 3-78. 
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grego do futuro imperador120. Cerca de dois anos mais tarde, M. Aurélio insiste 

na amizade entre os dois ex-cônsules: “pervince pertinaci pervivacia” et Herodes te 

amat (55.15). E, de facto, o amor aparece como algo que tem de ser trabalhado, 

cultivado, por vezes de modo penoso até, pois vinte anos mais tarde era Frontão 

que afirmava: est Herodes summus nunc meus, quamquam dixi <orationem> (102.18, 

113.14). 

 Se a preparação do coração humano para a cordialidade, para a 

capacidade de amar o outro, implica aprendizagem e prática constante, tal como 

outras disciplinas, se essa cordialidade é a chave para uma maior flexibilidade 

política e retórica, se é o laço que une um grupo muito restrito que defende os 

mesmos ideais de cultura, ou se é apenas uma obrigação social hierárquica e 

clientelar, não será fácil de concluir. No entanto, Frontão mostrou bastante à-

vontade em manifestar o que pensava e qual a sua posição perante o caso.  

 Na época imperial, a relação baseada na mútua afeição, estima e 

liberalidade, dentro das capacidades de cada um dos membros, continua a ser 

respeitada. As diferenças extremas de riqueza e poder influenciam a tendência 

para classificar os amigos pela posição social, mas provoca, também, um maior 

senso de igualitarismo moral. Assim, a distância entre o valor interior e a posição 

exterior é talvez um dos fatores que contribuem para um novo interesse na 

sinceridade em oposição aos serviços prestados entre amigos, expresso na 

preocupação com a franqueza e com a adulação, temas recorrentes na 

correspondência frontoniana. 

 

 Na terceira carta do corpus frontoniano encontra-se o verdadeiro manifesto 

da definição do amor. O amor é natural, livre e não serve nenhuma causa, nasce 

do impulso mais do que da razão: amorem ego illum intelego fortuitum et liberum et 

                                                 

120 H.A. Ver. 2.5. 
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nullis causis servientem, inpetu potius quam rationem conceptum (4.4). Não é amor 

aquele que está ligado a motivos legítimos e precisos, iustis certisque de causis 

copulatur (4.4), nem aquele que nasce dos benefícios, non officiis (4.6). O amor é 

fortuito, inesperado e repentino, subitus ac repentinus (4.14), é constante e 

agradável, iugis est et iucundus (4.12). É superior ao amor gerado pelos benefícios, 

amor fortuitus officioso amori antistat (4.22).  

 Há uma racionalização do conceito tradicional, que se afasta da ética, bem 

diferente, do do ut des, do clientelismo e sua troca de favores, da amicitia nascida 

da relação recíproca do beneficium e da gratia121. Apresenta-se como uma nova 

maneira de pensar, uma tentativa de reabilitar o que é digno do homem na sua 

essência mais profunda, do que é natural. E a visualização, extremamente 

sensorial, deste contraste implícito entre natural e artificial encontra-se nas 

inumeráveis comparações entre a autocombustão das fontes naturais nas grutas 

de Baias e a combustão da lenha que arde nas fornalhas dos banhos públicos (4.6-

4.12), na comparação entre um pomar ou jardim cultivado pela mão do homem 

e entre as árvores criadas pela natureza sem qualquer trabalho de cultivo (4.14 – 

4.21), na breve comparação entre as trincheiras construídas pela mão do homem 

com as montanhas (5.5), os aquedutos com os rios (5.6), as cisternas com as fontes 

(5.7), e entre a razão e a fortuna (4.23 – 5.9). Frontão parece promover uma nova 

sociedade que tem como base e fundamento a simplicidade natural, a 

integridade, a franqueza, e a verdadeira lealdade entre os homens, tal como D. 

Pedro, O Príncipe das Sete Partidas, viria a promover, séculos mais tarde, no seu 

tratado da Virtuosa Benfeitoria: a necessidade de o rei se rodear de bons 

conselheiros, que teem o lugar do coraçom em o corpo moral122.  Frontão apresenta, 

igualmente, o amor mútuo como um cimento necessário para uma época de 

instabilidade e ansiedade geral, um meio para conciliar todos os que estão à sua 

                                                 

121 Arist. Rhet. 1381b35. 

122 Soares, 1994, pp. 249. 
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volta, como uma energia moral, agregadora para um estado final de perfeição em 

que todas as coisas existem harmoniosamente, e faz de M. Aurélio o seu apóstolo: 

 

quo si quis umquam ingenio tantum valuit, ut amicos ac sectatores suos amore 

inter se mutuo copularet, tu hoc profecto perficies multo facilius, qui ad omnis 

virtutes natus es prius quam institutus […] verum ex omnibus virtutibus tuis 

hoc vel praecipue admirandum, quod omnis amicos tuos concordia copulas123. 

 

 Na base poderia estar a criação de um novo código moral, social e político, 

numa época em que a adulação e a inveja rodeavam o imperador, unicamente 

com a esperança do lucro e da aquisição de poder, e de garantia de uma certa 

estabilidade sob a capa protectora da sua amizade: invidia perniciosum inter 

homines malum maximeque internecivum, sibi aliisque pariter obnoxium124. 

 Aristóteles compara o amor de um rei pelo seu súbdito à relação entre um 

pai e um filho, em que o superior é mais amado do que ama e, por isso, atrai os 

lisonjeadores, uma subclasse de philoi, que se pretendem passar por tal125. Já 

Cícero se queixava dos pretensos amigos126 e considerava que a maior perversão 

da amizade era a lisonja, que se opunha a qualquer sentimento de um homem 

livre127. Frontão chama a atenção de M. Aurélio para as feras e os leões (54.5), e, 

de facto, M. Aurélio irá agradecer ao mestre por lhe ter mostrado a falta da 

verdadeira afeição naqueles que o rodeavam, os ἄστοργότεροι128. O sentimento 

de verdadeira cordialidade entre os homens, de viva afeição e ternura, um amor 

                                                 

123 53.21. Ver tradução infra p. 147, § 2 e 149, § 1. 

124 54.8. Ver tradução infra p. 149, § 2. 

125 Arist. E.N. 8.5-6, 8.8, 1159a15-17. 

126 Cf. Cic. Att. 1.81.1. 

127 Cf. Cic. Amic. 44, 88-100; Sen. Ep. 3. 

128 “Aqueles que menos afeição sentem”. Cf. M.A. Med. 1.11.  
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quase filial, como aquele que liga os membros de uma família, era uma virtude 

rara e o mestre não encontra a palavra latina adequada, que permita traduzir o 

conceito de φιλοστοργία129 :  

 

quippe qui nihil minus in tota mea vita Romae repperi quam hominem sincere 

φιλόστοργον; ut putem, quia reapse nemo sit Romae φιλόστοργος, ne nomen 

quidem huic virtuti esse Romanum130.  

 

 Na sua doutrina, o mestre, φιλόστοργος ἄνθρωπος, como lhe chama M. 

Aurélio131, sublinha a natureza humana, que é comum a todos e é real, sendo a 

retórica o instrumento que permite a expressão, ou melhor, fazer a propaganda 

deste mesmo conceito, pela capacidade de aderência à realidade. Por 

conseguinte, essa será a missão de Frontão, ensinar a procurar a forma mais 

depurada da palavra e a sua colocação na frase, de modo a poder espelhar a 

verdade da natureza e do pensamento daquele que a usa, de modo a explicar e 

estruturar o mundo que o rodeia, tendo em conta a res e o verbum mais 

apropriados. A retórica varia segundo o campo em que é aplicada, pode ser mais 

filosófica, jurídica, política ou mais epidíctica. Tendo em conta o gosto natural de 

M. Aurélio pela filosofia132, Frontão salienta a utilidade da retórica: para potius 

orationem dignam sensibus quos e philosophia hauries, et quanto honestius sentis, tanto 

                                                 

129 Mantém-se o grego, uma vez que a palavra cordialidade não parece conter, actualmente, a 

abrangência deste amor natural, cheio de viva e intensa afeição, que nos pode ligar aos outros e 

ao mundo. Sobre este assunto, cf. Cova, 1978, pp. 114 -131. Na sua obra, M. Aurélio refere cinco 

vezes a palavra φιλόστοργος, de pouco uso na literatura grega. Cf. Med. 1.9.3, 1.17.8, 6.30.1, 

11.18.4, 2.5. Cícero usa igualmente em Att. 13.9.1, 15.17.1. Cf. 180.9, 188.14. 

130 111.17. Ver tradução infra p. 181, § 2. Cf. 173.15. Cf. Cic. Att. 13.9.1. 

131 234.13. 

132 H.A. Marc. 2; M.A. Med. 1.6. Cf. 67.25-68.7, 180.5. 
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augustius dicas133. O príncipe é o político máximo e, como tal, deve ser o orador 

máximo. É através da sua eloquência que ele pode exercer o poder imperial: 

 

nam Caesarum est in senatu quae e re sunt suadere, populum de plerisque negotiis 

in contione appellare, ius iniustum corrigere, per orbem terrae litteras missitare, 

reges exterarum gentium compellare, sociorum culpas edictis coercere, bene facta 

laudare, seditiosos compescere, feroces territare. omnia ista profecto verbis sunt ac 

litteris agenda134. 

 

 O seu discurso deve ser claro, forte, poderoso, como um sinal militar, uma 

comunicação inequívoca, própria, explícita: 

 

denique idem tu, quom in senatu vel in contione populi dicendum fuit, nullo verbo 

remotiore usus es, nulla figura obscura aut insolenti: ut qui scias eloquentiam 

Caesaris tubae similem esse debere, non tibiarum, in quibus minus est soni, plus 

difficultatis135. 

 

                                                 

133 143.8: “prepara, antes, um discurso digno dos pensamentos que extraíste da filosofia e quanto 

mais nobremente pensares, tanto mais majestosamente falarás”. 

134 138.4-9: “Com efeito é próprio dos Césares aconselhar no senado decisões úteis, apelar ao povo 

acerca de vários assuntos, reformular uma lei injusta, enviar cartas através do mundo, dirigir-se 

aos reis das nações exteriores, reprimir pelos edictos as faltas dos aliados, elogiar as boas acções, 

parar os sediciosos, aterrorizar os insolentes. Todas estas coisas devem ser realizadas com 

palavras e letras”. 

135 35.20-23: “Finalmente, tu mesmo, quando tiveste de falar no senado ou na assembleia do povo, 

não usaste nenhuma palavra rebuscada, nenhuma figura obscura ou insólita: para que saibas, a 

eloquência de César deve ser semelhante à trompa, não às flautas, que possuem menos som, mas 

mais dificuldade”. 
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 Frontão distingue uma eloquência mais política, semelhante ao som da 

trompa, que se dirige ao povo, ao senado e ao exército. Uma comunicação mais 

directiva e racional do sumo poder imperial com os seus súbditos e que se 

distingue de uma outra eloquência mais emotiva, mais subjectiva, de maior 

dificuldade de descodificação, a eloquência semelhante ao som da flauta, que 

deleita uma audiência mais culta, mais erudita136. Uma retórica mais técnica, mais 

epidíctica, mas sempre associada à verdade. E neste campo M. Aurélio é elogiado 

pelo mestre: scis verba quaerere, scis reperta recte collocare, scis colorem sincerem 

vetustatis appingere; sententiis autem gravissimis abun|<das>137.  

 O amor natural é impossível sem a palavra civilizada, sem a retórica, 

porque para Frontão é esta que faz a análise da realidade através da norma moral 

e técnica de verum dicere e de verum audire. Por essa razão, Frontão privilegia na 

educação dos príncipes o culto da verdade: verum dixi sedulo, verum audivi libenter 

(238.19). L. Vero é testemunha: nec enim illud lubebat, aliud dolere, aliud loqui. 

simulare Lucium quicquam adversum Frontonem, a quo ego prius multo simplicitatem 

verumque amorem quam loquendi polite disciplinam didicisse me praedico!138. E M. 

Aurélio escreve: quod verum dicere ex te disco (…) si verum me dicere satius simul et 

audire verum me doces139. Não é só o reconhecimento do valor utilitário e prático 

da retórica, mas também o reconhecimento do verdadeiro valor humano sobre si 

próprio, como homem singular e autêntico, como homem que sente. A retórica é 

                                                 

136 Pennacini, 1983, pp. 31-38. 

137 150.14: “sabes procurar as palavras, sabes colocá-las correctamente depois de as encontrares, 

sabes pintá-las com a verdadeira cor da antiguidade e tens a abundância dos mais nobres e 

honestos pensamentos”. 

138 107.20: “Nem, de facto, isso me agradava, sentir uma coisa, dizer outra. Lúcio a fingir frente a 

Frontão, de quem, digo publicamente, eu aprendi a simplicidade e o amor verdadeiro mais do 

que a lição de falar polidamente!”. 

139 44.24: “aprendo contigo a falar verdade”; 45.6-7: “ensinas-me a falar verdade ao mesmo tempo 

que me ensinas a ouvir a verdade”. 
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o veículo, o instrumento que serve o propósito. E por essa razão é necessário 

conhecer bem todos os aspetos particulares e praticar diariamente todas as suas 

possibilidades e variantes, que têm como fim a versatilidade, a destreza e a 

originalidade. Por conseguinte, a insistência de Frontão na escolha e colocação 

da palavra certa140: moneo igitur Marcum meum etiam atque etiam et ut meminerit 

obsecro: quotienscumque ἀδοξότερον ἐνθύμημα animo conceperis, volvas illud tumet, 

diversis et variis figurationibus verses temperesque et verbis splendidis excolas141; e no 

estudo do discurso imagético, com a construção, entre outros, da metáfora, da 

comparação, do exemplo e da fábula, que constroem uma dimensão mais 

espacial da palavra, com a sua visualização, explicam e ilustram os pequenos 

detalhes e a essência da própria concepção, ao mesmo tempo que acentuam a 

subtileza dos sentimentos que lhe estão implícitos: iam primum quidem illud scis, 

εἰκόνα ei rei adsumi, ut aut ornet quid aut deturpet aut aequiperet aut deminuat aut 

ampliet aut ex minus credibili credibile efficiat. (…) postea ubi rei propositae imaginem 

scribes, ut, si pingeres, insignia animadverteres eius rei142. Mas o mais importante, diz 

Frontão, é que a imagem seja persuasiva e para isso deve ser humana, civilizada 

e participar da amizade e do amor, καὶ φιλίας ἢ ἔρωτος αὐτῇ μετείη (23.2). 

 

 Seguindo o mesmo método sistemático, o mestre apresenta um exercício 

mais ambicioso, introduz M. Aurélio no género epidíctico. O elogio retórico teve 

                                                 

140 41.16, 56.15, 57.21, 134.20, 135.13, 135.16, 136.8, 150.22. 

141 150.7: “portanto, aconselho-te, meu Marco, uma e outra vez, imploro-te que te lembres de, 

sempre que possas, conceber um pensamento invulgar no teu espírito, que o reflictas, que o 

modifiques e experimentes com diversas e variadas figuras de estilo e que o cultives com palavras 

magníficas”. 

142 41.10: “em primeiro lugar, tu sabes que uma imagem é associada a um tema, para ornamentar, 

para deturpar, equiparar, diminuir, ampliar ou tornar verosímil o menos verosímil (…) depois 

quando escreveres uma imagem para um tema proposto, como se tu pintasses, acentuarás os 

traços distintivos desse tema”. 
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um grande acolhimento na época imperial, nomeadamente no enquadramento 

do fenómeno sócio-cultural da Segunda Sofística, e traduz o meio em que se 

insere. A prática do discurso laudativo é imprescindível a quem quer subir social, 

política e culturalmente. O assunto era sempre a beleza do objecto elogiado. Mas 

os objectos eram variados (deuses, homens, animais e seres inanimados), e 

podiam ser bastante fúteis, tornando-se por isso paradoxais: Díon Crisóstomo 

escreve o elogio do cabelo e do papagaio; Luciano escreve o elogio da mosca; 

Favorino escreve o elogio da febre quartã. Estes autores inseriam-se numa 

tradição que vinha de Catulo e passara por Ovídio e por Marcial. Todavia, 

Frontão, apesar dos elogios que tinha escrito, cerca de vinte anos antes, quer 

deixar claro que este episódio não deve ser inserido nessa categoria dos nugalia, 

e deixa certas normas para transformar um elogio num encómio paradoxal, tão 

ao gosto da Segunda Sofística143, um género grego aproveitado para a prática da 

retórica latina, de modo a providenciar um campo em que se encontram os meios 

necessários, para a individualidade e originalidade do seu aluno poder ser 

desenvolvida: namque hoc genus orationis non capitis defendendi nec suadendae legis 

nec exercitus adhortandi nec inflammandae contionis scribitur, sed facetiarum et 

voluptatis144. Num exercício deste género, quase desprovido de res, a força de 

expressão de cada palavra é fundamental para o louvor e a técnica de 

argumentação intrincada lembra a arte judicial. Escolher e categorizar os 

argumentos, trabalhar a sua estrutura e encadeamento é indispensável para 

                                                 

143 Na correspondência frontoniana encontram-se três elogios sofísticos: “Laudes Fumis et 

Pulveris”, “Laudes Neglegentiae” e “De Feriis Alsiensibus”, considerado este último, composto por 

um conjunto de três cartas, um elogio sobre o repouso. Sobre o elogio sofístico cf. Fleury, 2006, 

pp. 221-281. 

144 215.21: “de facto, este género de discurso não será escrito nem para defender uma cabeça, nem 

para estabelecer uma lei, nem para exortar as tropas nem para inflamar uma assembleia, mas para 

as facécias e o prazer”. 
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reflectir a lógica provável do pensamento, cumprimis autem difficile est argumenta 

ita disponere, ut si cordo eorum rite conexus145. Tudo serve para reforçar a 

argumentação, fábulas, provérbios, versos. Tudo o que sirva para distorcer a 

verdade, falsas etimologias, associações lexicais intempestivas, citações. Desde 

que tudo se submeta à condição, sine qua non, da ficção mais credível e 

persuasiva146. Exercício lúdico e extremamente moroso, que, associado à forma 

epistolar, pode facilmente deixar-se impregnar pela tranquila familiaridade entre 

os dois homens. Tal como Júpiter, criador do Universo, pode adormecer a 

humanidade147, assim também Frontão, como um mago, tenta adormecer o 

Imperador, criando um ambiente de leveza, quase de suspensão encantatória, 

para que M. Aurélio transcenda, vel ioco vel serio148, a perspetiva realista e 

pragmática da vida, que o perturba, em direção a uma espiritualidade interior, 

placide et clementer pinnis teneris in modum hirundinum advolare (233.9). 

 

 Uma outra experiência retórica, proposta pelo mestre a M. Aurélio, é partir 

de um outro “género”149 igualmente ficcional, a forma de diálogo amoroso, tão 

apreciado na Grécia antiga, o ἐρωτικὸς λόγος, em que o tema principal é o amor 

                                                 

145 216.1: “Mas, em primeiro lugar, é difícil ordenar os argumentos de tal maneira que a sua 

sucessão seja disposta segundo as regras”. 

146 Como a fábula do sono (231.16 - 233.15), a inversão da causa e do efeito do fumo e da poeira 

(217.4 -14), a confusão entre indulgência e negligência (218.5), a associação da diligência e do 

interesse (218.8), ou a perversão dos mitos (219.9). 

147 O mito do sono em Frontão 231.7-233.15. Cf. Verger, 1985, pp. 61-73. 

148 231.7. 

149 Sem querer tocar na questão de definição de género, pretende-se reagrupar um conjunto de 

obras que apresentem um mesmo tópico e caraterísticas de estrutura semelhantes sob uma 

mesma denominação. Para definição da noção de eróticos cf. Fleury, 2007, pp. 777-787. 
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e cujas raízes remontam ao Fedro e ao Banquete de Platão150. Desde a Antiguidade 

que Fedro tinha sido considerado o texto mais impressionante e memorável sobre 

o amor, a alma e a beleza. Fez parte do currículo escolar como tratado de retórica 

e de dialéctica, com interesse tanto para rectores como para filósofos, pois 

oferecia, juntamente com Górgias, a possibilidade de uma genuína ciência de 

retórica a par dos preceitos para a sua realização151. Cícero evoca Fedro no início 

dos seus dois tratados sobre retórica, no De Oratore e em Brutus152. Alcínoo, 

Albino, Élio Aristides, Galeno, Nicolau e Hermógenes recorrem a Fedro153. Os 

autores da literatura grega e da Segunda Sofística, como Plutarco, Pseudo-

Luciano, Favorino, Apuleio e Máximo de Tiro, entre outros, recorrem aos 

mesmos lugares comuns e à mesma estrutura narrativa do discurso amoroso 

platoniano154. Se o primeiro sentido do ἐρωτικός se debruça sobre um tipo 

particular de amor, próprio da relação assimétrica e agonística entre ἐραστής e o 

ἐρώμενος, que implica uma corte, uma procura de obter benefícios divergentes 

nessa mesma relação155, com Plutarco e Pseudo-Luciano o termo passará a 

                                                 

150 As obras conservadas dividem-se em dois espaços cronológicos: o período clássico com as 

obras de Platão e Pseudo-Demóstenes; e o período da Segunda Sofística com as obras de Plutarco, 

Pseudo-Luciano, Máximo de Tiro, Favorino, Frontão e Apuleio, e mais tarde Temístio. Muitas 

obras perderam-se, havendo apenas referência a nomes ligados a trabalhos deste género em 

Diógenes de Laércio, Ateneu e na Suda. Cf. Fleury, 2006, pp. 287-288. 

151 Cf. Trapp, 1990, pp. 141-173; Lacy, 1974, pp. 4-10; Thompson, 1868, pp. 184-188; Anderson, 

1993, pp. 69-85. 

152 Cf. Cic. De Or. 1.7.28; Brut. 6.24. 

153 Cf. Trapp, 1990, pp. 165-166. 

154 Amatorius de Plutarco, Amores de Pseudo Luciano, Techne de Favorino, Eroticus de Apuleio e 

Dialexeis de Máximo de Tiro. Cf. Fleury, 2006, pp. 285-289. 

155 Pl. Symp. 182b, 184a; Foucault, 1985, vol. 2, pp. 214ss. 
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designar indiferenciadamente tanto o amor homossexual como o amor entre 

homem e mulher156. 

 Frontão, no seu papel de magister, inscreve-se nesta tradição de escrita 

reflexiva da arte do discurso e compõe um texto157 persuasivo de tendências 

opostas relativas ao amor, em que a destreza oratória e a ironia escondem o 

pensamento tanto do autor como do protagonista. Em vez de converter o género 

grego à língua latina, como tinha feito no elogio sofístico, apresenta-o em grego158, 

o que vai despertar o interesse do discípulo pela estranheza que suscita: Graecie 

nescio quid ais te conpegisse, quod ut aeque pauca a te scripta placeat tibi. tune es qui me 

nuper concastigabas, quorsum Graece scriberem? […] sed si mi amares, misisses mihi 

istud novicium, quod placere ais159, pois o mestre latinista, no que diz respeito à 

língua ática, apresentava-se, quase sempre, como um barbarus160. A banalização 

do assunto com os diferentes neutros, nescio quid (42.9), istud novicium (42.14), 

τοῦτο (250.10), deixa adivinhar um exercício semelhante ao elogio, um paradoxo, 

simples nugae. Com efeito, o discurso ideal amoroso platoniano tem o mesmo 

                                                 

156 Note-se a utilização do termo para designar o amor entre homem e mulher já no discurso de 

Diotima, no Banquete de Platão (208e).  

157 250.8. Ver tradução infra pp. 215-223. Esta carta, que se encontra sem título no códice 

ambrosiano, foi, em 1816, referida na introdução da obra de Niebuhr por Ἐρωτικὸς λόγος. Na 

terceira edição maiana, foi intitulada Ἀντερωτικὸς, ainda que na primeira edição, em 1815, tenha 

recebido o título de Μαρκῳ παρὰ Φρόντωνος. Haines, em 1919-20, atribuiu-lhe o título de 

Ἐρωτικὸς λόγος e tanto Naber como Hout intitularam-na de um modo mais vago, 

nomeadamente Epistula graeca e Additamentum epistularum, respeitando a falta de indicação no 

manuscrito. Cf. Hout, 1988, pp. 250.8. Relacionadas com esta carta, encontram-se, no corpo 

epistolar, mais duas cartas introdutórias escritas por M. Aurélio: 42.5, 249.1.  

158 No corpo epistolar frontoniano, são seis as cartas escritas em grego: a carta de consolação ao 

atenienese Herodes Ático, 16.10; a Domícia Lucila, 21.17 e 32.18; a Ápio Apolónides, 171.12; de 

Ápio, 244.1; e a carta a M. Aurélio, 250.8. 

159 Ver tradução infra p. 138, § 2. 

160 21.13, 24.11. 
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aspecto duplo, encontra-se, precisamente, entre o elogio da natureza humana e a 

persuasão didáctica161.  

 Evocando o início de Fedro, Ὦ φίλε παῖς162 (250.10), Frontão insere o seu 

discípulo no género, no tema e no ambiente intelectual e pederástico da Grécia 

do século V a. C.. No entanto, o emprego do advérbio τρίτον163 esclarece o 

número das diferentes perspectivas, que o mestre teve em conta, e enumera-as, 

especificamente, como indica a posição do artigo τὸ, que substantiva cada um 

dos pontos de vista, embora se encontre subentendido no segundo termo: τὸ μέν 

πρῶτον διὰ Λυσίου τοῦ Κεφάλου, δεύτερον δὲ διὰ Πλάτωνος τοῦ σοφοῦ, τὸ δὲ 

δὴ τρίτον διὰ τοῦδε τοῦ ξένου ἀνδρός  (250.10-12). Frontão evidencia-se, retorica 

e humildemente, em último lugar, como filho de um estrangeiro sem nome164, em 

oposição ao conhecido orador Lísias e ao “sábio” Platão, com o objetivo, sem 

dúvida, da aemulatio retórica. Esta enumeração é geradora de algum debate, não 

esclarecendo se se refere a cópias dos dois primeiros discursos integrais em Fedro 

de Platão, respectivamente, o discurso de Lísias165 e o primeiro discurso de 

Sócrates166; se o primeiro seria um discurso do próprio Lísias167 e não um pastiche 

platoniano, de Platão seria apenas o discurso de Sócrates, sendo esta carta uma 

terceira composição frontoniana independente; ou se Frontão teria criado textos 

ao estilo de Lísias e de Platão, podendo pôr-se em causa a existência das duas 

                                                 

161 Pl. Symp. 194e; Phaedr. 273b-d. Cf. Fleury, 2006, p. 290. 

162 Pl. Phaedr. 227a, “Ὦ φίλε Φαῖδρε”. 

163 Se se considerar não a forma adverbial, mas o adjetivo τρίτον, qualificativo de τοῦτο, será 

possível manter uma leitura idêntica, traduzindo-se por “duas e mais esta perspetiva que se 

segue”, sobre o mesmo tema, cf. Luc. V.H. 1.15, ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Νυκτερίων ὁ Εὐδιάνακτος τρίτος 

αὐτός, traduzida por “comandada por Necterião, filho de Eudianacte, e mais dois chefes”. 

164 24.8-9. 

165 Pl. Phaedr. 231a- 234c. 

166 Pl. Phaedr. 237b -241d. 

167 Ver Suda, Λυσίας: apresenta Lísias como autor de seis ἐρωτικαὶ ἐπιστολαί. 
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supostas cartas anteriores, posição justificada pela ausência, no corpo epistolar, 

dos fólios, que antecedem o “início” desta carta, que, de facto, pode não ser de 

todo o início, mas sim a continuação de uma mesma carta em que Frontão 

escreve, sob o ponto de vista de cada um desses autores, concluindo o tema com 

a sua própria perspectiva. Um método crítico e hermenêutico utilizado para 

apreciar os meios de expressão e a estética da obra escolhida e que, ao abordar o 

mesmo tema sob vários pontos de vista, se encontra ligado à prática de exercício 

retórico, permitindo encontrar as diversas formas contraditórias do verosímil e 

chegar pouco a pouco à verdade168. Pela ideia implícita no verbo conpingere (42.9), 

que significa compor algo a partir de várias partes169, o discípulo sabe que a inovação, 

de algum modo, terá lugar. M. Aurélio acusa a recepção das duas dogmae170, já 

enviadas por Frontão: utra re magis caveam, quod de Lysia orator saeculi huius dogma 

tulerit an quod magister meus de Platone (249.17). O discípulo diferencia o papel de 

orador, sobre o discurso de Lísias, do papel de magister no tratamento do discurso 

socrático. Dizer que o primeiro teria uma abordagem mais retórica e o segundo 

                                                 

168 Era um exercício escolar, que fazia parte dos progymnasmata: scribam autem alterutram partem, 

nam eadem de re diversa tueri nunquam prosus ita dormiet Aristo uti permittat (68.11): “no entanto eu 

escrever-te-ei sobre uma das duas partes, pois Áriston nunca dorme tão profundamente de modo 

a permitir que eu o use para defender a mesma questão sob dois lados diferentes”. O mesmo 

acontecia com temas fictícios ligados ao campo jurídico e político e que são prática diária de M. 

Aurélio: materiam misi tibi; res seria est […] διασκεύ<α>σον, αὔξησον (75.13): “enviei-te material; é 

um tema sério […] dispõe e desenvolve”; divide primum causa, εἶτα εἰς ἑκάτερα τὰ μέρη 

ἐπιχείρητον καὶ κατηγορῶν καὶ ἀπολογούμενος (77.5): “primeiro divide a causa, depois, para 

cada parte, tenta demonstrar a acusação e a defesa”. O aluno pratica: ego adeo perscripsi (tu mitte 

aliud quod scribam) (76.12): “eu escrevi com rigor até ao fim (envia-me outra coisa, que eu possa 

escrever)”; outras vezes não: nam quod scribendum dedisti, ne paululum quidem operae ei, quamvis 

otiosus, dedi (67.24): “pois ao trabalho que me deste para escrever, eu nem sequer lhe dediquei um 

bocadinho de trabalho, embora me encontre ocioso”. Cf. Kennedy, 1990, pp. 14-17. 

169 Cf. Cic. Tim. 27; Verg. Ecl. 2.36; A. Gell. N.A. 7.1.10. 

170 Termo que aparece nos dois manuscritos. Cf. aparato crítico em 249.18. 
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uma mais filosófica, seria demasiada especulação. Ao longo da correspondência 

são várias as referências a Platão como um dos melhores prosadores171. No elogio 

sofístico, Frontão mostra o criticismo de Platão em relação a Lísias (216.1), e o 

discurso de Sócrates é toda uma crítica à má utilização da retórica. A oposição 

entre retórica e filosofia não tem aqui um papel central, se é que alguma vez teve. 

Pois, apesar de Frontão considerar a educação retórica mais adequada ao ser 

humano e a educação filosófica mais adequada ao divino (171.16), o próprio 

mestre usa muitas vezes os argumentos filosóficos para provar a necessidade da 

retórica na educação e na vida do imperador  (135.10), bem como a ineficácia da 

filosofia desprovida da ajuda da retórica (134.16 e 47.19). Tanto a arte retórica 

como o estudo filosófico faziam parte indispensável da paideia172 e da auto-

representação aristocrática dentro do seu próprio círculo. Além disso, o ecletismo 

geral da época parece deixar, para segundo plano, as divergências teóricas face a 

um acordo fundamental de conclusões práticas. Frontão serve-se de todas as 

regras, de todas as táticas, de todas as filosofias (seja a sofística, o platonismo, o 

estoicismo, o cepticismo ou o epicurismo)173, se isso lhe for conveniente, para criar 

um todo coerente, que se lhe afigure mais valioso entre todas as teses dos 

diversos sistemas que conhece. A prevalência do tema do “retorno do homem a 

si próprio”, que se manifesta não só na preocupação, aparentemente, 

hipocondríaca com o corpo, mas também na introspecção contínua, na meditação 

como um retiro da alma, esboça uma interioridade espiritual quase religiosa. 

Frontão tenta seguir “algo novo”, entre a vacuidade sofística e a filosofia pura, 

uma retórica elegante ligada ao conhecimento e à moral, que possa ser o caminho 

                                                 

171 139.20, 148.13, 174.10, 216.1. Em 48.5, Frontão comenta a linguagem de Sócrates nos encontros 

com Protágoras, Polo, Trasímaco e Alcibíades (presumivelmente dos diálogos de Protágoras, 

Górgias, República 1, e Alcibíades). 

172 Cf. Hahn, 2011, pp.119-143; Goldhill, 2009, pp. 228-241; Lévy, 2002, pp. 110-114. 

173 Michel, 1993, pp. 3 -78. 
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para o futuro imperador não se deixar cair nas tendências extremas e, de certo 

modo, insuficientes da época, uma arma eclética que lhe permita desenvolver 

uma mente impenetrável e inexpugnável. Frontão tem de criar, com a retórica 

antiga e desgastada, um continente, que seja o contentor deste homem “novo”, 

desta “nova” espiritualidade, desta “nova religiosidade”, se assim se pode dizer. 

É dentro do homem que se encontra a potencialidade e a capacidade de ser bom 

ou mau, dependendo a sua escolha e a gestão dos seus actos, principalmente, do 

conhecimento que tem de si próprio. Assim, o homem, de certo modo, é parente 

do divino e parente de todos os homens: prope est a te deus, tecum est, intus est 174. 

Um conceito que se encontra na base do sentimento de cordialidade, de amor 

entre os homens, tão próximo do cristianismo, que fez “nascer” a amizade entre 

Séneca e Paulo175. M. Aurélio refere-o num dos seus pensamentos, Ἴδιον 

ἀνθρώπου φιλεῖν καὶ τοὺς πταίοντας. Τοῦτο δὲ γίνεται, ἐὰν συμπροσπίπτῃ σοι, 

ὅτι καὶ συγγενεῖς176, e o mesmo conceito perpassa por toda a correspondência 

frontoniana sob o nome de verus amor. O mestre recorre a vários modelos e fontes 

retóricas para demonstrar esta sua teoria sobre o amor desinteressado, gratuito e 

altruísta, inserindo-se neste quadro a carta grega em análise:  

γράφω δὲ νῦν οὐδέν τι τῶν τρότερον γεγραμμένων ἐφαπτόμενος, μηδὲ 

ἀμελήσῃς τοῦ λόγου ὡς παλιλλογοῦντος. εἰ δέ σοι δόξει τῶν πρότερον 

διὰ Λυσίου καὶ Πλάτωνος ἐπεσταλμένων πλείω τάδε εἶναι, ἔστω σοι 

τεκμήριον ὡς εὔλογα ἀξιῶ, ὅτι οὐκ ἀπορῶ λόγων. προσέχοις δ’ ἂν ἤδη 

τὸν νοῦν, εἰ καινά τε ἅμα καὶ δίκαια λέγω177. 

