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SEMENTEIRAS DE TRISTEZA:
CÍCERO. PRECURSOR DAS LÁGRIMAS OVIDIANAS
fugir
florescer de pétalas
estes campos de sangue
onde navega o tempo
e se pressente
um golpe de treva?
um anjo torturado de luz?
um profeta de alma vendada
embriagado de noites?
NÃO!
0 deserto
não passa de um oásis
adormecido
(Coimbra. 199?)

Possui degraus ínvios a escadaria do poder. íngremes, por vezes,
irregulares, não raro, quase sempre estreitos em demasia. Não permitem, sequer, suster a marcha, quando assalta a ânsia de observar os
lanços já vencidos.
Nem sempre ascendentes, porém. Nem seguros. Assemelham-se
a veredas adelgaçadas, sobranceiras à falésia, bordejadas de profundas escarpas: o resvalar de um pé, um passo em falso, podem arrastar
longa e penosa queda, quem sabe se inexorável.
Movimento pendular (uma vertigem, talvez?) entre a atracção do
abismo e o fascínio do cume — eis a senda do poder.
O caminho do triunfo - ensina-o a história — coincide, no começo,
com o da ruína. E só tarde demais descobre o viandante em que ponto
o tronco comum se separa em duas vias.
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Bem o aprendeu Cícero, a quem o frenesim de uma vida intensa
levou, alternadamente, ora a percorrer as alamedas do sucesso, ora a
calcorrear os carreiros pedregosos do infortúnio. Em vida. Mas
também no silêncio da morte, quando já só a memória fragiliza o que
resta da existência.
Habítuou-sc a história literária a indagai nele o orador, o arquitecto do discurso, o hábil manipulador do verbo fácil, eficiente, persuasivo; optou a história política por desvendar o arquitecto do poder,
uma carreira marcada por assinaláveis êxitos, desde a ascensão fulgurante em tenra idade, até ao convívio com a notoriedade e a glória
(e também com o fracasso), o hábito da liderança (de regime ou de
opinião): enveredou a história da filosofia pelo estudo do pensador,
herdeiro da especulação filosófica helénica e inaugurador da sua expressão em Roma, arquitecto do pensamento em ambiente cultural mais
propenso à vida prática c ao saber guerreiro. Poucos se afeiçoaram ao
homem que por detrás dessa máscara de firmeza se esconde: o homem
que hesita, amedrontado e inseguro, à proximidade do triunfo, o homem
que vacila, ansioso e desconfiado, na antevisão do fracasso, o homem
que rejubila, arrogante e orgulhoso, ante a consciência do sucesso,
o homem que chora, amargurado e abatido, na prostração da desgraça.
E este último — o homem
o Cícero das cartas, já por muitos
definidas como retrato de uma época, testemunhos vivos da história de
Roma, tecida de intrigas, conflitos, insídias; mas retrato, também, de
um homem que, ao longo de uma vida acidentada, onde a fulguração
da luz alterna vertiginosamente com sombras amargas, conheceu o
apogeu da glória c os escombros da ruína l .
Uma carta é, por definição, um pedaço que de nós enviamos a
quem, por força do afastamento físico, a ele não pode aceder de outro
modo. Nela se espelham, pois, mais do que em qualquer outro texto.

i Não significam estas palavras que Cícero, na sua dimensão humana, não
tenha merecido a atenção dos estudiosos. Alguns autores têm sublinhado, com
inteira justiça e pertinência, a importância das cartas para o estudo da sua personalidade complexa, para a compreensão, mesmo, de outros domínios da produção
intelectual ciceroniana. É justo realçar aqui, embora sem pretensões de exaustividade,
alguns desses nomes e estudos, de que este trabalho é profundamente devedor:
J. P. V. D. BALSDON, «Cicero the Man», T. A. DORLY, ed., Cicero, London,
Routledge& Kegan Paul, 1965, pp. 171-214; G. Boissicr, Cicéron et ses amis. Paris.
Hachette, 1895; P. GRIMAL, Cicéron, Paris, Fayard, 1987; E. RAVVSON, Cicero
a portrait. Bristol, Bristol Classical Press, 1975; E. H. SIHLER, Cicero of Ar pinum. New York, Cooper Square Publishers, 1969.
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as marcas da ausência. Diálogo em diferido, forçoso é que dê firmeza
à emoção, para que se não dilua na viagem entre o remetente c o seu
destinatário; que superlative o sentimento, se necessário for, para que.
após o desgaste do caminho, o essencial subsista ainda no momento
da chegada.
Mais bastas quando a ausência é sobremaneira evidente, algo
escassas quando os objectos do seu afecto o rodeiam, Cícero deixa transparecer nas cartas as suas reacções mais íntimas aos sucessos e reveses
de um quotidiano nem sempre tranquilo.
Nelas se afirmam, ora o afastamento, ora a presença, pois tal foi
a relação com o poder, em Roma: umas vezes de adesão, outras de rejeição. Assim, o filósofo, o orador, o homem público, deixa construir
(ou constrói) um edifício de sentimentos e emoções a que Ovídio,
cerca de meio século depois, há-de dar expressão poética.
As ideias-chave que virão a transformar-se, a partir do exilado
de Tomos, nos íópoi mais marcantes de uma poética do exílio, talvez
não sejam, ao contrário do que normalmente se pensa, uma originalidade ovidiana. Cícero, protagonista de múltiplos desterros, havia já
definido, algumas décadas antes, as notas essenciais daquele canto.
Ambos escolheram, na transmissão de emoções bem íntimas
(dolorosas, por via de regra), a carta — o espelho privilegiado da alma.
Cícero apontou os traços primeiros, como que em esboço: Ovídio
conferiu-lhe a dimensão que só a poesia logra alcançar.
Distingue-os, ainda, o capital de experiências de cada um, bem mais
rico, talvez, no caso do orador. O poeta, de facto, não conheceu mais
que a fulguração do fausto e, depois, a dimensão da queda e a tristeza
dos escombros em que o infortúnio o lançou. O seu antecessor, ao invés,
percorreu, nos dois sentidos e mais de uma vez, o caminho do triunfo,
experimentou partidas e regressos, a ponto de decidir, ele próprio, o
supremo e deliberado degredo — aquele que o homem busca, ferido de
lancinante lucidez, quando resolve sublimar a presença física, para concluir que é possível trair quantos o rodeiam — deixar-lhes apenas o corpo
e furtar-lhes a presença real, porque profunda, da alma, do coração.
De tudo isto tem consciência no termo de longa vida. quando se
volta para trás e pode observar quanto experimentou, qual alpinista
chegado ao cume da montanha, que lança o olhar em volta, sobre montes e planuras, e contempla detidamente os trilhos, árduos ou fáceis,
de que se fez a escalada.
Nesse tempo, com a visão obscurecida pela distância, mas aguçada
pela experiência, não obstante o ambiente conturbado da Vrbs, domi-
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nado pela insegurança e pela intranquilidade permanente, vem ao de
cima o afecto à pátria. Será, talvez, o desalento dos anos derradeiros,
quando a esperança atingiu o máximo de debilidade c o lutador tende
a deixar cair os biaços; mas é também a manifestação inequívoca de
apego à cidade, o mesmo que impele o homem comum a abandonar-se
à sua sorte, aquele que, no momento da decisão e ante a queda iminente de Tróia, levava Anquises a recusar a viagem para o desconhecido.
A carta a Cláudio Marcelo, em 46 a . C , patenteia bem estes sentimentos, cm discurso onde o litmo da persuasão apresenta marcas
evidentes:
Nunc itero ttec locus tibi ullus dulcior esse debet pátria nee earn diligere
minus debes quod deformior est, sed miserai potius nee cam muitis duris uiris
orbatam priuure et iam aspectu ttto. í... / Si sapient is est carer v pátria, duri non
desiderare.
Agora, porém, lugar algum deve ser-te mais aprazível do que a pátria;
e não deves ter-lhc menor afeição por estar degradada, antes ter por ela compaixão; c, depois de ter sido privada de Ião notáveis cidadãos, não deves furlar-lhe também a tua presença [...] Se é próprio do homem sábio ser capaz
de viver sem a pátria, nào sentir falta dela c próprio do homem empedernido. î
A degradação da democracia acentuava-se: César consolidava
piogressivamente um poder ditatorial. Nem sequer partir para longe
é solução, pois, em todo o orbe conhecido, não existe um só ponto
que a autoridade absoluta do ditador não logre alcançar. Ficar, por
penoso que seja, é a única alternativa. Morrer por morrer, antes na
pátria :
Sed cum ita iate pateat eius poiestas quem ueretmir ttf terrarum orbem
complexa sit, nonne maids sine peiicuto tuae domi esse quant cum pericuh alienae '.'
Equidem, eliamsi oppetenda mors esset, domi atqtie in pátria mallem quant in
extends atque alienis lacis.
Mas, na medida em que se estende por tão vastos domínios o poder
daquele a quem tememos, a um ponto tal que envolve todo o orbe terrestre,
não preferes, porventura, viver sem perigo no teu lar, mais do que, com perigo,
no alheio? E posto que fosse necessário enfrentar a morte, havia de preferir,
sem dúvida, fazc-lo na pátria, antes do que alhures e em terra alheia V