                                                 

174 Cf. Sen. Ep. 41.1: “a divindade está perto de ti, está contigo, está dentro de ti!”.  

175 Cf. Palagi, 1978.  

176 M.A. Med. 7.22: “É próprio do homem amar até aqueles que ofendem. Isto acontece, se pensares 

que são teus parentes”. 

177 250.13-18. Ver tradução infra p. 215, § 1. 
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 O comentário de M. Aurélio parece constatar que se trata de mais um jogo 

frontoniano: quod ad sensuum densitatem, quod ad inventionis argutiam, quod ad 

aemulationis tuae felicitatem adtinet, nolo quicquam dicere te multo placentis illos sibi et 

provocantis Atticos antevenisse (249.9). A aemulatio é evidente. Servindo-se da tese 

paradoxal de Lísias em que a afeição deve ser concedida a quem não ama e não 

a quem ama, Frontão distancia-se da alternância monótona lisiana178 com uma 

estrutura tripartida de um discurso claro e simples179 e um esquema 

argumentativo que repudia a tese platoniana de que o amor é, unicamente, 

suscitado pela beleza, apresentando o homem como medida do valor dessa 

mesma beleza (250.24, 252.7), que não é imanente, ela vive, apenas, no olhar dos 

outros. O μὴ ἐρῶν (250.20), o não-amante, vai substituir o amante e transforma 

toda a carta num vitupério ao amor cego e erótico. Frontão desenha o não-

amante, que ajuda e protege (251.9), que respeita e ajuda a construir a reputação 

do amado (251.25, 252.10), que se encontra isento do desejo passional (252.13-14), 

que é objectivo na apreciação da beleza (250.24, 252.12), que conduz ao bem 

(251.5), à verdade (252.13), e que admira as coisas melhores e mais sublimes 

(254.10-11), como o mar, a terra, o céu e o sol (254.3-4, 254.9-10). O não-amante é 

como o girassol, planta que vive pelo amor elevado à beleza mais sublime, o sol180. 

Um amor que se apresenta natural, ou melhor, vital para o homem, que o 

                                                 

178 Lísias surge como um “orador sem invenção, sem espontaneidade, sem lógica e sem método. 

O seu discurso é uma composição cheia de monotonia e secura, repetitiva e sensaborona, um 

mosaico de argumentos sem grande ligação interna que se vão sucedendo uns aos outros”, cf. 

Ferreira, 2009, p. 11.  

179 Frontão admira o esquema e a eloquência simples e elegante de Platão. Cf. 148.13. 

180 A imagem do sol associada ao amor encontra-se, igualmente, em Plut. Amat. 764a-d, e em Max. 

Tyr. Dial. 20.8.165. 
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alimenta e o ascende a um nível superior de vida, em que o ganho é virtude, 

reputação, honra e proveito, ἀρετὴ δὲ καὶ δόξα καὶ τιμὴ καὶ κέρδος (252.19).  

 

 Tomar as personagens fictícias do eróticos, não-amante e amado, e 

confundi-las com as personagens reais da epístola, vendo uma relação 

homossexual entre mestre e discípulo, entre imperador e súbdito, entre patronus 

maximus e cliens, parece demasiado forçado. Já em Fedro se mostrava a transição 

de uma erótica estruturada num namoro para uma erótica centrada na reflexão, 

com vista a um conhecimento interior que levava à ascese do sujeito em 

aprendizagem. O eróticos de Frontão apela a um princípio ainda maior, à 

purificação gradual do amor. Despe-o de todo o erotismo, ao mesmo tempo, 

afasta o seu acto de escrita dos outros escritos literários contemporâneos sobre o 

amor: 

συγγράφει δέ, ὥς φασιν, ὁ σὸς ἐραστὴς ἐρωτικά τινα περὶ σοῦ 

συγγράματα, ὡς τούτῳ δὴ μάλιστά σε δελεάσων καὶ προσαξόμενος καὶ 

αἱρήσων˙ τὰ δ̉ ἔστιν αἴσχη καὶ ὀνείδη καὶ βοή τις ἀκόλαστος ὑπὸ οἴστρου 

προπεμπομένη, ὁποῖαι θηρῶν ἢ βοσκημάτων ὑπὸ ἔρωτος βρυχωμένων ἢ 

χρεμετιζόντων ἢ μυκωμένων ἢ ὠρυομένων. Τούτοις ἔοικεν τὰ τῶν 

ἐρώντων ᾄσματα181. 

Fleury diz que “l’éroticos ne fut composé ni dans un but de sédution amoureuse 

ni pour servir de modele didactique. Il faut dès lors envisager un but éthique, 

voire idéologique”182. Explica o renascimento do eróticos na Segunda Sofística, 

não só como uma contestação das associações de Platão, mas também como um 

debate sobre a ligação entre os vários temas, amor, natureza, filosofia e retórica, 

                                                 

181 253.14-19. 

182 Fleury, 2006, p. 305. 
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numa tentativa de descobrir novos caminhos que levem ao conhecimento183. De 

facto, o eróticos frontoniano não contém nenhuma declaração amorosa, não 

mostra nenhuma manifestação exuberante de carinho e afeição entre os dois 

homens.  

 M. Aurélio percebe que se trata de uma brincadeira literária184 e entra no 

jogo de Frontão185 e, como era esperado, altera mais uma vez as regras. O futuro 

príncipe vai apropriar-se do papel de ἐραστής, nunquam tu tamen erasten tuum, 

me dico, depuleris (249.2), transliterando o grego, de modo a não deixar dúvidas 

sobre a implicação paradoxal de ser o professor, o mais velho, a ficar no papel de 

ἐρώμενος. No entanto, depressa inclui Frontão no seu grupo, quod victoris τῶν 

ἐρωμένων magis gaude<rent>. <vi>cimus igitur, <vici>mus, inquam (249.13). O 

costume grego da pederastia não era bem aceite em Roma186 e, estando o papel 

insertivo do amante associado à imagem do “vencedor” e o papel receptivo do 

jovem amado associado à imagem do “vencido”, sabendo que esse papel está 

ligado a uma relação hierárquica de superior e subordinado187, é compreensível 

a reviravolta apresentada, logo no início da carta, pelo futuro imperador de 

Roma. O poder residia nas decisões do governante, no modo como exercia a sua 

autoridade, na manifestação de sabedoria e equilíbrio. Era necessário vigiar e 

controlar a ética pessoal, a moralidade da conduta diária, a vida privada, o 

prazer, em resumo, o interesse por uma nova maneira de conceber as relações 

com o seu próprio status, funções, actividades e obrigações, pois só assim se 

                                                 

183 Fleury, 2007, p. 787. 

184 249.9-12, 249.17-18. M. Aurélio deixa claro que percebe tratar-se de um exercício. 

185 249.1-250.7. 

186 Cf. C. Nep. pr. 5: quae omnia apud nos partim infamia, partim humilia atque ab honestate remota 

ponuntur. Sobre o tema da pederastia grega em Roma, cf. Davidson, 2001, pp. 3-51; Williams, 1995, 

pp. 517-539. 

187 Cf. Vout, 2007. 
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afirmava a superioridade individual. A masculinidade romana e a formação 

cultural que lhe estava implícita, com o autodomínio, dominância social e 

identidade, estava dependente do papel activo numa relação. Segundo Vout, na 

época imperial, o sexo é um paradigma de poder. A penetração era uma forma 

de confirmar ou quebrar hierarquias e o imperador se quisesse permanecer no 

topo devia ser impenetrável. O crescente absolutismo governamental controlava 

cada vez mais as vidas dos cidadãos e deixava passar um certo conservadorismo 

moralista188. M. Aurélio parece ter sido um dos maiores expoentes deste ideal 

romano. Desde muito cedo, recebeu educação para ficar à frente do governo, com 

a sua ética sexual rigorosa189, estava interessado, até mesmo literariamente, em 

distanciar-se da mollitia do seu antecessor Adriano190. O primeiro parágrafo 

mostra a sua discordância face a Frontão. Uma gradação crescente de sucessivos 

imperativos age, perge, comminare, ostentam a tolerância, a resistência e o auto-

domínio quase passivo do erastes, que é posto à prova, quer pela vontade, 

quantum libet (249.1), quer pelos argumentos, argumentorum globis (249.1), do seu 

não-amante. No entanto, há um limite, nunquam tu tamen erasten tuum, me dico, 

depuleris. O conjuntivo depuleris (249.2), destacado pela enumeração inicial, é a 

última palavra da oração que se expande e fecha no advérbio nunquam (249.2), 

colocado em primeiro lugar da frase. Este composto verbal contém a força 

agressiva do verbo pellere, “impelir, bater”, que é aumentada pelo prefixo de-, que 

indica o afastamento profundo, literalmente vertical, que o erastes não pode 

suportar, A ligação afectiva expressa-se na abundância de ego e tu, me e te, e 

através do campo léxico-semântico do amor, que é recorrente e que se inicia com 

                                                 

188 Boswell, 1980, pp. 119-136. 

189 M. Aurélio refere ter conseguido superar a paixão pelos rapazes e não ter feito prova da sua 

virilidade antes da idade adequada e nem mesmo ter tocado nos escravos Benedita e Teoduto. 

Cf. M.A. Med. 1.16-17. Cf. Babut, 1963, pp. 55-63.  

190 Cf. Vout, 2007, pp. 53ss. Cf. Kampen, pp. 199-209. 
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o hápax latino erasten. M. Aurélio prefere a paixão arrojada do erastes e não a 

hipocrisia amorosa do “não-amante” e demonstra-o num triplo paralelismo: 

 

 

 

                                  praedicabo minus amare                  

       ego                                                                                                      Frontonem 

                                    minus amabo 

 

 

                                      tam variis [sententiis] 

         tu                                                                                                      adprobaris 

                                       tam vehementibus sententiis 

 

 

                                                   magis opitulandum 

minus amantibus                                                                                           esse          

                                                                  largiendum 

 

 O primeiro centrado na primeira pessoa (249.2-3); o segundo com o sujeito 

na segunda pessoa (249.3-4); o terceiro paralelismo, que inicia com minus 

amantibus (249.5-6). 
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 M. Aurélio parece divertir-se e acentua o exagero da situação, fazendo uso 

e abuso dos advérbios de quantidade: minus do primeiro grupo, negado logo no 

início pela conjunção nec, que lhe dá um valor invertido, mas idêntico ao advérbio 

magis do último grupo, estando a variante no segundo grupo de paralelismo com 

o advérbio de quantidade tam. Esta linguagem hiperbólica termina na franca 

declaração de amor do erastes: ego hercule te it<a> amore depereo neque deterreor isto 

tuo dogmate ac, si magis eris alieis non amantibus opportunus et promptus, ego tamen 

amabo atque usque amabo (249.6-9). 

 Contudo, depois de elogiar o trabalho retórico do mestre, M. Aurélio acaba 

por partilhar o lugar de sujeito do verbo amare com o seu magιster (tal como mais 

tarde irá partilhar o cargo de imperador com Lúcio Vero), ficando ambos a 

pertencer ao clube dos ἐρασταί e dos ἐρώμενοι, os que têm um papel dominante 

(249.14): vi>cimus igitur, <vici>mus, inquam. 

 

 Poucos anos mais tarde, c. 143, numa carta de consolação dirigida a 

Herodes Ático191, escrita, igualmente, em grego, Frontão, ao aconselhar Herodes 

a manter a sua mente ocupada com o pensamento em alguém que ama, M. 

Aurélio, designa-se o ἀντεραστής do ateniense (17.13), que, provavelmente, já 

era professor do jovem. Esta relação amorosa platoniana de caráter didáctico e 

filosófico é exemplificada pela sua própria experiência: quando se sentia em 

sofrimento, conservava na sua mente aquele que amava, umas vezes Atenódoto, 

o sábio, outras vezes Dionísio, o rector.  

 M. Aurélio escreve voltando à metáfora do vencedor: Manus do: vicisti. tu 

plane omnis, qui umquam amatores fuerunt, vicisti amando (25.1). Parodiando as 

festas gregas em que se praticavam competições atléticas e literárias, anuncia 

                                                 

191 16.10-17.15. Ver tradução infra pp. 103-105. 
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Frontão como o vencedor dos jogos dos Grandes Amigos, Μ. Κορνέλιος Φρόντων 

ὕπατος (25.25). E usa a vitória de Frontão para manifestar o seu amor (26.1):  

 

igitur tu quidem me magis amabis quam ullus hominum ullum hominem amat; 

ego vero te, qui minorem vim in amando possideo, magis amabo quam ullus 

hominum te amat, magis denique quam tu temet ipsum amas. 

 

 A técnica é idêntica, depois de ter aclamado o mestre vencedor vira o 

feitiço contra o feiticeiro. Numa nova sequência, repete-se o paralelismo de ego e 

tu e as formas pronominais correspondentes, me e te. O primeiro lugar de Frontão 

amante, tu, atribuído à primeira posição na frase, é defraudado pela dúvida sobre 

a concretização da sua ação, magis amabis, em comparação com o vasto universo 

humano indefinido e indeterminado em que não se sabe quem ama nem quem é 

amado, ullus hominum ullum hominem: 

 

Tu quidem me   magis amabis     quam ullus hominum ullum hominem amat 

 

 No segundo degrau do paralelismo, dá-se a troca quiástica e o tu passa a 

complemento da ação te, emergindo o novo sujeito, M. Aurélio, de tal modo 

dominante, que será substituído pelo zeugma no último paralelismo. A 

autoridade do aluno é legitimada de uma maneira mais real, vere. A sua 

capacidade retórica obriga-o a apresentar uma certa humildade nesta variação, 

qui minorem vim amando possideo, que amplia e define o sujeito, embora a acção 

seja a mesma, magis amabo. Ao mesmo tempo, M. Aurélio restringe, 

consideravelmente, o universo da comparação, não se sabe ainda quem ama, mas 

é apenas um homem, ullum hominem, no entanto o amado é Frontão: 
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ego   vere   te         magis amabo         quam ullus hominum te amat 

 

 A capacidade de amar de M. Aurélio, embora a mesma, magis, é 

amplificada pelo afunilamento progressivo da oração comparativa em que se 

define, agora, apenas com um único sujeito determinado, Frontão, tu, que é, 

também, o complemento da ação, te. O complemento é evidenciado de forma 

pleonástica pelo pronome ipsum e pela partícula –met. Esta delimitação 

possibilita, num movimento inversamente proporcional, amplificar, por fim, 

denique, com maior precisão a capacidade de amar, magis, de M. Aurélio: 

 

magis denique          quam tu temet ipsum amas 

 

 A abundância de repetições variadas de sons e de estrutura criam um 

ritmo sugestivo e conduzem o leitor à ideia final: o “vencedor”, o que “ama 

mais”, é o remetente e não o destinatário.  

 Mais uma ficção, criada por M. Aurélio, que continua, quando apresenta 

Crátia, a mulher de Frontão, como sua rival no amor, iam mihi cum Cratia certamen 

erit, quam timeo ut superare possim (26.5). Não será difícil adivinhar quem sairá, de 

novo, vencedor, uma vez que o amor verdadeiro entre dois amigos é superior aos 

laços de sangue, ao casamento e aos filhos, pois é uma escolha livre e 

igualitária192. 

                                                 

192 Cf. Williams, 2012, p. 17. 
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 O uso do antigo vocabulário de amor homoerótico, para expressar os seus 

sentimentos193, é uma convenção retórica, um jogo literário representado pelas 

personagens próprias desse género, o ἐραστής e o ἐρώμενος. Sem expor as 

noções retóricas fundamentais de um modo linear e prático, Frontão preferia a 

pedagogia da imagem, transmitindo o seu conhecimento através de uma 

criptotécnica, de um jogo, que remetia para um outro autor e criava um segundo 

ou terceiro nível de compreensão da ideia ilustrada. 

 Grimal entende estas composições como um pastiche das composições dos 

sofistas da altura, que se consideravam os continuadores directos do helenismo 

antigo194. Fleury195 refere a relação de amizade, quase filial, entre mestre e aluno, 

demonstrando que o jogo literário de Frontão era uma maneira de mostrar o seu 

conceito sobre a ética da linguagem, sublinhando, desse modo, os lugares sociais, 

o conhecimento, a amizade, o poder e a filosofia, percebidos à luz da retórica, da 

qual tudo fazia parte. Boswell refere que este tipo de relação de amizade 

apaixonada ou erótica entre homens foi fonte da maior parte da poesia lírica na 

Idade Média e dá o exemplo, entre outros, de Ausónio e Paulino, o bispo de 

Nola196. Richlin197, apesar de referir que as cartas podiam ter sido uma forma 

polida de extrema devoção ou de uma amizade sentimental que não implicaria, 

                                                 

193 Cf. Boswell, 1980, pp. 134-135. 

194 Cf. Grimal, 1990, pp. 153-154. 

195 Cf. Fleury, 2003; 2006; 2007. 

196 Cf. Boswell, 1980, pp. 133-134. No entanto, parece considerar de um modo diferente este 

exemplo, quando, evitando banalizações, diz que os autores expressam uma sensibilidade gay, 

uma vez que o foco do amor se limitava ao mesmo género e que a amizade entre eles excedia o 

que se considerava normal, entre amigos, numa sociedade que já distingue entre homossexual e 

heterossexual.  

197 Cf. Richlin, 2006, pp. 6-7. 
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necessariamente, uma expressão física198, não deixa de acentuar, contudo, que 

preconceitos sociais modernos podem ter impedido um estudo da linguagem e 

da prática homoerótica199. Sublinha que, segundo Platão, a sexualidade tinha um 

papel importante no treino filosófico e que a própria concepção de sexualidade 

era importante para os estóicos200, acrescentando que a filosofia e o ideal 

pedagógico prescreviam que mestre e aluno deviam estar emocionalmente 

próximos. Defende que, se houve uma relação pederástica entre o mestre e o 

príncipe, teria de ter sido bastante cautelosa e secreta, deveria ter um código que 

permitisse negá-la, e o jogo literário seria suficientemente ambíguo. 

 A pederastia não era um elemento central na cultura romana e violava o 

tradicional código do comportamento sexual masculino romano, uma vez que 

                                                 

198 A autora nomeia académicos que seguem esta perspetiva: Bray, A., The Friend, Chicago, Univ 

Chicago Press, 2003; Dowling, L., Hellenism and Homossexuality in Victorian Oxford, Itaca / N.Y., 

Cornell University Press, 1994; Faderman, L., Surpassing the Love of Men: Romantic Friendschip and 

Love between Women from the Renaissance to the Present, N.Y., William Morrow, 1998; Sedgwick, E. 

K., Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire, N.Y., Columbia University Press, 

1992. 

199 Richlin diz terem sido muito poucos os que se mostraram a favor desta tomada de posição: 

Boswell, 1980; Boughner, R., “The Sex Life of Marcus Aurelius”, Paper presented at the annual 

meeting of the American Philological Association, San Francisco, December 30, 1990. Apresenta 

igualmente nomes que estudaram o amor homossexual e não referem o caso de Frontão e M. 

Aurélio, como Carpenter, E., Ioläus: an Anthology of Friendship, Manchester, 1902; Symonds, J. A., 

A Problem in Greek Ethics, 1883; Pater, W., Studies in the History of the Renaissance, London, 

Macmillan, 1873.  

200 Para os primeiros estóicos, Zenão e Crisipo, a sexualidade era uma coisa boa entre os humanos 

de bons princípios, e devia ser desfrutada livremente sem o vínculo do casamento. O jovem, 

quando se dedicava à filosofia, devia ser treinado, primeiro, pelo seu mentor na actividade sexual. 

No séc. II, os estóicos eram falados por se interessarem não só por rapazes, mas por rapazes com 

demasiada idade para a pederastia. Todavia, Richlin refere também que Séneca e Plutarco 

reverteram estas normas, dando ênfase ao casamento. Cf. Richlin, 2006, p. 16. 
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marcava os cidadãos livres de ambos os sexos fora dos limites, designando as 

relações sexuais com essas pessoas como comportamento ilícito ou stuprum, quer 

fossem homens ou mulheres. A homossexualidade era permitida, mas, apenas, 

com alguém não-cidadão. Dificilmente M. Aurélio se colocaria numa situação 

semelhante. Ainda que estejam presentes os binómios característicos de uma 

relação deste género (velho / jovem, mestre / aluno), são ambos cidadãos romanos 

e altas individualidades, o mais jovem será o futuro detentor do poder máximo 

de Roma.  

 São “experiências” de uma época compósita que necessita de respostas e, 

deste modo, o amor, a filosofia, a retórica continuam juntos como portais para 

uma maior definição e aferição da realidade em direção ao conhecimento. E este 

deve ser o verdadeiro objeto de amor dos jovens, que estão desejosos da verdade 

sobre o mundo e sobre si mesmos. Vários e diferentes caminhos que obrigam o 

homem a olhar para dentro de si, para chegar ao mesmo objeto, o amor natural, 

que faz parte da sua essência, o único elo que liga, verdadeira e naturalmente, a 

humanidade. Sendo o amor metafórico, apenas, mais uma faceta dessa 

idealização, ou essência, desse verus amor, que percorre toda a correspondência. 

 

 Todavia, à parte das convenções retóricas, a familiaridade e a proximidade 

são cultivadas ao longo da troca epistolar, através de uma linguagem afectuosa, 

que, na maior parte das vezes, é considerada demasiado expansiva e livre para a 

sociedade actual. Mas não devemos esquecer que, por detrás, está um dos 
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maiores ideais de sempre, um amigo é “um outro de dois” 201, são uma mesma 

alma dividida em dois corpos202: 

 

Quid ego ista mea fortuna satis dixerim vel quomodo istam necessitatem meam 

durissimam condigne incusavero, quae me istic ita animo anxio tantaque 

sollicitudine praepedito alligatum attinet neque me sinit ad meum Frontonem, ad 

meam pulcherrimam animam confestim percurrere. 

 

 São dois amigos que se admiram mutuamente, e se estimam, apesar da 

distância que os separa: at ego ubi animus meus sit, nescio; nisi hoc scio, illo nescio 

quo ad te profectum eum esse (2.6-7)203. Que se preocupam um com o outro: 

praesertim in huiusmodi eius valetudine propius videre, manus tenere, ipsum denique 

illum pedem, quantum sine incommodo fieri possit, adtrectare sensim, in balneo fovere204, 

ingredienti manum subicere (1.14-16). O poder sensitivo da palavra que permite ver 

propius (1.14), o toque da mão na mão (1.15), da mão naquele mesmo pé (1.15), o 

                                                 

201 Arist. E.N. 9.4.6: ἔστι γὰρ ὁ φίλος ἄλλος αὐτός. Cf. Cic. Amic. 23, 80; Fam. 7.5.1; Att. 3.15.4, 

4.1.7; Ov. Met. 3.473. 

202 1.10-14. Ver tradução infra p. 85, § 1. Esta metonímia encontra-se na parte final de algumas 

cartas de M. Aurélio: vale mi semper anima dulcissima (30.13), anima Caesaris tui (51.17), anima 

suavissima (56.4). Cf. Cic. Fam. 14.14.2; Hor. Carm. 1.3.8, 2.17.5; Ov. Met. 8.406. 

203 Alguns comentadores encontram, neste passo poético, o eco de um epigrama erótico de Quinto 

Lutácio Cátulo, em que a alma do escritor partia em direção ao seu erómenos: aufugit mi animus; 

credo, ut solet, ad Theotimum / devenit. Sic est: perfugium illud habet. Epigrama que serviu, 

igualmente, de tema de discussão a Aulo Gélio para provar a importância da literatura 

pederástica latina em relação à grega (A.Gell. N.A. 19.9). Cf. Apul. Apolog. 9; Plin. Ep. 5.3.5; Cic. 

De Nat Deor. 1.79.  

204 Ao longo da correspondência é feita referência ao estado de saúde de Frontão, que sofria de 

gota ou artrite. Cf. 265.29. 
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calor da água do banho (1.16), o gesto de deferência da mão que ajuda a entrar 

(1.16), o ritmo cadenciado dos cola, enriquecido pelos prevérbios e pelos 

advérbios que demoram a acção no tempo, e a consonância nasal contínua que 

transmite um som tranquilizador, abstractizante, quase meditativo, transportam 

o leitor para um momento em que a comunhão é perfeita. É “nos mais pequenos 

e insignificantes sinais de obrigação e benevolência manifestados por um único 

e verdadeiro príncipe”, que “se revelam os laços mais sublimes e mais desejados 

entre os homens, o amor e a honra”205. 

 Nas cartas mais antigas, a distância não diminui a amizade, pelo contrário, 

aumenta o tom patético, num chamamento acumulado de adjetivos 

superlativados, dulcissime, carissime, amplissime, optime 206. Porém, nas pequenas 

fórmulas de saudação está sempre indicada a hierarquia entre os dois homens. O 

nome do imperador vem sempre em primeiro lugar, seja o destinatário, Caesari 

suo Fronto207, seja o remetente, M. Caesar M. Frontoni magistro meo208. Cícero 

escrevia o seu nome em primeiro lugar, mesmo quando se dirigia a Júlio César já 

imperador209. Séneca e Plínio colocavam o seu nome em primeiro lugar quando 

escreviam as suas cartas. Antonino Pio escreve o seu nome em último lugar e 

nem faz referência ao título de imperador210. Frontão, nas cartas a membros da 

casa imperial, escreve o seu nome no final da saudação. Segundo Babl, Frontão 

foi o primeiro a deixar a prática tradicional de escrever o próprio nome no início 

                                                 

205 112.21-23. 

206 63.10-11. Cf. 62.8, 63.12; 38.11, 50.7, 54.16, 61.5; 25.22; 42.4, 43.1, 85.4, 249.1. 

207 2.8. Cf. 8.8, 17.16, 31.20, 37.26, 86.25, 91.14, 105.19, 215.5, 218.1, 235.11, 240.5. Exceção em 65.7, 

mas o título não parece ser o original. 

208 1.9. Cf. 5.21, 10.1, 27.1, 29.17, 30.14, 36.1, 60.1. Exceções no corpo epistolar em 28.5, 29.10, 51.1, 

embora os títulos possam não ser os originais. 

209 Cf. Cic. Fam. 7.5, 13.15. 

210 161.17. 
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do endereço211. É fundamental dentro desta sociedade, de certo modo 

totalitarista, que se conheça bem o lugar que se ocupa. E M. Aurélio distingue o 

amigo do mestre: quantum amorem amico, tantum reverentiae magistro praestare 

debere (55.27). Frontão distingue o amigo do imperador: quo mei amantior es, tanto 

me laborum tuorum parcionem et occupationum tuarum modestiorem esse oportet 

(46.15). 

 As despedidas são, igualmente, momentos breves de palavras sobejas212: 

 

Valebis mihi Fronto, ubiubi es, mellitissime, meus amor, mea voluptas. quid mihi 

tecum est? amo absentem.  

 

 Uma viva demonstração de afecto de M. Aurélio. A aposiopese, o optativo, 

o vocativo213, o desamparo implícito, o amor a alguém muito especial, mellitissime, 

meus amor, mea voluptas, que está ausente. O que conduz ao tema do desejo, vale, 

meum desiderium, mea voluptas (63.20), muitas vezes associado à imagem do fogo 

nas cartas de Frontão, ego potius caruero, tametsi amore tuo ardeo (47.3), e nas cartas 

de M. Aurélio, id desiderium hoc anno tu mihi accendis (42.23).  

 Mas esta mesma retórica serve para falar de Domícia Lucila, sua mãe, at 

mihi anno | priore datum fuit hoc eodem loco eodemque tempore matris desiderio peruri 

(42.22). 

                                                 

211 Cf. Babl, 1893, p. 15. 

212 63.10-11: “Que fiques bem meu Frontão, onde quer que estejas, ó mais doce, ó meu amor, ó 

meu prazer. Que se passa entre mim e ti? Amo quem está ausente”. Cf. 2.15, 5.17, 13.12, 34.14, 

43.19, 55.28, 63.20 e 250.6. 

213 Cf. 26.9. Cf. Cic. Att. 1.18.1; Cat. 3.6, 48.1. 
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 Este vocabulário, τὰ ἐρωτικά, era uma prática conhecida usada no género 

epistolar por uma elite culta214. Era uma linguagem afectada, artificial, não se 

sabendo qual a profundidade dos verdadeiros sentimentos que lhe estavam 

subjacentes, ainda que este corpo epistolar deixe transparecer, apesar de tudo, a 

natureza amável, desinteressada e franca de Frontão. No que diz respeito ao 

amor, o exagero, no entanto, toma sempre parte no discurso, baliza-o, seja em 

relação à origem, sine homines ambigant, disserant, disputent, coniectent, requirant, ut 

Nili caput, ita nostris amoris originem (5.13-14)215, seja em relação ao término, quod 

ita amantem mei sensi finem ut amorem nullum neque modum statuas”(14.1), ou 

namque in dies plus amando efficis, ne id quod ante diem amaveris plurimum fuerit (14.7-

8). 

 É um amor partilhado e recíproco. M. Aurélio ama Frontão (14.1), mais do 

que qualquer outro (26.3-5). Frontão quer ser amado por Marco, o mais possível 

(38.3). O amor alarga-se aos amigos216, mas com menos profusão. M. Aurélio ama 

Herodes (36.20). Herodes ama Frontão (55.16). Frontão ama Atenódoto (17.8), 

ama Dionísio (17.8), ama Juliano (54.13), ama Gávio Claro (110.19), ama Pio 

(25.10).  

 Frontão ama a família imperial, Antonino Pio, Domícia, Lúcio Vero, os 

filhos e filhas de M. Aurélio. Para poder demonstrar o afecto que sente por eles, 

envia, por palavras, o desejo de poder tocá-los num abraço ou num beijo, seja 

qual for a sua natureza, de saudação, respeito, reverência, veneração, amizade ou 

amor217, uma demonstração afectiva que não precisa de palavras e que, segundo 

Frontão, nasceu em honra da eloquência (112.7), nam cur os potius salutantes ori 

                                                 

214 Williams, 2012, p. 243. 

215 Cf. Pl. Nat. 5.51. 

216 Cf. Demougin, 2001. 

217 Sobre o beijo ver Moreau, 1978, pp. 87-97. Cf. Frijhoff, 1991, pp. 210-236. 
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admovemus quam oculos oculis aut frontes frontibus aut, quibus plurimum valemus, 

manus manibus, nisi quod honorem orationi impertimus?, e que, por isso, distingue 

os homens dos animais, muta denique animalia oratione carentia etiam osculis carent 

(112.10). 

 Frontão mostra-nos o beijo público, protocolar, ius osculi 218, que marca as 

relações sociais com os membros da casa imperial. A saudação e os beijos da 

turba retardavam M. Aurélio, (46.19-20), mesmo quando ainda não era 

imperador. Uma forma de saudação a que Frontão faltava muitas vezes (3.26), 

provavelmente por ser isenta da afeição sincera, tão defendida pelo mestre e que 

parecia já não existir em Roma (111.19). E por essa razão, quando o faz, preenche-

a com sentimento, como com Lúcio Vero, primum me intromitti in cubiculum 

iubebas, ita sine cuiusquam invidia osculum dabas (112.2-3). 

 A acção de beijar vai colorindo todo o corpo epistolar219. Frontão vai 

pedindo a M. Aurélio que beije Domícia, enviando-lhe um savium (21.15), que 

beije e abrace Antonino Pio, basia patrem tuum, amplectere (25.18-19), às vezes duas 

vezes, como o faz num bilhete de aniversário a Pio, bis te complecterer ista die, bis 

pectus tuum et manus exoscularer (164.26-27). Beija e abraça L. Vero (116.7, 116.12), 

e cobre de beijos as filhas de M. Aurélio, do modo que ele mais aprecia, manus 

parvolas plantasque illas pinguiculas (67.13). Mas é, sem dúvida, Marco, que recebe 

maior quantidade e variedade de beijos. Com enorme sensualidade Frontão 

demora-se no universo de um beijo dado ao seu discípulo: quid est mihi osculo tuo 

suavius! ille mihi suavis odor, ille fructus in tuo collo atque osculo situs est 220. Talvez 

                                                 

218 Cf. Timpanaro, 1987, pp. 201-211. 

219 21.15, 32.8, 46.17-18, 66.11, 67.12-14, 78.15, 78.24, 81.27, 89.15, 112.5, 116.12, 164.26, 

Encontrando-se: osculum inúmeras vezes (doze em Frontão, duas em M. Aurélio e uma em L. 

Vero); exosculare oito vezes; savium duas vezes; saviari quatro vezes; basiari duas vezes; e basium 

não se encontra na correspondência. 

220 46.17-18. Ver tradução infra p. 143, § 1. Cf. 67.14. 
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seja mais fácil compreendermos este beijo sensual, mas não erotizado, se o lermos 

à luz do cristianismo, quando Isaac beija Jacob, o seu filho e diz: ecce odor filii 

mei221.  

 Com efeito, o cristianismo parece ter-se apoderado deste discurso, que já 

existia como expressão de uma ligação espiritual, de duas almas que se 

consideram gémeas, de uma amizade pessoal sincera e profunda, fosse 

idealizada ou não, e repartiu-o, por um lado, pelo amor universal ao próximo, 

por outro lado, pelo amor romântico entre marido e mulher222. 

 Mas a verdadeira intensidade do amor frontoniano encontra-se no 

sofrimento por aqueles que perdeu, quinque amisi liberos miserrima quidem 

conditione (235.13-14), uxorem carissimam et nepotem trimulum (113.3), e no 

sofrimento daqueles que estão à sua volta, luctus mihi dolore filiae, dolore generi 

multiplicatur (235.20-21). Não há deuses (135.23), não há providência ou destino 

(236.12-13), não há filosofia (236.24-25), não há argumentos que possam 

reconfortar a falta dos que são mais queridos (236.26). Nem mesmo os que estão 

vivos (237.20-25)223: 

 

meus etiam iam hinc me dulcissimus nepos, quem ipse sinu meo educo, hic est 

profecto qui me magis magisque lacerat prorsus et excruciat. namque in huius 

facie illum amissum contemplor, exemplum oris imaginor, sonum vocis eundem 

animo fingo. hanc sibi dolor meus picturam commentatur; verum defuncti voltum 

ignorans, dum veri similem co<n>iecto, maceror  

 

 Simplicidade, verdade e calor humano são constantes na doutrina 

frontoniana da relação com o outro. São valores que devem ser mantidos, 

                                                 

221 Genesis 27.27. 

222 Cf. Williams, 2012, p.16. 

223 Ver tradução infra p. 205, § 1. 
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quaisquer que sejam as variações que a sensibilidade própria de cada época possa 

vir a ter. 

 

Vale, mihi Fronto, quid dicam nisi amice optime.224

                                                 

224 50.25. 
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3. Conclusão 

 

 A verdadeira essência do ser humano parece consistir no equilíbrio e na 

integração das suas dimensões física, intelectiva, espiritual e social, o que 

possibilita o alcance da capacidade sensitiva, da compreensão do âmago das 

coisas, de reconhecer as imperfeições e limitações da vida e da consciência de que 

o acto civilizado e civilizador depende da relação social. A harmonia destes 

factores e a sua implementação prática na vivência do dia-a-dia, depende, 

exclusivamente, do próprio indivíduo, impulsiona a vida ao significado pleno e 

remete o ser à sua verdadeira essência, que é o amor. 