2 505 (Fam. 4.9). Todas as citações se reportam à edição de «Les Belles
Lettres». Em respeito ao critério aí utilizado, menciona-se a numeração contínua e.
entre parênteses, a tradicional.
3 503 [Fam. 4.7).

SEMENTEIRAS DE TRISTEZA

159

Já antes, em carta do mesmo ano, o havia confessado a outro dos
seus destinatários, Mário. Cansado de tantas atribulações que, ao
longo dos anos, conhecera, optou por retirar-se da vida pública, pois
todas as saídas que se lhe deparavam eram igualmente penosas. Preferiu, por isso, viver como que em exílio. É, no fundo, a lição da longa
experiência adquirida: depois de tudo haver suportado, nada mais
resta senão a resignação; corajosa, em todo o caso:
Ex omnibus au tem lis quae dixi incommodis nihil tolerabilius exílio, praesertim innocenii, ubi nulla adiunctast lurpiludo ; addo etiam : cum ea urbe carea.s
in qua nhilsit quod uiuere possis sine dolore. Ego cum meis <et> , si quicquam
nunc cttittsauam est, etiam in meis esse malui. Quae acciderunt omnia dixi futura.
Veni domum, non quo optima uiuendi conditio esset, sed tamen. si esset aliqua
forma reipublicae, tamquam in pátria ut essem, si nulla tamquam in exilio.
De todas as vicissitudes que enumerei, no entanto, nenhuma c mais
suportável que o exilio, em especial para o inocente, pois nenhum motivo de
vergonha lhe acresce; digo mais; ao estares privado da cidade em que nenhuma
condição subsiste para que nela possas viver sem dor. Por mim, preferi ficar
com os meus e, se acaso algo ainda existe que a alguém pertença, entre os meus
bens. Quanto veio a acontecer, tudo eu havia anunciado. Vim para casa,
não porque fossem gratas aqui as condições de vida, mas, se alguma forma
de república subsistisse, para viver em uma espécie de pátria; se nenhuma,
em uma espécie de exílio 4.

E remata, em desalento:
Nunc autem, si haec ciuitas est, ciuem esse me, si non, exulem esse non
ictimnwdiore loco, quam si Rhodum aut Mytilenas contulissem.
Agora, entretanto, se esta é uma cidade, tenho-me na conta de cidadão;
se não, na de exilado, em lugar não mais penoso do que se partisse para Rodes
ou para Mitilene 5 .

Poderia supor-se que se trata de opção comodista, sem compromissos, uma forma subtil de aceitação do regime, com a cumplicidade
do silêncio. Mas o homem acostumado à vida pública e ao prazer
de nela intervir, não é serenidade que conhece, nos momentos de afastamento, mas sim amargura. Só os cultores da áurea mediocritas horaciana (e Cícero dificilmente pode considerar-se um precursor de tais
princípios) encontram felicidade no alheamento; o cidadão activo não
escolhe o repouso, tolera-o; e não vislumbra nele uma ponta de ventura.

4 480 (Fam. 7.3).
5
Ibidem.
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alimenta dele uma tristeza infinda. Há-de confessá-lo. no ano imediato, a Mânlio Torcato, não haviam ainda as circunstâncias sofrido
alteração:
Equidem nos, qui Romae sumus, misérrimos esse áuco, non solum quod in
malis omnibus acerbius est uidere quant audire, sed etiam quod ad omtiis casus
subitorum pertculorum magis obiecti sumus quam si abessemus.
Mas nós, por certo, que estamos em Roma, julgo sermos os mais inli;lizes de todos, não só porque, em toda a desgraça, mais penoso é vê-la do que
ouvir falar dela, mas também por estarmos expostos a toda a sorte de riscos
inesperados, mais do que se vivêssemos longe f,_

Situemo-nos no tempo: escritas quase em fim de vida, estas palavras rompem, posto que em surdina, o silêncio que o orador impusera
a si próprio durante a ditadura de César e reflectem a amargura de
um afastamento, psicológico, mais do que físico, por si mesmo escolhido.
V. a época de uma lenta travessia do deserto, como se diz na moderna
fraseologia política; e apenas viria a sofrer interrupção (fatal, como
se sabe) nos meses posteriores aos idos de Março de 44. com a ionga
imprecação contra António, nas Filipicas.
O conjunto dos textos acabados de transcrever é, além disso,
contemporâneo de uma intensa produção filosófica, em resultado do
afastamento assumido da política activa: os Paradoxos dos Estóicos,
o Elogio de Catão, o Hortênsio, as Académicas, o De finibus, as Tusculanas, o De natura deorum, são alguns dos títulos que saíram desse>
meses de labor empenhado e fecundo, longe do bulício do Senado e
do Foro.
E, pois, a época em que o pensamento amadurece em prolongada
reflexão, em que as ideias se clarificam, em que as opções filosóficas
evoluem e ganham identidade própria. Em suma: enquanto, no plano
da filosofia, Cícero encontrava os modelos adequados à superação da
adversidade presente, o seu espírito, outrora lutador, exibia o rosto do
desânimo e do desalento: o guerreiro deixava cair os braços.
Este será, portanto, o derradeiro exílio, antes do regresso fatal à
vida pública, para encabeçar o movimento contra António, uma atitude
frontal e, porventura, irreflectida, mas também um erro estratégico
que haveria de valer-lhe a sentença de morte.
Convirá lembrar a afirmação de Herescu, segundo a qual a biografia de Cícero é marcada por três degredos: em sentido estrito, por
força da lei de Clódio: o desenraizamento transitório, por motivos oli<* 582 [Farn. ft.4).
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ciais, quando do proconsulado na Cilicia; e, finalmente, o exílio psicológico, também chamado por muitos exilio interior, onde o sofrimento
não é menos intenso, nem menos amargo que no primeiro caso 7.
O afastamento, neste final de vida, não é físico, mas psicológico:
é o isolamento moral de um homem que se autoconverte em estrangeiro
dentro do seu próprio país 8. Não eram poucos os motivos para uma
tal atitude; antes tudo se conjugava para gerar um espírito intranquilo. melancólico, introspectivo, sem esperança: aos desaires no plano
político, com a vitória de César, somavam-se vicissitudes c contrariedades no plano pessoal, como o divórcio, a perda da lillia, um segundo
casamento que se traduziu em fracasso, numa palavra, a solidão.
Desenvolve-se, à sua volta, o vazio; os amigos, levam-lhos a morte,
a fuga, o medo; as lágrimas entram-lhe no quotidiano 9.
Como veremos adiante (mas essa é a reacção do filósofo, que o
homem tem dificuldade em conciliar), refugia-sc no trabalho, única
forma de sublinhar a adversidade 10. Mas não esconde as lágrimas,
quando o desânimo se torna mais insustentável.
Não era, contudo, a primeira vez que experimentava este tipo de
sensações. Já antes o desalento o havia invadido, ao tempo em que o
poder de Pompeio era quase absoluto. Foi a altura em que o De Republica começou a tomar forma: o cidadão olha em volta e vê as instituições a desmoronarem-se, assiste, impotente, à degradação do regime
republicano; as suas simpatias, dirige-as, é certo, para Pompeio; mas
não para o projecto que ele parece liderar, no qual sobressai com
nitidez a ambição do poder pessoal absoluto, e não a salvaguarda das
instituições republicanas.
Acometido pela descrença, revela, por exemplo a seu irmão

N. I. HERESCU, «Les trois exils de Ciccron»: Aid del I Congresso Internazionale di Studi Ciceroniani— Roma, Aprile 1959. Roma, Centro di Studi Ciceroniani, 1971, pp. 137-156. Ao contrário do que o titulo parece sugerir, trata-sc de
um estudo de pormenor deste «terceiro exílio» c seus reflexos na produção epistolar
e filosófica durante esse período; seria, pois, ocioso proceder aqui a longas considerações sobre o assunto, já exaustivamente abordado em tais páginas, para onde
se remete o leitor,
8
Ibidem, p. 141.
" Ibidem, p. 146.
10
HERESCU sublinha, neste contexto, as cartas a Varrão, às quais caberia bem
o título de «Cartas sobre a cultura da consolação». Mais importante do que
isso, porém, será a opinião que expressa, a respeito do exílio, cm ohras filosóficas
como os Paradoxos ou as Tuscuianas. que serão objecto de atenção no final deste
trabalho.
11
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(54 a.C), o desejo de afastamento da vida pública, de recolhimento
no estudo n . E confirma-o a Ático:
Quaeque uita maxime est ad naturam ad earn me refera, ad lifteras et studia
nostra. [...] Dormis me et rura nostra délectant. [...] Priuata modo et domestica
nos délectant.
Aquele lipo de vida que mais conforme é à minha natureza, a ele me
entrego — à minha escrita e aos meus estudos [...] A casa e o campo —eis
o que me dá conforto. {...] Só a vida privada e doméstica me apraz '2,

A República, justifica-se, não é já o que era:
Amisimus, mi Pompom', omnem non modo suecum oc sangainem sed etiam
colorem et speciem pristinam ciuitatis.
Perdemos, meu caro Pompònio, não apenas toda a essência e sangue,
mas também a cor e a forma da cidade de outrora li.

Assim, seja no consulado de Pompeio, seja no de César, estamos
bem longe de textos anteriores, antes de os primeiros golpes da Fortuna
terem atingido o político triunfante. Por essa altura, cm 59 a.C, os
momentos de desencanto não deixavam ainda antever a amargura
dos anos derradeiros. Pelo contrário, males como a morte ou o desterro eram relegados para o círculo das coisas sem importância:
Tenemur uttdique negue iam quo minus serulamus recusamus, sed mortem
et eiectionem quasi maiora timemus, t/uae multo sunt minora.
Estamos cercados por toda a parte, e nem sequer recusamos já a servidão, mas a morte e o desterro, como se fossem as maiores desgraças, quando
sào. de facto, de bem menor importância I 4 .

Não surpreende, nesses dias, o desejo de evasão para terras distantes,
embora em obediência a uma estratégia ditada por intenso orgulho —
fazer com que os cidadãos, saturados da sua presença, sintam, na ausência, a sua falta:
Cupio equidem et iam pridem cupio Alexandriam reliquamque Aegypium
ttisere et s/mul ab hac hominum satietate nosttfi discedere et cum aliquo desiderio
reuerti.
Desejo, por certo, e há muito já que o desejo, visitar Alexandria e o resto

"
12
n
14

Carta 153 (Q./r. 3.5).
152 (Au. 4.18).
Ibidem.
45 (Att. 2.18).
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do Egipto e, ao mesmo tempo, partir desta terra, onde as pessoas estão saturadas de mim. e, quando a saudade sobrevier, regressar >5.

Ma! podia, então, antever o orador como as voltas da Fortuna
viriam a transformar um tal desejo em realidade; tão pouco imaginar
que o seu querer, diante dos factos, havia de ser bem diferente.
Ainda que o motivo fosse, como aconteceu em 51-50, o desempenho de funções oficiais fora de Roma. Nomeado procônsul na Cilicia, teria enjeitado, se lhe fosse possível, as honrarias que um cargo
dessa natureza configura. Mal partira de Itália e já se confessa atormentado e corroído pelo desiderium Vrbis 16. Pouco depois, cm nova
carta a Ático, deixa transparecer a verdade de todas as ausências:
a saudade autêntica tem sempre um conteúdo humano: ela é evocação
de lugares e coisas, mas é, acima de tudo, lembrança nostálgica das
pessoas; em particular se laços de amizade as unem. como é o caso de
Ático:
Denique huec non desidero: incem, forum,
Sed feram ut poiero. sit modo annum.

urhem, domum : nos desidero.

Enfim, de nada disto eu tenho saudade: a luz, o foro, a cidade, a casa:
é de ti que tenho saudade. Mas hei-de suportá-lo tanto quanto for capaz:
assim seja apenas por um ano 17 .

Passam os meses, inexoráveis, e a nostalgia aumenta. Em carta a
Marco Célio, já no ano seguinte, o sentimento gencraliza-se:
Miram me desiderium tenet urbis, incredibiie meorum atque in primis tui.
Estou preso de uma enorme saudade da pátria, de uma saudade incrível
dos meus, e principalmente de t i 1 8 .

Um ano havia passado, a missão caminhava para o fim, o regresso
a Roma era uma garantia no horizonte próximo. Uma tal circunstância faz surgir um novo tipo de angústia, aquele que o homem vulgar
sente no regresso a casa, ao cabo de algum tempo de ausência: a readaptação aos espaços de outrora e à novidade, a necessidade de adquirir
consciência das modificações que, entretanto, se foram processando e
que são responsáveis pela estranheza no momento da chegada, aquele

is 32 (An. 2.5).
'<• I99 (An. 5.1J).
I7 206 (AU. 5.15).
is 252 (Fam. 2.11).
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sentimento que leva o recém-regrcssado, não raro, a exclamar: «esta
não é a terra de onde parti». Na tentativa de o evitar, os momentos que
imediatamente antecedem o regresso são ocupados na busca de informação pormenorizada, a lim de preencher as lacunas da memória, de
recuperar o tempo perdido:
Ubuiae mihi uelim sint luae litterae, quae me erudiant de onttti republica,
tie haspes plane tie nia m.
Gostaria que viesse ao meu encontro uma carta tua, onde me fosse dada
inteira conta do Estado, para eu não chegar, de todo em todo, como
estrangeiro ">.

A missão fora desempenhada com êxito, o proconsulado, como
sabemos, saldou-se por triunfos consideráveis, ao nível militar e ao nível
administrativo. Pode, pois, o político regozijar-se, antever a glória
que o aguarda na reentrada: o homem, porém, tem opinião bem diversa.
A conclusão, traduzida em conselho ao amigo, não impele a experiências idênticas: a vida verdadeira, a autêntica realização pessoal, só na
pátria pode consumar-se. O resto, as ausências, ainda que em busca
de glória, são uma ilusão:
Vrbetn, itrhem, mi Rufe, cole et in ista luce uiue ; omnis peregrinatio, quod
ego ab adulescentia iudicaui. obscura et sordidast iis quorum industria Romae
potest ilhislris esse.
A cidade, a cidade, meu caro Rufo, preza-a e vive à luz de tais princípios!
lodo o peregrinar, assim julgo desde a adolescência, é sombrio esórdido para
aqueles cujo trabalho pode resplandecer em Roma 2 0 .