 O amor não como uma realidade exterior, mas intemporal e sem forma, 

um estado profundo do ser, comum a todos e que permite a realização de uma 

unicidade, que pode contribuir para fazer surgir um mundo real diferente, um 

mundo melhor, na relação simples, franca e afectuosa com o outro. Expressão de 

uma filosofia primeira, de uma essência mais profunda da natureza humana 

tomada na sua universalidade ou totalidade. O amor como um olhar interior, 

uma identidade comum, mais elevada225. 

 

 A época imperial aureliana foi o ponto mais alto da curva de uma espécie 

de idade de ouro no cultivo do Eu interior. Certamente que este fenómeno estava 

limitado a um grupo muito pequeno, portador da cultura, e para quem a arte da 

existência tinha um significado importante e era, de facto, a realidade. Implicava 

tomar conta do corpo e da mente, ter o cuidado doméstico de olhar pela família 

e pelos bens, era o cuidado do governante de olhar pelos seus súbditos, o tratar 

das honras aos deuses ou aos mortos, era o cuidado dado aos doentes, o cuidado 

consigo mesmo, a meditação, o cuidado na relação com os outros, em suma, era 

                                                 

225 Cf. May, 2013, p. 158. 
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um princípio que dava cor e calor às relações, possibilitava uma troca de atenções 

com os outros e um sistema de obrigações recíprocas226. Do poder sobre si próprio 

dependia o poder sobre os outros, por conseguinte ligava-se a uma estética de 

vida que estava de acordo com aquilo que cada um era, que podia fazer ou 

esperava atingir. Mais do que a manifestação de um individualismo crescente, 

foi um fenómeno que atingiu o seu auge nesse momento particular, em que as 

relações, do indivíduo com o próprio indivíduo, foram intensificadas e 

valorizadas227. Esta arte da existência, que a filosofia reclamava para si, era um 

tema antigo na cultura grega, consagrado por Sócrates, que com o tempo se 

tornou num comportamento, numa atitude, numa prática social, e que levou a 

um certo modo de conhecimento, a uma maior consciência de si mesmo, a um 

conhecimento interior de si próprio mais profundo. Observar-se a si mesmo, 

encontrar a sua essência e ser capaz de a comunicar aos outros. Deste modo, a 

retórica aparece como espelho desta nova realidade bem concreta, é o veículo 

mais objectivo do conteúdo da verdadeira natureza de cada um. E, tendo em 

conta o eclipse do latim pelo grego, o desgate da palavra ao longo dos tempos, e 

ainda a violência descontextualizante de cada palavra, a preocupação de Frontão 

é debruçar-se, particularmente, sobre a optio e electio de cada palavra e o seu lugar 

exacto na frase. Mas a ambiguidade e a imprecisão da palavra levam-no a 

recorrer às estruturas argumentativas, que lhe permitem aproximar-se da 

verdade, tornando a retórica algo diferente do puro ornamento exterior e da 

vacuidade. A elocutio novella frontoniana preocupa-se com o auditório, por isso é 

vital que englobe todo e qualquer campo de demonstração, seja a dialéctica, a 

filosofia, o diálogo socrático ou a defesa e o ataque da tese do adversário. É 

sincera na medida em que se adere e reflecte a nova realidade ou ideologia, 

tomando os temas do quotidiano, defende valores e princípios efectivos. É 

                                                 

226 Sen. Ep. 34, 35, 109. 

227 Foucault, 1984, pp. 43-45. 
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revitalizadora, porque, ao despertar a emoção, permite o acesso ao interior de 

cada um e à sua natureza e, por conseguinte, à natureza do outro com quem se 

relaciona. 

 A necessidade de inspirar a esperança de uma fundamentação 

indestrutível para a vida, de empreender uma relação segura com os outros, de 

enraizar, dar solidez e validade à existência, de aprofundar a sensação de ser, 

apesar da instabilidade da vida, apesar da guerra, da injustiça, da doença, leva 

Frontão a promulgar o verus amor, o centro do mundo frontoniano, e, deste modo, 

ao passar a sua palavra, mostrar os principais traços de modernidade retórica, 

que correm já na sua doutrina e na sua arte epistolar.  
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AD M. CAESAREM 

1.1. <CAESARI SVO FRONTO>228 

 

 

│ mittam igitur tibi quantum pote librum hunc descriptum  

Vale, Caesar, et ride et omnem vitam laetare et parentibus optimis et 

eximio ingenio tuo fruere. 

                                                 

228 1.5-8. 
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1.1. A Marco César 

 

Frontão ao seu César, 

 

 

│envio-te este livro copiado com o maior rigor possível. 

Passa bem, César, e ri-te, alegra-te durante toda a vida e goza da 

companhia dos teus pais229 e do teu invulgar talento. 

  

                                                 

229 Refere-se a Antonino Pio, o imperador que adoptou M. Aurélio, e Domícia Lucila, mãe de M. 

Aurélio. Cf. 33.7-12, 82.7. Sobre Domícia ver infra p. 89, n.r. 232. 
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1.2. M. CAESAR M. FRONTONI MAGISTRO MEO230 

 

Quid ego ista mea fortuna satis dixerim vel quomodo istam necessitatem 

meam durissimam condigne incusavero, quae me istic ita animo anxio tantaque 

sollicitudine praepedito alligatum attinet neque me sinit ad meum Frontonem, 

ad meam pulcherrimam animam confestim percurrere, praesertim in huiusmodi 

eius valetudine propius videre, manus tenere, ipsum denique illum pedem, 

quantum sine incommodo fieri possit, adtrectare sensim, in balneo fovere, 

ingredienti manum subicere? et tu me amicum vocas, qui non abruptis omnibus 

cursu concitato pervolo? ego vero magis sum claudus quom ista mea verecundia, 

immo pigritia. o me, quid dicam? metuo quicquam dicere quod tu audire nolis; 

nam tu quidem me omni modo conisus es iocularibus istis tuis ac lepidissimis 

verbis a cura amovere atque te omnia ista aequo animo perpeti posse ostendere. 

at ego ubi animus meus sit, nescio; nisi hoc scio, illo nescio quo ad te profectum 

eum esse. cura, miserere, omni temperantia abstinentia omnem istam tibi pro tua 

virtute tolerandam, mihi vero asperrimam nequissimamque valetudinem 

depellere et ad aquas proficisci. si et quando et, nunc ut commode agas, cito, oro, 

perscribe mihi et mentem meam in pectus meum repone. ego interim vel tales 

tuas litteras mecum gestabo.  

 

  

                                                 

230 1.9-2.17. 
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1.2. A Marco César 

 

Marco César ao meu mestre Marco Frontão, 

 

Que direi eu de modo satisfatório, com esta minha sorte, ou de que modo 

digno farei a acusação desse meu duríssimo destino, que me mantém aí preso, 

com o espírito assim angustiado, oprimido por tão grande inquietação e que me 

impede de correr sem parar, sem a mínima demora, para o meu Frontão, para a 

minha belíssima alma, sobretudo para, mais perto, vê-lo de novo nessa sua 

doença, segurar-lhe as mãos, depois, na medida em que for possível fazê-lo sem 

incómodo, afagar vagarosamente aquele mesmo pé, aquecê-lo no banho, 

oferecer-lhe a mão ao entrar? E tu chamas-me amigo, a mim, que não deixo tudo 

de lado e me lanço numa correria veloz? Eu, na realidade, estou mais coxo com 

essa minha timidez, ou melhor, preguiça. Ai de mim! O que poderei dizer? Temo 

dizer alguma coisa que tu não queiras ouvir; com efeito, tu, na verdade, 

esforçaste-te de todas as maneiras com essas tuas palavras divertidas e 

muitíssimo elegantes por me afastar da preocupação e por mostrar que tu podes 

suportar tudo isto com impassibilidade │até ao fim. Mas onde se encontra o meu 

espírito, eu não sei; sei apenas que ele, sem saber para onde ia, partiu para junto 

de ti. Procura, por piedade, afastar, com toda a moderação e abstinência, toda 

essa tua doença, que tens de suportar segundo a tua força, que para mim é, na 

verdade, muito penoso e muito mau, e procura partir para as termas. Se e quando 

o fizeres, para que ainda o faças proveitosamente, peço-te, escreve-me depressa 

e coloca de novo o meu espírito no meu peito. Eu, entretanto, levarei mesmo 

comigo a tua carta tão importante. 
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Vale mihi Fronto iucundissime, quamquam ita me dispositius dicere 

oportet (nam tu quidem postulas talia): o qui ubique estis, di boni, valeat, oro, 

meus Fronto iucundissimus atque carissimus mihi, valeat semper integro, 

inlibato incolumi corpore, valeat et mecum esse possit. homo suavissime, vale.  

  



O AFECTO NA RELAÇÃO ENTRE FRONTÃO E MARCO AURÉLIO 

87 

Passa bem, ó meu amabilíssimo Frontão, ainda que seja necessário que me 

expresse de um modo mais elegante (certamente tal como tu o desejas): ó deuses 

benevolentes que estais em toda a parte, que passe bem, peço, o meu 

amabilíssimo Frontão e o mais querido para mim, que passe bem e sempre com 

o corpo saudável, puro, incólume, que passe bem e que possa estar comigo. Ó 

homem amorabilíssimo, passa bem. 
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1.3. CAESARI SUO FRONTO231 

 

Tu, Caesar, Frontonem istum tuum sine fine amas, vix ut tibi homini 

facundissimo verba sufficiant ad expromendum amorem tuum et benivolentiam 

declarandam. quid, oro te, │ fortunatius, quid me uno beatius esse potest, ad 

quem tu tam fraglantes litteras mittis? quin etiam, quod est amatorum proprium, 

currere ad me vis et volare.  

Solet mea domina parens tua interdum loci dicere se mihi, quod a te tanto 

opere diligar, invidere. quid, si istas litteras tuas legerit, quibus tu deos etiam pro 

salute mea votis advocas et precaris? o me beatum, ore tuo me diis 

commendatum! putasne ullus dolor penetrare sciat corpus aut animum meum 

prae tanto gaudio? procedo <iam>, babae, neque doleo iam quicquam neque 

aegre fero: vigeo, valeo, exulto; quovis veniam, quovis curram. crede istud mihi, 

tanta me laetitia perfusum, ut rescribere tibi ilico non potuerim; sed eas quidem 

litteras, quas ad priorem epistulam tuam iam rescripseram, dimisi ad te; 

sequentem autem tabellarium retinui, quo ex gaudio resipiscerem.  

 

                                                 

231 2.18-5.20. 
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1.3. A Marco César 

 

Frontão a seu César, 

 

 

Tu, César, amas sem limite este teu Frontão, mal te chegam as palavras, a 

ti, homem eloquentíssimo, para manifestar o teu amor e exprimir a tua afeição. 

O que é que pode ser, pergunto-te, mais afortunado, mais feliz do que eu e só eu, 

a quem tu envias tão calorosas cartas? E mais ainda, porque é próprio dos que se 

amam, queres correr e voar para junto de mim. 

A minha senhora, tua mãe232, por vezes, costuma dizer que me inveja por 

eu ser tão amado por ti. O que será se ela ler estas tuas cartas, nas quais tu invocas 

os deuses e suplicas com votos pela minha saúde? Ó feliz que eu sou, eu que por 

ti fui confiado aos deuses! Acaso pensas que alguma dor pode penetrar no meu 

corpo ou na minha alma perante tão grande contentamento? Vou já prosseguir! 

Fantástico, já nem sinto dor alguma, nem sequer me sinto doente: estou cheio de 

vida, estou de saúde, rejubilo; irei para onde desejares, correrei para onde 

quiseres. Crê, pois, em mim, que, invadido por tão grande alegria não sou capaz 

de te responder de imediato; mas já te enviei a carta que escrevi em resposta à 

tua anterior; no entanto, retive o mensageiro seguinte para recuperar do 

contentamento.

                                                 

232 Domícia Lucila, mãe de M. Aurélio, filha de P. Calvísio Túlio Ruso (cônsul em 109) e de 

Domícia Lucila. Casou com M. Ânio Vero de quem teve dois filhos, Marco Aurélio e Ânia 

Cornifícia Faustina. Morreu entre 155 e 161, antes de M. Aurélio se tornar imperador. Cf. Birley, 

1987. Nota-se a importância da mãe do príncipe nas relações entre a família de Frontão e a família 

imperial, provavelmente devido à ligação entre Domícia e Crátia, mulher de Frontão (cf. 21.17 

ss), ambas tinham o gosto pela cultura grega, assim se pode de certo modo explicar que o grego 

seja a língua escolhida por Frontão para escrever a Domícia Lucila (cf. 21.17; 32.18). 
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Ecce nox praeteriit, dies hic est alter qui iam prope exactus est, necdum 

quid aut quem ad modum rescribam tibi reperio. quid enim ego possim 

iucundius, quid blandius, quid amantius quam tu scripsisti mihi proponere? 

unde gaudeam quod ingratum me │ et referundae gratiae imparem facias; 

quoniam, ut res est, ita me diligis, ut ego te magis amare vix possim. 

Igitur ut argumentum aliquod prolixiori epistulae reperiam, quod, oro te, 

ob meritum sic me amas? quid iste Fronto tantum boni fecit, ut eum tanto opere 

tu diligas? caput suum pro te aut parentibus tuis devovit? succidaneum se pro 

vestris periculis subdidit? provinciam aliquam fideliter administravit? exercitum 

duxit? nihil eorum. ne cotidianis quidem istis officiis circa te praeter ceteros 

fungitur, et immo sectator vel is satis infrequens. nam neque domum vestram 

diluculo ventitat neque cotidie salutat neque ubique comitatur nec semper 

<ex>spectat. vide igitur ut, si quis interroget cur Frontonem ames, habeas in 

promptu quod facile respondeas. 

At ego nihil quidem malo quam amoris erga me tui nullam extare 

rationem. nec omnino mihi amor videtur qui ratione oritur et iustis certisque de 

causis copulatur. a) amorem ego illum intellego fortuitum et liberum et nullis 

causis servientem, inpetu potius quam ratione conceptum, qui non officiis ut 

lignis apparatis, sed sponte ortis vaporibus caleat. Baiarum ego │ calidos specus 

malo quam istas fornaculas balnearum, in quibus ignis cum sumptu atque fumo 

accenditur brevique restingitur. at illi ingenui vapores puri perpetuique sunt, 

grati pariter et gratuiti. 
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Eis que a noite já passou, este é um outro dia que já quase terminou e ainda 

não descobri o quê ou como te responder. Que posso eu propor mais agradável, 

mais encantador, mais amoroso do que aquilo que tu me escreveste? Por isso 

alegro-me por me tornares ingrato | e incapaz de te retribuir; pois, isto é, tu amas-

me de tal maneira que eu, dificilmente, posso amar-te mais. 

Portanto para que eu encontre um tema para uma carta mais longa, 

pergunto-te, por que razão me amas assim? O que fez este Frontão de tão bom 

para o amares tanto? Sacrificou a ti ou aos teus pais a sua cabeça? Submeteu-se a 

perigos em vosso lugar? Administrou fielmente alguma província? Conduziu o 

exército? Nada disto. Nem sequer cumpriu esses deveres habituais à tua volta, 

mais do que os outros, e até te acompanhou, mas, mesmo isto, muito raramente. 

Com efeito, nem vai frequentemente a vossa casa, ao romper do dia, nem te dá a 

saudação diária, nem te segue por toda a parte, nem sempre te espera. Vê, então, 

se alguém perguntar por que razão amas Frontão, se tens pronta uma resposta 

fácil. 

No entanto, não há nada que eu queira mais do que não exista nenhuma 

razão do teu amor para comigo. Nem de modo nenhum me parece amor aquele 

que nasce de uma razão e que está dependente de motivos legítimos e precisos. 

Amor considero eu o que é natural, livre e sem servir nenhuma causa, nascido 

do impulso mais do que da razão, aquele que arde, não pelos benefícios, como se 

fosse lenha cortada, mas aquele que arde pelos calores nascidos naturalmente. 

Eu prefiro as grutas quentes | de Baias233 a essas fornalhazinhas dos banhos, em 

que o lume se acende com custo e com fumo, e se apaga em pouco tempo. Mas 

esses vapores naturais são puros e constantes, igualmente agradáveis e gratuitos.  

 

                                                 

233 Estância balnear de luxo situada no Golfo de Nápoles, conhecida pelas suas nascentes de águas 

quentes. 
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ad eundem prorsus modum amicitiae istae officiis calentes fumum interdum et 

lacrimas habent et, ubi primum cessaveris, extinguntur; 

Amor autem fortuitus et iugis est et iucundus. c) quid, quod neque 

adolescit proinde neque conroboratur amicitia meritis parta ut ille amor subitus 

ac repentinus? ut non aeque adolescunt in pomariis hortulisque arbusculae manu 

cultae rigataeque ut illa in montibus aesculus et abies et alnus et cedrus et piceae, 

quae sponte natae, sine ratione ac sine ordine sitae nullis cultorum laboribus 

neque officiis sed ventis atque imbribus educantur. 

Tuus igitur iste amor incultus et sine ratione exortus, spero, cum cedris 

porro adolescit et aesculis; qui si officiorum ratione coleretur, non ultra myrtos 

laurusque procresceret, quibus satis odoris, parum roboris. et omnino quantum 

fortuna rationi, tantum amor fortuitus officioso amori antistat.  

Quis autem ignorat rationem humani consilii │vocabulum esse, Fortunam 

autem deam  dearumque praecipuam? templa, fana, delubra passim Fortunae 

dicata, at rationi nec simulacrum nec aram usquam consecratam? non fallor igitur 

quin malim amorem erga me tuum fortuna potius quam ratione genitum. 

Neque vero umquam ratio fortunam aequiperat neque maiestate neque 

usu neque dignitate. nam neque aggeres manu ac ratione constructos montibus 

conparabis neque aquae ductuus amnibus neque receptacula fontibus. tum ratio 

consiliorum prudentia appellatur, vatum impetus divinatio nuncupatur. nec 

quisquam prudentissimae feminae consiliis potius accederet quam 

vaticinationibus Sibyllae. quae omnia quorsum tendunt? ut ego recte malim 

impetu et forte potius quam ratione ac merito meo diligi.  
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Exatamente do mesmo modo, essas amizades que ardem com os benefícios 

trazem por vezes fumo e lágrimas e, logo que as negligenciares, extinguem-se. 

O amor fortuito, pelo contrário, é constante e agradável. Por que é que a 

amizade nascida dos merecimentos nem, por isso mesmo, cresce, nem se fortalece 

como esse amor súbito e repentino? Assim nos pomares e jardinzinhos as 

arvorezinhas cultivadas e regadas à mão não crescem do mesmo modo que 

aquele carvalho, o abeto, o álamo, o cedro e o pinheiro nos montes, que nasceram 

naturalmente, criados sem plano e dispostos sem ordem, sem nenhum trabalho 

de cultivo e de cultivadores, e sem serviço, mas criados pelos ventos e pelas 

chuvas. 

Assim, esse teu amor não cultivado e nascido sem razão vai crescendo, 

espero, juntamente com os cedros e os carvalhos: este, se fosse cultivado em razão 

dos benefícios, não cresceria acima da murta e do loureiro, que possuem bastante 

cheiro, mas pouca resistência. Sem dúvida alguma, o amor fortuito é superior ao 

amor gerado pelos benefícios, tanto quanto a fortuna é superior à razão. 

E quem ignora que razão é o termo para ponderação humana | e que a 

Fortuna é uma deusa e a primeira das deusas? Que templos, santuários, capelas 

são, por toda a parte, dedicados à deusa Fortuna e nem uma imagem, nem um 

altar, jamais, em lugar algum foi consagrado à Razão? Portanto, não posso estar 

errado ao preferir que o teu amor por mim seja gerado mais pela fortuna do que 

pela razão. 

Na verdade, a razão nunca pode ser igual à fortuna nem em grandeza nem 

em utilidade, nem em valor. De facto, não poderás comparar as trincheiras 

construídas pela mão e pela razão com as montanhas, nem os aquedutos com os 

rios, nem as cisternas com as fontes. Então, a racionalidade dos conselhos chama-

se prudência, o ímpeto dos profetas é designado por inspiração. E ninguém irá 

preferir os conselhos de uma mulher muito prudente aos vaticínios da Sibila. 

Qual o objectivo de tudo isto? Porque eu prefiro, felizmente, ser amado mais por 

impulso e naturalmente do que pela razão ou pelo meu mérito. 
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Quamobrem etiam si qua iusta ratio est amoris erga me tui, quaeso, 

Caesar, sedulo demus operam ut ignoretur et lateat. sine homines ambigant, 

disserant, disputent, coniectent, requirant, ut Nili caput, ita nostri amoris 

originem.  

Sed iam hora decimam tangit et tabellarius │ tuus mussat. finis igitur sit 

epistulae. valeo re vera multo quam opinabar commodius. de aquis nihildum 

cogito. te, dominum meum, decus morum, solacium m<al>i, quam multum amo! 

dices: num amplius quam ego te? non sum tam ingratus ut hoc au<deam>  dicere.  

Vale, Caesar, cum tuis parentibus et ingenium tuum excole. 
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Por este motivo, mesmo que exista uma boa razão para o teu amor por 

mim, peço-te sinceramente, ó César, façamos um esforço, com franqueza, para 

que se mantenha ignorada e escondida. Deixa que os homens duvidem, 

dissertem, disputem, conjecturem, reflictam, qual é a nascente do Nilo234, assim 

como é a origem do nosso amor. 

Mas são quase quatro horas235 e o teu mensageiro resmunga. Que seja, 

então, o fim da minha carta. Na verdade, estou muito melhor do que imaginava. 

Ainda não penso nada sobre a questão das termas236. A ti, meu senhor, a joia da 

tradição, a consolação no mal, quanto eu te amo! Dirás: “mais do que eu a ti?”. 

Não sou tão ingrato que ouse dizê-lo. 

Passa bem com os teus pais, César, e cultiva o teu talento. 

  

                                                 

234 Tal como procurar o impossível. Cf. Pl. Nat. 5.51. 

235 Literalmente: a hora décima. 

236 Remete para a carta anterior. Cf. 2.19-20. 
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1.7. DOMINO MEO237 

 

Accepi, Caesar, litteras tuas, quibus quanto opere laetatus sim, facile 

aestimas, si reputaveris singula. primum, quod caput  est omnis mei gaudii, cum 

te bene valere cognovi, tum quod ita amantem mei sensi, finem ut amori nullum 

neque modum statuas, quin cottidie aliquid reperias quod circa me iucundius 

atque amicius facias. ego denique olim iam me puto satis amari, tibi autem 

nondum, etiam quantum me diligas, satis est; ut non mare ullum tam sit 

profundum quam tuus adversus me amor: sane ut illud queri possim, cur me 

nondum ames tantum, quantum plurimum potest, namque in dies plus amando 

efficis, ne id quod ante diem amaveris, plurimum fuerit.  

Consulatum mihi putas tanto gaudio fuisse, quanto tua tot in una re 

summi amoris indicia? orationis meae particulas, quas excerpseram, recitasti 

patri tuo ipse studiumque ad pronuntiandum adhibuisti, qua in re et oculos mihi 

tuos utendos et vocem et gestum et in primis animum accommodasti. nec video 

quis veterum scriptorum quisquam me beatior fuerit, quorum scripta Aesopus 

ad populum pronuntiavit aut Roscius. meae vero orationi M. Caesar actor 

contigit et pronuntiator tuaque ego opera et voce audientibus placui, cum audiri 

a te ac tibi placere │ omnibus summe sit optabile.   

                                                 

237 13.17-16.3. 
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1.7. A M. César 

 

Ao meu senhor, 

 

Recebi a tua carta, César, quanto me tenho alegrado com ela, percebes 

facilmente, se considerares cada um destes pontos: em primeiro lugar, isto é a 

origem de todo o meu contentamento, quando soube que estavas bem de saúde; 

depois, porque senti que me amavas de tal modo, que não poderias estabelecer 

nenhum fim nem medida para o nosso amor, pelo contrário, descobres 

diariamente algo mais agradável e mais amigável a fazer por mim. Por esse 

motivo, eu penso, já desde há muito, que sou suficientemente amado, mas para 

ti, por mais que me ames, ainda não é suficiente; de tal maneira que nenhum mar 

é tão profundo como o teu amor por mim: certamente a ponto de eu te poder 

perguntar por que razão ainda não me amas tanto quanto é maximamente 

possível, pois amando-me mais, de dia para dia, consegues que o que tinhas 

amado no dia anterior não tivesse sido o máximo. 

Pensas que o consulado me deu um contentamento tão grande como as 

tuas inúmeras provas de sumo amor neste único caso? As parcelas do meu 

discurso que eu tinha escolhido, tu próprio as recitaste ao teu pai e esforçaste-te 

por declamar, situação em que cedeste os teus olhos para me servir, a voz, o gesto 

e, em primeiro lugar, o espírito. Nem vejo quem quer que seja dos escritores 

antigos, cujos escritos tenham sido declamados ao povo por Esopo ou Róscio, que 

tenha sido mais feliz do que eu238. Na verdade, aconteceu que Marco César foi o 

actor e o declamador do meu discurso e eu agradei aos ouvintes graças ao teu 

esforço e à tua voz, embora ser ouvido por ti e agradar-te | seja o mais desejável 

para todos.  

                                                 

238 Clódio Esopo e Róscio Galo, dois actores da época de Cícero. Esopo conhecido pela sua paixão 

e Róscio pelo seu virtuosismo. Cf. Cic. De Div. 1.80; De Or. 1.130; Quint. 11.3.111; Tac. Dial. 20.3. 
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non miror itaque quod placuerit oratio oris tui dignitate exornata. nam pleraque 

propria venustate carentia gratiam sibimet alienam extrinsecus mutuantur. quod 

evenit etiam in plebis istis edulibus: nullum adeo vile aut volgatum est holus aut 

pulpamentum, quin elegantius videatur vasis aureis adpositum. Idem evenit 

floribus et coronis: alia dignitate sunt, quom a coronariis veneunt, alia quom a 

sacerdotibus porriguntur. 

Tantoque ego fortunatior quam fuit Hercules atque Achilles, quorum 

arma et tela gestata sunt a Patricole et Philocteta, multo viris virtute inferioribus; 

mea contra oratio mediocris, ne dicam ignobilis, a doctissimo et facundissimo 

hominum Caesare inlustrata est. nec ulla umquam scena tantum habuit 

dignitatis: M. Caesar actor, Titus imperator auditor. quid amplius cuiquam 

contingere potest, nisi unum quod in caelo fieri poetae ferunt, quom Iove patre 

audiente Musae cantant? enimvero quibus ego gaudium meum verbis exprimere 

possim, quod orationem istam meam tua manu descriptam misisti mihi? verum 

est │ profecto quod ait noster Laberius, ad amorem iniciendum delenimenta esse 

deleramenta, beneficia autem veneficia. quo poculo aut veneno quisquam 

tantum flammae ad amandum incussisset praeut tu me et facto hoc stupidum et 

attonitum ardente amore tuo reddidisti. quot litterae istic sunt, totidem 

consulatus mihi, totidem laureas, triumphos, togas pictas arbitror contigisse.  
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 Por isso não me admiro que o meu discurso tenha agradado, quando foi 

embelezado pela distinção da tua boca. Com efeito há muitas coisas que, por falta 

de elegância própria, tomam emprestado, para si mesmas, do exterior, uma outra 

graça alheia. O mesmo também acontece nesses alimentos comuns: não há 

hortaliça ou bocado de carne ou peixe vil ou vulgar, que não pareça mais 

requintado quando foi servido em pratos de ouro. O mesmo acontece com as 

flores e as grinaldas: têm um outro valor, quando são vendidas pelos vendedores 

de grinaldas, outro quando são oferecidas pelos sacerdotes. 

E eu sou consideravelmente mais afortunado do que foram Hércules e 

Aquiles239, cujas armaduras e armas foram usadas por Pátroclo e Filoctetes, 

homens muito inferiores em valor; por sua vez, o meu medíocre discurso, para 

não dizer ignóbil, foi iluminado por César, o mais culto e o mais eloquente de 

todos os homens. Jamais alguma cena teve tanta distinção: Marco César como 

actor, Tito imperador como ouvinte. Que coisa mais magnífica pode acontecer a 

alguém, excepto aquela que os poetas dizem que acontece no céu, quando as 

Musas cantam com Júpiter Pai a ouvir? Então, com que palavras posso eu 

manifestar o meu contentamento, por me teres enviado esse meu discurso 

copiado pela tua própria mão? Seguramente| é verdade o que diz o nosso 

Labério240: “para incendiar o amor, as seduções são destruições, os benefícios são 

venenos”241. Com que poção, ou veneno, teria despertado alguém para o amor 

com uma tão grande chama, em comparação, tu deixaste-me quer estupefacto 

com este facto, quer abismado com o teu amor ardente. Para mim, quantas letras 

aí se encontrarem, tantos os consulados, tantos os louros, os triunfos, as togas 

bordadas, que eu penso que couberam.  

                                                 

239 Referência ao episódio da Ilíada em que Pátroclo usa a armadura e as armas de Aquiles. Cf. 

Hom. Il. 16.130ss. O episódio em que Hércules dá as suas armas a Filoctetes, parece ser mais 

tardio, não é referido na Ilíada, mas sim nas Metamorfoses de Ovídio. Cf. Ov. Met. 9.230. 

240 Labério escritor cómico do séc. I. Laber. Com. 134-138 (Ribbeck).   

241 Encontra-se um jogo de palavras semelhante em Apul. Apolog. 102.3: grave veneficium dicam an 

ingratam beneficium. Cf. Hout, 1999, pp.39. 
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quid tale M. Porcio aut Quinto Ennio, C. Graccho aut Titio poetae, quid Scipioni 

aut Numidico, quid M. Tullio tale usuvenit? quorum libri pretiosiores habentur 

et summam gloriam retinent, si sunt Lampadionis aut Staberii, Plautii aut D. 

Aurelii, Autriconis aut Aelii manu scripta e<xem>pla aut a Tirone emendata aut 

a Domitio Balbo descripta aut ab Attico aut Nepote. mea oratio extabit M. 

Caesaris manu scripta. qui orationem spreverit, litteras concupiscet; qui scripta 

contempserit, scriptorem reverebitur. ut si simiam aut volpem Apelles pinxerit, 

ei bestiae nihili picturae pretium adderet; aut quod M. Cato de aegro ser│<vo>   

† †   
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O que é que de idêntico aconteceu a Marco Pórcio ou a Quinto Énio, a Gaio 

Graco ou ao poeta Tício, o que aconteceu de idêntico a Cipião ou a Numídico, o 

que é que aconteceu de idêntico a Marco Túlio? Cujos livros são considerados 

muito preciosos e retêm uma glória imensa, se os exemplares forem escritos pela 

mão de Lampadião ou Estabério, Pláucio ou Décimo Aurélio, Áutrico ou Élio, ou 

corrigidos por Tiro, ou copiados por Domício Balbo ou por Ático ou Nepos242: o 

meu discurso distinguir-se-á escrito pela mão de Marco César. Quem desdenhar 

este discurso desejará vivamente as cartas; quem desprezar o que está escrito, 

respeitará o escritor. Como se Apeles243 tivesse pintado um macaco ou uma 

raposa, a obra acrescentaria valor aos animais como nenhuma outra; ou o que 

Marco Catão disse acerca do escravo doente | 

  

                                                 

242 Os autores estão associados aos seus editores. Cf. Hout, 1999, pp. 41; Fleury, 2003, pp. 63-64, n. 

24. No séc. II, havia um grande interesse em descobrir os manuscritos originais. Frontão também 

se dedica a esta tarefa. Cf. 1.6, 56.1, 104.6 e 187.10. 

243 Pintor grego do séc. IV a. C.. Plínio, o Velho, considera-o o maior pintor da Antiguidade. Cf. 

N.H. 35.36.79-97. 
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2.1. ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΗΡΩΔΗΣ244 

 

 

- - - |τερον ἴσως ἢ . . . ἡμᾶς˙ τὸ δὲ μετριάζειν ἐν τοῖς ἥττοσιν κακοῖς οὐ 

δύσκολον. ἐν παντὶ μὲν γὰρ τὸ κατὰ πάντα θ<ρη>νεῖν κἀποιμώζειν ἔξω τοῦ 

προσήκοντος ἀπρεπὲς ἀνδρὶ παιδείας . . . . . . . .  μένῳ. χαίρων δὲ ἔγωγε 

μᾶλλον ἢ λυπούμενος μέτρια <ἂν ἐκβα>ίνοι|μι. τὸ γὰρ πρὸς ἡδονὴν 

παράλογον ὂν τοῦ πρὸς ἀνίαν αἱρετώτερον. 

Ἀλλ̉ οὐδὲ τὰ τῆς ἡλικίας σοι παρῴχηκεν πρὸς παίδων ἑτέρων 

ἀνατροφήν. ζημία δὲ πᾶσα σὺν ἐλπίδι μὲν ἀποκοπτομένη χαλεπή˙ ῥᾴων δὲ 

ὑπολειπομένης εἰς τὸ ἀναλαβεῖν ἐλπίδος˙ καὶ ὁ μὴ περιμείνας ταύτην 

ἀγεννὴς καὶ πολὺ τῆς τύχης αὑτῷ χαλεπώτερος˙ ἡ μέν γε τύχη τὸ παρὸν 

ἀφείλετο, ὁ δὲ ἐστέρησεν αὑτὸν καὶ τῆς ἑλπίδος. 

Ὅθεν δ̉ ἂν ῥᾷστα παραψυχῆς τύχοις, πείρᾳ μαθὼν ἔγωγε, ἀλλὰ οὐ 

σοφίᾳ, διδάξω˙ ἀεί μοι συνέβη τι τῶν δεινῶν παθεῖν ἐρῶντι. ἤρων δὲ τοτὲ μὲν 

Ἀθηνοδότου τοῦ σοφοῦ, τοτὲ δὲ Διονυσίου τοῦ ῥήτορος. 

  

                                                 

244 16.10-17.15. 
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2.1. A Marco César 

 

De Frontão para Herodes,245 

 

- - - │por outro lado, o moderar-se nos males menores não é difícil.  Pelo 

contrário, o lamentar-se e chorar em qualquer situação e a propósito de tudo, 

além do que é conveniente, não é apropriado a um homem . . . . . . . de educação. 

Eu, sem dúvida, ultrapassaria a moderação alegrando-me mais do que me 

entristecendo. De facto, é preferível a imoderação em relação ao prazer do que 

em relação ao abatimento. 