Estamos ante duas formas distintas de exílio, considerada a palavra em sentido lato. São comuns a ambas as manifestações de amargura, o reílexo de um intenso desiderium Vrbis.
Ao tempo da ditadura de César, é a nostalgia da cidade verdadeira,
a cidade onde as instituições republicanas prevaleciam. O desiderium
possui, pois, raízes íntimas e, talvez por isso, aparentemente sem solução.
O pranto não é visível, o sofrimento não exibe sinais exteriores, o
degredo é um refúgio que apenas se torna evidente aos olhos de quem
o experimenta por decisão individual.
Na época do proconsulado na Cilicia, quando a partida fora
ditada pelo cumprimento do dever de homem público que era, por opção
19

265 {Fam. 2.12). 0 destinatário é, uma vez mais, Cclio Rufo.
2° Ibidem.
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individual, quando o êxito alcançado no desempenho da missão era uma
realidade inquestionável, havia tão-só a nostalgia do espaço, dos amigos;
a aceitação dos factos e a certeza do regresso atenuavam a dor, porventura pouco sentida, que somente uma índole algo propensa a exacerbações permitia manifestar.
Não assim no primeiro exílio, o autêntico, imposto por um poder
discricionário c prepotente. Não foi tão longo como o de Ovídio;
mas durou o bastante para que a vítima exibisse um rosto igualmente
sofredor, que a obra filosófica raramente deixa perceber.
Impòc-se reconhecer que esta aparente incoerência entre o filósofo e o homem é compreensível.
As duas atitudes, por um lado, não coexistem no tempo; a robustez psicológica é uma manifestação de idade avançada, quando a vida.
marcada por múltiplas vicissitudes, endurecera a alma com a couraça
própria da experiência. Ao invés, após o consulado e depois do triunfo
sobre Catilina e seus parceiros de conjura, estava atingido o cume de
uma vertiginosa carreira de sucesso, mas em idade demasiado jovem;
não havia, portanto, preparação para tombo tão súbito.
Por outro lado, a emoção de que, a seguir, se dará conta perpassa
em cartas, ou seja, em documentos muito íntimos, onde o homem,
mesmo o cultor da filosofia, mais se desvela. Do ponto de vista do conteúdo, a epistolografia será, talvez, o género literário mais vizinho da
lírica ou, em sentido global, da poesia. Isso permite justificar as próximas páginas, nas quais se tentará fazer uma leitura das confidências
de Cícero, nas cartas do exílio, perpassadas de emoções fortes, onde
estados de alma se sucedem e de onde sobressaem traços de um rosto
humano 21.
O critério utilizado não foi o da cronologia, mas o da ordenação
temática. Como é sabido, a literatura de exílio acabou por configurar,
ao longo dos séculos, um determinado número de tópoi, a maior parte
dos quais vulgarmente atribuídos ao Sulmonense. Ora. o estudo das
21

Diversos estudiosos analisaram já as cartas do exilio de Cícero e, em alguns
casos, procederam a uma aproximação entre elas e a obra ovidiana e senequiana de
temática semelhante. Merecem ser aqui sublinhados, pela influência que a sua leitura
teve na presente reflexão: H. M. R. LEOPOLD, Exultam trias, sitie de Cicerone,
Ovídio. Seneca exulibus, Utrecht, Koch et Knuttcl, 1905; A. GIESECKF, De philosophorum tietemm quae ad exilium spectant sententiis. Leipzig, Teubner, 1891;
N. I. HERESCU, op. cit.; P. BRIOT,«Sur l'exil de Cicéron»: Latomus 27(1968)406-414;
C. CREMASCHI, «Suiratteggiamcnto di Cicerone di fronte all'esilio»; Aeuuum 18
(1944) 133-168.
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cartas que Cícero escreveu cm 58 a.C. deixa claro que o desterrado de
Tomos teve um precursor; a maior parte dos temas que dão um rosto
uniforme aos seus versos de degredo estava já patente na epistolografia
ciceroniana. É com base em tal pressuposto, embora sujeito a posterior
confirmação, que se procede a esta viagem, como que cm percurso
inverso e com o risco evidente de anacronia: partir-se-á dos temas
ovidianos, já por demais estudados, para encetar a busca da sua existência anterior cm Cícero 22.
Os poetas, guiados por emoções fortes, nào raro exacerbadas, costumam comparar a sua sorte à de outros nomes, deuses ou mortais,
na vida real ou na lenda, do seu tempo ou de tempos idos. Quando
está em causa a dor, o sofrimento, a comparação obedece a estratégia
preconcebida: evidenciar a grandeza da desgraça, por via de regra
maior do que qualquer outra. Por isso Ovídio se compara a Ulisses —
para sublinhar a maior dimensão do seu próprio infortúnio.
O homem público, cultor da retórica e da filosofia, não pode agir
do mesmo modo, sob pena de contradição; é que a comparação com
outrem costuma ser parte de uma estratégia bem diversa — a do conforto, da consolação. Daí decorre que o golpe que o atinge não possa
assemelhar-se a nenhum outro; é um mal sem par. Trata-se, é bom de
ver. de ligeira diferença de perspectiva, a mesma que separa o superlativo relativo do superlativo absoluto. Com resultados semelhantes,
no fim de contas.
H o que se verifica nas cartas de Cicero, avesso a exemplos colhidos
alhures; sublinhar o seu caso pessoal é quanto lhe basta; e será, por
certo, o suficiente para atrair a simpatia do destinatário. A dor que
experimenta não tem paralelo conhecido:
Hoc adfirmo, neminem umquam tanta calamitate esse

affectum.

Isto eu posso afirmar: que jamais alguém foi atingido por tamanha calamidade 2-\
22

Sobre os tópoi mais frequentes na literatura de exílio, desde a Antiguidade até aos nossos dias, vd. C. A. A N D R é , Mal de ausência: o canto do exitio na lírica
do humanismo português, Coimbra, Minerva, 1992, em especial pp. 47-55. Ocupci-me
.iá igualmente do caso de Ovídio, com o estudo exaustivo dos temas c com ampla
bibliografia, que seria ocioso repetir aqui: lorin, «Uma planura ressequida: Ovídio
e a poética do exílio»: Biblos 67 (I99J) 77-101. Merecem especial menção dois dos
tílulos ali citados: J. STRFI KA, «Topoi der Exilliteralur»: Zeitschrift fur Deutsche
Philologie 100(Î98I) 219-232; M. BONJOUU, Terre natale. Études sur une composante
affective du patriotisme romain. Paris, «Les Belles Lettres», 1975.
23 62 (Ait. 3.7).
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Se dúvidas havia, força é que sejam eliminadas. Ao amigo, mais
não resta do que uma atitude compassiva, de compreensão, ante a
grandeza inaudita de tamanha ruína:
Quod me saepe accusas cur hunc metim casum tam grauiter /eram, debes
fgnoscere, cum ita me affliclum uideas ut neminem umquam nec uideris nec
audieris.
Visto que tantas vezes me acusas por, a esta minha ruina, tão penosamente a suportar, força é que me perdoes, quando me vês em tal tormento,
como jamais terás visto ou ouvido a respeito de alguém 24 .

Em carta não muito posterior, a superlativação adquire especial
ênfase; não é facilmente imaginável que um ser humano pudesse ser
lançado em tão profundo abismo:
Hoc confirmo, negue tamis bonis esse priuatum quemquam negue in tantas
misérias incidisse.
Insisto neste ponto: homem algum foi privado de tão grandes bens,
nem descambou em tão funda desgraça 25 .