Com efeito, para ti ainda não passou a idade de criar outros filhos. Toda a 

perda que acaba de modo repentino, juntamente com a esperança, é dura, no 

entanto é mais fácil para recuperar, quando resta a esperança. E o que não a 

aguenta é um fraco e ele próprio é muito mais duro para si mesmo do que a 

desgraça: a desgraça, sem dúvida, tirou o presente, no entanto, este priva-se a si 

mesmo até da esperança. 

Vou ensinar-te onde poderias, muito facilmente, obter consolação, pois eu 

tenho aprendido pela experiência e não pela sabedoria. Sendo amante, sempre 

me calhou sofrer algum acontecimento funesto. Uma vez amava Atenódoto, o 

sábio, outra vez Dionísio246, o rector.  

                                                 

245 Tibério Cláudio Herodes Ático, contemporâneo de Frontão, de origem grega, foi um fascinante 

e rico filantropista, bem como célebre sofista.  

246 Atenódoto, discípulo do estóico Musónio Rufo, ensinava filosofia e retórica. Frontão 

considerava-o seu magister et parens (cf. 6.2, 65.23, 135.3, 137.4, 140.1). Cf. M. A. Med. 1.13. Frontão 

refere-se ao retor Dionísio, seu mestre, apelidando-o de Tenuis (cf. 152.2; Athen. 11.475 ss), e 

apresenta-o como autor de uma fábula contra os filósofos (cf. 151.20). 
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καὶ δὴ τοῦτο ἐννοῶν ὅτι μοι σώζοιτο κεῖνος οὗπερ ἐρῶν τύχοιμι, ἧττον ἦν τῇ 

λύπῃ καὶ τοῖς προσπίπτουσιν ἁλώσιμος. εἰ δέ τινος ἐρᾷς καὶ σύ νέου γενναίου 

ἀρετῇ καὶ παιδείᾳ καὶ τύχῃ καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντος, οὐκ ἂν ἁμαρτάνοις 

ὁρμῶν ἐπ ̉ἐκείνῳ καὶ πᾶσαν ἀγαθῶν ἀσφάλειαν ἐπ̉ αὐτῷ | τιθέμενος, ὡς, ἐφ ̉

ὅσον γε ἡμῖν οὗτος περίεστιν (ἀ<ν>τεραστὴς γὰρ εἶναι σοί φημι, καὶ οὐκ 

ἀποκρύπτομαι), τὰ ἄλλα γε πάντα ἡμῖν εὐίατα καὶ τούτου μακρῷ δεύτερα. 
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E mais ainda, quando tinha na mente que podia conservar comigo, precisamente, 

aquele a quem amava, eu seria menos dominado pela tristeza e pelos que se 

sentem prostrados. Se também tu amas alguém jovem e nobre que se distingue 

pela sua virtude, educação, sorte e sensatez, não errarias se te confiasses àquele 

e depositasses | nele toda a garantia das coisas boas, pois enquanto este se 

mantiver connosco, digo que, de facto, sou teu rival no amor, e não me escondo, 

porque, para nós, tudo o resto é fácil de curar e bem inferior a isto. 
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2.2. CAESARI AURELIO DOMINO MEO CONSUL TUUS FRONTO247 

 

Quae sint aures hominum hoc tempore, quanta in spectandis orationibus 

elegantia, ex Aufidio nostro scire poteris: quantos in oratione mea clamores 

concitarit, quantoque concentu laudantium sit exceptum “omnis tunc imago 

patriciis pingebatur insignibus”. at ubi genus nobile cum ignobili conparans dixi: 

“ut si quis ignem de rogo et ara accensum similem putet, quoniam aeque luceat”, 

ad hoc pauculi admurmurati sunt. 

Quorsum hoc retuli? uti te, domine, ita conpares, ubi quid in coetu hominum 

recitabis, ut scias auribus serviendum; plane non ubique nec omni modo, at 

tamen non numquam et aliquando. quod ubi facies, simile facere te reputato 

atque illud facitis, ubi eos, qui bestias strenue interfecerint, populo postulante 

ornatis aut manumittitis, nocentes etiam homines aut scelere damnatos, sed 

populo postulante | conceditis. 

   

                                                 

247 17.16-21.16. 
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2.2. A Marco César 

 

Ao meu senhor Marco Aurélio, o teu cônsul Frontão saúda-te, 

 

Que ouvidos têm os homens dos nossos dias! Quanto bom gosto na 

apreciação dos discursos! Tu poderás sabêr do nosso Aufídio248, quantos aplausos 

suscitou o meu discurso249 e com quanta aprovação daqueles que aplaudiam foi 

recebida a expressão: “naquele tempo qualquer busto250 era ornamentado com as 

insígnias patrícias”251. Mas quando, comparando a classe nobre com a plebeia, eu 

disse: “como se alguém pensasse que o fogo aceso de uma pira ou de um altar é 

semelhante, só porque ambos dão luz”, alguns murmuraram por causa disto. 

Para que referi isto? Para que tu, ó senhor, te prepares, quando recitares 

diante de uma assembleia, para que fiques a saber que te deves sujeitar aos seus 

ouvidos; certamente não em qualquer lugar, nem de qualquer modo, mas, pelo 

menos, algumas vezes de vez em quando. Quando o fizeres, considera que tu 

fazes o mesmo que vós fazeis, quando, a pedido do povo, condecorais ou libertais 

aqueles que, afoitamente, mataram as feras, mesmo homens acusados ou 

condenados por crime, mas a quem vós perdoais │ a pedido do povo. 

  

                                                 

248 Gaio Aufídio Victorino, jovem condiscípulo de Marco Aurélio e, provavelmente, um 

contubernalis de Frontão (cf. 172.5), acabou por se tornar seu genro ao casar com a sua filha Crátia. 

Foi cônsul em 155 e 183, acabando por se suicidar durante o império de Cómodo. 

249 Este discurso foi dirigido ao público, em Junho, antes de Frontão aceitar o consulado. Cf. Hout, 

1999, pp. 44-46. 

250 As máscaras de cera dos antepassados eram guardadas no átrio de entrada da casa das famílias 

nobres e usadas nas procissões fúnebres. Inicialmente, só os patrícios tinham este ius imaginum. 

251 Frontão apreciava as cláusulas ciceronianas. Cf. 19.2, 48.24 ss, 89.13, 119.11, 138.14, 215.15 ss.  



ANA CRISTINA PEREIRA 

108 

ubique igitur populus dominatur, praeva<let> praepollet. Igitur ut populo 

gratum erit, ita facies atque ita dices. 

Hic summa illa virtus oratoris atque ardua est, ut non magno  detrimento 

recta eloquentia auditores oblectet; eaque delenimenta, quae mulcendis volgi 

auribus conparat, ne cum multo ac magno dedecore fucata sint: potius ut in 

conpositionis structuraeque mollitia sit delictum quam in sententia inpudentia: 

vestem quoque lanarum mollitia delicatam esse quam colore muliebri, filo tenui 

aut serico, purpuream ipsam, non luteam nec crocatam. vobis praeterea, quibus 

purpura et cocco uti necessarium est, eodem cultu nonnumquam oratio quoque 

est amicienda. facies istud, et temperabis et moderaberis modo 

<te>mperamentoque optimo. sic enim auguror: quicquid egregie umquam in 

eloquentia factum sit, te id perfecturum: tanto ingenio es praeditus tantoque te 

studio exerces et labore, quom in aliis vel sine ingenio studium vel sine studio 

solum ingenium egregiam gloriam pepererit. Certum habeo te, domine, 

aliquantum temporis etiam prosae orationi scribendae inpendere. Nam etsi 

aeque pernicitas equorum exercetur, sive quadripedo currant atque exerceantur 

seu tolutim, at tamen ea quae magis necessaria, frequentius sunt experiunda. 

Iam enim non ita tecum ago ut te duos et viginti annos natum cogitem; 

qua aetate ego vixdum quicquam veterum lectionum attigeram. deorum et tua 

virtute profectum tantum in eloquentia adsecutus es, quantum senioribus ad 

gloriam sufficiat et, quod est difficillimum, in omni genere dicendi.   
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Portanto, em qualquer lugar o povo é senhor, é superior, é soberano. Por isso, 

para agradar ao povo, assim tu o farás e assim o dirás. 

Aqui reside a maior qualidade do orador e a mais árdua: que, sem grande 

prejuízo, a recta eloquência deleite e prepare estes carinhos para afagar os 

ouvidos do povo de modo a não ficarem maquilhadas com muita e grande 

indignidade: é preferível que haja erro na falta de vigor da composição e da 

estrutura do que haja a desvergonha do pensamento: é preferível, também, que 

a veste seja delicada com a maciez da lã do que por uma cor efeminada com um 

tecido fino ou com seda; de verdadeira cor púrpura, não de cor amarela nem ocre. 

Além disso, a vós que vos é próprio usar a púrpura e o escarlate, o discurso 

também deve ser, sempre, composto com o mesmo luxo. Farás isto: mostrarás 

cuidado e moderação com a maior medida e equilíbrio. Pois assim auguro que o 

que quer que, alguma vez, tenha sido feito, de um modo brilhante, na eloquência, 

isso será perfeitamente levado a cabo por ti: és dotado de tão grande talento e 

praticas com tão grande dedicação e zelo, ao passo que noutros ou a dedicação 

sem o talento ou só o talento sem dedicação geraram uma glória notável. Tenho 

a certeza de que tu, senhor, também despendes bastante tempo a escrever a prosa 

do discurso. Na verdade, ainda que se trabalhe a agilidade dos cavalos de igual 

modo, quer treinando-os a correr a galope quer a trote, ainda assim o que é mais 

necessário deve ser praticado com mais frequência. 

De facto, já não lido contigo como se pensasse que tens vinte e dois anos. 

Com essa idade eu mal tinha tocado na leitura dos antigos252. Pela graça dos 

deuses e com a tua virtude atingiste um tal aperfeiçoamento na eloquência, que 

seria suficiente para a glória dos homens mais velhos e, o que é dificílimo, em 

todo o género de discurso.   

                                                 

252 Para Frontão, os antigos escritores de prosa iam até Cícero e Salústio e os poetas até Vergílio. 

Cf. Hout, 1999, pp.51. 
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nam epistulae tuae, quas adsidue scripsisti, mihi satis ostendunt, quid etiam in 

istis remissioribus et Tullianis facere possis.  

Pro Polemone rhetore, quem mihi tu in epistula tua proxime exhibuisti 

Tullianum, ego in oratione, quam in senatu recitavi, philosophum reddidi, nisi 

me opinio fallit, peratticum. ain quid iudicas, Marce? quemadmodum tibi videtur 

fabula Polemonis a me descripta? plane multum mihi facetiarum contulit istic 

Horatius Flaccus, memorabilis poeta mihique propter Maecenatem ac 

Maecenatianos hortos meos non | alienus. is namque Horatius Sermonum libr(o) 

s(ecundo) fabulam istam Polemonis inseruit, si recte memini, hisce versibus:  
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Pois as tuas cartas, que assiduamente me escreveste, mostram-me bem o que 

podes fazer nesse género mais ligeiro e tuliano253. 

Em vez do rector Polemão254, que tu, ultimamente, me apresentaste na tua 

carta como tuliano, eu, no discurso que fiz no senado255, tornei-o filósofo, se não 

me engano, excessivamente ático256. Pergunto que pensas tu Marco? Como te 

pareceu a história de Pólemon que eu descrevi? Obviamente esse Horácio Flaco, 

poeta memorável, e que não me é │ alheio por causa de Mecenas e dos meus 

jardins mecenatianos257, contribuiu com uma grande quantidade de piadas. Pois 

este Horácio inseriu no segundo livro das Sátiras essa história de Polemão, se me 

lembro corretamente, com estes mesmos versos: 

 

  

                                                 

253 Frontão refere-se a Marco Túlio Cícero como modelo do género epistolográfico, género mais 

ligeiro e informal comparado com o estilo dos discursos. 

254 Marco António Pólemon (c. 88-144), foi um orador e filósofo grego da Segunda Sofística. O seu 

vasto conhecimento de retórica garantiu-lhe o favor dos imperadores Trajano, Adriano e Pio. Dele 

temos conhecimento do discurso inaugural em honra do templo a Zeus erigido por Adriano em 

Atenas, e do discurso em honra dos heróis da batalha de Maratona. Cf. Filóstrat. V.S. 530-544. 

Pascale Fleury, 2003, p.68, considera que esta carta é a resposta à carta de Marco Aurélio (29.17), 

em que o jovem príncipe critica a falta de ornamentos do discurso de Polemão. Frontão parece 

estabelecer aqui um jogo entre o sofista Pólemon e o filósofo com o mesmo nome, um ateniense 

licencioso (± 330 a.C.), que se converteu à filosofia depois de ter ouvido o académico Xenócrates, 

acabando por ser professor de Zenão, o fundador do estoicismo. Sobre a conversão de Pólemon 

à filosofia, cf. Hor. Sat. 2.3.25; Val. Max. 6.9.15 ext. 1; Diog. Laer. 4.16. Não é claro o objectivo de 

Frontão nesta comparação ambígua entre o sofista Pólemon, que se converte num “Tuliano”, e o 

ébrio Pólemon, que se converteu em filósofo. 

255 Não se sabe a que discurso Frontão se refere. 

256 Peratticum é considerado um hápax. Contudo é arriscado definir qual o conceito exato, uma 

vez que Frontão raramente refere as noções de aticismo e asianismo na correspondência. Apenas 

três vezes se menciona a qualidade aticista: numa nota à margem numa carta ao Imperador M. 

Aurélio (106.13 marg. c), numa carta a Domícia Lucila (24.3), e numa carta escrita por M. Aurélio 

(249.11).  

257 Mecenas tinha uma villa rodeada de um parque magnífico sobre o Esquilino. Tornou-se 

propriedade imperial e uma parte foi vendida por Vespasiano e outra parte por Trajano, tendo 

Frontão adquirido uma parte dessa mesma propriedade. Cf. Champlin, pp. 21-22. 
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mutatus Polemon ponas insignia morbi, 

fasciolas, cubital, focalia, potus ut ille 

dicitur <ex> collo furtim carpsisse coronas, 

postquam est inpransi correptus voce magistri. 

 

Versus, quos mihi miseras, remisi tibi per Victorinum nostrum atque ita 

remisi: chartam diligenter lino transui et ita linum obsignavi ne musculus iste 

aliquid rimari possit. nam mihi ipse de tuis hexametris numquam quicquam 

impertivit, ita est malus ac malitiosus. sed ait te de industria cito et cursim 

hexametros tuos recitare: eo se memoriae mandare non posse. remuneratus est 

igitur a me mutuo; paria paribus habet, ne ullum hinc versum  audiret. memini 

etiam te frequenter, ne cuiquam versus tuos ostenderem, admonuisse.  

Quid est, domine? certe hilaris es, certe bene vales, omnium rerum certe 

sanus es. male dum similiter ne umquam ita nos perturbes ut natali tuo 

perturbasti, cetera | minus laboro. eἴ τί σοι κακόν, εἰς Πυρραίων κεφαλήν. 

vale meum gaudium, mea securitas, hilaritas, gloria. vale et me, obsecro, omni 

modo ames qua ioco qua serio.  

Epistulam matri tuae scripsi, quae mea inpudentia est, Graece, eamque 

epistulae ad te scriptae inplicui. tu prior lege et, si quis inerit barbarismus, tu, qui 

a Graecis litteris recentior es, corrige atque 
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“mudado Pólemon, tu podes pôr de lado as insígnias da doença, 

faixas, almofada, lenço, como ele próprio ébrio, diz-se,  

arrancou furtivamente as grinaldas do pescoço 

depois de ter sido censurado em jejum pela voz do mestre”258. 

 

Os versos que me tinhas enviado reenviei-os pelo nosso Vitorino e reenviei-

tos assim: cosi cuidadosamente o papiro259 com o fio de linho e selei o linho de tal 

modo, que esse ratinho não poderá espreitar nada. Pois ele próprio nunca me deu 

qualquer informação sobre os teus hexâmetros, ele é assim: mau e velhaco. Mas 

disse que tu de propósito recitavas os teus hexâmetros rapidamente e a correr e 

que por isso ele não podia dizê-los de memória. Portanto, paguei-lhe com a 

mesma moeda: tem igual ao que deu, não ficará a saber um único verso deste 

lado. Também me lembro de que tu, muitas vezes, me aconselhaste a não mostrar 

os teus versos a ninguém. 

O que se passa, senhor? Certamente estás bem disposto, certamente estás bem 

de saúde, certamente estás são de todas as coisas. Desde que nunca nos assustes 

tão profundamente como nos assustaste no dia do teu aniversário; com o resto 

│aflijo-me menos. Se um perigo te ameaça, que ele caia sobre a cabeça dos 

Persas260. Fica bem, meu prazer, minha tranquilidade, minha alegria, minha 

glória. Fica bem e eu suplico-te, que me ames de todas as maneiras, seja a brincar 

ou seja a sério. 

Escrevi uma carta para a tua mãe em grego, que é a minha vergonha, e juntei-

a à carta que te escrevi. Lê-a tu primeiro e, se nela encontrares algum barbarismo, 

tu, que mais novo aprendeste as letras gregas, corrige-a e depois  

  

                                                 

258 Hor. Sat. 2.3.254-257. 

259 A folha de papiro era dobrada e as margens laterais que ficavam abertas eram cosidas com um 

fio de linho. No final selava-se o fio. 

260 Paroemiographorum Graeci I, p. 84. 
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ita matri redde. nolo enim me mater tua ut Opicum contemnat. vale domine et 

matri savium da, cum epistulam dabis, quo libentius legat.   
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entrega-a à tua mãe. Pois não quero que a tua mãe me despreze como um 

inculto261.  

Fica bem, senhor, e dá um beijo à tua mãe, quando lhe deres a carta, para que 

a leias com mais prazer. 

  

                                                 

261 Já Plínio (Ep. 8.353e), considera opici os que não sabem grego. Cf. 31.6, 39.19. 
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2.4. <CAESARI SUO CONSUL>262 

 

Posterioribus litteris tuis, cur orationem in senatu non recitaverim, requisisti. 

At ego et edicto gratias agere domino meo patri tuo debeo, sed edictum quidem 

circensibus nostris proponam; cuius principium id ipsum erit: “Qua die primum 

beneficio maximi principis ederem spectaculum gratissimum populo 

maximeque populare, tempestivom duxi <e>sse gratias agere, ut idem dies”, hic 

aliqua sequatur Tulliana conclusio. orationem autem in senatu recitabo Augustis 

idibus. quaeras fortasse cur <tam> tarde? quoniam ego numquam <quam> 

primum officio sollemni quoquo modo fungi propero. sed, ut tecum agere debeo 

sine fuco et sine ambagibus, dicam quid cum animo meo reputem. divom 

Hadrianum avom tuum laudavi in senatu saepenumero studio inpenso et 

propenso quoque; et sunt orationes istae frequentes in omnium manibus. 

Hadrianum autem ego, quod bona venia pietatis tuae dictum sit, ut Martem 

Gradivom, ut Ditem patrem, propitium et placatum magis volui quam amavi. 

quare? quia ad aman|dum fiducia aliqua opus est et familiaritate: quia fiducia 

mihi defuit, eo quem tantopere venerabar non sum ausus diligere.  

  

                                                 

262 24.15-25.21. 
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2.4. A Marco César  

 

O Cônsul para o seu César, 

 

 Nas tuas cartas mais recentes perguntaste-me por que razão não tinha 

feito o meu discurso no senado. Bem, eu não só devo agradecer ao meu senhor, 

teu pai, pela proclamação263, como, certamente, também apresentarei a 

proclamação na ocasião dos nossos jogos; cujo princípio será este mesmo: 

“Precisamente neste dia em que, com o benefício do nosso máximo príncipe, eu 

poderia proclamar um espectáculo agradabilíssimo ao povo e maximamente 

popular, considerei que seria oportuno agradecer, pois esse mesmo dia…”, aqui 

seguir-se-ia uma conclusão tuliana. Também recitarei o meu discurso nos idos de 

Agosto264. Irás talvez perguntar por quê tão tarde? Porque eu nunca me apresso 

em cumprir um dever sério o mais rapidamente possível e de qualquer modo. 

Mas como devo lidar contigo sem artifício e sem rodeios, dir-te-ei o que penso 

sinceramente. Muitas vezes elogiei o divino Adriano, teu avô, no senado, com 

zelo intenso e propício também; e esses discursos estão em grande número em 

todas as mãos. No entanto, que isto seja dito com a permissão da tua piedade 

filial, a Adriano, como a Marte Gradivo, como a Pluto Pai, propício e favorável265, 

quis-lhe mais do que o amei. Porquê? Porque para amar é necessário alguma 

confiança e uma certa proximidade: porque me falta a confiança, não me atrevi a 

amar quem tão profundamente tinha venerado.  

  

                                                 

263 Proclamação feita pelos magistrados na altura em que entram em funções, na qual se 

especificam as disposições legais que lhes competem manter durante o exercício do seu mandato. 

Provavelmente este discurso e esta proclamação devem ter sido feitas por Frontão para o seu 

consulado. 

264 Entre 6 e 13 de Agosto. 

265 A imagem do imperador Adriano, construída com referências religiosas, está ligada não só a 

Marte latino, mas também a atributos antigos ligados aos cultos agrários e à juventude. 
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Antoninum vero ut solem, ut diem, ut vitam, ut spiritum amo diligo, amari me 

ab eo sentio. hunc nisi ita laudo, ut laudatio mea non in actis senatus abstrusa 

lateat, sed in manibus hominum oculisque versetur, ingratus sum etiam adversus 

te. tum, quod cursorem fugitivom ferunt dixisse, “domino sexagena currebam; 

mihi centena, ut fugiam, curram”, ego quoque quom Hadrianum laudabam, 

domino currebam; hodie autem mihi curro, mihi, inquam, meoque ingenio hanc 

orationem conscribo. ad meum igitur commodum faciam lente otiose clementer. 

Tu si et valde properas, aliter te interim oblecta; basia patrem tuum, 

amplectere, postremo ipse eum lauda. ceterum quidem in idus Augustas tibi 

expectandum est ut quidvis, qualevis audias. vale, Caesar, et patrem promerere; 

et si quid scribere vis, lente scribe. 
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  A Antonino, porém, amo-o, como o sol, como o dia, como a vida, como o 

espírito, adoro-o, sinto que por ele sou amado. Se não o louvo deste mesmo 

modo, não é para que o meu louvor não fique incompreensivelmente escondido 

nas actas do senado, mas, pelo contrário, se encontre nas mãos e sob os olhos dos 

homens, agora eu sou um ingrato para contigo. Então, por que é tradição o que 

se disse acerca do correio fugitivo: “corria sessenta pelo meu senhor, correrei uma 

centena por mim, para poder fugir”266; eu também, quando elogiava Adriano, 

corria pelo meu senhor; hoje, no entanto, corro por mim, por mim, digo, e com o 

meu talento escrevo este discurso. Por isso, para minha conveniência, irei compô-

lo lenta, tranquila e calmamente. 

 E tu se tiveres muita pressa, diverte-te, entretanto, de um outro modo: 

beija o teu pai, abraça-o, por último louva-o tu mesmo. Na verdade, o resto que 

tu queres e tal como queres ouvir, deves esperá-lo nos Idos de Agosto. 

Passa bem, César, sê digno do teu pai; e se queres escrever alguma coisa, 

escreve lentamente. 

  

                                                 

266 Uma história semelhante, retirada de um mimo, é referida em Séneca, Ep. 114.6. 
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2.5. MI <FRONTO CONSUL> AMPLISSIME267 

 

| Manus do: vicisti; tu plane omnis, qui umquam amatores fuerunt, vicisti 

amando. cape coronam, atque etiam praeco pronuntiet palam pro tuo tribunali 

victoriam istam tuam: Μ. Κορνήλιος Φρόντων ὕπατος νικᾶ, στεφανοῦται τὸν 

ἀγῶνα τῶν μεγάλων φιλοτησίων. at ego, quamquam superatus, tamen nihil de 

mea prothymia decessero aut defecero. ιgitur tu quidem me magis amabis quam 

ullus hominum ullum hominem amat; ego vero te, qui minorem vim in amando 

possideo, magis amabo quam ullus hominum te amat, magis denique quam tu 

temet ipsum amas. iam mihi cum Gratia certamen erit, quam timeo ut superare 

possim. nam illius quidem, ut Plautus ait, “amoris imber grandibus guttis non 

vestem modo permanavit, sed in medullam ultro fluit”.  

Quas tu litteras te ad me existimas scripsisse! ausim dicere, quae me genuit 

atque aluit, nihil umquam tam iucundum tamque mellitum eam ad me scripsisse. 

neque hoc fit facundia aut eloquentia tua: alioqui non modo mater mea, sed 

omnes qui | spirant, 

  

                                                 

267 25.22-26.26. 
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2.5 A M. César  

 

Ó meu eminentíssimo cônsul Frontão, 

 

|Desisto: venceste. Tu, amando, venceste claramente todos os amantes que 

alguma vez existiram. Toma a coroa e deixa, também, que o arauto anuncie, 

publicamente, diante do teu tribunal, essa tua vitória: Marco Cornélio Frontão, 

cônsul, é o vencedor e foi coroado nos jogos dos Grandes Amigos268. Mas eu, 

ainda que superado, não abandonarei ou perderei o meu entusiasmo. Por isso, tu 

também me amarás mais do que algum homem ama outro homem; enquanto eu, 

que possuo uma força menor para amar, amar-te-ei mais do que algum homem 

te ama, mais, por fim, do que tu te amas a ti próprio. Agora para mim a 

competição será contra Crátia269, que eu receio que não posso superar. De facto, 

no caso dela, como diz Plauto “a chuva do amor não só ensopou o seu vestido 

com as suas gotas enormes, mas também correu livremente na sua medula”270. 

Tu percebes que carta me escreveste! Atrever-me-ei a dizer que aquela que 

me gerou e criou nunca me escreveu nada tão agradável, tão doce. E isto não 

acontece por causa da tua elegância ou eloquência: além disso não só a minha 

mãe, mas também todos | os que respiram, além disso, não só a minha mãe, mas 

também todos | os que respiram,   

                                                 

268 Aparece em grego, pois era, assim, anunciado, no mundo grego, o nome do vencedor, uma 

paródia de M. Aurélio com base nos nomes das festas religiosas (Megalesia, Dionisia), em que se 

praticavam competições atléticas e literárias. Φιλότης está traduzido por amizade, pois a sua raiz 

encontra-se em φίλια. Cf. Konstant, 1997. 

269 Crátia, esposa de Frontão, é mencionada nas cartas datadas entre 139 e 161. Parece ter nascido 

perto do ano 118 (cf. 235.13), e morre no final de 165 ou início de 166 (cf. 235.13). De origem grega 

(cf. 32.21, 266.3) tinha como amiga e patrona Domícia Lucila (cf. 21.12, 32.2, 32.21, 36.20, 63.1, 72.3, 

78.8). 

270 Alguns editores de Plauto remetem para Mostellaria 138ss: mi adventu suo grandinem imbremque 

attulit … continuo pro imbre amor advenit … is usque in pectus permanavit, permadefecit cor meum. 

Outros editores supõem que M. Aurélio alterou propositadamente o texto, outros assumem que 

é uma citação de um texto de Plauto ainda desconhecido.  
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quod faciunt, confestim tibi cesserint; sed istae litterae ad me tuae neque disertae 

neque doctae, tanta benignitate scatentes, tanta adfectione abundantes, tanto 

amore lucentes, non satis proloqui possum ut animum meum gaudio in altum 

sustulerint, desiderio fraglantissimo incitaverint, postremo, quod ait Naevius, 

“animum amore capitali conpleverint”. 

Illa alia epistula tua, qua indicabas, cur tardius orationem, qua laudaturus 

es dominum meum, in senatu prolaturus esses, tanta me voluptate adfecit, ut 

temperare non potuerim (et videris tu an temere fecerim), quin eam ipsi patri 

meo recitarem. quanto opere autem eum iuverit, nihil me oportet persequi, quom 

tu et illius summam benivolentiam et tuarum litterarum egregiam elegantiam 

noris. sed ex ea re longus sermo nobis super te exortus est, multo multoque 

longior quam tibi et quaestori tuo de me. itaque nec tibi dubito ibidem in foro diu 

tinnisse auriculas. conprobat igitur dominus meus et amat causas, propter quas 

recitationem tuam in longiorem diem protulisti  | 
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recuarão de imediato diante de ti, como o fazem; mas, não posso exprimir bem 

por palavras como, essa tua carta que me escreveste nem elegante, nem 

eloquente, repleta de tanta bondade, cheia de tanta afeição, brilhante com tanto 

amor, ergueu a minha alma ao céu com alegria, como a lançou no mais ardente 

desejo, por último, como diz Névio: “encheu a alma com um amor capital”271. 

Essa tua outra carta na qual mencionavas por que razão irias divulgar mais 

tarde o teu discurso no senado, no qual irias elogiar o meu senhor, deu-me tanto 

prazer, que não me consegui conter (e tu verás se o fiz impensadamente), e 

recitei-a ao meu próprio pai. Não é necessário contar-te o quanto lhe agradou, 

quando tu conheces quer a sua extrema benevolência quer o notável bom gosto 

das tuas cartas. Mas desta situação nasceu entre nós uma longa conversa sobre ti, 

muito, muito mais longa do que aquela que tu e o teu questor tiveram acerca de 

mim. Por isso, não duvido de que os teus ouvidos zumbissem durante muito 

tempo, nessa mesma altura, no fórum. Assim, o meu senhor aprova e ama as 

razões por que adiaste o teu discurso para um dia mais tarde |272 

  

                                                 

271 Provavelmente uma citação de Névio, poeta romano do período arcaico (c. 270 - 199 a.C.). Foi 

autor de tragédias, comédias e do poema épico Poenicum bellum. 

272 A carta interrompe-se, faltando quatro páginas de texto. 
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2.13. DOMINO MEO273 

 

| Cratiam meam misi ad diem natalem matris tuae celebrandum eique 

praecepi ut istic subsisteret, quoad ego venirem. eodem autem momento quo 

consulatum eiuravero, vehiculum conscendam et ad vos pervolabo. interim 

Gratiae meae nullum a fame periculum fore fide mea spopondi: mater enim tua 

particulas a te sibi missas cum clienta communicabit; neque est Gratia mea, ut 

causidicorum uxores feruntur, multi cibi. vel osculis solis matris tuae contenta 

vixerit. sed enim quid me fiet? ne osculum quidem usquam ullum est Romae 

residuum. omnes meae fortunae, mea omnia gaudia Neapoli sunt.  

 

  

                                                 

273 32.1-14. 
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2.13. A M. César  

 

Ao meu senhor, 

 

 Enviei a minha Crátia para celebrar o aniversário da tua mãe e aconselhei-

a a ficar aí274, até eu chegar. Com efeito, na mesma altura em que eu tiver 

renunciado ao consulado275, subirei para o carro e irei a voar até vós. 

Entretanto dei a minha palavra de honra a Crátia que não haverá nenhum 

perigo de passar fome: certamente a tua mãe partilhará com a sua cliente276 a 

parte dos petiscos que tu lhe enviaste277; e a minha Crátia não é de muita 

comida ao contrário das mulheres dos advogados278. Ou melhor, ela viveria 

contente só com os beijos da tua mãe. Mas, então, o que é que me acontecerá? 

Nem sequer restou um único beijo para mim em Roma. Todas as minhas 

riquezas, todas as minhas alegrias estão em Nápoles.

                                                 

274 Em Nápoles. Cf vdH., 1999, p.86. 

275 Frontão foi eleito cônsul suffectus no ano 143, cargo com a duração de dois meses - Julho e 

Agosto, ao lado de Herodes Ático, cônsul ordinarius, um cargo de duração de um ano. 

276 A que está sob protecção do patronus, neste caso Crátia. 

277 Enviar parte das refeições aos amigos era um gesto habitual de amizade. 

278 Frontão refere-se ao apetite desmesurado das mulheres dos causidicorum, um pouco 

pejorativamente, pois o causidicus ganhava a vida a defender casos em tribunal por uma quantia 

bastante inferior em comparação com um orator. Marco Aurélio faz essa distinção: causidicali 

prosum odio et taedio. Quid hoc dixi? Immo recte dixi, nam meus quidem magister orator est (61.22), 

“tenho apenas ódio e repugnância pela profissão de advogado. Mas que disse eu? Disse 

correctamente, pois o meu mestre é sem dúvida um orador”.  
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Oro te, quis iste mos est pridie magistratus eiurandi? quid, quod ego 

paratus sum, dum ante plures dies eiurem, per plures deos iurare? quid est 

autem, quod iuraturus sum me consulatu abire? ego vero etiam illud 

iuravero, me olim consulatu abire cupere, ut M. Aurelium conplectar.  
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 Pergunto-te que costume é este de o magistrado ter de renunciar um dia 

antes? E que dizer do facto de eu estar preparado para jurar por vários deuses, 

desde que eu abdique vários dias antes? Mas por que é que eu devo jurar que 

deixo o consulado?279 Na verdade eu até jurarei que, desde há muito, desejo 

deixar o consulado, para abraçar Marco Aurélio. 

 

                                                 

279 O juramento de entrada e saída do cargo era pronunciado nos rostra. Cf. Plin. Pan. 65.2. O único 

deus invocado era Júpiter, apesar de Frontão referir “vários deuses” para enfatizar o seu ponto 

de vista. 
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3.2. AURELIUS CAES. FRONTONI SUO SALUTEM280 

 

Saepe te mihi dixisse scio quaerere te quid maxime faceres gratum mihi. 

Id tempus nunc adest: nunc amorem erga te meum augere potes, si augeri potest. 

Adpropinquat cognitio, in qua homines non modo orationem tuam benigne 

audituri, sed indignationem maligne spectaturi videntur. Neque ullum video, 

qui te in hac re monere audeat. Nam qui minus amici sunt, malunt te inspectare 

inconstantius agentem; qui autem magis amici sunt, metuunt ne adversario tuo 

amiciores esse videantur, si te ab accusatione eius propria tua abducant. Tum 

autem, si quod tu in eam rem dictum elegantius meditatus es, per silentium 

dictionem auferre tibi non sustinent. Adeo sive tu me temerarium consultorem 

sive audacem puerulum sive adversario tuo benivolentiorem esse existimabis, 

non propterea quod rectius esse arbitrabor, pedetemptius tibi consulam. Sed 

quid dixi 'consulam'? qui id a te postulo et magnopere postulo et me, si inpetro, 

obligari tibi repromitto. Et dices: 'Quid! si lacessitus fuero, non eum simili dicto 

remunerabo?' At ex eo tibi maiorem laudem quaeris, si nec lacessitus quicquam 

responderis. Verum si prior fecerit, respondenti tibi utcumque poterit ignosci: ut 

autem non inciperet postulavi ab eo et impetrasse me credo.   