Trata-se, importa recordá-lo desde já, de uma pena que não durou
além de oito meses. Mais: a condenação foi consequência da instabilidade política que grassava em Roma, onde não faltavam à vítima partidários, advogados, bastos motivos, em suma. para ter a certeza de
que o regresso acabaria, mais cedo ou mais tarde, por se verificar.
Era uma questão de tempo, como veio a provar-sc. Jsso não impede,
contudo, por artificial que isso possa parecer, a insistência hiperbolizada na situação pessoal. Uma atitude que viria a perdurar pelos
tempos fora em muitos dos que por idêntico golpe da sorte foram
atingidos.
Um golpe injusto, é certo. Como injusto seria o que havia de ser
desferido, décadas depois, sobre o autor da Ars amatoria. Por isso este
se não cansa, nos versos dos Tristia ou das Epistulae ex Ponto, de apregoar inocência, apesar de, no seu caso, subsistirem algumas dúvidas,
que o próprio poeta se encarregou de alimentar. Quanto a Cícero,
porém, tais reservas são nulas.
Clódio usou de um artifício para se fazer eleger tribuno da plebe.
Carecia de consistência a lei que fez aprovar e que levou o seu rival
a optar pelo exílio voluntário, como era costume na época e no direito
24

71 (Att. 3.13).
M 73 (Att. 3.15).
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romano, a fim de escapar, eventualmente, a pena mais severa, quem
sabe se capital 2b. Mesmo que, na execução dos cúmplices de Catilina,
tivesse havido excesso de zelo ou abuso de poder, o cônsul de então
podia escudar-se na autoridade do Senado, a quem coube, de facto,
a decisão. Clamar inocência é, portanto, uma tautologia. Às cartas,
todavia, insistem nela. A Ático, antes de mais, em jeito de desabafo,
ao falar na tristeza em que caiu, per summum imuriam 27. Ou quando
afiança, sem ambiguidades:
Non uitium nostrum sed uirtUS nostra nos adflixit : peccaturn est nullum.
Não foi um erro meu, mas a minha coragem que me levou à desgraça;
não cometi crime algum 2 8 .
Volta-se, pouco depois, para o irmão, com r e d o b r a d o s argumentos.
O direito n ã o justifica a s a n ç ã o ; m a s mais pesada é ainda a injustiça
moral, na medida em que os feitos que serviram de base à acusação
eram merecedores de p r é m i o e n ã o de vitupério:
In quihus [ medis] non modo tamen nullius inest peccati infâmia, sed omttís
dolor est quod optime factis poena maxima est constituía.
Lm tal desgraça, porém, não existe um só motivo de vergonha, por força
de erro algum, antes dor maior é que a tão valorosos feitos tenha sido aplicada tão pesada pena 2<\

Aparentemente, portanto, não é fácil descortinar um só motivo de
culpa, ao contrário do que virá a suceder com o poeta condenado por
Augusto: este, fechado no silêncio, há-de insistir em uma ferida causada
ao Imperador, um error que se recusa a relembrar, para não reabrir
chagas, reacender ódios, apagar a esperança. Cicero não dá pretexto
para mistério semelhante, nem tem razões para o fazer. Considera-se,
não obstante, culpado de stultitia por ter confiado em alguém de cuja
malvadez jamais havia suspeitado. A lembrança de uma tal culpa
chega a ser mais intensa do que a consciência da própria desgraça M).
Por isso mesmo, em um dos momentos em que se dirige à esposa e
26

Sobre a lei que levou Cícero a o exílio, vd. L. GuRLrrr, «Lex Clodia de exilio
Ciceroni's»: Phihhgus 59 f 1900) 578-583, e P. MOREAU, «La Lex Clodia sur le bannissement de Cicéron»: Athenaeum 65(1987)465-492.
27 62 (Ait. 3.7).
28 64 (/f/í. 3.8).
2
" 66 (Q. fr. 1.3).
M 64 (Ait. 3.8).
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aos filhos, acaba por se responsabilizar a si mesmo e à sua temeridade
pelo infortúnio que atinge, agora, todos os seus: idque fieri mea culpa,
qui ceteros seruaui ut tios periretnus! — «E é por minha culpa que isso
acontece, pois protegi outros, para acabar por ser, eu próprio, levado à
perdição» 31 .
Uma tal culpa, porém, não é merecedora da pena que lhe foi aplicada. Bem pelo contrário, aquilo de que a consciência o acusa é da
incapacidade que revelou para escapar às malhas traiçoeiras em que se
viu envolvido: não se recrimina, pois, enquanto homem, mas enquanto
advogado, enquanto político: aquele que foi providencial a tantos réus
não soube valer a si próprio. Dir-se-ia que a culpa que enuncia é.
acima de tudo, uma certa consciência de frustração.
No seu conjunto, tais palavras são, por via de regra, endereçadas
à família, facto que não deve surpreender o leitor moderno; haja ou
não um erro pessoal, e, a haver, seja de que tipo for, é a família a vítima
principal, depois de si próprio. Essa responsabilidade, directa ou indirecta, na infelicidade dos seus, mais lhe intensifica a dor, já de si bastante penosa:
Ego autem hoc miserior sum quant tu, quae es miserrttma, quod ipsa calamitas communis est utriusque nostrum, seil culpa mea propria est. Meant fuit
officiant net legotione uitare periculum ttel diiigentia et copiis resistere net cadere
fortiter. Hoc miserius, turpius, indignitts nihil fuit.
Eu, no entanto, sou mais infeliz nesta matéria do que tu, que es por
demais infeliz: é que a mesma desgraça é comum a ambos, mas a culpa é minha
por inteiro. Eu tinha por dever: ou, ao aceitar a legação, evitar o perigo, ou,
com denodo e tropas, resistir, ou sucumbir com bravura. Nada podia ser
mais triste, mais vil, mais indigno do que isto 32.

Cometeu erros, sim, mas de natureza processual, distintos, sem
dúvida, do error ovidiano. A ocorrência desta palavra não deixa de ser
interessante. Está convicto de que poderia ter agido de modo diverso:
e, cauteloso, demora-se em reflexões a tal respeito; estas, em assomo de
lucidez, frequente na correspondência com Ático, conduzem a indicações precisas, às quais está já subjacente uma estratégia de defesa:
é o plano para o regresso, a assentar cuidadosamente nos ensinamentos
colhidos dos erros do passado, como se o mal outrora feito pudesse
ainda remediar-sc

•" 79 (Fam. 14.2).
H 84 (Fam. 14.3).
M Por exemplo, em 73 (Att. 3.15).
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O tempo, entretanto, vai decorrendo, em marcha inexorável. Seria
de esperar que gerasse habituação, que atenuasse a dor. É costume,
com o passar dos dias, das semanas, dos meses, ver suavizar agruras,
enrijecer o ânimo para as suportar, abrandar o primeiro impacto de
males e desventuras. Isso não é possível, porém, no degredo; di-lo-á,
mais tarde, o poeta do Ponto; afirma-o, também, o orador. O homem
desterrado é refractário à acção apaziguadora do fluxo temporal.
Pelo contrário, o acumular dos dias produz efeito nefasto, acaba por
tornar mais forte a sensação de desconforto c prostrar cada vez mais o
ânimo abatido. A angústia, ao invés de regredir, parece não ter saída:
Dies auteni non modo non leuat luetum hunc sed etiatn auget. Nam ecteri
dotares mitigantur iieiustate. Me non potest non et sensu praesentis miseriae et
recordatione praeteritae idtae cotidie augeri. Desidero ertim non mea solum
tteque meos sed me ipsum. Quid enim sum?
O passar dos dias, enfim, não só não atenua um tal desgosto, como o
torna, antes, mais amargo. As outras dores, de facto, vão-se suavizando com
a idade; esta não é capa/ de deixar de intensilicar-se. dia após dia, seja pela
consciência da desgraça actual, seja pela lembrança da vida de outrora. Tenho
saudades, não apenas dos meus bens e da minha família, como também de
mim próprio. O que sou eu, afinal? 14