                                                 

280 36.1-25. 
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3.2. A Marco César  

 

Aurélio César saúda o seu Frontão, 

 

 

Sei que muitas vezes me disseste que tu procuravas saber o que mais me 

agradaria. Esse momento está agora presente: agora podes aumentar o meu amor 

para contigo, se puder ser aumentado. Aproxima-se o processo281, no qual os 

homens não parecem estar só na disposição de ouvir, com benevolência, o teu 

discurso, mas também na disposição de assistir, com malevolência, à tua 

indignação. E eu não vejo ninguém que ouse aconselhar-te neste assunto. De 

facto, os que são menos amigos, preferem ver-te a defender com pouca 

segurança; no entanto, os que são mais amigos, receiam que eles pareçam ser 

mais amigos para o teu adversário, se te afastam da tua específica acusação contra 

ele. E então, se tu nesta causa pensaste em falar com mais estilo, eles não podem 

admitir que te tirem a fala pelo silêncio. Assim, quer | tu penses que eu sou um 

conselheiro imprudente, quer um rapazito audaz ou demasiado benevolente com 

o teu adversário, eu julgo que é mais correcto aconselhar-te subrepticiamente. 

Mas por que disse “aconselhar”, eu que te peço isto a ti e peço-te com grande 

esforço e eu prometo em troca, se o conseguir, ficar ligado a ti. E dirás: “O quê? 

Se eu for provocado, não o pagarei com um dito semelhante?”. Mas tu obterás 

maior louvor, se provocado nada responderes. Na verdade, se ele o fizer 

primeiro, poderá perdoar-te por responderes; no entanto, pedi-lhe também que 

não começasse, e julgo que consegui.   

                                                 

281 Provavelmente o processo dos Atenienses contra Herodes Ático, por causa do dinheiro em 

falta, deixado em testamento pelo pai de Herodes. 
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Utrumque enim vestrum pro suis quemque meritis diligo et scio illum quidem 

in avi mei P. Calvisii domo eruditum, me autem apud te eruditum. Propterea  

maximam curam in animo meo habeo, uti quam honestissime negotium istud 

odiosissimum transigatur.  

Opto ut consilium conprobes, nam voluntatem conprobabis. Ego certe 

minus sapienter magis scripsero, quam minus amice tacuero. Vale mi Fronto 

carissime et amicissime.  
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Com efeito, amo-vos aos dois, cada um pelos seus próprios méritos, e sei que ele, 

sem dúvida, foi educado em casa do meu avô Públio Calvísio282, no entanto, eu 

fui educado em tua casa. Por causa disso, tenho a maior preocupação no meu 

espírito: que este odiosíssimo assunto seja concluído com toda a honestidade. 

Desejo que aproves o meu conselho, pois aprovarás a minha vontade. Eu, 

com certeza, menos sabiamente, terei escrito mais do que, menos amigavelmente, 

terei calado. Passa bem, meu queridíssimo e amicíssimo Frontão. 

 

  

                                                 

282 Avô materno de M. Aurélio. O pai de Herodes foi eleito cônsul em Roma no ano 108 e trouxe 

com ele o pequeno Herodes com seis anos de idade. Quando, no fim do consulado, regressou a 

Atenas, deixou o filho com Públio Calvísio, um amante da cultura grega, provavelmente para 

aprender correctamente latim. 
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3.3. | DOMINO MEO CAESARI FRONTO283 

 

Merito ego me devovi tibi, merito fructus vitae meae omnis in te ac tuo 

parente constitui. quid fieri amicius, quid iucundius, quid verius potest? aufer 

ista, obsecro, “puerulum audacem” aut “temerarium consultorem”. periculum 

est plane ne tu quicquam pueriliter aut inconsulte suadeas! mihi crede, si tu vis 

(si minus, egomet mihi credam) seniorum a te prudentiam exsuperari.  

Denique in isto negotio tuum consilium canum et grave, meum vero 

puerile deprendo. quid enim opus est aequis et iniquis spectaculum praebere? 

sive sit iste Herodes vir frugi et pudicus, protelarei conviciis talem a me virum 

non est verum; sive nequam et inprobus est, non aequa mihi cum eo certatio 

neque idem detrimenti capitur. omnis enim cum polluto conplexus, tametsi 

superes, commaculat. sed illud verius est, probum virum esse, quem tu dignum 

tutela tua iudicas. quod si umquam scissem, tum me di omnes male adflixint, si 

ego verbo laedere ausus fuissem  quemquam amicum tibi.  

Nunc me velim pro tuo erga me amore, quo sum | beatissimus, in hac 

etiam parte consilio iuves. quin nihil extra causam dicere debeam, quod Heroden 

laedat, non dubito. sed ea quae in causa sunt (sunt autem atrocissima) quem ad 

modum tractem, id ipsum est quod addubito et consilium posco: dicendum est 

de hominibus liberis crudeliter verberatis et spoliatis, uno vero etiam occiso;  

  

                                                 

283 36.26-38.4. 
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3.3. A Marco César  

 

│ Frontão ao meu senhor César, 

 

Com razão eu dediquei-me a ti, com razão decidi todo o significado da 

minha vida sobre ti e o teu pai. O que pode tornar-se mais amigo, mais agradável, 

mais verdadeiro? Retira isso, peço-te, “rapazito audaz” e “conselheiro 

imprudente”284. Claro que há perigo de tu aconselhares alguma coisa de modo 

pueril ou imprudente! Acredita em mim (senão, eu mesmo em mim acreditarei), 

se tu queres superar a prudência dos teus pais.  

Eu, por fim, deduzo que neste assunto o teu conselho é maduro e sério, 

enquanto o meu, na verdade, é pueril. Por que razão, então, é preciso dar 

espectáculo aos justos e aos injustos?285 Se este Herodes for um homem honrado 

e decente, não é verdade que tal homem seja afastado por mim com ameaças; se 

é devasso e desonesto, a minha disputa com ele não é equitativa e não se sofre o 

mesmo prejuízo. De facto, todo o contacto com alguém sujo, mesmo que o venças, 

mancha. Mas isto é mais verdadeiro: ele é um homem honesto, que tu consideras 

ser digno da tua proteção. Se alguma vez eu tivesse sabido isto, que todos os 

deuses, então, me tivessem destruído, se eu com uma palavra tivesse ousado 

ofender algum amigo teu.  

Agora eu desejo, pelo teu amor por mim, com o qual sou │ muito feliz, 

que me ajudes neste aspecto com o teu conselho. Não duvido que não devo dizer 

nada fora da causa, que prejudique Herodes,286. Mas os factos que estão dentro 

da causa (e são factos atrocíssimos), como os hei-de tratar? É disso mesmo que 

duvido e peço conselho: é necessário falar acerca de homens livres cruelmente 

espancados e espoliados, um, na verdade, até morto;   

                                                 

284 Frontão repete, com ironia, as palavras de M.A. em 36.11-12. 

285 Frontão retoma a imagem de M.A. em 36.5. 

286 A causa referia-se unicamente à falta de Herodes relativamente à execução do testamento do 

pai. 
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dicendum de filio impio et precum paternarum inmemore; saevitia et avaritia 

exprobranda; carnifex quidam Herodes in hac causa est constituendus. quod si 

in istis criminibus, quibus causa nititur, putas debere me ex summis opibus 

adversarium urgere et premere, fac me, domine optime et mihi dulcissime, 

consilii tui certiorem. Si vero in his quoque remittendum aliquid putas, quod tu 

suaseris, id optimum factu ducam. illud quidem, ut dixi, firmum et ratum habeto, 

nihil extra causam de moribus et cetera eius vita me dicturum. quodsi tibi 

videbitur servire me causae debere, iam nunc admoneo ne me inmoderate 

usurum quidem causae occasione: atrocia enim sunt crimina et atrociter dicenda; 

illa ipsa de laesis et spoliatis hominibus ita | a me dicentur, ut fel et bilem sapiant: 

sic ubi Graeculum et indoctum dixero, non erit internecivum.  

Vale, Caesar, et me, ut facis, ama plurimum. Ego vero etiam litterulas tuas 

δίς amo, quare cupiam, ubi quid ad me scribes, tua manu scribas.  
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é necessário falar acerca de um filho ímpio e esquecido das preces paternas; a 

violência e a avidez devem ser censuradas; Herodes deve ser constituído como 

um qualquer carrasco nesta causa. Mas se, com estas acusações287 em que a causa 

se apoia, julgas que eu devo coagir e pressionar o adversário com todos os 

recursos, informa-me, ó excelente senhor e o mais doce para mim, sobre o teu 

conselho. Mas se, na verdade, pensas que nestes aspectos, também, se deve ceder 

um pouco, o que tu aconselhares, considerarei isso o melhor a fazer. Isto, na 

verdade, como disse, para ser firmemente assegurado, não vou dizer nada a 

respeito dos costumes e do resto da vida dele fora da causa. Mas se te parecer 

que devo servir a causa, desde agora advirto, que eu nem sequer vou, 

imoderadamente, fazer uso do pretexto da causa: pois existem acusações atrozes 

e de modo atroz devem ser ditas; estes mesmos factos a respeito de homens 

atacados e espoliados | serão ditos por mim de tal modo, que saberão a fel e a 

bílis; se, nalguma parte, eu disser Gregozinho288 e ignorante, não será mortal. 

Passa bem, César, e, como tu fazes, ama-me o mais possível. Eu, na 

verdade, amo duas vezes as tuas letrinhas, por isso desejo, quando me escreves, 

que me escrevas pela tua mão. 

  

                                                 

287 Frontão acusa Herodes Ático de delitos graves: inobservância da vontade paterna, 

espancamento e morte de homens livres. 

288 A cultura romana bebia a cultura grega, mas desprezava os gregos em geral. O diminutivo é 

usado como um insulto ético e já se encontra em Cícero in De Or. 1.48: Graeculus homines 

contentiones cupidiores quam veritatis; 1.102: tamquam alicui Graeculo otioso et loquaci et fortasse docto 

et erudito; 1.221: illum ineptum aut Graeculum putent. Cf. Cic. Tusc. 1.86, Sest. 110; Juv. Sat. 3.78.  
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3.4. HAVE DOMINE289 

 

Clausa iam et obsignata epistula priore venit mihi in mentem fore uti ei, 

qui causam hanc agunt (acturi autem conplures videntur), dicant aliquid in 

Heroden inclementius; cui rei, quemadmodum me unum putas, prospice.   

Vale domine, et vive, ut ego sim beatus. acturi videntur Capreolus, qui 

nunc abest, et Marcianus noster, videtur etiam Iullianus.  

 

  

                                                 

289 38.5-10. 
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3.4. A M. César  

 

Salve senhor,  

 

 Fechada e selada já a carta anterior, ocorreu-me que aqueles que 

defendem esta causa (parece que muitos vão defender), podem dizer alguma 

coisa mais inclemente contra Herodes; vela por este assunto, como julgas que sou 

o único relacionado com este caso.  

 Passa bem, senhor, e vive, para que eu seja feliz. Capréolo, que está agora 

ausente, e o nosso Marceano parece que vão defender; parece que também 

Juliano290.  

  

                                                 

290 Três jovens advogados que defendem, individualmente, os atenienses contra Herodes: 

Capréolo mantém-se desconhecido; Marciano foi identificado como sendo Públio Júlio Gemínio 

Marciano, natural de Cirta, com uma carreira militar brilhante; não há consenso quanto a Juliano, 

muitos estudiosos consideram o famoso advogado Juliano Sálvio, mas não há argumentos contra 

ou a favor, pois não se encontram referências na correspondência. Sugere-se, igualmente, M. 

Fábio Juliano Heracleu Optaciano, que pode ter sido o mesmo referido em M.A. Med. 4.50. 
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3.9. | HAVE MI MAGISTER OPTIME291 

 

Si quid somni redit post vigilias, de quibus questus es, oro te, scribe mihi; 

et illud oro te: primum valetudini operam da, tum securim Tenediam, quam 

minaris, abde aliquo ac reconde nec | tu consilium causarum dimiseris, aut tum 

simul omnia ora taceant.  

Graece nescio quid ais te conpegisse, quod ut aeque pauca a te scripta 

placeat tibi. Tune es, qui me nuper concastigabas, quorsum Graece scriberem? 

mihi vero nunc potissimum Graece scribendum est. 'quamobrem?', rogas. volo 

periculum facere, an id, quod non didici, facilius obsecundet mihi, quoniam 

quidem illud, quod didici, deserit. sed si me amares, misisses mihi istud 

novicium, quod placere ais. ego vero te vel invitum istic lego; et quidem hac re 

una vivo et resto.  

Materiam cruentam misisti mihi. necdum legi Coelianum excerptum, 

quod misisti, nec legam prius quam sensus ipse venatus fuero. sed me Caesaris 

oratio unceis unguibus adtinet. nunc denique sentio quantum operis sit ternos 

vel quinos versus in die exornare et aliquid diu scribere.  

Vale, spiritus meus. ego non ardeam tuo amore, qui mihi hoc scripseris? 

quid faciam? non possum insistere. at mihi anno priore datum fuit hoc eodem 

loco eodemque tempore matris desiderio peruri. id desiderium hoc anno tu mihi 

accendis. salutat te domina mea.  

 

  

                                                 

291 42.4-23. 



O AFECTO NA RELAÇÃO ENTRE FRONTÃO E MARCO AURÉLIO 

139 

3.9. A M. César. 

 
 │Salve, meu excelente mestre, 

 

Se algum sono voltar depois das vigílias, sobre as quais te queixaste, peço-

te, escreve-me. E peço-te em primeiro lugar: cuida da tua saúde, depois esconde 

e enterra nalgum lugar o machado de Ténedos292, que seguras, e não │desistas da 

ideia de advogar causas, ou então, que todas as bocas se calem simultaneamente. 

 Dizes que compuseste não sei o quê em grego, que é tanto do teu agrado 

como poucas coisas escritas por ti. Acaso não eras tu quem, ainda há pouco 

tempo, me repreendias severamente por eu escrever em grego? E eu, na verdade, 

agora devo escrever, principalmente, em grego. “Por que razão?”, perguntas. 

Quero experimentar e ver se o que não aprendi, me pode ajudar mais facilmente, 

uma vez que, precisamente, aquilo que aprendi, me abandona. Mas se me 

amasses, tinhas-me enviado essa novidade, que dizes ser do teu agrado. Na 

verdade, mesmo contra a tua vontade, eu leio-te aqui; e, de facto, com esta única 

finalidade vivo e permaneço. 

Enviaste-me um assunto sanguinário. E ainda nem li o excerto de Célio293 

que me enviaste nem o lerei antes de eu mesmo ter apanhado o seu sentido. Mas 

o discurso de César294 retém-me com garras afiadas. Só agora percebo quanto 

trabalho é tornear três ou cinco linhas por dia e passar algum tempo a escrever295. 

Fica bem, meu sopro de vida. Acaso não ardo eu pelo teu amor, tu que me 

escreveste isto? O que devo fazer? Não posso parar. E no ano anterior 

│aconteceu-me neste mesmo lugar e nesta mesma data ser consumido pela 

saudade da minha mãe. Este ano acendes-me tu esta saudade. │A minha senhora 

saúda-te.  

                                                 

292 O mesmo que “recusar ser abordado”. O machado de Ténedos tornou-se proverbial, quando 

Tenes, o herói epónimo da ilha de Ténedos, ao largo da costa troiana, depois de ter sido 

injustamente acusado de ter tentado violar a sua madastra, recusou qualquer reconciliação com 

o pai e cortou as amarras do navio paterno atracado na margem. 

293 Lúcio Célio Antipater, historiógrafo romano do séc. II a.C., que escreveu sobre a Segunda 

Guerra Púnica. 

294 Um discurso de Julio César. Cf. 35.18, 42.4. 

295 Sobre a prática dos exercícios retóricos cf. 67.25, 76.12, 76.20. 
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3.14. DOMINO MEO296 

 

Quod poetis concessum est ὀνοματοποιεῖν, verba nova fingere, quo 

facilius quod sentiunt exprimant, id mihi necessarium est ad gaudium meum 

expromendum. nam solitis et usitatis verbis non sum contentus: sed laetius 

gaudeo quam ut sermone volgato significare laetitiam animi mei possim, tot mihi 

a te in tam paucis diebus epistulas scriptas easque tam eleganter, tam amice, tam 

blande, tam effuse, tam fraglanter conpositas, cum iam tot negotiis quot officiis, 

quot rescribendis per provincias litteris distringerere.  

Atenim proposueram (nihil enim mihi a te occultum aut dissimulatum 

retinere fas est) ita, inquam, proposueram vel desidiae culpam a te subire rarius 

scribendo tibi potius quam te multis rebus occupatum epistulis meis onerarem et 

ad rescribendum <pr>ovocarem, quom tu cotidie ultro scripsisti mihi. sed quid 

dico 'cotidie'? ergo iam hic mihi ὀνοματοποι<ί>ας opus est. nam 'cotidie' foret, si 

singulas epistulas per dies singulos scripsisses; quom vero plures epistulae sint 

quam dies, | verbum istud 'cottidie' minus significat. nec est, domine, quod mihi 

tristior sis, cur omnino veritus sim ne tibi litterae meae crebriores oneris essent: 

nam quo mei amantior es, tanto me laborum tuorum parciorem et occupationum 

tuarum modestiorem esse oportet.   

                                                 

296 45.18-47.14. 
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3.14. A M. César  

 

Ao meu senhor, 

 

Se é permitido aos poetas criar palavras297, formar palavras novas, para 

expressarem, mais facilmente, o que sentem, isso é o que eu preciso para mostrar 

a minha alegria, pois não me contento com palavras vulgares e usuais, mas fico 

agradavelmente mais feliz por poder revelar a alegria do meu coração numa 

linguagem comum: tantas cartas escritas para mim por ti, em tão poucos dias, e 

compostas de modo tão elegante, tão amigável, tão doce, tão livremente, de modo 

tão brilhante, apesar de tu já estares ocupado com tantas actividades, com tantos 

deveres, com tantas cartas, que tens de escrever por causa das províncias. 

Mas, com efeito, eu tinha-me decidido então (pois não me é permitido 

esconder-te nenhum segredo ou fingimento), digo, tinha-me decidido suportar 

da tua parte até a acusação de negligência, escrevendo-te mais raramente, de 

preferência a sobrecarregar-te com as minhas cartas, a ti, ocupado com inúmeros 

assuntos, e a desafiar-te a responder, quando tu, de tua própria vontade, me 

escreveste diariamente. Mas por que digo “diariamente”? Portanto, eu preciso 

agora, neste momento, de uma onomatopeia. Pois “diariamente” seria, se 

escrevesses só uma carta todos os dias; uma vez que, na verdade, são mais 

numerosas as cartas do que os dias, │esta palavra “diariamente” significa muito 

pouco. Não há razão, senhor, para ficares aborrecido demais comigo, por eu ter, 

na verdade, receado que as minhas cartas, demasiado frequentes, fossem um 

fardo para ti: pois quanto mais tu me amas, tanto mais convém que eu poupe o 

teu trabalho e que respeite as tuas ocupações.  

                                                 

297 Nesta época era já um lugar-comum a liberdade que os poetas tinham na formação de novas 

palavras. Cf. Cic. Or. 202; A. Gell. N.A. 16.7, 18.11. Frontão define aqui onomatopeia como 

“neologismo”, um sentido mais lato do que o actual, “uma palavra que imita um som”. Cf. 

Demétrio § 94; Cic. De Or. 3.154: verba novare; Or. 81: verba facere; Sen. Ep. 114.10: verba fingere; 

Frontão 159.15: verba fingere.  
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Quid est mihi osculo tuo suavius! Ille mihi suavis odor, ille fructus in tuo collo 

atque osculo situs est. attamen proxime cum proficiscerere, cum iam pater tuus 

vehiculum conscendisset, te salutantium et exosculantium turba diutius 

moraretur, profuit ut te solus ex omnibus non conplecterer nec exoscularer. item 

in ceteris aliis rebus omnibus numquam equidem mea commoda tuis utilitatibus 

anteponam; quin si opus sit, meo gravissimo labore atque negotio tuum 

levissimum otium redimam.  

Igitur cogitans, quantum ex epistulis scribendis laboris caperes, 

proposueram parcius te appellare, quom tu cotidie scripsisti mihi. quas ego 

epistulas quom acciperem, simile patiebar quod amator patitur, qui delicias suas 

videat currere ad se per iter asperum et periculosum. namque is simul 

advenientem | gaudet, simul periculum reveretur. unde displicet mihi fabula 

histrionibus celebrata, ubi amans amantem puella iuvenem nocte lumine accenso 

stans in turri natantem in mare opperitur. nam ego potius te caruero, tametsi 

amore tuo ardeo, potius quam “te ad hoc noctis natare tantum profundi patiar, 

ne luna occidat, ne ventus lucernam interemat, ne quid ibi ex frigore 

inpliciscar<e>, ne fluctus ne vadus ne piscis aliquo noxsit”.  
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O que há para mim mais doce do que o teu beijo! Aquele teu cheiro doce, 

aquele prazer que se encontra no teu pescoço e no teu beijo. No entanto, há pouco 

tempo, quando partiste, assim que o teu pai298 já tinha subido para o veículo, a 

multidão dos que te saudavam e te beijavam299 retardou-te durante muitíssimo 

tempo, foi útil que só eu de entre todos não te tenha abraçado e beijado. Do 

mesmo modo, em todos os outros assuntos, nunca colocarei as minhas 

conveniências antes dos teus interesses; mais ainda, se for necessário, eu 

comprarei o teu descanso mais leve com o meu trabalho mais pesado e com a 

minha actividade.  

Assim, pensando na quantidade de trabalho que tinhas a escrever cartas, 

decidira-me a dirigir-te a palavra menos frequentemente, ao passo que tu me 

escreveste diariamente. Eu, enquanto recebia estas cartas, sofria como sofre o que 

ama ao ver correr para si o seu encanto por um caminho áspero e perigoso. Pois 

ele, ao mesmo tempo, alegra-se com a sua chegada e receia o perigo. Daí que me 

desagrada a história encenada pelos pantomimos300, em que uma jovem amante 

espera pelo jovem amante de noite, com a luz acesa, permanecendo na torre, 

enquanto ele nada no mar301. Pois eu prefiro ficar privado de ti, ainda que arda 

por causa do teu amor, a “sofrer que tu nades nesta altura da noite, em tão grande 

profundeza, por recear que a lua se esconda, por recear que o vento destrua a 

lucerna, por recear que tu fiques aí envolvido pelo frio, por recear que a onda, o 

fundo do mar, o peixe, de algum modo, te façam mal”.   

                                                 

298 Aparentemente Marco Aurélio e Pio deslocavam-se no mesmo carro. Cf. 60.3. 

299 Amigos e senadores tinham o privilégio de beijar o imperador, quando ele partia ou chegava 

a Roma. 

300 No séc. II, os histriones são os pantomimos, actores que desenvolviam a arte do gesto (123.12), 

que saltavam (154.16) e cantavam (154.15). Os temas eram mitológicos, bastante populares, e 

centravam-se, principalmente, em escapadelas amorosas, muito ao gosto dos soldados (128.8). 

Cf. Quint. Inst. 11.3.89; Apul. Met. 10.29-34; Lucian. Salt. 69. 

301 Trata-se do mito de Hero e Leandro. Cf. Ov. Heroid. 18-19. 
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haec ratio amantibus decuit et melior et salubrior fuit non alieno capitali periculo 

sectari voluptatis usuram brevem ac paenitendam.  

Nunc ut a fabula ad verum convertar, id ego non mediocriter anxius eram, 

<ne> necessariis laboribus tuis ego insuper aliquod molestiae atque oneris 

inponerem, si praeter eas epistulas, quas ad plurimos necessario munere cotidie 

rescribis, ego quoque ad rescribendum fatigarem. nam me carere omni fructu 

amoris tui malim, quam te ne minimum quidem incommodi voluptatis meae 

gratia subire.  
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Esta atitude seria conveniente àqueles que se amam, seria melhor e mais salutar 

não seguir o gozo breve e que leva ao arrependimento do prazer com perigo de 

morte alheia. 

Agora, para passar da fábula à realidade, eu ficaria particularmente 

ansioso por não acrescentar algum enfado e peso aos teus trabalhos, se, além 

destas cartas, que escreves, diariamente, a muitos, por dever inevitável, eu 

também te aborrecesse para me responderes. Pois eu preferia privar-me de todo 

o fruto do teu amor a que tu não suportasses, nem sequer o mais pequeno 

desagrado pelo meu prazer. 
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4.1. <DOMINO MEO FRONTO>302 

 

 <Quoniam scio, quanto opere sis anxius>   | et columbae cum lupis et 

aquilis cantantem sequebantur inmemores insidiarum et unguium et dentium. 

quae fabula recte interpretantibus illud profecto significat fuisse egregio ingenio 

eximiaque eloquentia virum, qui plurimos virtutum suarum facundiaeque 

admiratione devinxerit; eumque amicos ac sectatores suos ita instituisse, ut 

quamquam diversis nationibus convenae variis moribus inbuti concordarent 

tamen et consuescerent et congregarentur, mites cum ferocibus, placidi cum 

violentis, quom superbis moderati, cum crudelibus timidi: omnes dein paulatim 

vitia insita exuerent, virtutem sectarentur, probitatem condiscerent, pudore 

inpudentiam, obsequio contumeliam, benignitate malivolentiam commutarent.  

Quo si quis umquam ingenio tantum valuit, ut amicos ac sectatores suos 

amore inter se mutuo copularet, tu hoc profecto perficies multo facilius, qui ad 

omnis virtutes natus es prius quam institutus.  

 

  

                                                 

302 53.9-54.16. 
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4.1. A Marco César  

 

Frontão ao seu senhor, 

 

 < Porque sei o quanto estás ansioso > […] │ e as pombas, juntamente com 

os lobos e as águias, seguiam o cantor, esquecidas das insídias, não só das garras 

mas também dos dentes303. Esta fábula304, a quem a interpreta correctamente, 

mostra, sem dúvida, que: existiu um homem de caráter notável e de uma 

eloquência exímia, que muitos uniu pela admiração das suas virtudes e da sua 

facúndia; e que instruiu os amigos e os seus seguidores de tal modo que, embora 

o grupo fosse constituído por diversas nações e por vários costumes, todavia 

viviam em harmonia, estavam familiarizados e conviviam juntos, os dóceis com 

os ferozes, os pacíficos com os violentos, com os insolentes os moderados, com 

os cruéis os receosos. Depois, pouco a pouco, todos eles se despojaram dos vícios 

implantados, seguiram a virtude, descobriram a integridade, trocaram o 

descaramento pelo pudor, a afronta pela gentileza, a malevolência pela bondade. 

Assim, se alguém, com tal carácter, alguma vez foi capaz de juntar os 

amigos e os seus seguidores, entre si, por meio de um amor mútuo, tu consegui-

lo-ás, sem dúvida, muito mais facilmente, tu que nasceste para todas as virtudes, 

antes de teres sido ensinado.

                                                 

303 Traduziu-se não como um polissíndeto, mas como uma coordenativa copulativa, que 

especifica o significado de insidiarum.  

304 Frontão parece referir-se a uma primeira fase do mito de Orfeu e a mais antiga no tempo: a 

imagem xamânica de Orfeu, tocador de lira, cantor e poeta, que exercia o seu poder mágico, 

encantatório sobre as árvores, sobre os rochedos, animais, homens e até mesmo sobre os deuses, 

e que, através do poder da música, podia construir uma ponte e atravessar o hiato entre 

mortalidade e imortalidade.  
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nam prius quam tibi aetas institutioni sufficiens adolesceret, iam tu perfectus 

atque omnibus bonis artibus | absolutus: ante pubertatem vir bonus, ante togam 

virilem dicendi peritus. verum ex omnibus virtutibus tuis hoc vel praecipue 

admirandum, quod omnis amicos tuos concordia copulas. nec tamen 

dissimulaverim multo hoc esse difficilius quam ut ferae ac leones cithara 

mitigentur, quod tu facilius obtinebis, si unum illud vitium funditus 

extirpandum eruendumque curaveris, ne liveant neve invideant invicem amici 

tui sibi neve quod tu alii tribueris aut bene feceris, sibi quisque illud deperire ac 

detrahi putet. 

Invidia perniciosum inter homines malum maximeque internecivum, sibi 

aliisque pariter obnoxium; sed si procul a cohorte tua prohibueris, uteris amicis 

concordibus et benignis, ut nunc uteris. sin aliqua pervaserit, magna molestia 

magnoque labore erit restinguendum.  

Sed meliora, quaeso, fabulemur. amo Iulianum (inde enim hic sermo 

defluxit), amo omnis, qui te diligunt, amo deos, qui te tutantur, amo vitam 

propter te, amo litteras tecum: i<n>primis <e>is mihi amorem tui ingurgito. |  
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Pois antes de atingires a idade adequada para o ensino, já tinhas terminado e 

adquirido completamente │ todos os bons princípios; antes da puberdade, um 

homem de bem, antes da toga viril, um entendido na arte de falar305. E, na 

verdade, de todas as tuas virtudes a que deve ser talvez, acima de tudo, mais 

admirada, é a capacidade de juntares em harmonia todos os teus amigos. Mas 

nem irei fingir que isso é muito mais difícil do que acalmar as feras e os leões com 

a cítara. Tu obterás, facilmente, se procurares extirpar, completamente, e arrancar 

pela raiz este único vício, que os teus amigos não tenham ciúme e não se invejem 

mutuamente, que nenhum julgue que perdeu e lhe foi tirado aquilo que tu tiveres 

dado ou feito em benefício de outro. 

 A inveja é, entre os homens, o mal mais pernicioso e o mais mortífero, 

igualmente nocivo para si e para os outros. Mas, se tu a afastares para longe do 

teu círculo, terás amigos sinceros e bons, como tens agora. Se, pelo contrário, 

alguma se instalar, uma grande mágoa e um grande esforço serão necessários 

para a extinguir306. 

 Mas falemos, peço-te, de coisas melhores. Amo Juliano307 (por isso, de 

facto, teve origem esta conversa), amo todos os que te estimam308, amo os deuses 

que te protegem, amo a vida por causa de ti, amo trocar cartas contigo: acima de 

tudo, com estas, afundo-me309 no meu amor por ti. 

 

  

                                                 

305 Palavras de Catão que se tornaram proverbiais. Sobre Catão cf. 132.9. 

306 A inveja rodeava o imperador. Cf. 11.26, 46.10, 239.8. 

307 Referido em 35.10. 

308 Cf. Cic. Fam. 16.4.4: neminem esset qui me amet, quin idem te amet; 16.7: nemo nos amat qui te non 

diligat. 

309 Frontão parece ser o único autor a usar ingurgitare no seu sentido original. Cf. Plaut. Curc. 128; 

Apul. Met. 4.7.3.  
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4.2. | CARISSIME310 

 

Quamquam ad te cras venio, tamen tam amicis tamque iucundis litteris 

tuis, tam denique elegantibus nihil, ne hoc quidem tantulum, rescribere non 

sustineo, mi Fronto carissime. sed quid ego prius amem? pro quo prius habeam 

gratiam? idne primum commemorem, quod in tantis domesticis studiis tantisque 

extrariis negotiis occupatus, tamen ad Iulianum nostrum visendum mea maxime 

gratia (nam sim ingratus, nisi id intellegam) ire conisus es? sed non magnum est 

tamen ut est, si cetera addas: tanto  temporis spatio ibi te demorari, tantum 

sermocinari, idque de me sermocinari, aut quod ad valetudinem eius 

consolandam esset, aegrum commodiorem sibi, amicum amiciorem mihi facere; 

tum autem de iis singillatim ad me perscribere; inibi scribere nuntium de ipso 

Iuliano optatissimum, verba suavissima, consilia saluberrima.  

Quid illud, quod dissimulare nullo modo possum, apud alium 

dissimulaturus? utique illud ipsum quod tanta ad me scripsisti, cum cras 

venturus essem: id vero mihi longe fuit gratissimum; | in eo ego me beatissimum 

supra omnis homines arbitratus sum; nam quanti me faceres quantamque 

amicitiae meae haberes fiduciam, in eo maxime atque dulcissime ostendisti. quid 

ego addam, nisi 'te merito amo'? Sed quid dico 'merito'? Nam utinam  

  

                                                 

310 54.17-56.4. 
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4.2. A M. César 

 

Queridíssimo, 

 

 Apesar de eu ir ter contigo amanhã, no entanto não resisto a não escrever 

nada de volta, ao menos este poucochinho, às tuas cartas tão amigas, tão 

agradáveis e, por fim, com tanto estilo, meu queridíssimo Frontão. Mas o que é 

que eu, primeiro, hei-de amar? O que é que eu, primeiro, hei-de agradecer? Devo, 

porventura, lembrar-me, em primeiro lugar, de que, embora estejas ocupado com 

tantos projectos privados e tantos negócios públicos, todavia fizeste o esforço de 

ir ver o nosso Juliano311, sobretudo, por causa de mim (e eu seria um ingrato se o 

não percebesse)? Mas não é grande coisa, contudo é como é, se acrescentares o 

restante: que tu te demoraste nesse lugar por tanto tempo, que conversaste tanto, 

e que conversaste a meu respeito ou o que poderia contribuir para a sua saúde; 

que tornaste um doente mais confortável consigo, um amigo mais amigo para 

mim; como também me escreveste sobre isso pormenorizadamente; aí deste-me 

a notícia muito desejada sobre o próprio Juliano, as palavras mais doces, os 

conselhos mais saudáveis. 

Por que hei-de esconder o que não posso esconder de modo nenhum 

relativamente a outro? Principalmente porque me escreveste tanto, quando eu 

irei estar aí amanhã: isso foi, na verdade, o que de longe mais me agradou; │ com 

isso eu julguei-me o mais feliz sobre todos os homens; realmente, com isso, 

mostraste-me, maximamente e do modo mais doce, o quanto me fazes e quanta 

confiança tens na minha amizade. O que posso acrescentar, a não ser que “te amo 

merecidamente”312. Mas por que digo”merecidamente”? Realmente oxalá que eu   

                                                 

311 Cf. 38.10, 54.13, 54.23. 

312 Citação de Marco que remete para Cic. Att. 13.21.7.  
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pro tuo merito te amare possem! Atque id est quod saepe absenti atque insonte<i> 

tibi irascor atque suscenseo, quod facis ne te, ut volo, amare possim, id est ne 

meus animus amorem tuum usque ad summum columen eius persequi posset. 

 De Herode quod dicis, perge, oro te, ut Quintus noster ait: “pervince 

pertinaci pervicacia”. Et Herodes te amat et ego istic hoc ago et, qui te non amat, 

profecto neque ille animo intellegit neque oculis videt; nam de auribus nihil dico, 

nam omnium aures tuae voculae subserviunt sub iugum subactae.  

Mihi et hodiernus dies verno die longior et nox veniens hiberna nocte 

prolixior videtur atque videbitur. nam cum maximo opere Frontonem meum 

consalutare tum harum recentium litterarum scriptorem praecipue cupio 

conplecti.  