Como reagir, então? Crê ser difícil vislumbrar uma resposta, uni
alívio. Olha em torno e vê desenliar-se um incomensurável deserto
humano. O homem social, afeiçoado à Vrbs, às suas gentes, às suas
festas, às suas multidões, ao convívio permanente, em público e em
privado, habita agora um ermo imenso, povoado de silêncio.
Entre as circunstâncias penosas que costumam afectar os condenados ao degredo figuram, normalmente, as que resultam das dificuldades de comunicação com o ambiente que os rodeia. Ovídio, por
exemplo, queixa-se da língua bárbara dos Getas, imprópria para a
conversa elegante e para o canto. Cícero, sem que as condições se
assemelhem, pois viaja, na maior parte do tempo, por terras de Itália,
tem lamentos não muito diversos:
Ego et iam nunc eodem in loco iaeeo sine sermone ullo, sine cogita tione ulia.
Eu, enfim, vou-me detendo agora, sempre no mesmo lugar, sem qualquer
possibilidade de conversar, sem qualquer possibilidade de pensar 35.

i* 73 (Ait. 3.15).
" 69 (/*//. 3.12).
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Desenha-se, progressivamente, um espaço de solidão, o espaço
onde o homem se encontra a sós com a sua dor. Nesses instantes mais
intimistas, morbidamente cultivados, encontra a nostalgia a sua fonte
privilegiada. Os amigos desapareceram; abandonaram-no ou traíram-no i(3. Com a sensação de estar cercado de adversários, para
onde quer que se volte, não encontra um só motivo de esperança:
Sed ego quod sperein non dispkio, cum inimici plurimum ualeant, amici
partim deseruerint me, partim etiam prodiderint.
Mas eu não vislumbro que esperança posso ter, quando os meus inimigos possuem um poder imenso, e os amigos, uns abandonaram-me, outros.
até, trairam-me *7.

Quem o rodeia, no presente, pouco ou nada lhe diz. Em vez do
bulício que o foro lhe dava, em Roma, tende melancolicamente para o
isolamento, sombrio, mas agradável:
Odi enim vetebritatem, fugio homines, lucent aspicere uix possum; essei
mi/ii isto solitudo. praesertim (am familiari in loco, non amara.
Tenho, de lacto, aversão a ajuntamentos, fujo dos homens, a custo
suporto a visão da luz; uma tal solidão, em especial em lugar tão amigo, não
haveria de ser-me desagradável 38 .

O percurso que se vai desenhando tem as cores da tristeza. Dia após
dia, o espírito torna-se cambaleante, incapaz de decisões, enfraquecido.
R o corpo, contagiado pelo abatimento psicológico, debilita-se, pouco
a pouco. Corno acontece às vítimas de prostração, perde o apetite.
Um escravo de Crasso, pelo menos, terá falado a Ático do emagrecimento do amigo •,g; são os sintomas evidentes da melancolia, como
hoje a entende a medicina 40.
É um caminho em declive, a marcha, quase imperceptível, da decadência, até à prostração total. Era visível logo no começo da viagem,
ainda Roma não estava muito distante. O caminho antevia-se nefasto

3

*
"
M
»

Outro topos que Ovídio, como se sabe, irá adoptar largamente.
6<S(Q./r. 1.3).
72 (Att. 3.7).
73 (Au. 3.15).
40
Tal é a opinião de P. BKIOT que pretere este diagnóstico ao da depressão,
em resultado da sintomatologia que as cartas patenleiam: abatimento, ansiedade,
lágrimas, auto-acusação, tendência para o suicídio, emagrecimento (op. cit.).
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e não augurava um futuro propício; os meses que se avizinhavam eram
de denso negrume: o trilho da penúria:
Iter esse molestam seio. sed tota ealamitas omnes moléstias habet.
O caminho ê penoso, tenho disso consciência ; mas a desgraça está, toda
cia, repleta de agruras 41 .

E, logo depois, aliançava viver «na maior das tristezas» — misserrimus — e abatido por dor sem limites — maximus dolor 4 2 — , para, não
muito mais tarde, proclamar, em jeito de desespero, que todo o tempo
lhe era penoso; tais queixumes, fazia-os acompanhar de exclamações
de desânimo, do tipo O me perditum! O me adflictum!43
Nem a escrita lhe serve de arrimo nas horas de angústia. Para um
poeta, é proverbialmente difícil compor na adveisidade; recorde-sc a
afirmação ovidiana de que o «engenho, a desgraça o destruiu» 44 , ou
de que «é uma planura ressequida que vou lavrando com arado infecundo» 45 . Ainda que estejamos diante de prosa, e não de poesia, a
escrita nem por isso é mais fácil. Não é apenas aos poetas que a tristeza perturba a inspiração; é a qualquer artífice da palavra, mesmo
que despretensiosa, como é a de uma carta:
Non cfiieo plura iam scrlbere; impedit maeror.
Não sou capaz de continuar a escrever; a dor mo impede 4<\

Tanto basta para provocar menor regularidade nos contactos com
os destinatários: Ad te minus multa scribo quod et maerore impedior —
«Escrevo-te bem menos, pois sou impedido pelo desgosto.» 47
Chegamos, assim, a um dos elementos mais constantes em toda a
literatura do exílio, a marca, por excelência, da tristeza
as lágrimas.
O pranto convcrte-se em obsessão quase constante. São as lágrimas que
dificultam, ora a leitura das cartas que vão chegando, ora a redacção

« 58 {Au. 3.2).
•u 59 {An. 3.5).
« 63 (Fam. 14.4).
44
Ingéniant fregere meu/n méis (7>. 3.14.33).
4Í
Siccum sterili uomere litus aro [Pont. 4.2.16).
4
<> 63 (Fam. 14.4).
^ 67 {Au. 3.10).
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daquelas que se propõe enviar, mesmo aos entes mais queridos, conforme confessa à esposa e filhos:
Ego minus saepe do ad uos lit leras quam possum ... quod ... cum am scribo
ad uos aut uestras lego, conficior lacrimis sic Ut ferre non passim.
Quanto a mim, são menos frequentes as cartas que vos envio do que me
é possível... pois. quando vos escrevo ou quando leio as vossas cartas, desfaço-me cm lágrimas, a um ponto tal que não sou capaz de o suportar 4 8 .

Reconhece, de facto, que lacrimae mm sittuní scribere — «as lágrimas não me consentem que escreva»; é, por isso, a torrente de um choro
infindo que obriga a ver partir os mensageiros de mãos vazias, e não
qualquer outro motivo. A explicação, remetida a seu irmão Quinto,
terá, por certo, duplo efeito: justificar a pouca abundância de notícias,
mas, acima de tudo, provocar comiseração no destinatário, de forma a
motivá-lo para mais se empenhar na sua defesa. O exagero, como se
sabe, é um processo retórico eficiente; habituado à amplificatio em outras circunstâncias, não deve constituir surpresa que Cícero a ela recorra,
em obediência a estratégia bem arquitectada, no seu próprio caso:
Nam quod ad te pueri sine litteris ueneriint, quantum ilides nan fuisse iracundiam causam, certe pigritia fuit et quaedam infinita uis lacrimarum et dolor.
Haec ipsa me quo fie tu putas scripsisse?
E, pois os mensageiros te chegaram sem cartas, bem vês que o motivo
não foi qualquer desavença, antes a preguiça e a torrente infinda de lágrima*
e a dor. Esta mesma carta, és tu capaz de imaginar no meio de que pranto
eu a escrevi? 4 9

Nem à própria filha, a quem dedica um afecto desmedido, consegue
escrever, impedido pela força de lágrimas incessantes 5". E, por vezes, ao
abalançar-se a uma carta, não logra levá-la até ao fim, já porque a violência do pranto o impede de prosseguir, já porque teme não ser capaz
de esconder a situação de profundo abatimento em que se encontra e,
cm consequência, arrastar a família para desgosto de iguais proporções:
tietum

Non queo reliqua scribere; tanta uis lacrimarum est: tteque te in eumdem
addueam.

Não sou capaz de escrever o resto, tamanha é a força das lágrimas;
e não vou arrastar-te para um pranto semelhante 5 1 .

«

63 (Fam. 14.4).