Haec cursim ad te scripsi, quia Maecianus urgebat, et fratrem tuum 

maturius ad te reverti aecum erat. quaeso igitur, si quod verbum absurdius aut 

inconsultior sensus aut infirmior littera istic erit, id tempori adponas. nam cum 

te ut amicum vehementissime diligam, tum meminisse oportet, quantum 

amorem amico, tantum reverentiae magistro praestare debere. vale mi Fronto 

carissime et supra omnis res dulcissime.  
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te possa amar como tu mereces! E isso é por que eu, frequentemente, me irrito e 

me indigno contigo, quando tu, ausente e inocente, fazes com que eu não te possa 

amar como quero, isto é, fazes com que o meu espírito não possa seguir o teu 

amor até ao seu mais alto nível. 

A respeito de Herodes313 prossegue com o que dizes, peço-te; como diz o 

nosso Quinto314: “persiste com pertinaz persistência”. E Herodes ama-te e eu, 

neste ponto, faço o mesmo, e quem não te ama seguramente nem percebe com o 

espírito nem vê com os olhos; sobre os ouvidos não digo nada, pois os ouvidos 

de todos os ouvintes, postos sob o jugo, estão submetidos à tua vozinha. 

E o dia de hoje parece-me, e parecer-me-á, mais longo do que um dia de 

Primavera e a noite que chega parecerá mais escura do que uma noite de Inverno. 

Pois assim como desejo, muito intensamente, saudar o meu Frontão, assim 

desejo, antes de tudo, abraçar o autor destas últimas cartas. 

Escrevi-te isto a correr, porque Meciano315 in│sistia, e era correcto que o 

teu irmão316 voltasse para ti na melhor altura. Por isso peço-te, se encontrares aqui 

alguma palavra mais absurda ou um pensamento mais irreflectido ou uma letra 

mais imperceptível, atribui isso ao tempo. Uma vez que, como te estimo o mais 

veementemente como amigo, então devo lembrar-me, quanto amor devo dar ao 

amigo, tanta reverência devo dar ao mestre. Fica bem meu queridíssimo Frontão 

e, acima de tudo, o mais doce para mim. 

  

                                                 

313 Herodes ainda está em Itália, e M. Aurélio tenta reconciliar Herodes e Frontão. 

314 Trata-se provavelmente de Quinto Énio, autor de poesia dramática e épica, do séc. II a.C., 

conhecido pela sua preferência por aliterações. Era apreciado por Frontão e Marco. Cf. 28.5, 13.17, 

65.7. 

315 Lúcio Volúsio Meciano, famoso advogado e membro do círculo imperial. Cf. H.A Vita Pii 12.1; 

Diog. Laerc. 37.14.17. Meciano foi, igualmente, professor de direito de M.A. entre 139 e 146. Cf. 

H.A. Vita Marci 3.6. 

316 Refere-se a Quinto Cornélio Quadrado, irmão de Frontão. Cf. 238.12, 260.1. 
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Sota Ennianus remissus a te et in charta puriore et volumine gratiore et 

littera festiviore quam antea fuerat, videtur. Gracchus cum cado musti maneat, 

dum venimus, neque enim metus est Gracchum interea cum musto defervere 

posse.  

Valeas semper, anima suavissima.  
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Sotas317 de Énio, que tu devolveste, parece estar num papel mais limpo, 

num volume mais agradável e numa letra mais graciosa do que anteriormente. 

Que Graco318 fique com o barril de vinho novo, até nós voltarmos. E, na verdade, 

não há perigo de Graco, entretanto, poder arrefecer319 com o vinho novo.  

Que passes sempre bem, alma suavíssima. 

 

  

                                                 

317 Forma sincopada do nome de Sótades de Maroneia, poeta grego, da primeira metade do séc. 

III a.C., cuja obra foi traduzida pelo poeta Énio (239-169 a.C.), Q. Ennius nostrus como M. Aurélio 

se lhe refere em 7.15.  

318 Provavelmente Caio Semprónio Graco (154-121 a.C.), político revolucionário do início da 

República, pertenceu à fação dos Populares. Cf. 42.14, 51.2, 53.9. 

319 Provavelmente uma referência ao estilo veemente de Graco. 
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4.12. FRONTO CAESARI320 

 

Ut ego, di boni, consternatus sum lecto initio epistulae tuae!  quod ita 

scriptum fuit, ut tuum aliquod valetudinis periculum significari suspicarer. 

postquam deinde illud periculum, quod quasi tuum principio litterarum tuarum 

acceperam, filiae tuae Faustinae fuisse aperuisti, quantum mihi permutatus est 

pavor! nec permutatus modo, verum etiam nescio quo pacto non nihil 

sublevatus, dicas licet: “leviusne tibi visum est filiae meae periculum quam 

meum? tibine ita visum, qui praefers Faustinam id tibi esse quod lucem serenam, 

quod diem festum, quod spem propinquam, quod votum | impetratum, quod 

gaudium integrum, quod laudem nobilem atque incolumem?” equidem ego quid 

mihi legenti litteras tuas subvenerit scio; qua vero id ratione evenerit nescio; 

nescio, inquam, cur magis ad tuum quam ad tuae filiae periculum consternatus 

sim; nisi forte, tametsi paria sint, graviora tamen videntur quae ad aures prius 

accidunt.  

Quae denique huiusce rei ratio, tu facilius scias, qui de natura et sensibus 

hominum scis amplius aliquid meliusque didicisti. ego, qui a meo magistro et 

parente Athenodoto ad exempla et imagines quasdam rerum, quas ille εἰκόνας 

appellabat, apte animo conprehendundas adcommodandasque   

                                                 

320 65.7-67.15. 
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4.12. A Marco César  

 

De Frontão a César, 

 

 Como eu, bons deuses, fiquei perturbado, ao ler o início da tua carta321! 

De tal modo tinha sido escrita, que pensei que significava um perigo para a tua 

saúde. Depois que tu explicaste que aquele perigo que eu pelo menos tomara no 

princípio da tua carta como teu, era da tua filha Faustina, como o medo se mudou 

em mim! E não apenas se mudou, mas até, não sei de que maneira, se atenuou 

um pouco, é justo que digas: “acaso o perigo que a minha filha corre parece-te 

mais ligeiro do que o meu? Parece-te, de tal modo, a ti, tu que declaras que 

Faustina é para ti uma luz pura, um dia festivo, uma esperança próxima, uma 

promessa │ obtida, uma alegria plena, uma glória nobre e incólume?” Quanto a 

mim, sei aquilo que me veio ao espírito, ao ler as tuas cartas; mas não sei por que 

razão isso aconteceu, não sei, digo, porque fiquei mais perturbado em relação a 

um perigo teu do que em relação a um da tua filha, a não ser talvez, embora sejam 

iguais, por parecem, no entanto, mais graves aqueles que chegam em primeiro 

aos ouvidos.  

 Qual é, enfim, a razão deste sentimento, tu saberás muito bem, tu que 

conheces mais profundamente e te instruíste melhor acerca da natureza e dos 

sentimentos dos homens. Parece que eu, que fui preparado pelo meu mestre e 

parente Atenódoto para utilizar de maneira apropriada e adaptar com   

                                                 

321 Esta carta responde à carta 65.1 em que Marco Aurélio escreve sobre a doença da sua filha 

Faustina. Duas das filhas do futuro Imperador tiveram o nome de Faustina: Domícia Aurélia 

Faustina, a terceira filha, que morreu com pouca idade, e Ânia Galeria Aurélia Faustina, a filha 

mais velha de Marco Aurélio. Cf. Birley, 1987, pp. 103, 108. 
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mediocriter institutus sum, hanc huiusce rei imaginem repperisse videor, cur 

meus translatus metus levior sit mihi visus: simile solere evenire onus grave 

umero gestantibus, cum illud onus in sinistrum ab dextro umero transtulere, 

quamquam nihil de pondere deminutum sit, tamen ut oneris translatio videatur 

etiam et relevatio.  

Nunc quoniam postrema parte epistulae tuae, qua meliuscule iam valere 

Faustinam nuntiasti, | omnem mihi prosus metum ac sollicitudinem depulisti, 

non alienum tempus videtur de meo adversus te amore remissius aliquid tecum 

et liberalius fabulandi; nam ferme metu magno et pavore relevatis conceditur 

ludere aliquid atque ineptire. ego quanto opere te diligam, non minus de  

gravibus et seriis experimentis quam plerisque etiam frivolis sentio. quae aut 

cuius modi sint haec frivola indicabo.  

Si quando te “somno leni”, ut poeta ait, “placidoque revinctus” video in 

somnis, numquam est quin amplectar et exosculer: tum pro argumento cuiusque 

somni aut fleo ubertim aut exulto laetitia aliqua et voluptate. hoc unum ex 

Annalibus sumptum amoris mei argumentum poeticum et sane somniculosum.  

Accipe aliud rixatorium iam hoc et iurgiosum. nonnumquam ego te coram 

paucissimis ac familiarissimis meis gravioribus verbis absentem insectatus sum: 

olim hoc cum tristior quam par erat in coetum hominum progrederere, vel cum 

in theatro tu libros vel in convivio lectitabas (nec ego dum tum theatris necdum 

conviviis abstinebam), tum igitur ego te durum et intempestivum hominem, 

odiosum | etiam nonnumquam ira percitus appellabam. quodsi quis alius eodem 

te convicio audiente me detrectaret, aequo animo audire non poteram.  
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moderação os exemplos e algumas imagens dos sentimentos, a que ele chamava 

ícones, encontrei esta imagem deste sentimento, por que razão o meu medo, 

diferido, me pareceu mais ligeiro: costuma acontecer o mesmo a quem transporta 

uma carga pesada sobre os ombros, quando transpõem essa carga do ombro 

direito para o esquerdo, de tal modo que, ainda que o peso não tenha diminuído 

nada, a transferência da carga parece já um alívio.  

 Agora, visto que, na última parte da tua carta, na qual tu anunciaste que 

Faustina está já um pouquinho melhor, tiraste-me completamente todo o medo e 

a inquietação, a ocasião não me parece inoportuna para te contar algo mais calmo 

e mais descontraído acerca do meu amor por ti; com efeito, geralmente, é 

permitido, a quem foi aliviado de um grande receio e medo, divertir-se um pouco 

e dizer futilidades. Eu sinto o quanto te amo, tanto pelas experiências graves e 

sérias quanto pelas inúmeras experiências frívolas. Indicar-te-ei quais e de que 

género são as frívolas. 

Se algum dia eu te vir em sonhos, “fortemente ligado por um leve e 

tranquilo sono”, como diz o poeta322, não haverá uma única vez que eu não te 

abrace e cubra de beijos. Então, conforme o tema de cada sonho, ou eu choro 

copiosamente ou eu salto de alegria e satisfação. Esta é uma prova, poética e sem 

dúvida onírica, do meu amor por ti tirada dos Anais. 

 Ouve uma outra, esta já agressiva e violenta. Eu, algumas vezes, quando 

estavas ausente, ataquei-te com palavras severas na presença de muito poucos e 

chegados amigos meus: um dia, eu, mais triste do que era normal, quando tu te 

encaminhavas para uma assembleia ou quando tu, no teatro ou num banquete, 

ias lendo os livros (e eu, nesse tempo, nem sequer me afastava dos teatros nem 

dos banquetes), então pois eu, ainda algumas vezes movido pela cólera, 

apelidava-te de homem insensível e importuno, odioso│. 

                                                 

322 Citação do poeta Énio, Annales, 1.2. 
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ita mihi facilius erat ipsum loqui quam alios de te sequius quid dicere perpeti; ita 

ut Gratiam meam filiam facilius ipse percusserim quam ab alio percuti viderim.  

Tertium de meis frivoleis addam. scis ut in omnibus argentariis mensulis 

perguleis taberneis protecteis vestibulis fenestris usquequaque ubique imagines 

vestrae sint volgo propositae, male illae quidem pictae pleraeque et crassa, lutea 

immo, Minerva fictae scalptaeve; cum interim numquam tua imago tam 

dissimilis ad oculos meos in itinere accidit, ut non ex ore meo excusserit iactum 

osculei et savium.   

Nunc ut frivolis finem faciam et convertar ad serium, hae litterae tuae cum 

primis indicio mihi fuerunt, quanto opere te diligam, cum magis perturbatus sum 

ad tuum quam ad filiae tuae periculum: cum alioqui te quidem mihi, filiam vero 

tuam etiam tibi, ut par est, superstitem cupiam. sed heus tu videbis ne delator 

existas neve indicio pareas apud filiam, quasi vero ego te | quam illam magis 

diligam. nam periculum est, ne ea re filia tua commota, ut est gravis et prisca 

femina, poscenti mihi manus et plantas ad saviandum ea causa iratior subtrahat 

aut gravatius porrigat: cuius ego, dei boni, manus parvolas plantasque illas 

pinguiculas tum libentius exosculabor quam tuas cervices regias tuumque os 

probum et facetum.  
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Mas se algum outro, nesse banquete, te depreciasse na minha presença, eu não o 

podia ouvir com sangue frio. Deste modo era mais fácil, para mim, ser eu mesmo 

a falar do que suportar os outros a dizer alguma coisa mais desfavorável; assim 

como eu próprio poderei mais facilmente bater na minha filha Crátia do que ver 

uma outra pessoa bater-lhe. 

 Vou acrescentar a terceira das minhas frivolidades. Tu sabes que em todas 

os cambistas, bancas, balcões, quiosques, lojas, pátios, janelas, em qualquer 

ocasião e em qualquer lugar, são comummente expostas as vossas imagens323, das 

quais um grande número, sem dúvida, mal pintadas e mal esculpidas e gravadas 

por uma Minerva rude, ou melhor, enlameada324; entretanto, no meu caminho, 

nunca a tua imagem me pareceu tão diferente aos meus olhos, que não tivesse 

arrancado da minha boca um beijo atirado e um beijo dado. 

 Agora, para pôr fim às frivolidades e voltar-me para algo mais sério, esta 

tua carta, em primeiro lugar, foi para mim indício do quanto eu te amo, uma vez 

que fico mais perturbado por um perigo para ti do que para a tua filha: como, por 

outro lado, eu, sem dúvida, desejo que tu me sobrevivas, desejo também, na 

realidade, que a tua filha te sobreviva a ti, como é justo. Mas, oh! Tu vê se não te 

apresentas como um delator e não mostras nenhum sinal diante da tua filha, 

como se eu, na verdade, te amasse mais a ti do que a ela. De facto, existe o perigo 

de a tua filha movida por este assunto, como ela é uma mulher grave e antiga, 

quando eu lhe pedir as mãos e as plantas dos pés para beijar, por este motivo, as 

retire mais irritadamente ou as ofereça de um modo mais sério; eu, bons deuses, 

com mais prazer cobrirei de beijos as pequeninas mãos e aquelas plantas 

gordinhas dos pés do que o teu pescoço régio e a tua boca honesta e elegante. 

  

                                                 

323 Pinturas, estátuas, bustos ou medalhões da imagem do imperador eram vendidos em todas as 

lojas. 

324 O nome da deusa Minerva é referido por simbolizar a inteligência e o talento artístico. Serve 

aqui de metonímia para arte. 
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4.13. MAGISTRO MEO325 

 

C. Aufidius animos tollit, arbitratum suum in caelum fert, negat se 

hominem iustiorem, ne quid immoderatius dicam, ex Umbria ullum alium 

Romam venisse. quid quaeris? iudicem se quam oratorem volt laudari. cum 

rideo, despicit: facile esse ait oscitantem iudici assidere, ceterum quidem iudicare 

praeclarum opus. haec in me. sed tamen negotium belle se dedit. bene est: 

gaudeo.  

Tuus adventus me cum bea<t> tum sollicitat; cur beet, nemo quaerat; 

quamobrem sollicitet, ego me dius fidius fatebor tibi. nam quod scribendum 

dedisti, ne paululum quidem operae ei, quamvis otiosus, dedi. Aristonis libri me 

hac tempestate bene accipiunt atque idem habent male: cum docent meliora, tum 

scilicet bene accipiunt; cum vero ostendunt, quantum ab his melioribus ingenium  

| meum relictum sit, 

  

                                                 

325 67.16-68.14. 
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4.13. A Marco César 4.13 

 

 

Ao meu mestre, 

 

 Gaio Aufídio eleva os ânimos, leva a sua opinião ao céu, nega que 

algumum outro homem mais justo do que ele, para não dizer isto de um modo 

mais exagerado, tenha vindo da Úmbria para Roma. Perguntas porquê? Ele quer 

ser elogiado mais como juiz do que como orador. Quando eu me rio, ele olha-me 

de cima a baixo: diz que é fácil um negligente ser assessor de um juiz, quanto ao 

resto, de facto, ser juiz é um trabalho admirável. Isto quanto a mim. Mas, todavia, 

o assunto acabou lindamente. Está tudo bem, eu alegro-me. 

A tua chegada preocupa-me tanto quanto me faz sentir feliz; porque me 

faz feliz, ninguém procura saber, por que razão me preocupa, que o divino 

Fídio326 me ajude, eu confessar-me-ei a ti. Pois o que me deste para escrever, ainda 

nem sequer lhe dediquei um bocadinho de trabalho, embora me encontre ocioso. 

Os livros de Áriston327, neste momento, fazem-me bem e, ao mesmo tempo, 

fazem-me mal: quando me ensinam melhores princípios, então é claro que me 

fazem bem; mas quando me mostram quanto o meu caráter se manteve afastado  

                                                 

326 Divindade de origem, natureza e nome provavelmente sabinos. O seu nome completo, Semo 

Sancus Dius Fidius, encontra-se no templo que lhe foi dedicado na colina do Quirinal. Cf. Dion. 

Hal. Ant. Rom. 4.58.4. Não se conhece o significado de Semo, mas Sancus é a palavra sabina para 

céu. O nome Dius Fidius coloca-o no círculo de Júpiter (a expressão osco-úmbrica Fisius Sancios 

torna-o explícito). É o deus da boa-fé, da confiança, da honestidade, e por isso encontra-se ligado 

aos juramentos e tratados, daí a expressão comum de juramento medius fidius (= me Dius Fidius 

iuvet). Por vezes é identificado com Hércules a partir da interpretação de Dius Fidius por Iovis 

Filius, filho de Júpiter. Cf. Prop. 4.9.74.  

327 Áriston, filósofo estóico do séc. III a.C., discípulo de Zenão. Champlin, 1974, p. 144, refere que 

não é o filósofo, mas um advogado com o mesmo nome. Cf. Hout, 1999, p. 188. 
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nimis quam saepe erubescit discipulus tuus sibique suscenset, quod viginti 

quinque natus annos nihildum bonarum opinionum et puriorum rationum 

animo hauserim. Itaque poenas do, irascor, tristis sum, ζηλοτυπῶ, cibo careo. 

His nunc ego curis devinctus obsequium scribendi cotidie in diem 

posterum protuli. sed iam aliquid comminiscar; et quod orator quidam Atticus 

Atheniensium contionem monebat 'nonnumquam permittendum legibus 

dormire', libris Aristonis propitiatis paulisper quiescere concedam, meque ad 

istum histrionum poetam totum convertam lecteis prius oratiunculeis Tullianeis. 

scribam autem alterutram partem, nam eadem de re diversa tueri numquam 

prosus ita dormiet Aristo uti permittat.  

Vale mi optime et honestissime magister. Domina mea te salutat.  
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| desses princípios melhores, muitas vezes o teu discípulo enrubesce e irrita-se 

consigo próprio por, com vinte e cinco anos, ainda, sinceramente, não ter 

aproveitado nada das boas ideias e dos puros pensamentos.E por isso penalizo-

me, enfureço-me, fico triste, sinto inveja328, deixo de comer. Agora eu, preso a 

estas preocupações, dia-a-dia tenho adiado, para o dia seguinte, a obrigação de 

escrever. Mas vou já imaginar alguma coisa e, como um certo orador ático 

advertia a assembleia dos atenienses, “algumas vezes deve-se permitir que as leis 

durmam”, eu deixarei que os livros apaziguados de Áriston descansem durante 

um tempo e voltar-me-ei inteiramente para esse poeta actor antes de ler os 

pequenos discursos tulianos. No entanto eu escrever-te-ei sobre uma das duas 

partes, pois Áriston nunca dorme tão profundamente de modo a permitir que eu 

o use para defender a mesma questão sob dois lados diferentes. 

Passa bem, meu excelente e digníssimo mestre. A minha senhora saúda-

te. 

 

  

                                                 

328 Palavra grega que contem o significado de livere e de invidere. Cf. 54.6-7. 
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5.41. MAGISTRO MEO329 

 

Ego adeo perscripsi (tu mitte aliud quod scribam), sed librarius meus non 

praesto fuit, qui transcriberet. Scripsi autem non ex mea sententia, nam et 

festinavi et tua ista valetudo aliquantu|lum detrivit Mihi; sed veniam cras petam, 

cum mittam.  

Vale mi dulcissime magister. domina mea mater salutem tibi dicit. nomen 

tribuni plebis, cui inposuit <no>tam Acilius censor, quem scripsi, mitte mihi.  

  

                                                 

329 76.12-19. 
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5.41. A Marco César  

 

Ao meu mestre, 

 

Eu acabei de escrever (envia-me tu outro assunto, sobre o qual eu possa 

escrever), mas o meu secretário não estava à mão para o copiar. No entanto, não 

escrevi segundo a minha intenção, pois não só me apressei, mas também esse teu 

estado de saúde me |desgastou bastante; mas pedirei desculpa, amanhã, quando 

eu o enviar. 

 Fica bem, meu dulcíssimo mestre. A senhora minha mãe saúda-te. Envia-

me o nome do tribuno da plebe a quem o censor Acílio330 impôs o processo, que331 

escrevi. 

  

                                                 

330 Não se conhece nenhum censor com o nome de Acílio.  

331 Parece não haver consenso quanto ao referente do pronome relativo quem. Trata-se de uma 

braquilogia, figura de sintaxe que, apesar de omitir parte dos componentes da frase, concentra 

em si o significado do conjunto, podendo aqui significar: “caso que acabei de escrever”. Poderia, 

no entanto, considerar-se ainda um erro do copista e ler-se quam referido a notam. 
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5.42. DOMINO MEO332 

 

Tardius tibi, domine, rescribo; tardius enim libellum tuum aperui, 

quoniam ad agendum ad forum ibam. ego commodius me habeo, tamen 

ulcusculum adhuc altius est. vale domine dulcissime. Dominam saluta.  

M. Lucilius tribunus pl(ebis) hominem liberum, civem Romanum, cum 

collegae mitti iuberent, adversus eorum sententiam ipsius vi in carcerem 

compegit. ob eam rem a censoribus notatur. Divide primum causam, εἶτα εἰς 

ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπιχείρησον καὶ κατηγορῶν καὶ ἀπολογούμενος. vale, domine, 

lux omnium tuorum. matrem dominam saluta.   

 

  

                                                 

332 76.20-77.7. 
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5.42. A Marco César  

 

Ao meu senhor, 

 

 Respondo-te, meu senhor, bastante tarde; bastante tarde de facto abri o 

teu bilhetinho, porque tinha ido ao fórum para advogar. Eu encontro-me mais 

bem-disposto, no entanto a pequena ferida ainda está bastante funda. Fica bem, 

meu dulcíssimo senhor. Saúda a tua senhora. 

 O tribuno da plebe M. Lucílio333, embora os colegas mandassem soltar um 

homem livre, cidadão romano, contra a decisão deles e pela sua própria força, 

enviou-o violentamente para a prisão. Por este motivo foi processado pelos 

censores. Primeiro, divide a causa, depois, para cada parte, tenta demonstrar a 

acusação e a defesa334. Fica bem senhor, luz de todos os teus. Saúda a tua senhora 

mãe. 

  

                                                 

333 Provavelmente tribuno da plebe em 93 ou 92 a.C. 

334 Sobre o ensino da controvérsia, cf. 42.16, 67.25, 76.12. 
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5.47. MAGISTRO MEO335 

 

Et nunc sanus et deinceps validus laetus compos omnium votorum agas 

diem natalem, mi magister! quae mea precatio sollemnis semper auctior fit, 

quanto magis accedit et mihi firmitas ad diligendum et aetas suavissimae 

familiaritatis nostrae.  

Vale mi magister iucundissime mihi. mater mea te salutat. Gratiae salutem 

dic et osculum da meo nomine  

 

  

                                                 

335 78.9-15. 
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5.47. A Marco César  

 

Ao meu mestre, 

 

 E, agora, meu mestre, que passes o teu dia de aniversário, são e já 

restabelecido, alegre, na posse de todos os desejos! Este meu voto solene torna-se 

sempre mais profundo, quanto mais cresce quer a minha constância para amar 

quer os anos da nossa mais terna amizade.  

 Passa bem, meu amabilíssimo mestre. A minha mãe saúda-te. Dá as 

saudações a Crátia e beija-a em meu nome. 
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5.48. <R>(E)SCR(IPTUM)>336 

 

Quaecumque mihi precatus es, omnia in tua salute locata sunt. mihi 

sanitas, bona valetudo, laetitia, res prosperae meae ibi sunt, cum tu corpore 

animo rumore tam incolumi uteris, tam carus patri, tam dulcis matri, tam sanctus 

uxori, tam fratri bonus ac benignus. haec sunt quae me cum hac valetudine tamen 

cupientem vitae faciunt : absque te satis superque et aetatis et laboris et artis et 

gloriae, dolorum vero et aegritudinum aliquanto plus quam satis superque.  

Filiae meae iussu tuo osculum tuli: numquam mihi tam suavis tamque 

saviata visa. dominam saluta, domine dulcissime. vale et fer osculum matronae 

tuae.  

  

                                                 

336 78.16-26. 
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5.48. A Marco César  

 

Resposta,337 

 

Quaisquer que sejam os votos que me tenhas desejado, todos os meus 

votos se resumem à tua saúde. Para mim aqui se encontram a saúde, o bem-estar, 

a alegria, a prosperidade: desde que tu gozes um corpo, um espírito, uma 

reputação tão incólume, tão querido ao pai, tão doce à mãe, tão sagrado para a 

esposa, tão bom e benevolente para o irmão. Estas são as coisas que, com esta 

minha saúde, todavia me fazem desejar a vida: sem ti tive o suficiente e muito 

mais de tempo, de trabalho, de ciência, de glória, mas tive muito mais ainda de 

dores e sofrimento.  

Por tua ordem entreguei à minha filha o teu beijo: ela nunca me pareceu 

tão terna e tão beijada. Saúda a tua senhora, dulcíssimo senhor. Passa bem e dá 

um beijo à tua menina338. 

 

  

                                                 

337 Resposta à carta anterior, 78.9. 

338 A pequena Faustina, a primeira filha de Marco Aurélio. O significado de matrona não se 

relaciona, especificamente, com a idade, com o estado civil ou com o nível social. Ver TLL. s.u. 

matrona, pp. 483. Cf. 81.27. 
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AD ANTONINUM IMP. 

 

3.4. DOMINO MEO339 

 

 Pro cetera erga me benivolentia tua fecisti, quod orationum, quas frater 

tuus dominus noster desideraverat, mittendarum me gratiam iam inire voluisti. 

adiunxi ultro ego tertiam orationem pro Demostrato P. . . ano, de qua illi scripsi: 

“adiunxi”, inquam, “orationem pro Demostrato, quam cum primum fratri tuo 

obtuli, didici ex eo Asclepiodotum, qui oratione ista compelletur, a te non 

inprobari. quod ubi primum comperi, curavi equidem abolere orationem. sed 

iam pervaserat in manus plurium quam ut abolere possem. s<ed> qui<d f>iat 

postea? quid, inquam, fiat nisi et Asclepiodotum, quia probasti, mihi quoque fieri 

amicissimum? tam Hercule quam est Herodes summus nunc meus, quamquam 

dixit <orationem>”  

Vale mi domine dulcissime. Dominam et filiolos saluta. Fratri interea 

orationes mittito  |  

  

                                                 

339 102.8-21. 
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3.4. A Antonino Imperador  

 

Ao meu senhor, 

 

De acordo com a tua restante benevolência por comigo, quiseste que eu 

tivesse o crédito de ter enviado os discursos, que o teu irmão, nosso senhor, tinha 

desejado. Eu acrescentei-lhe, por minha iniciativa, um terceiro discurso a favor 

de Demóstrato340  . . ., sobre o qual lhe escrevi dizendo: “acrescentei um discurso 

a favor de Demóstrato, o qual, logo que o apresentei ao teu irmão, fiquei a saber, 

por ele, que tu não desaprovas Asclepiódoto341, que é atacado neste discurso. 

Logo que descobri isto, tratei, evidentemente, de eliminar o discurso, mas já se 

tinha espalhado pelas mãos de muitas pessoas, para que eu o pudesse eliminar. 

Mas o que acontecerá depois? O que pode acontecer, digo, se não tornar, também, 

Asclepiódoto um grande amigo meu, uma vez que tu o aprovaste, tal como me 

aprovaste a mim? Tanto, por Hércules, quanto Herodes é agora o meu maior 

amigo, seja qual for o discurso que eu tenha proferido ”342.  

Passa bem, meu dulcíssimo senhor. Saúda a tua senhora343 e os teus 

filhinhos344. Entretanto, eu envio os discursos ao teu irmão . . .  

  

                                                 

340 Associa-se este nome ao ateniense Cláudio Demóstrato, que teve um papel predominante no 

processo contra Herodes Ático (cf. Philostr. V.S. 2.67.19, 2.71.3ss). No entanto, essa identificação 

parece apresentar problemas cronológicos. Sobre esta questão, cf. vdH., 1999, p. 278. 

341 Asclepiódoto é desconhecido. Sabe-se, apenas, que é apreciado por M. Aurélio. E. Champlin, 

1980, op. cit., p.172, n 113, apresenta cinco nomes para uma possível identificação. 

342 Frontão encontra-se perto dos setenta anos de idade e já passaram vinte anos sobre o 

julgamento de Herodes Ático. Frontão considera-o, nesta altura, o seu melhor amigo. Sobre 

Herodes, cf. 13.14, 16.10ss, 36.2ss, 37.5ss, 38.8, 55.15-16, 113.13-14, 266.19, 269.19. 

343 Faustina, a esposa de M. Aurélio. Cf. 73.10. 

344 Frontão refere-se aos gémeos, L. Aurélio Cómodo e T. Aurélio Fulvo Antonino (que morreu 

em 165), e a M. Ânio Vero (que morreu em 169). 
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AD VERUM IMP. 

1.6. VERO AUGUSTO DOMINO MEO345 

 

Quanta et quam vetus familiaritas mihi intercedat cum Gavio Claro, 

meminisse te, domine, arbitror. Ita saepe de eo apud te ex animi mei sententia 

sum fabulatus. nec ab re esse puto memorem te tamen admonere.  

A prima aetate sua me curavit Gavius Clarus familiariter non modo iis 

officiis, quibus senator aetate et loco minor maiorem gradu atque natu senatorem 

probe colit ac promeretur; sed paulatim amicitia nostra eo processit, ut neque 

illum pigeret neque me puderet ea illum oboedire mihi, quae clientes, quae liberti 

fideles ac laboriosi obsequuntur, nulla hoc aut mea insolentia aut illius 

adulatione, sed mutua caritas nostra et amor verus ademit utrique nostrum in 

officiis moderandis omnem detrectationem.  

Quid ego memorem negotia in foro nostra minima maximaque ab eo 

curata? aut domi quod uspiam recte clausum aut obsignatum aut curatum aut 

confectum quid vellem, me uni huic mandasse et concredidisse?  

 

  

                                                 

345 110.9-111.23. 
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1.6. A Vero Imperador 

 

Ao meu senhor Vero Augusto, 

 

Quão grande e quão antiga é a intimidade que existe entre mim e Gávio 

Claro346, julgo, senhor, que te lembras, de tal modo falei, frequentemente, sobre 

ele, na tua presença, segundo a minha maneira de sentir. Mas eu penso que não 

deixa de ser apropriado, portanto vou lembrar-te. 

Desde os primeiros anos da sua vida, Gávio Claro cuidou de mim como 

amigo intimo, não só nos deveres em que um senador mais novo e de posição 

inferior respeita e serve dignamente um senador superior por nascimento e grau, 

mas pouco a pouco a nossa amizade cresceu a tal ponto que, nem ele se aborrecia 

nem eu me envergonhava de que ele me obedecesse por causa dessa amizade que 

os clientes e os libertos leais e incansáveis concedem; não é nem arrogância minha 

nem adulação dele, mas é a nossa afeição mútua e o nosso amor verdadeiro que 

tira aos dois toda a vontade de recusar os deveres que devem ser prestados. 

Por que razão me lembro de ele ter tratado, no fórum, dos nossos assuntos, 

tanto dos pequenos como dos grandes? Ou de, em casa, aquilo que eu queria ver 

em qualquer lugar bem fechado, selado, tratado ou concluído corretamente |, eu 

o ter encarregado e confiado só a ele? 

 

  

                                                 

346 Gávio Claro, um senador pobre e quase desconhecido, filho de Gávio Claro Eliano (cf. 111.8), 

foi provavelmente um conturbenalis de Frontão (cf. 172.5). 
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Sed quod alumnus meus aegre toleraret, valetudini meae curandae ita 

semper studuit, tantam omni tempore etiam operam dedit, ut excubaret etiam 

aegro mihi et, ubi meis ego uti manibus per valetudinem non possem, manu sua 

cibos ad os meum adferret. postremo, si quid humanitus absente Victorino et 

domino fratre meo mihi accidisset, huic iusta corpori meo curanda mandavi. 

praesentibus etiam illis ab hoc potissimum corpus meum contrectari volui, quo 

minus doloris ad fratrem et generum meum ex contactu ullo corporis mei 

perveniret. 

 Haec mihi cum Gavio Claro iura sunt. iam ego, si res familiaris mihi 

largior esset, ne quid ad senatoris munia facile toleranda deesset, omni ope 

subvenirem neque umquam ego huius negotii causa eum trans mare proficisci 

paterer. nunc et nostrae res haud copiosae et huius paupertas artior me 

compulerunt ut eum invitum expellerem in Suriam ad legata, quae ei in 

testamento hominis amicissimi obvenerunt, persequenda.  

Quae paupertas Claro meo nulla ipsius culpa obtigit, | sed neque paterna 

ulla neque materna bona fruenda percepit: eaque fine heres patri fuit, ut 

creditoribus paternis aegre satisfaceret. 
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Mas, o que o meu aluno347 suportava penosamente, ele procurou sempre 

cuidar de tal modo da minha saúde, prestou também uma tal atenção o tempo 

todo, que me vigiava mesmo quando eu ficava doente e, quando eu não podia 

usar as minhas mãos por causa do meu estado de saúde, ele levava, com a sua 

mão, a comida à minha boca. Enfim, se algum mal, como acontece à natureza 

humana, me acontecesse a mim na ausência de Vitorino e do senhor, meu irmão, 

ordenei-lhe que tratasse da derradeira homenagem ao meu corpo. E mesmo na 

sua presença quero que seja ele, de preferência, a tratar o meu corpo, para que o 

meu irmão e o meu genro sintam menos a dor no contacto. 