49

66(Q./r. 1.3),

50 79 (Fam. 14.2).
?i 82 (Fam. 14.1).
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Enfim — um novo topos que há-de vir a tornar-se usual a partir de
Ovídio , o derradeiro obstáculo que o choro provoca ao contacto
epistolar: derramado sobre o papel, banha-o e apaga, assim, as letras
que a mão vai traçando. Cícero, neste caso, adopta a perspectiva do
receptor; as missivas que lhe chegam de um amigo, recebe-as entre
lágrimas, a ponto de, depois de dar início à leitura, ter dificuldade em
concluir, porquanto as letras estão já quase apagadas: lacrimis prope
delem — «quase as apaguei com as minhas lágrimas>> í 2 .
Não obstante ser possuidor de armas fornecidas por aturada formação filosófica, deixa perceber que são remotas as hipóteses de sair
do fosso onde se encontra. Só o regresso pode permitir a recuperação
de forças e voltar a encarar a vida com os olhos de outrora. Às várias
acções que empreende subjaz, de algum modo, esse objectivo; alcançar o regresso a Roma, a reentrada, se possível triunfante, na Vrbs.
Não obstante as palavras de maior angústia pareçam apontar em sentido
inverso, é por esse princípio que norteia a sua actuação: a obediência
a uma estratégia lucidamente delineada. Aquele que, vezes sem conta,
soube usar da palavra para alcançar a vitória diante dos juízes, não
desdenha, agora, conhecimentos e experiência para advogar (ou tentar
que outros advoguem) a sua própria causa.
A amplificaíio, de que as lágrimas são um elemento, a par de tantos outros, é uma das armas ao serviço de um tal combate.
Recurso de particular significado, na medida em que se articula
com um outro, de não menor utilidade: a procura de advogados em
Roma, amigos próximos do poder, que possam converter-se em instrumentos por si dirigidos ou orientados à distância.
Séneca há-dc procurar valer-se de gente muito chegada ao Imperador, por exemplo Políbio, e isso custar-lhe-á a indignação dos vindouros,
que dificilmente lhe perdoam o ter assim baqueado: Ovídio serve-se da
esposa ... e dos poemas; Cícero deita mão dos que lhe estão mais próximos, independentemente de terem ou não acesso directo aos centros
de decisão. Quinto, seu irmão, e Ático hão-de ser os mais solicitados;
mas também Tcrência. Neste particular, o desterrado de Tomos virá.
uma vez mais, a imitá-lo, ao exprimir à esposa o desejo de que continue
em Roma, onde pode ser-lhe mais útil, em vez de se lhe juntar nas
margens do Ponto, onde só a aceitaria depois de perdidas todas as

"
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esperanças. Assim se passava já com Terência, a quem o marido afiança
ser a ela que cabe o onus do sustinere a sua causa 53.
Poderá, admite, deixar Roma e vir reunir-se a ele; mas somente no
momento em que a esperança de regresso esteja de todo esgotada:
Si est spes Hostri redit us, earn confirmes et rem adiuues: sin, ut ego metuo,
transactum est, quoquo modo potes ad me fac uenias.

Sc esperança há no meu regresso, dá-lhe o teu apoio e advoga essa causa.
Se, pelo contrário, como receio, tudo está consumado, faz o que estiver ao teu
alcance para te juntares a mim -,4.

É, porém, limitada a crença em tais recursos. E, como acontece
à generalidade dos que sofrem forçadas ausências, a suprema expressão do pessimismo começa a ganhar forma: a ideia de morte.
Viver assim não suscita qualquer interesse; na ausência da esperança, a vida deixou de fazer sentido: Sin autem spei nihil est quae est
mihi uita? «Mas se nenhuma esperança, enfim, existe, que vida é a que
eu vivo?» 5S
Não hesita, por isso, em afirmar ao próprio irmão que o gosto
pela existência tem mais a ver com os outros do que consigo mesmo;
conservá-la-á, mas apena> enquanto puder sei útil a Quinto, para lhe
acudir em caso de necessidade; atingiu o limite das suas forças, acrescenta, chegou ao termo, para além do qual não é capaz de prosseguir:
dhttius in hac uita esse non possum — «não suporto viver por mais
tempo este tipo de vida» 56.
Nesta mesma carta, curiosamente, confessava o temor de se encontrar com Quinto, por estar certo do choque que a sua imagem, transformada pelo desgosto, nele iria provocar; já não é mais do que um
simulacro de outrora, quase um cadáver, uma efígie que mantém ilusoriamente um leve sopro de respiração:
Non enim ilidisses fratrem tuttm, non eum quem reliqlieras, non ettm quem
noras, non eum quem fiens flentem, prosequentem profieiscens dimiseras, ni
uestigium quidem eius nee simulacrum sed quamdam effigiem spirantis mortui.

Não terias visto o teu irmão, não aquele que havias deixado, não aquele
que conhecias, não aquele que, entre lágrimas tuas, havias deixado a derramar-se em lágrimas, que, ao partires, te acompanhava, nem sequer um ves53 $4(Fam. 14.3).
54 63 (Fam. Í4.4).
55 73 (Ait. 3.15).
» 66 {Q.fr. 1.3).
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tígio dele, um arremedo, mas uma espécie de imagem de um cadáver ainda a
respirar 57 .

Uma tal convicção, há-de conservá-la até ao fina] dos escassos oito
meses de expulsão de Roma. Mesmo quando tudo se preparava já para
a abolição da pena, quando o regresso era praticamente uma certeza,
temia ainda, angustiado, uma hipótese de tudo vir a desmoronar-se, e
de a esperança, tão longamente alimentada, se traduzir em profunda
frustração. A ideia era-lhe insuportável: e clamava que potius uita
quant pátria carebo — «prefiro, antes, perder a vida que a pátria» 58,
Trata-se de um sentimento fúnebre, nascido no dia da partida,
não fosse este geralmente olhado, na literatura de exílio, como o dia
das próprias exéquias. Nesse preciso momento, preferia, antes, ter
morrido, seguro como estava da ruína que o futuro fazia antever.
Consciente de que lhe não restava outra alternativa senão partir,
rápido se esquece de quantos ensinamentos colhera, aqui e ali, nas
várias escolas que frequentou; em certos instantes, a dor sobrepõe-se
em valia à razão, mesmo se exercitada na disciplina da lucidez. A primeira reacção, simultânea à recusa da partida, foi a opção pelo suicídio:
a morte com glória, para escapar ã ignomínia do desterro.
O suicídio: outro motivo que Ovídio e um sem-número de herdeiros dos seus temas hào-dc cultivar até à exaustão. Carta após carta,
evoca-se esse fascínio súbito pelo precipício salvador, a atracção irresistível pela aniquilação definitiva, o braço ou braços que sustiveram o
último movimento. Evocação pouco gratificante, quase sempre. Pena-Ihc que Ático, aquele que mais vezes é mencionado como seu salvador
no instante vital e derradeiro, o tenha impedido, com o seu gesto, de
aceder à tranquilidade, de fugir às agruras do presente. Foi, insiste,
uma decisão errada, um peccatum, mesmo, a cuja expiação é, agora,
forçado 59. Será possível, um dia, passar do queixume ao agradecimento? A pergunta queda-se pelo desejo, que o presente ainda não
logra confirmar:
Vtinam iUum diem uideam cum tihi ti^cim grafias quad me uiuere coegisti!
Adluic equidein nalde me paenitet.
Oxalá veja eu o dia em que possa agradecer-te por me leres forçado a
viver; o certo c que, até ao presente, só tenho motivos para o arrependimento (,°.

í?
58
s»
"0

Ihidcm.
87 (Att. 3.26).
65 (Att. 3.9).
57 (Att. 3.3).
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Arrependimento: uma das palavras mais repetidas de cada vez
que se evoca a tentativa — baldada — de pôr cobro à existência:
Me, mi Pompom, ua/de paenitet uiuere: qua in re iiputl me tu piurimum
uaiuisti.
Quanto a mim, meu caro Pompònio, muito me arrependo de permanecer
com vida: e em tal decisão, foste tu quem, junto de mim, mais influência teve 61 .