 Tais são os laços que existem entre mim e Gávio Claro. Sem dúvida que, 

se o meu património fosse mais rico, para que ele não tivesse falta de nada de 

modo a suportar facilmente as funções de senador348, eu acudiria com todo o 

apoio e eu não sofreria mais se ele partisse para além-mar por causa deste 

assunto. Quer a nossa fortuna atual, longe de ser abundante, quer a sua pobreza 

demasiado estrita, forçaram-me a desterrá-lo, contra a sua vontade, para a Síria, 

a fim de reclamar o legado que ele recebeu por testamento de um amigo muito 

chegado. 

 Esta pobreza coube ao meu Claro não por alguma culpa sua, | mas não 

teve nenhum proveito dos bens do pai nem da mãe: neste caso extremo ele foi 

herdeiro do pai, para saldar penosamente aos credores paternos.  

 

  

                                                 

347 O termo alumnus, que etimologicamente se relaciona com o verbo alere, “alimentar”, "fazer 

crescer”, por vezes é usado com o mesmo significado de filius, pois há uma relação de afeição e 

dedicação, sem haver qualquer grau de parentesco ou qualquer outra ligação social entre o aluno 

e o seu mestre ou “protector”. 

348 O cargo de pretor tinha deixado Gávio Claro quase arruinado (cf. 111.10). 
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ceterum parsimonia et officiis et frugalitate onera quaestoria et aedilicia et 

praetoria perfunctus est. cui quidem per absentiam eius divus pater vester 

sumptum praeturae de fisco vestro cum expendisset, ubi primum in urbem 

Clarus reconciliata sibi valetudine rediit, omne fisco vestro persolvit.  

Nihil isto homine officiosius est, nihil modestius, nihil verecundius. 

liberalis etiam, si quid mihi credis, et in tanta tenuitate; quantum res patitur, 

largus. simplicitas, castitas, veritas, fides Romana plane, φιλοστοργία vero nescio 

an Romana: quippe qui nihil minus in tota mea vita Romae repperi quam 

hominem sincere φιλόστοργον; ut putem, quia reapse nemo sit Romae 

φιλόστοργος, ne nomen quidem huic virtuti esse Romanum.  

Hunc tibi, domine, quantis possum precibus commendo. si umquam me 

amasti sive amaturus umquam es, hunc a me fidei tuae atque opi traditum tuearis 

peto. quaeras fortasse quid pro eo    | 
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Quanto ao resto, cumpriu com parcimónia, obediência e moderação os cargos de 

questor, edil e pretor. E, para ele, na sua ausência, o vosso divino pai tinha 

despendido do vosso tesouro imperial uma soma para a sua pretura; logo que 

Claro regressou a Roma, uma vez restabelecida a sua saúde, ele pagou tudo ao 

vosso tesouro imperial. 

 Nenhum homem é mais prestável do que este, nenhum é mais modesto, 

nenhum mais discreto, e ainda generoso, se acreditas em mim, mesmo em tão 

grande indigência; tanto quanto a sua posse permite, ele é generoso. 

Simplicidade, integridade, franqueza, uma fidelidade bem romana, 

φιλοστοργία, na verdade não sei se é romana: de facto, o que eu tenho visto 

menos em Roma, em toda a minha vida, é um homem, sinceramente, 

φιλόστοργος; segundo penso, porque não há ninguém em Roma realmente 

φιλόστοργος; nem há sequer nenhuma palavra romana para essa virtude349. 

Recomendo-te, senhor, este homem com quantas súplicas me é possível. 

Se alguma vez me amaste ou se tu me desejaste amar alguma vez, peço-te que 

protejas este homem que eu confiei à tua patronagem e à tua proteção. Tu 

perguntas-te talvez o que para ele | 

 

  

                                                 

349 Φιλοστοργία designa um amor natural que une os membros de uma família; serve igualmente 

para designar o amor maternal nos animais.  
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1.7. <VERO AUGUSTO DOMINO MEO>350 

 

| desideretur is honor, quo pariter quisque expetit, si quid honoris aliis 

impertitum videat. probasti me laudastique consilium, neque tamen triduo 

amplius vel quadriduo id a te obtinere potuisti, ut mihi verbo salutem 

responderes; sed ita excogitasti: primum me intromitti in cubiculum iubebas, ita 

sine cuiusquam invidia osculum dabas, credo ita quom animo tuo reputans, mihi 

cui curam cultumque tradidisses oris atque orationis, ius tui quoque osculi 

habendum omnisque eloquentiae magistros sui lege fructum cape<re> satus in 

vocis aditu locato<m>. morem denique saviandi arbitror honori eloquentiae 

datum. nam cur os potius salutantes ori admovemus quam oculos oculis aut 

frontes frontibus aut, quibus plurimum valemus, manus manibus, nisi quod 

honorem orationi impertimus? muta denique animalia oratione carentia etiam 

osculis carent. hunc ego honorem mihi a te habitum <t>axo maximo et gravissimo 

pondere.  

 

  

                                                 

350 111.25-112.25. 
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1.7. A Vero Imperador  

 

Ao meu senhor Vero Augusto, 

 

 <…> deseja-se esta honra com a qualcada um procura, igualmente,  saber, 

se se vê que alguma parte dessa honra é atribuída aos outros. Tu aprovaste-me e 

elogiaste o meu conselho, e, no entanto, tu, em mais de três ou quatro dias, não 

conseguiste responder-me nem mesmo com a saudação351; mas assim 

raciocinaste: primeiro ordenavas que me introduzissem no aposento, deste modo 

davas-me um beijo sem a inveja de ninguém; assim, pensando com o teu modo, 

eu, a quem tu confiaste o cuidado e o esmero da tua boca e do teu discurso. Confio 

que tu deves também considerar o direito do beijo e que todos os professores de 

retórica, pela lei do seu trabalho, colhem o fruto da sementeira, colocado no átrio 

da voz. Em suma, eu julgo que o costume de beijar foi dado pela honra da 

eloquência. Com efeito, por que razão, enquanto nos saudamos, aproximamos 

mais a boca da boca do que os olhos dos olhos ou a fronte da outra fronte, ou as 

mãos das mãos, com as quais temos muito mais força, se não porque atribuímos 

a honra ao discurso? Em suma, os animais, que não falam, carecendo da fala 

também carecem dos beijos. Eu valorizo esta honra, que recebi de ti, com o maior 

e o mais alto peso. 

 

  

                                                 

351 A tradução de salutem torna-se difícil. Segue-se saltem, a correção da m2. Segundo 107.23, o 

acordo entre Frontão e Vero era evitar as demonstrações de afecto em público, mas sem deixarem 

de se escrever. 
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Plurima praeterea tua erga me summo cum meo honore et dicta et facta 

percepi si: quotiens tu me manibus | tuis sustinuisti, adlevasti aegre 

adsurgentem aut difficile progredientem per valetudinem corporis paene 

portasti! quam hilari voltu semper et placatoque ore nos adfatus es! quam 

libenter conseruisti sermonem, quam diu produxisti, quam invitus terminasti! 

quae ego pro maximis duco. sicut in extis inspicienti diffis<s>a plerumque 

minima et tenuissima maximas prosperitates significant deque formicularum et 

apicularum ostentis res maximae portenduntur, item vel minimis et levissimis ab 

uno et vero principe habitis officii et bonae volentiae signis significari arbitror ea 

quae amplissima inter homines et exoptatissima sunt, amores honoresque. igitur 

quaecumque <mihi> a domino meo tuo fratre petenda fuerunt, per te petita atque 

impetrata omnia malui.  
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Além disso apercebi-me, com grande honra minha, de muitas das tuas 

palavras e das tuas atitudes para comigo: quantas vezes tu me amparaste com as 

tuas │mãos, me ergueste, quando eu me levantava com custo, ou quase me 

levaste, quando eu caminhava com dificuldade por causa da fraqueza física! 

Falaste-nos com o rosto sempre tão sorridente e com a expressão serena!  Com 

tanto agrado fizeste conversa, quanto, durante muito tempo, a prolongaste, quão 

contrariado a terminaste! Isto é o que eu estimo acima de tudo. Assim como nas 

entranhas, para aquele que observa, as mais pequenas e ténues fissuras revelam, 

a maioria das vezes, a maior prosperidade e a partir dos sinais das formigas e das 

abelhas predizem-se os maiores acontecimentos352, do mesmo modo eu penso 

que nos mais pequenos e insignificantes sinais de obrigação e de benevolência 

manifestados por um único e verdadeiro príncipe se revelam os laços mais 

sublimes e mais desejados entre os homens, o amor e a honra. Por conseguinte, 

tudo aquilo que eu devo pedir ao meu senhor teu irmão, eu preferi pedir e 

conseguir tudo por teu intermédio. 

 

  

                                                 

352 Estes dois tipos de adivinhação são, igualmente, referidos em Cic. De Div. 1.78; Val. Max. 1.6 

ext. 2-3. As formigas anunciam a riqueza de Midas, as abelhas a eloquência de Platão. 
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1.8. DOMINO MEO VERO AUGUSTO353 

 

Fatigatum me valetudine diutina et praeter solitum gravi ac gravissimis 

etiam luctibus paene continuis adflictum (nam in  paucissimis mensibus et 

uxorem carissimam et nepotem trimulum amisi), sed his plerisque me malis 

perculsum, relevatum | tamen aliquantum fateor, quod te meminisse nostri et 

quaedam nostra desiderasse cognovi. misi igitur quae dominus meus frater tuus 

litteris tuis admonitus mittenda censuit. adiunxi praeterea orationem pro 

Demostrato, quam cum fratri tuo primum obtuli, didici ex eo Asclepiodotum, qui 

oratione ista compelletur, a te non improbarei. quod ego ubi comperi, cupivi 

equidem abolere orationem, sed iam pervaserat in manus plurium quam ut 

abolere possem. quid igit<ur, q>uid igitur, inquam, probabis? Asclepiodotum, 

cum a te probetur, mihi quoque fieri amicissimum, tam hercule quam est 

Herodes summus nunc meus, quamquam extet oratio.  

Egit praeterea mecum frater tuus inpense id quod ego multo inpensius 

adgredi cupio et, ubi primum commentarium miseris, adgrediar ex summis 

voluntatis opibus; nam de facultate tute videbis, qui me idoneum censuisti.  

 

  

                                                 

353 113.1-113.17. 
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1.8. A Vero Imperador  

 

 

Ao senhor Aurélio Vero Augusto 

 

Embora fatigado como eu estou pela longa doença, e mais grave do que é 

habitual, afligido por dores gravíssimas e quase contínuas (pois perdi, em 

pouquíssimos meses, quer a minha queridíssima esposa quer o meu neto de 

três aninhos de idade354), prostrado por estas inúmeras desgraças, │confesso, 

no entanto, que fiquei um tanto aliviado, por saber que tu não te tinhas 

esquecido de nós e que tinhas desejado algumas coisas nossas. Por isso, eu 

enviei-te o que o meu senhor, teu irmão, advertido pela tua carta, julgou que 

devia ser enviado355. Acrescentei, além disso, o discurso a favor de 

Demóstrato356, que apresentei em primeiro lugar ao teu irmão, e soube por ele 

que tu não desaprovas Asclepiódoto, que é atacado neste discurso. Quando 

descobri isto, desejei, evidentemente, apagar o discurso, mas já se tinha 

espalhado pelas mãos de muitas pessoas, para que eu o pudesse apagar. Por 

que é que tu, digo eu, o aprovarás? Asclepiódoto, uma vez que tu o aprovas, 

para mim tornar-se-á, igualmente, um grande amigo, tanto, por Hércules, 

como, agora, Herodes é o meu maior amigo, apesar do discurso ter subsistido. 

Além disso, o teu irmão, muito prontamente, discutiu comigo o que eu, 

ainda muito mais prontamente, desejo realizar e, assim que tu me tiveres 

enviado o comentário, eu irei realizar esta tarefa com o maior empenho da 

vontade; quanto à capacidade tu próprio verás sem receio, que me 

consideraste idóneo. 

  

                                                 

354 Aufídio Victorino, o genro de Frontão, encontrava-se, entre 162-166, em campanha militar na 

Germânia (cf. 61.5, 178.7). Aí nasceu o seu terceiro filho e aí morreu com a idade de três anos (cf. 

113.4), neto que Frontão não chegou a conhecer (cf. 237.22). Facto que permite datar esta carta no 

final de 165, início de 166. Cf. 235.1 – 239.16. 

355 Provavelmente os mesmos discursos referidos em 102.1-5 e 102.9-11. 

356 Encontra-se o mesmo passo em 102.16-19. 
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1.9. MAGISTRO MEO357 

 

Certum esse te, mi magister carissime, etiamsi reticeam, nihil dubito, 

quantae mihi acerbitati sit tua omnis vel minima tristitia. enim | vero cum et 

uxorem per tot annos caram et nepotem dulcissimum paene simul amiseris 

maximam misericor<di>am> <…> pernostique graviora mala quam ut magistrum 

doctis dictis consolari audeam. sed patris est pectus amoris pietatisque plenum 

effundere <…> tristium tempore deliberasti morosus. 

Nunc ad reliqua litterarum tuarum convertor: delectatus oratione <…> 

  

                                                 

357 113.18-114.5. 
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1.9. – A Vero Imperador 

 

Ao meu mestre358 

 

Certifica-te, meu queridíssimo mestre, eu não tenho dúvida, ainda que eu 

me cale, de quanta amargura me causou toda a tua tristeza, mesmo a mais ínfima. 

Mas, com efeito │como perdeste, quase ao mesmo tempo, a esposa querida 

durante tantos anos e o dulcíssimo neto, <…> e tu conheces muito bem os 

desgostos mais pesados, para que eu ouse consolar o meu mestre com palavras 

doutas. Mas é próprio de um pai mostrar um coração cheio de amor e afeição 

<…> 

Agora volto-me para o resto da tua carta: agradado com o discurso359 

<…>360 

  

                                                 

358 Resposta à carta 113.1. 

359 Talvez o discurso a favor de Demóstrato referido em 102.11, 113.8. 

360 Texto muito incerto. 
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1.12. DOMINO MEO VERO AUGUSTO361 

 

Quod heri, cum in Palatium vestri visendi causa venissem, te non viserim, 

pro!, non de mea culpa evenisse ostendam paulo post. quodsi libens id, si serio 

libens scienti animo <...> pote persolvissem, haudquaquam me paeniteret. fuit 

enim, fuit tanta haec <…> | familiaribus litteris mecum expostulares neque tanto 

opere gauderem, sei, cum ad te venissem, summo cum honore a te appellatus 

essem, quam nunc gaudeo tanto me iurgio desideratum. namque tu pro tua 

persingulari humanitate omnes nostri ordinis viros, ubi praesto adsunt, 

honorifice adfaris, non omnes magno opere requiris absentes. haec denique seria 

causa est, in qua malim te mihi graviter irasci quam libenter ignoscere: irasceris 

enim quando<o> revera desiderantius desiderasti; a quibus autem aversus fueris, 

neque <i>ra<s>ceris neque desiderabis, si amare desieris.  

Enimvero cum tu tuusque frater in tantis opibus locati, tanta multitudine 

omnium generum omniumque ordinum, in quos amorem vestrum dispergitis, 

circumfusi, mihi quoque partem amoris vestri non nullam <i>mpertiatis, quid me 

facere oportet, cuius spes opesque <o>mnes <in v>obis sunt s<olis> sitae? non 

etiamtum pectus meum <…>  praestare possim quam ut vos illis anteponam. | 

sic enim profecto merebor ut vos quoque illos mihi anteponatis. 

   

                                                 

361 115.7-116.19. 
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1.12. A Vero Imperador  

 

Ao meu senhor Vero Augusto, 

 

Ontem, quando cheguei ao Palácio para vos ver, não te vi, oh! Que isso 

não aconteceu por minha culpa, mostrá-lo-ei daqui a pouco. Ora se eu tivesse 

cumprido isso de bom grado, se eu de bom grado tivesse cumprido, seriamente, 

de forma consciente, de modo nenhum me arrependeria <…> tu, nas cartas 

amigáveis, queixavas-te a mim; se, quando fui a tua casa, me tivesses recebido 

com a maior honra, eu não me teria alegrado tanto, como agora me alegro por tu 

me desejares com tão grande contestação. Pois tu, conforme a tua bondade 

extraordinária, recebes com honra todos os homens da nossa ordem, quando eles 

estão presentes, mas não procuras muito os que estão ausentes. Enfim, isto é uma 

boa razão para eu preferir que tu te zanges seriamente comigo a que me perdoes 

de bom grado: de facto, zangas-te, quando tu, mais saudoso, sentiste, na 

realidade, a minha falta; pelo contrário, não te zangarás nem sentirás a falta 

daqueles de quem te mantiveres afastado, se deixares de amar.  

Uma vez que, efectivamente, tu e o teu irmão estão ocupados com tantas 

tarefas, rodeados por um tão grande número de homens de todas as condições e 

de todas as ordens, sobre quem vós espalhais o vosso amor, do mesmo modo 

partilhais comigo uma parte do vosso amor, que devo fazer, cujas esperanças e 

todas as riquezas estão assentes só em vós? <…> eu posso superar <…> eu 

colocar-vos-ei acima daqueles. Assim, sem dúvida, merecerei que vós, também, 

coloqueis aqueles antes de mim. 
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Sed ne diutius defensionem meam differam, nulla, ut dixi, mea culpa accidit 

ut te non convenirem. nam ex hortis ego redii Romam ante diem quintum kal. 

April. diluculo, uti bis ipsa illa, si possem, die longo post tempore 

com<pl>ecterer. sed epistu<la tua> mihi erat Rom<am> <...> quidnam ut facerem? 

'satin salve?' ut percontarer? an ut complecterer? an ut exoscularer? an ut 

confabularer? an ego quarto post mense lacrimas vestras spectatum measque 

ostentatum venirem? quid igitur postero die feci? non sum ausus neque fratri tuo 

neque tibi scribere me ad vos esse venturum, sed ad libertum vestrum Charilam 

perscripsi his, si recte memini, verbis: ˝οἶσθ̉ εἰ <σ>ήμερον εὔκαιρόν ἐστιν 

ἀφικέσθαι με πρὸς αὐτούς; σύ μοι δήλωσον ὡς ἀνὴρ εὔφρων κἀμοὶ φίλος˙ 

καινὰ ὅσ̉ ἐπίστελλε.”  

<...> 
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Mas para não prolongar por muito mais tempo a minha defesa: sem culpa 

nenhuma da minha parte, como disse, aconteceu que eu não te encontrei. Pois da 

minha casa de campo regressei, a Roma, antes do quinto dia das calendas de 

Abril362. De manhãzinha, para, se possível, ao longo daquele mesmo dia, depois 

de tanto tempo, poder abraçar-te duas vezes. Mas a tua carta para mim, foi 

enviada para Roma <…> que iria eu fazer? Para te perguntar “Está tudo bem?” 

Para te abraçar? Ou para te beijar? Para conversar? Ou, depois de quatro meses, 

chegar, para ver as vossas lágrimas e mostrar as minhas? Por isso, o que fiz no 

dia seguinte? Não me atrevi a escrever nem ao teu irmão nem a ti que vos viria 

ver, mas escrevi ao vosso liberto Carila, se bem me lembro, com estas palavras: 

“tu sabes se hoje é oportuno que eu vos vá visitar? Mostra-te como um homem 

sensato e amigo; envia-me tudo o que há de novo”. 

<…> 

  

                                                 

362 Dia 28 de Março. 
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AD ANTONINUM PIUM 

5. ANTONINO PIO AUG. FRONTO,363 

 

Vitae meae parte depicisci cupio, imp(erator), ut te complecterer felicissimo 

et optatissimo initi imperii die, quem ego diem natalem salutis dignitatis 

securitatis meae existimo. sed dolor umeri gravis, cervicis vero multo 

gravissimus ita me adflixit, ut adhuc usque vix inclinare me vel erigere vel 

convertere possim: ita immobili cervice utor. sed apud Lares, Penates deosque 

familiares meos et reddidi et suscepi vota et precatus sum, uti anno insequenti 

bis te complecterer ista die, bis pectus tuum et manus exoscularer praeteriti simul 

et praesentis anni vicem persequens.   

  

                                                 

363 164.19-28. 
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5. A Antonino Pio  

 

Frontão a Antonino Pio Augusto, 

 

Desejo, imperador, negociar uma parte da minha vida, para te poder abraçar 

neste dia muito feliz e muito desejado do início do teu império, que eu considero 

como o dia do nascimento do meu bem-estar, da minha dignidade e segurança. 

Mas a dor do meu ombro é grave, na verdade muito mais grave é a dor do 

pescoço, que de tal modo me atormentou, que, até agora, dificilmente me posso 

inclinar, erguer ou virar: de tal maneira tenho o pescoço imobilizado. Mas diante 

dos Lares, dos Penates e dos meus deuses familiares, cumpri e satisfiz os meus 

votos e supliquei poder, no próximo ano, abraçar-te duas vezes neste dia, poder 

beijar duas vezes o teu peito e as tuas mãos, saldando a dívida do ano passado e 

simultaneamente do ano presente. 
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M. FRONTONIS DE NEPOTE AMISSO 

 

1. MAGISTRO MEO SALUTEM, 364 

 

Modo cognovi de casu. cum autem in singulis articulorum tuorum 

doloribus torqueri soleam, mi magister, quid opinaris me pati, cum animum 

doles? nihil conturbato mihi aliud in mentem venit quam rogare te ut conserves 

mihi dulcissimum magistrum, in quo plura solacia vitae huius habeo <quam> 

quae tibi tristitiae istius possunt ab ullo contingere.  

Mea manu non scripsi, quia vesperi loto tremebat etiam manus. vale mi 

iucundissime magister.  

  

                                                 

364 235.1-10. 
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1. Sobre a perda do neto365 

 

Ao meu mestre, saúde 

 

Tomei, há pouco, conhecimento do teu infortúnio366. Uma vez que 

costumo ficar atormentado em cada uma das dores das tuas articulações, que 

pensas tu que eu sofro, quando te dói a alma? A mim que estou preocupado, 

nada mais me vem à mente que pedir-te que me guardes o meu dulcíssimo 

mestre, em quem eu encontro o maior consolo desta vida, mais do que o consolo 

que tu podes encontrar, em alguém, para a tua tristeza. 

Não escrevi pela minha mão, porque a minha mão ainda tremia, à tarde, 

depois de ter tomado banho. Passa bem, meu amabilíssimo mestre. 

  

                                                 

365 Um breve bilhete que inicia um corpus constituído por quatro cartas de consolação: duas de 

Marco Aurélio (De Nep. 1 e 2), e duas de Frontão (De Nep. 2 e 4), encontrando-se a terceira em 

estado bastante fragmentário. 

366 O terceiro neto de Frontão morre, na Germânia, com três anos de idade, sem ter conhecido o 

avô. Cf. 113.4.  
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2. M. FRONTONIS DE NEPOTE AMISSO367 

 

ANTONINO AUGUSTO FRONTO 

 

 Multis huiuscemodi maeroribus fortuna me per omnem vitam meam 

exercuit. Nam ut alia mea acerba omittam, quinque amisi liberos miserrima 

quidem condicione temporum meorum; nam quinque omnes unumquemque 

semper unicum amisi, has orbitatis vices perpessus, ut numquam mihi nisi 

orbato filius nasceretur. Ita semper sine ullo solacio residuo liberos amisi, cum 

recenti luctu procreavi.  

Verum illos ego luctus toleravi fortius, quibus egomet ipse solus cruciabar; 

namque meus animus meomet dolori obnixe oppositus quasi solitario certamine 

unus uni, par pari resistebat. at nunc amisso nepote luctus mihi dolore filiae, 

dolore generi multiplicatur: meum motum pertuli, meorum luctum ferre nequeo; 

Victorini mei lacrimis tabesco conliquesco.  

  

                                                 

367 235.11-239.16. 
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2. Sobre a perda do neto 

 

Frontão a Antonino Augusto, 

 

A fortuna tem-me afligido com inúmeras tristezas deste género ao longo 

de toda a minha vida. De facto, para omitir as minhas outras mágoas, perdi cinco 

filhos nas circunstâncias mais penosas da minha vida; pois perdi, todos os cinco, 

como se cada filho perdido fosse o único, sofri esta série de orfandades, de tal 

modo, que nunca um filho me nascia, sem que eu fosse órfão de outro. Assim, 

sempre sem restar nenhum consolo, perdi os filhos, e gerei outros, com o luto 

ainda recente. 

Mas eu suportei muito corajosamente esses lutos, em que eu próprio, 

sozinho, era torturado; e, de facto, o meu espírito, opondo-se obstinadamente à 

minha própria dor, como num combate singular, um contra um, resistia de igual 

para igual. Mas agora, depois de ter perdido o meu neto, o desgosto é acrescido 

com a dor da minha filha, com a dor do meu genro: suportei a minha aflição, mas 

não sou capaz de suportar o desgosto dos meus; consome-me o choro do meu 

Victorino, desfaço-me em lágrimas.  
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Saepe etiam expostulo cum dis immortalibus <e>o<si>ta iurgio com-pello: 

Victorinum pietate mansuetudine, veritate, innocentia, humanitate, omnium 

denique optimarum artium praecipuum virum acerbissima morte fili adflictum, 

hoccine ullo modo aequom aut iustum fuit? si providentia res gubernantur, hoc 

idem recte provisum est? si fato cuncta humana decernuntur, hoccine fato 

decerni <de>bu<it>?  nullum ergo inter bonos ac malos fortunarum discrimen 

erit? nulla deis, nulla fatis diiudicatio est, quali viro filius eripiatur? facinerosus 

alioqui et scelestus mortalis, quem ipsum numquam nasci melius foret, 

incolumes liberos educit, in morte sua superstites relinquit. Victorinus, vir 

sanctus, cuius similes quam plurimos gigni optimum publicum fuerit, carissimo 

filio privatus est. quae, malum, providentia tam inique prospicit? fata a fando 

appellata aiunt: hoccine est recte fari? poetae autem colus et fila Fatis adsignant:  
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Muitas vezes ainda litigo com os deuses imortais e, assim, ataco-os com 

um tal pleito: Victorino, pela sua dedicação, bondade, sinceridade, integridade, 

cultura e por todas as mais belas letras, um homem extraordinário, ficou 

esmagado com a morte prematura do filho, acaso, de alguma forma isto foi 

equitativo ou justo368? Se a providência governa os acontecimentos, isto foi, 

também │justamente previsto? Se todos os acontecimentos humanos são 

decretados pelo destino, acaso isto devia ter sido decretado pelo destino? Pois 

não haverá nenhuma diferença de sorte entre os bons e os maus? Não têm os 

deuses, os destinos, nenhum discernimento, a que tipo de pai o filho é 

arrancado369? Aliás um mortal facínora e criminoso, que teria sido melhor nunca 

ter nascido, cria filhos sãos e deixa-os vivos à sua morte. Victorino, um homem 

íntegro, foi privado do seu caríssimo filho. Seria do maior interesse público que 

muitos iguais a este fossem criados. Que providência, ó desgraça, prevê de modo 

tão injusto? Diz-se que fado deriva o seu nome de “falar”370: e isto é falar 

justamente? Porém, os poetas371 atribuem a roca e os fios ao Destino:  

  

                                                 

368 Frontão, de modo céptico, questiona o facto de os deuses não diferenciarem os homens bons 

dos maus, chegando a questionar a providência e o destino. Ao longo da correspondência Frontão 

não mostra sinais de grande religiosidade, tirando algumas passagens triviais (54.14, 72.10, 73.6, 

73.9, 76.9, 109.19ss, 164.24ss). Não aceita, igualmente, as novas religiões que emergem no seu 

tempo (183.2). No séc. II, nem os deuses nem a filosofia fornecem já uma resposta ou consolo 

suficiente para a morte. Outros autores não filosóficos referem-se a este mesmo assunto. Cf. Ovid. 

Amor. 3.9.35ss; Consol. Ad Liv. 130; Plin. Nat. 2.20; 2.26; Quint. Inst. 6 pr.4; Tac. Ann. 6.22ss. Sobre 

a religiosidade de M.A. cf. Med. 1.17, 2.2, 2.3, 2.13, 2.16, 4.3, 4.32, 6.49, 12.23-24, 82.20. 

369 Os deuses e o destino são recorrentes na literatura. Cf. Verg. Aen. 4.614, 4.651, 5.784, 6.376, 

8.398; Hor. Carm. 4.2.38; Sen. Benef. 4.8.3; Nat Quest. 2.45.2. 

370 Sobre a etimologia de fatum, cf. Varro, L.L. 6.52: ab hoc (fari), tempora quod tum pueris constituunt 

Parcae fando, dictum fatum et res fatales; Serv. Aen. 2.777: fata sunt quae dii fantur; 7.50: fato autem 

dicit voluntate, nam dii id fantur quod sentiunt. 

371 Hom. Od. 7.197; Hes. Theog. 218, 905; Verg. Aen. 10.815; Ov. Met. 2.654; Catull. 64.312. 
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nulla profecto tam sit inportuna et insciens lanifica, quae erili togae solidum et 

nodosum, servilei autem subtile et tenue subtemen nerit. bonos viros luctu adfici, 

malos re familiari incolumi frui neque mensum neque pensum Fatorum 

lanificum duco. 

Nisi forte alius quidem nos error iactat et <i>gnari rerum, quae mala sunt 

quasi prospera concupiscimus, contra quae bona sunt pro adverseis aversamur 

et mors ip<sa>, quae omnibus luctuosa videtur, pausam laborum adfert et 

sollicitudinum et calamitatum miser|rimisque corporis vinculis liberatos ad tran-

quilla nos et amoena et omnibus bonis referta animarumque conciliabula 

travehit. hoc ego ita esse facilius crediderim quam cuncta humana aut nulla aut 

iniqua providentia regi.  

Quodsi mors gratulanda potius est hominibus quam lamentanda, quanto 

quisque eam natu minor adeptus est, tanto beatior et deis acceptior existimandus 

est, ocius corporis malis exutus, ocius ad honores liberae animae usurpandos 

excitus. quod tamen verum sit licet, parvi nostra refert, qui desideramus amissos: 

nec quicquam nos animarum immortalitas consolatur, qui carissimis nostris dum 

vivimus caremus. istum statum vocem formam animam liberum quaerimus, 

<f>aciem defunctorum miserandam  maeremus, os obseratum, oculos eversos, 

colorem undique deletum. si maxime esse animas immortalis constet, erit hoc 

philosophis disserendi argumentum, non parentibus desiderandi remedium.  
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mas, na verdade, nenhuma fiandeira seria tão ingrata e ignorante, que fiasse ao 

dono da toga uma trama pesada e nodosa, pelo contrário, ao servo uma trama 

fina e delicada. Que os homens bons sejam atingidos pelo desgosto e os maus 

gozem uma incólume prosperidade, eu não considero uma tecelagem dos 

Destinos nem justa nem ponderada. 

 A não ser que, por acaso, outro erro nos precipite e que, ignorantes das 

coisas, desejemos ardentemente o que é mau como se fosse bom, por sua vez 

desprezemos o que é favorável pelo que é adverso, e a própria morte, que a todos 

parece dolorosa, traz o fim dos sofrimentos, das inquietações, das desgraças e, 

livres dos misér│rimos vínculos do corpo372, transporta-nos para os concílios de 

almas tranquilos e amenos, cheios de todos os bens. Eu acreditaria, mais 

facilmente, que isto é assim do que acreditaria que nenhuma providência ou uma 

providência iníqua governe todas as coisas humanas.  

 Ora, se a morte deve ser recebida, pelos homens, com agrado, mais do que 

deve ser lamentada, quanto mais novo alguém morrer, tanto mais feliz e mais 

bem aceite deve ser considerado pelos deuses: mais depressa se livrou dos males 

do corpo, mais depressa saiu das honras próprias de uma alma livre. Isto pode 

ser verdade, contudo, pouco nos importa a nós, que temos saudade dos que 

perdemos e nenhuma ideia de imortalidade das almas nos consola, a nós que, 

enquanto estamos vivos, sentimos a falta dos que nos são mais queridos. Nós 

procuramos em vão essa maneira de ser, essa voz, essa beleza, essa alma dos 

filhos, choramos o rosto digno de compaixão dos defuntos, a boca fechada, os 

olhos revirados, a cor de todo apagada. Se é certo que as almas são, 

incontestavelmente, imortais, isto será um tema de dissertação para os filósofos, 

não um remédio para as saudades dos pais. 

  

                                                 

372 Ideia que se encontra em Platão (Phaed. 114b), nos estóicos (Sen. Q. Nat. pr.12), e em Apuleio 

(Plat. 2.20). 



ANA CRISTINA PEREIRA 

204 

Sed utcumque sunt ista divinitus ordinata, mihi quidem neutiquam 

diutinam adferent sollicitudinem, cui tam propinqua mors. sive in aeternum 

extinguimur, olim cupienti | mihi tandem <...> meus etiam iam hinc me 

dulcissimus nepos, quem ipse sinu meo educo, hic est profecto qui me magis 

magisque lacerat prorsus et excruciat. namque in huius facie illum amissum 

contemplor, exemplum oris imaginor, sonum vocis eundem animo fingo. hanc 

sibi dolor meus picturam commentatur; verum defuncti voltum ignorans, dum 

veri similem coniecto, maceror.  

Sapiet mea filia; viro suo omnium quantum est hominum optimo 

adquiescit; is eam consolabitur pariter lacrima<n>do, pariter suspirando, 

<pariter> loquendo, pariter conticiscendo. senex ego parens indigne consolabor. 

dignius enim foret ipsum me ante obisse. neque ulla poetarum carmina aut 

sapientium praecepta tantum promoverint ad luctum filiae meae sedandum et 

dolorem leniendum, quantum mariti v<o>x <ex> ore carissimo et pectore 

iunctissimo profecta.  
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Mas estejam estas coisas, seja de que modo for, ordenadas pela divindade, 

na verdade, não me causarão, de maneira nenhuma,preocupação, a mim quem 

tem a morte tão presente. Quer desapareçamos para sempre, desde há muito que 

desejo vivamente <...>. De facto, desde já, em consequência, o meu dulcíssimo 

neto373, que eu mesmo crio no meu seio é, realmente, o que mais e mais, 

directamente, me dilacera e me tortura. Pois no seu rosto contemplo aquele que 

perdi, imagino a forma da rosto, represento no meu espírito o mesmo tom de voz. 

A minha dor compõe este quadro para si mesma, enquanto eu, ignorando o 

verdadeiro rosto do que morreu, conjecturo um semelhante ao verdadeiro, e 

atormento-me. 

 A minha filha será sensata; apoiar-se-á374 no seu marido, o melhor de 

todos os homens. Ele consolá-la-á, igualmente chorando, igualmente suspirando, 

igualmente falando, igualmente fazendo silêncio. Eu, o velho pai, não a 

consolarei convenientemente. Seria, com efeito, mais conveniente que eu 

morresse primeiro. E nenhum verso dos poetas ou preceito de filósofos poderão 

ajudar a acalmar e a suavizar tanto o desgosto da minha filha, quanto a voz, saída 

da boca mais querida do marido e do coração mais próximo do seu. 

  

                                                 

373 Marco Aufídio Frontão. Cf. 178.7; 235.1. 

374 Sigo a lição de Haines, adquiescet, pois concorda com o futuro imperfeito do verbo anterior 

sapiet. 
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Me autem consolatur aetas mea prope iam edita et morti proxuma. quae 

cum aderit, si noctis, si lucis id tempus erit, caelum quidem consalutabo 

discedens et quae mihi conscius sum protestabor. nihil in longo vitae meae spatio 

a me admissum, | quod dedecori aut probro aut flagitio foret; nullum in aetate 

agunda avarum, nullum perfidum facinus meum extitisse; contraque multa 

liberaliter, multa amice, multa fideliter, multa constanter saepe etiam cum 

periculo capitis consulta.  

Quom fratre optimo concordissime vixi, quem patris vestri bonitate 

summos honores adeptum gaudeo, vestra vero amicitia satis quietum et multum 

securum video. honores quos ipse adeptus sum, numquam inprobis rationibus 

concupivi. animo potius qua<m> corpori curando opera<m> dedi.   
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A mim, entretanto, consola-me a minha idade, perto já do fim e próxima 

da morte375. Quando esta chegar, seja de noite, seja de dia, será aquele o momento 

e eu, certamente, saudarei o céu, enquanto morro, e darei testemunho de que 

tenho consciência. No longo tempo da minha vida eu não cometi nada que tivesse 

sido vergonhoso ou desonroso ou escandaloso; durante a minha vida não houve 

nenhum acto de cobiça, nenhum acto meu de perfídia; bem pelo contrário, muitas 

decisões foram tomadas por generosidade, muitas por amizade, muitas por 

fidelidade, muitas por constância, muitas vezes até com perigo de morte376. 

Vivi em perfeita harmonia com o meu querido irmão377, que, graças à 

bondade do vosso pai, me alegro por ele ter atingido as mais sumas honras, e 

vejo que, verdadeiramente, a vossa amizade o manteve bastante despreocupado 

e muito tranquilo. Honras que eu próprio alcancei, mas nunca as desejei por 

razões desonestas. Dediquei-me a cuidar do espírito mais do que do corpo.   

                                                 

375 Frontão tem perto de setenta anos. Cf. 87.12. 

376 Nos últimos anos do governo de Adriano muitos dos amigos de Frontão foram condenados à 

morte. Cf. 25.3-9; 93.12; 162.24ss; 266.12. 

377 Quinto Cornélio Quadrado, irmão mais novo de Frontão, um dos senadores de Cirta (cf. 200.8), 

foi, em 147, cônsul suffectus (summos honores), em Roma. Viveu com Frontão na sua casa do 

Esquilino (cf. 55.24, 64.21, 110.28, 260.2-5). Deve ter morrido em 165 (cf. 240.12). Cf. A. Birley, 1993, 

pp. 145; Champlin, 1980, Fronto, p. 9. 



ANA CRISTINA PEREIRA 

208 

studia doctrinae rei familiari meae praetuli: pauperem me quam ope cuiusquam 

adiutum, postremo egere quam poscere malui. sumptu numquam prodigo fui, 

quaestu interdum necessario. verum dixi sedulo, verum audivi libenter. potius 

duxi neglegi quam blandiri, tacere quam fingere, infrequens amicus esse quam 

frequens adsen<t>ator. pauca petii, non pauca merui. quod cuique potui, pro 

copia commodavi. merentibus promptius, immerentibus audacius opem tuli. 

neque me parum gratus quispiam repertus segniorem effecit ad beneficia 

quaecumque possem prompte inpertienda neque ego unquam ingratis offensior 

| fui.  

<…> 
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Coloquei o estudo do saber à frente do património familiar378: preferi ser pobre a 

ser favorecido pela riqueza de alguém, em suma preferi ficar privado a pedir. 

Nunca fui pródigo no gasto, no ganho às vezes, quando necessário. Disse a 

verdade com sinceridade, ouvi a verdade de bom grado. Pensei ser preferível ser 

ignorado a lisonjeado, calar a fingir, ser um amigo pouco assíduo a ser um 

assíduo adulador. Pedi pouco, não mereci pouco. Coloquei a minha fortuna à 

disposição de cada um, conforme pude. Ajudei mais prontamente aqueles que 

mereciam e mais audaciosamente os que não mereciam. E ninguém pouco grato, 

encontrando-me, me fez mais lento a conceder prontamente a quem quer que 

fosse os benefícios que eu pudesse, e não fiquei de algum modo mais ofensivo 

com os ingratos. 

<…> 

 

  

                                                 

378 Como senador, tinha necessariamente de ter um rendimento mínimo de um milhão de 

sestércios, podendo essas finanças advir do próprio cargo de senador, da advocacia, dos serviços 

ao imperador, amigos e clientes e ainda do seu contubernium (cf. 172.5). Das suas propriedades 

faziam parte, além da mansão do Esquilino (20.11, 260.1-5), antiga casa de Mecenas e Nero, várias 

villae (2.18, 5.21, 51.20, 60.16ss, 76.4, 85.4, 175.22, 266.1-3), e horti (76.8, 116.5), e ainda propriedades 

em África (79.3). Todas as suas propriedades tinham sido património imperial, todas se situavam 

na vizinhança de residências imperiais. Dedicou-se à vinicultura, o que exigia, igualmente, 

bastante poder económico, e planeava ainda a construção de um local de banhos no valor de 

300.000 sestércios (263.41). Cf. Champlin, 1980, pp.23ss. 
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7. ADDITAMENTUM EPISTULARUM 

 

| Have mi magister optume379 

 

Age perge, quantum libet, comminare et argumentorum globis criminare: 

numquam tu tamen erasten tuum, me dico, depuleris; nec ego minus amare me 

Frontonem praedicabo, minusque amabo, quo tu tam variis tamque 

vehementibus sententieis adprobaris minus amantibus magis opitulandum ac 

largiendum esse. ego hercule te it<a> amore depereo neque deterreor isto tuo 

dogmate ac, si magis eris alieis non amantibus opportunus et promptus, ego 

tamen amabo atque usque amabo. 

Ceterum quod ad sensuum densitatem, quod ad inventionis argutiam, 

quod ad aemulationis tuae felicitatem adtinet, nolo quicquam dicere, te multo 

placentis illos sibi et provocantis Atticos antevenisse, ac tamen nequeo quin 

dicam. amo enim et hoc denique amantibus vere tribuendum esse censeo, quod 

victoris τῶν ἐρωμένων magis gaude<rent. vi>cimus igitur, <vici>mus, inquam. 

num <…>  

 

  

                                                 

379 249.1-250.7. 
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7. Aditamento Epistolar 

 

Salve, meu excelente mestre 

 

Vai, continua, tanto quanto te agradar, ameaça-me e acusa-me com uma 

quantidade de argumentos: porém, tu nunca afastes o teu apaixonado, eu, assim 

me considero; e eu não proclamarei que amo menos Frontão e amá-lo-ei menos, 

pelo facto de teres provado com razões tão variadas e tão fortes, que aos menos 

amantes se deve prestar mais ajuda e dar mais presentes. Eu, por Hércules, amo-

te, assim, perdidamente e não me afasto por essa tua opinião e, se estiveres mais 

favorável e disponível para os outros não amantes, eu, no entanto, amarei e 

continuarei a amar para sempre. 

 Quanto ao resto, quanto ao conjunto de ideias, quanto à subtileza dos 

argumentos, quanto ao teu afortunado êxito, eu não quero deixar de dizer que, 

de facto, tu superaste, de longe, aqueles Áticos autossatisfeitos e provocadores380, 

e contudo não posso deixar de o dizer. Amo, efectivamente, e portanto julgo que 

isto deve ser justamente atribuído aos amantes: uma vez que sentem mais alegria 

com as vitórias381 dos seus amados. Assim nós vencemos, digo, nós vencemos. 

<…> 

 

  

                                                 

380 Marco não se refere aos grandes oradores áticos, mas a oradores seus contemporâneos que se 

debruçam sobre os mesmos temas. 

381 Traduz-se victoriis, seguindo a lição de Mai referida no aparato crítico, por fazer mais sentido. 
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num|praestabilius sub laquearibus quam sub platanis, intra pomerium quam 

extra murum, sine delicieis quam ipsa Lai proxime adsistente habitanteve 

disputari? nequeo reteiaclari, utra re magis caveam, quod de Lysia orator saeculi 

huius dogma tulerit an quod magister meus de Platone.  

Illud equidem non temere adiuravero: si quis iste re vera Phaeder fuit, si 

umquam is a Socrate afuit, non magis Socratem Phaedri desiderio quam me per 

istos dies (dies dico? menses inquam!) tui adspectus cupidine arsisse. tua epistula 

haec fecit ne ille Diona esset quin tantum amet, nisi confestim tuo amore 

corripitur.  

Vale mihi maxima res sub caelo, gloria mea. sufficit talem magistrum 

habuisse. domina mea mater te salutat.  

  



O AFECTO NA RELAÇÃO ENTRE FRONTÃO E MARCO AURÉLIO 

213 

Acaso <…> │ é mais vantajoso falar uma questão sob um tecto do que sob um 

plátano, dentro dos limites da cidade do que fora das muralhas, ficar sem 

carinhos do que com a própria Láide382 presente e a residir perto? Não posso 

lançar a rede; com qual das duas situações me acautelo mais: com a opinião que 

o orador do nosso tempo apresentou a partir de Lísias ou com o que o meu mestre 

apresentou a partir de Platão.  

 Mas eu, de facto, não jurarei isto temerariamente: se alguém foi, na 

verdade, esse Fedro, se alguma vez este se afastou de Sócrates, Sócrates não se 

consumiu mais de amor com a saudade de Fedro do que eu me consumi durante 

estes dias – eu digo dias? Digo antes meses - com o desejo da tua presença. A tua 

carta fez com que aquele não precise de ser a própria Dione383 para te amar tanto, 

a não ser que seja imediatamente arrebatado pelo teu amor. 

 Passa bem, meu imenso tesouro sob o céu, minha glória. Basta-me ter tido 

um tal mestre. A senhora minha mãe saúda-te. 

  

                                                 

382 É um símbolo de mulher sedutora, seja a Láide de Corinto ou a Láide de Hicara. Cf. Plut. Amat. 

750d, 759d, 767f. 

383 Divindade que presidia aos oráculos de Dodona ao lado de Zeus, de quem, segundo algumas 

fontes, teve Afrodite. Cf. Hom. Il. 5.370. 
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8. ADDITAMENTUM EPISTULARUM 

 

EPISTULA ACHEPHALA AD 

M. AVRELIVM CAESAREM384 

 

| Ὦ φίλε παῖ, τρίτον δή σοι τοῦτο περὶ τῶν αὐτῶν ἐπιστέλλω, τὸ μὲν 

πρῶτον διὰ Λυσίου τοῦ Κεφάλου, δεύτερον δὲ διὰ Πλάτωνος τοῦ σοφοῦ, τὸ δὲ 

δὴ τρίτον διὰ τοῦδε τοῦ ξένου ἀνδρός, τὴν μὲν φωνὴν ὀλίγου δεῖν βαρβάρου, 

τὴν δὲ γνώμην, ὡς ἐγῷμαι, οὐ πάνυ ἀξυνέτου. γράφω δὲ νῦν οὐδέν τι τῶν 

πρότερον γεγραμμένων ἐφαπτόμενος, μηδὲ ἀμελήσῃς τοῦλόγου ὡς 

παλιλλογοῦντος. εἰ δέ σοι δόξει τῶν πρότερον διὰ Λυσίου καὶ Πλάτωνος 

ἐπεσταλμένων πλείω τάδε εἶναι, ἔστω σοι τεκμήριον ὡς εὔλογα ἀξιῶ, ὅτι οὐκ 

ἀπορῶ λόγων. προσέχοις δ̉ ἅν ἤδη τὸν νοῦν, εἰ καινά τε ἅμα καὶ δίκαια λέγω. 

Ἔοικας, ὦ παῖ, πρὸ τοῦ λόγου πάντως βούλεσθαι μαθεῖν, τί δή ποτέ γε 

μὴ ἐρῶν ἐγὼ μετὰ τοσαύτης γλίχομαι τυχεῖν ὧνπερ οἱ ἑρωντες. Τουτογί δή 

σοι φράσω πρῶτον ὅπως γε ἔχει. οὐ μὰ Δία πέφυκεν ὁρᾶν ὀξύτερον οὑτοςὶ ὁ 

πάνυ ἐραστὴς ἐμοῦ τοῦ μὴ ἐρῶντος, ἀλλ̉ ἔγωγε τοῦ σοῦ κάλλους αἴσθομαι 

οὐδενὸς ἧττον τῶν ἄλλων, δυναίμην δ̉ ἂν εἰπεῖν ὅτι τούτου καὶ πολὺ 

ἀκριβέστερον. ὅπερ δὲ ἐπὶ τῶν πυρεττόντων καὶ τῶν εὖ μάλα ἐν παλαίστρᾳ 

γυμνασαμένων ὁπῶμεν, οὐκ ἐξ ὁμοίας αἰτίας ταὐτὸν συνβαίνειν (διφῶσιν 

μὴν γὰρ ὁ μὲν ὑπὸ νόσου, ὁ δὲ ὑπὸ γυμνασιῶν) τοιάνδε τινὰ κἁμοὶ | < 

  

                                                 

384 250.8-255.5. 
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8. Aditamento Epistolar 

 

Carta acéfala a M. Aurélio César 

 

 

│ Ó querido rapaz, envio-te isto, sob três pontos de vista, acerca do mesmo 

tema: o primeiro servindo-me de Lísias, filho de Céfalo, o segundo de Platão, o 

sábio, o terceiro, sem dúvida, deste homem filho de um estrangeiro, que é, quanto 

à língua, quase bárbaro, quanto ao pensamento, segundo julgo, não totalmente 

incompreensível. Escrevo, agora, sem tocar em nenhum dos assuntos que foram 

escritos em primeiro lugar, para não desprezares este discurso como se fosse 

repetido. E se estes assuntos te parecem ser mais relevantes do que os que foram 

enviados, antes, servindo-me de Lísias e de Platão, que seja para ti prova de que 

eu os considero louváveis, uma vez que não me faltam palavras. No entanto, 

deves, desde já, ter em atenção, se falo de assuntos novos e, igualmente, justos. 

Parece que tu, meu rapaz, queres saber, inteiramente, pelo meu discurso, 

como é que alguma vez eu, sendo o “não-amante”, desejo intensamente, com 

grande ardor, obter o que os amantes desejam. Explicar-te-ei antes de mais como 

é assim. Não é, por Zeus, o verdadeiro apaixonado dotado de um olhar mais 

penetrante do que eu, o não-amante, mas eu apercebo-me da tua beleza não 

menos do que os outros, eu poderia mesmo dizer, que me apercebo dela de um 

modo muito mais agudo. O que vemos entre aqueles que têm febre e entre 

aqueles que bem se exercitam na palestra é o mesmo resultado, a partir de causas 

diferentes (com efeito, uns têm sede por causa da doença, os outros por causa dos 

exercícios) <…> 
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Ἀλλ̉ οὐκ ἔμοιγε ἐπ ̉ὀλέθρῳ πρόσει οὐδὲ ἐπὶ βλάβῃ τινὶ ὁμιλήσεις, ἁλλ̉  

ἐπὶ παντὶ ἀγαθῷ. καὶ ὠφελοῦνται γὰρ καὶ διασῴζονται οἱ καλοὶ ὑπὸ τῶν 

ἐρώντων μᾶλλον, ὥσπερ τὰ φυτὰ ὑπὸ τῶν ὑδάτων. Οὐ γὰρἐρῶσιν οὔτε πηγαὶ 

οὔτε ποταμοὶ τῶν φυτῶν, ἀλλὰ παριόντες οὕτω δὴ καὶ παρα<π>πέοντες 

ἀνθεῖν αὐτὰ καὶ θάλλειν παρεσκεύασαν. χρήματα δὲ τὰ μὲν ὑπ̉ ἐμοῦ 

διδόμενα ἂν καλοίης δῶρα, τὰ δὲ ὑπ̉ ἐκείνου λύτρα. μάνρεων δὲ παῖδές φασιν 

καὶ τοῖς θεοῖς ἡδίους εἶναι τῶν θυδσιῶν τὰς χαριστηρίους ἢ τὰς μειλιχίους˙ 

ὧν τὰς μὲν οἱ εὐτυχοῦντες ἐπὶ φυλακῇ τε καὶ κτήσει τῶν ἀγαθῶν, τὰς δὲ οἱ 

κακῶς πράττοντες ἐπὶ ἀποτροπῇ τῶν δεινῶν θύουσιν. τάδε μὲν περὶ τῶν 

συνφερόντων καὶ τῶν σοί τε κἀκείνῳ ὀφελίμων εἱρήσθω.  

Εἰ δὲ το[θτο δίκαιός ἐστιν τυχεῖν τῆς παρὰ σοῦ βοηθείας <...> 

Μὴ ἀγνόει δὲ καὶ ἀδικηθεὶς αὐτὸς καὶ ὑβριζόμενος οὑ μετρίαν ἤδη 

ταύτην ὕβριν, τὸ ἅπαντας εἰδέναι τε καὶ φανερῶς οὕτως διαλέγεσθαι, ὅτι σου 

εἴη ὅδε ἑραστής˙ φθάνεις δὲ καὶ πρίν τι τῶν τοιῶνδε πρᾶξαι, τοὔνομα τῆς 

πράξεως ὑπομένων. καλοῦσί γ̉ οὖν σε οἱ πλεῖστοι τῶν πολιτῶν τὸν τοῦδε 

ἐρώμενον˙ ἐγὼ δὲ σοι διαφυλάξω τοὔνομα καθαρὸν καὶ ἀνύβριστον. Καλὸς 

γάρ, οὐχὶ ὁ ἐρώμενος, τό γε κατ̉ ἐμὲ ὀνομασθήσει. εἰ δὲ τούτῳ ὡς δικαίῳ τινὶ 

χρήσεται, ὅτι μᾶλλον ἐπιθυμεῖ, ἴστω ὅτι οὐκ ἐπιθυμεῖ μᾶλλον, ἀλλὰ 

ἰταμώτερον. Τὰς δὲ μθίας καὶ τὰς ἐμπίδας μάλιστα ἀποσοβοῦμεν καὶ 

ἀπωθούμεθα, ὅτι ἀναιδέστατα καὶ ἰταμώτατα ἐπιπέτονται. Τοῦτο μὲν οὖν 

καὶ τὰ θηρία ἐπίσταται φεύγειν μάλιστα πάντων τοὺς κυνηγέτας, καὶ τὰ 

πτηνὰ τοὺς θηρεθτάς˙ καὶ πάντα δὴ τὰ ζῷα τούτους μάλιστα ἐκτρέπεται τοὺς 

μάλιστα ἐνεδρεύοντας καὶ διώκοντας. 
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 Mas comigo, tu não te aproximarás da tua ruína nem te associarás a 

nenhuma desgraça, mas a todo o tipo de bem. E, de facto, os jovens belos são 

mais ajudados e protegidos por os não-amantes, como as plantas o são pela água. 

Com efeito, nem as fontes nem os rios amam as plantas, mas passando perto ou 

simplesmente correndo entre elas, estas se dispuseram a desabrochar e a 

florescer. À soma de dinheiro dado por mim, poderás, justamente, chamar-lhe 

um presente, pelo contrário, à soma de dinheiro dado por ele, poderás chamar-

lhe pagamento. A descendência mântica diz mesmo que, entre os ritos sagrados, 

são mais agradáveis aos deuses as acções de graça do que as acções de súplica: 

umas realizam-nas os bem-sucedidos pela guarda e posse do que é bom, as outras 

realizam-nas os mal-sucedidos para afastar o que é funesto. Que se diga isto em 

relação aos benefícios e vantagens para ti e para ele.  

 Mas se, por esta razão385, for justo obter ajuda da tua parte <…>  

Não ignores o facto de tu mesmo teres sido prejudicado e teres sido já 

ofendido com esta insolência sem medida: que todos o sabem e comentam, assim, 

às claras, que este é o teu apaixonado. E assim, antecipadamente, não tardas a 

pôr em prática alguma destas atitudes, esperando a reputação da tua acção. A 

maioria dos cidadãos chama-te, certamente, de amado dele. Eu, pelo contrário, 

manterei a tua reputação pura e sem desonra. Pois, quanto a mim, tu terás o 

nome, não de amado, mas de jovem belo. Mas se ele usar este nome, com justiça, 

porque é o que mais deseja, fica a saber que não é maior o seu desejo, mas a sua 

impertinência. Nós, pelo contrário, sacudimos e enxotamos as moscas e as 

melgas, porque voam à nossa volta com desfaçatez e impertinência. E até mesmo 

os animais selvagens sabem evitar os caçadores, acima de tudo, e as aves os 

passarinheiros. E, na verdade, todos os animais evitam, sobretudo, aqueles que 

caçam de emboscada e aqueles que os perseguem.  

                                                 

385 Segue-se a lição do aparato crítico (διὰ τοῦτο), porque se considerou δίκαιος, o sujeito da 

oração. 
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Εἰ δέ τις οἴεται ἐνδοξότερον καὶ ἐντιμότερον εἶναι τὸ κάλλος διὰ τοὺς 

ἐραστάς, τοῦ παντὸς διαμαρτάνει. κινδθνεύετε μὲν γὰρ οἱ καλοὶ περὶ τοῦ 

κάλλους τῆς ἐς τοὺς ἀκούοντας πίστεως διὰ τοὺς ἐρῶντας <διαμαρτάνειν>, δι ̉

ἡμᾶς δὲτοὺς ἄλλους βεβαιοτέραω τὴν δόξαν κέκτησθε. Εἰ γοῦν τις τῶν 

μηδέπω σε ἑωπακότων πυνθάνοιτο, ὁποῖος τις ε|ἴη<ς> τὴν ὄψιν, ἐμοὶ μὲν 

ἂνπιστεύσαιἐ παινοῦντι, μαθὼν ὅτι οὐκ ἐρῶ˙ τῷ δὲ ἀπιστήσαι ὡς οὐκ ἀληθῶς 

ἀλλ̉ ἐρωτικῶς ἐπαινοῦντι. ὅσοις μὲν οὖν λώβη τις σώματος καὶ αἶσχος καὶ 

ἀμορφὶα πρόσεστιν, εὔξαιντο ἂν εἰκότως ἐραστὰς αὑτοῖς γενέσθαι˙ οὐ γὰρ 

ἂν ὑπ ̉ ἄλλων θεραπεύοιντο ἢ τῶν κατ̉ ἐπωτικὴν λ΄θτταν καὶ ἀνάγκη 

προσιόντων. σύ δὲ ἐν τῷ τοιῷδε κάλλει οὐκ ἔσθ̉ ὅτι καρπώσει πλέον ὑπ ̉

ἔρωτος. οὐδὲν γὰρ ἧττον δέονταί σου οἱ μὴ <ἐ>ρῶντες. 

Ἀχρεῖοι δὲ ἦ οἱ ἐρασταὶ τοῖς ὄντως καλοῖς οὐδὲν ἧττον ἢ τοῖς δικαίως 

ἐπαινοθμένοις οἱ κόλακες˙ ἀρετὴ δὲ καὶ δόξα καὶ τιμὴ καὶ κέδρος κόσμος. 

θαλάττῃ μὲν ναῦται καὶ κυβερνῆται καὶ κυβερνῆται καὶ τριήραρχοι καὶ 

ἔμποροι καὶ οἱ ἄλλως πλέοντες, οὐ μὰ Δία δελφῖνες, οἷς ἀδύνατον τὸ ζῆν ὅτι 

μὴ ἐν θαλάττῃ, καλοῖς δὲ ἡμεῖς οἱ τηνάλλως δὲ ἡμεῖς οἱ τηνάλλως 

ἐπαινοῦντες καὶ ἀσπαζόμενοι, οὐχὶἐρασταί, οἷς ἀβίωτον ἂν εἴν στερομένοις 

τῶν παιδικῶν. εὕροις δ̉ ἂν σκοπῶν πλείστης ἀδοξίας αἰτίους μὲν ὄντας τοὺς 

ἐραστάς˙ αδοξίαν δὲ φεύγειν ἅπαντας μὲν χρὴ τοὺς εὖφρονοῦντας, μάλιστα 

δὲ τοὺς νέους, οἷς ἐπὶ μακρότερον ἐνκείσεται τὸ κακὸν ἐν ἀρχῇ μακροῦ βίου 

προσπεσόν. 
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Se alguém acredita que a beleza é mais considerada e mais estimada pelos 

seus apaixonados, erra totalmente. Pois vós, os jovens belos, por causa dos vossos 

amantes, correis o risco de errar em relação à beleza da lealdade para com aqueles 

que vos ouvem, mas por nossa causa, os não-amantes, tereis ganho uma 

reputação mais sólida. Pelo menos, se alguém, que ainda não te tenha visto, 

quiser saber como é a tua aparência, ele acreditará em mim, quando eu te elogiar, 

compreendendo que eu não sou amante; pelo contrário, não acreditará nele, 

quando te elogiar, não de verdade, mas de forma erótica. Assim, sem dúvida, 

todos os que possuem alguma mutilação do corpo, fealdade ou deformidade, 

desejam encontrar apaixonados para si próprios. Com efeito, não seriam servidos 

por outros a não ser por aqueles que se aproximassem por furor erótico e 

necessidade. Mas tu, de uma tal beleza, não há nada de que possas usufruir mais 

do amor. Os não amantes precisam igualmente de ti nada menos do que isto.  

Inúteis, sem dúvida, são os apaixonados para os que são realmente os 

jovens belos tal como os aduladores aos que recebem, justamente, elogios. Ao 

passo que o ganho é virtude, reputação, honra, proveito. No mar os marinheiros, 

os pilotos, os comandantes, os mercadores e todos os outros – por Zeus, os 

golfinhos não, aos quais é impossível viver a não ser no mar; aos jovens belos 

somos nós que, de outro modo, os elogiamos e os mimamos, não os apaixonados, 

a quem seria insuportável ficar privado dos seus favoritos. Tu descobrirás, se 

observares bem, que os amantes são a causa de inúmeros descréditos. É 

necessário que todas as pessoas sensatas fujam ao descrédito, principalmente os 

jovens, a quem o mal se ligará por um período mais demorado, quando ataca no 

início de uma vida longa. 
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Ὥσπερ οὖν ἱερῶν καὶ θυσίας, οὕτω καὶ τοῦ βίου τοὺς ἀρχομένος 

εὐλογίας | μάλιστα πρ<έπει ἐπιμελεῖσθαι <...> καὶ γὰρ οἱ ἐρῶντες διὰ τῶν 

τοιῶνδε φορημάτων οὐκ ἐκείνους τιμῶσιν, ἀλλ̉ αὐτοὶ ἀλα|ζονεύονταί τε καὶ 

ἐπιδείκνυνται καὶ ὡς εἰπεῖν ἑξορχοῦνται τὸν ἔρωτα. συγγράφει δέ, ὥς φασιν, 

ὁ σός ἐραστὴς ἐρωτικά τινα περὶ σοῦ γυγγράματα, ὡς τούτῳ δὴ μάλιστά σε 

δελεάσον καὶ προσαξόμενος καὶ αἱρήσων˙ τὰ δ̉ ἔστιν αἴσχη καὶ ὀνείδη καὶ βοή 

τις ἀκόλαστος ὑπὸ οἴστρου προπεμπομένη, ὁποῖαι θηρῶν ἢ βοσκημάτων ὑπὸ 

ἔρωτος βρυχωμένων ἢ χρεμετιζόντων ἢ μθκωμένων ἤ ὠρυομένων. Τούτοις 

ἔοικεν τὰ τῶν ἐρώντων ἄσματα. Εἰ γοῦν ἐπιτρέψαις <σ>αυτὸν τῷ ἐραστῇ 

χρῆσθαι ὅπουκαὶ ὁπότε βούλοιτο, οὔτ̉ ἂν καιρὸν περιμείναι ἐπιτήδειον οὔτε 

τόπον οὔτε σχολὴν οὔτε ἐρημίαν, ἀλλὰ θηρίου δίκην ὑπὸ λύττης εὐθὺς ἵοιτο 

ἂν καὶ βαίνειν προθυμοῖτο μηδὲν αἰδούμενος. 

Τοῦτο ἔτι προσθεὶς καταπαύσω τὸν λόγον, ὅτι πάντα θεῶν δῶπα καὶ 

ἔργα, ὅσα ἐς ἀνθρώπων χρείαν τε καὶ τέρψιν καὶ ὠφέλειαν άφῖκτα<ι>, τὰ μὲν 

αὐτῶν πάνθ καὶ θεῖ<α>, γῆν φημι καὶ οὐρανὸν καὶ ἥλιον καὶ θάλατταν, 

ὑμνεῖν μὲν καὶ πάντῃ θεῖ<α>, γῆν φημι καὶ οὐρανὸν καὶ ἥλιον καὶ θάλατταν, 

«θμνεῖν μὲν καὶθαυμάζειν πεφύκαμεν, ἐρᾶν δὲ οὔ˙ καλῶν δέ τινων 

φαυλοτερων καὶ ἀτιμοτέρας μοίρας τετυχηκότοων, τούτων ἤδη φθόνος καὶ 

ἔρως καὶ ζῆλος καὶ ἵμερος ἅπτεται. Καὶ οἱ μέν τινες κέρδους ἐρῶσιν, οἱ δὲ 

ὄψων αὖ, οἱ | δὲ ὄινου. ἐν δὴ τῷ τοιῷδε ἀριθμῷ καὶ μερίδι καθί<σ>ταται τὸ 

κὰλλος ὑπὸ τῶν ἐρώντων ὅμοιον κέρδει καὶ ὄψῳ καὶ μέδῃ, ὑπὸ δὲ ἡμῶν τῶν 

θαυμαζόντων μέν, μὴ ἐρώντων δέ, ὅμοιον ἡλίῳ καὶ οὐρανῷ καὶ γῇ καὶ 

θαλάττῃ˙ τὰ γὰρ τοιαῦτα παντὸς ἔρωτος κρείττω καὶ ὑπέρτερα. 
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Assim pois como em relação aos ritos sagrados e aos sacrifícios, assim 

também em relação à vida convém principalmente que os que estão no começo 

se ocupem da sua reputação│ […] de facto, os amantes, em nome desses 

ornamentos, não honram os amados, mas eles mesmos vangloriam-se, exibem-se 

e, por assim dizer, desdenham o amor. Assim o teu apaixonado compõe, segundo 

se diz, escritos eróticos sobre ti, para principalmente te atrair, levar e capturar. 

Isto é uma vergonha, uma afronta, uma espécie de grito desenfreado, projectado 

pelo desejo insano, quase como o dos animais ferozes ou o do gado, quando 

devorados pelo amor, relincham, rugem ou uivam. A estes gritos se parece a lírica 

dos amantes. Se, por conseguinte, tu te confiares ao teu apaixonado, ele usar-te-

á onde e quando quiser, sem esperar nem o momento adequado, nem o lugar, 

nem a disponibilidade, nem a privacidade, mas como um animal selvagem, sob 

o frenesim, avançaria directamente para ti e desejaria montar-te sem pudor. 

Terminarei o discurso acrescentando ainda que todos os dons dos deuses 

e todas as obras que vieram para uso, prazer e benefício dos homens, delas, na 

verdade, umas são completa e inteiramente divinas – eu falo da terra, do céu, do 

sol e do mar – e nascemos para as louvar e admirar, para as amar, não. Pois de 

algumas coisas belas de condição bastante inferior e que por acaso herdaram uma 

condição mais desonrosa, destas fazem parte a inveja, o amor, o ciúme e o desejo. 

E uns amam o ganho, outros, por sua vez, gostam de boa comida, outros ainda 

de vinho. E a beleza é colocada pelos amantes em tal número e categoria como 

sendo semelhante ao ganho, à comida e à embriaguez. Mas nós, os não amantes, 

admiramos o sol, o céu, a terra e o mar, não os amamos. E tais coisas são melhores 

e mais sublimes do que todo o amor.  
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Ἕν τί σοι φράσω πρὸς τούτοις, ὅ καὶ σὺ πρὸς τοὺς ἄλλους λέγων παῖδας 

πιθανὸς εἶναι δόξει<ς>. εἰκὸς δέ σε ἢ παρὰ μητρός ἢ τῶν ἀναθρεψαμένων μὴ 

ἀνήκοον εἶναι ὅτι τῶν ἀνθῶν ἐστίν τι ὅ δὴ τοῦ ἡλίου ἐρᾷ καὶ πάσχει τὰ τῶν 

ἐρώτων, ἀνατέλλοντος ἐπαιρόμενον καὶ πορευομένου καταστρεφόμενον, 

δύνοντος δὲ περιτρεπὸμενον˙ἀλλ̉ οὑδέν γε πλέον ἀπολαύει ο<ὐ>δὲ 

εὐμενεστέρου πειρᾶται διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ ἡλίου. ἀτιμότατον γοῦν ἐστι φθτῶν 

καὶ άνθῶν οὔτε εἰς ἑοπαζόντων θαλίας οὔτ̉ εἰ<ς> στεφάνους θεῶνἢ 

ἀνθρώπων παραλαμβανόμενον. ἔοικας, ὦ παῖ, τὸ ἂνθος το[θτο ἰδεῖν ἐθέλειν˙ 

ἀλλ̉ ἔγωγέ σοι ἐπιδείξω, <εἰ ἔξω τείχους πρὸς τὸν Ἰλισὸν ἅμα ἂμφω 

βαδίσαιμεν. 

<...> 
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 Dir-te-ei mais, e tu dizendo a outros rapazes, parecerás ser convincente. É 

provável que, da tua mãe ou das tuas amas, tu não tenhas deixado de ouvir que, 

entre as flores, há uma que ama o sol e sofre o que é próprio dos amantes: 

erguendo-se, quando o sol se levanta, virando-se, enquanto o sol gira, inclinando-

se quando o sol se põe. Mas a flor não retira nenhum proveito, nem encontra o 

sol mais benevolente por causa do seu amor. Ela é, sem dúvida, a mais 

desconsiderada das plantas e das flores, não é recebida nem na celebração dos 

banquetes nem nas coroas dos deuses e dos homens. Parece, meu rapaz, que tu 

queres ver esta flor. E eu vou mostrar-ta, se os dois juntos formos andar ao longo 

das muralhas em direcção ao Ilissos. <…>  
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