Os argumentos a que amigos e familiares terão deitado mão nesse
instante decisivo, não os esconde. Entre eles, mencionam-se as lágrimas
da esposa e dos filhos, a impedi-lo de levar a cabo o gesto, não obstante
continue a reconhecer que teria sido bem mais aigno e que teria permitido escapar a parte considerável dos padecimentos:
Lacrimae meonim me ad mortem ire prohiberunt ; auod cette et ad honest litem et ad effugiendos intolerahiles dolores fuit aptissimum.
As lágrimas dos meus impediram-me de me encaminhar para a morte;
o que era, por certo, bem mais adequado à dignidade e a evitar padecimentos
insuportáveis 62 .

Outro, o próprio irmão, a quem o ligam laços de especial afecto.
Terem-lhe dito que na sua vida assentava, em larga medida, a segurança de Quinto e que, por outro lado, a sua morte lhe poderia ser fatal.
terá sido não menos decisivo: testor omties deos hac una uoce a morte
esse reuocatum — «tomo todos os deuses por testemunhas de que fui
arrancado da morte somente por estas palavras». E por entre queixumes, em todo o caso, que se diz vencido pela contrariedade, pois outra
coisa não é manter-se no meio dos vivos: bem melhor seria o contrário
utinam me tnortuum prius ilidisses aut audisses! — «oxalá me tivesses,
antes, visto morto ou ouvido dizer que morrera» 6 Í . Desejo póstumo,
ao que parece, e, por isso mesmo, obreiro de frustração, pois o tempo
propício a sucumbir passou já e não pode ser retomado:
Seio fuisse et Iwnestius moriendi tempus et utifíus.
Sei que houve um tempo em que podia morrer com maior honra e mais
vantagem 64 .

61

a
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60 (Att. 3.4).
12iQ.fr. 1.4).
b6(Q.fr. J.3).
ibidem.
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Palavras de uma carta a Ático, no entanto, deixam perceber que a
atracção pelo suicídio se não esvaiu ainda por completo; pelo contrário,
é o amigo que vai conseguindo, por obra de conselhos e, por certo, de
redobrados apelos ao bom senso, atenuar uma tal vontade: de cada
vez, porém, que as palavras de Ático surtem efeito, subsiste o arrependimento, quase inevitavelmente, como em ciclo fatídico de que se torna
difícil sair:
Quod me ad uitam uocas, imum efficis ul a me manus abstineam,
non potes ul me non nostri consilii uitaeque paeniteat.

a/terum

Pois me incitas à vida, somente consegues que eu sustenha o meu braço,
mas não te é possível fazer com que me não arrependa desta minha decisão,
e de viver <>-.

À esposa e aos filhos, por seu turno, confessa, não sem desalento,
o gosto por uma sede menos intensa de vida: Quoti utinam minus uitae
cupidi fuissemus - «E oxalá eu fosse bem menos sedento de vida!» 66
Confissão, apesar de tudo, menos amarga do que aquela que transmite
a Ático: há-de conservar a esperança, enquanto lhe parecer que algum
motivo subsiste ainda para nela se apoiar; no momento, porém, em que
o regresso se afigurar impossível, argumento algum será capaz de impedir aquilo que, desde o dia da partida, tanto vem ambicionando:
Nunc si ha sum quae speras, sustinebimus nos et spe qua tubes mteiuur;
sin ut mihi uidenlur firma sunt, quod óptimo tempore /acere non licuit minus
idóneo fiel.
Agora, se as coisas são como esperas, vou resistir e íirmar-me na esperança, como me ordenas; mas se, como me parece, são irreversíveis, o que me
não foi permitido fa2cr cm tempo azado, há-de ser feito em momento menos
próprio 6 7 .

O tempo passa, a solidão acentua-se e até mesmo uma tal decisão
se afigura penosa e difícil. A morte longe de Roma também não é o
remédio desejado. Morrer, sim, mas na pátria — eis um outro sentimento comum a todas as vítimas de degredo (e até, como sabemos,
aos próprios emigrados dos nossos dias). Uma vez mais, um topos
que Ovídio herdará e ao qual há-de conferir particular cambiante,
quando exprimir o desejo de que as suas cinzas, ao menos, venham

"5 62 (Alt. 3.7).
« 12(Fam. 14.4).
<>7 65 (Átt. 3.9).
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a conhecer o regresso e a ser sepultadas em Roma: o exílio conhecerá,
então, um fim: o fim possível68.
Ora deixa transparecer o desejo de morrer na pátria — ha mihi
salus ciliqua detur potestasque in pátria moriendi! («Assim me seja concedida a salvação e a possibilidade de morrer na pátria») 69 ; ora,
esvaída a esperança de obter a revogação da lei que o condenara,
decide partir para o Epiro, para os domínios de Ático, pois em nenhum
outro lugar lhe será mais fácil suportar vida tão infeliz, uel, quod multo
est melius, abiecero — «ou, o que seria bem melhor, pôr-lhe termo» 7o.
Estamos, pois, perante o mesmo sentimento contraditório que
há-de animar uma parte considerável das elegias ovidianas: o dia da
partida é encarado como se fosse o das exéquias, tão penosa é a ausência, pior ainda que um túmulo; daí decorre o lamento por não ter
levado a cabo a tentativa sedutora de suicídio; a pátria, porém, identifica-se com a ideia de retorno. Em consequência, torna-se duplamente
prisioneiro da morte — ora a deseja, ora a enjeita, ora a procura, ora
a recusa; mas não sabe subsistir sem a sua imagem obsessiva.
Compreende-se, portanto, que o dia do regresso seja encarado,
justamente, como um segundo nascimento: Diemque natalem reditas
mei — «o dia do meu regresso há-de ser um dia natalício» 71. E é por
isso que, depois de ter alcançado os seus intentos, já em Roma, à medida
que, pouco a pouco, vai procedendo à reintegração na vida pública c
no ambiente de outrora, confirma que a sua existência está a experimentar um segundo começo: Alterius uitae quoddam initium ordimur
«o começo de uma nova vida
é o que estou a empreender» 11.
Todo o homem e, em particular, o escritor possui uma forma de
eleição para manter a ligação com a terra-mãe, para lançar as raízes
em busca do torrão oiiginal: a escrita. Os livros que representam
Ovídio na viagem até Roma — a viagem que é lícito encetar — ou as
cartas de Cícero visam idêntico objectivo: tentar alcançar a pátria
através de um fluxo, o mais ininterrupto possível, de notícias, conseguir,
por meio da palavra, o que se não logra atingir através da presença
física. As notícias, que chega a desejar sofregamente, são uma forma
(ilusória, talvez, mas a única de que dispõe), de manter vivos os contactos com o mundo de que foi separado à força. Novidades de por-
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menor sobre Roma hão-de permitir-lhe, entre outras coisas, não alimentar esperanças infundadas; é o que leva a reclamar, junto de Ático,
precisão nas informações, ou melhor, que lhe escreva quae seis ut
erunt — «o que sabes, tal como, de facto, se passar» — e quae putabis
ut putabis— «O que pensas, exactamente como o pensas» 73 . E não se
cansa de transmitir a sede que tem de tais missivas: Sed uelim quam
saepissime litteras mittatis — «desejaria eu que muito amiúde me enviasses cartas ...» 74
Passemos dos lugares às pessoas: aqueles a quem vota o seu afecto,
consegue trazê-los até si com os olhos da imaginação. Ante óculos
assim define a presença, dia e noite, de amigos e entes queridos.
Décadas mais tarde, estas mesmas palavras hão-de vir a ser uma constante nas cartas escritas, a partir de Tomos, pelo poeta dos Tristia.
A semelhança é, uma vez mais, surpreendente:
Nam mi/ii ante óculos dies noctesque uersaris ; omitis labores te excipere
uideo: timeo ut susiineas. Sed uideo in te esse omnia.
Ê que tu, dia e noite, rodopias diante dos meus o l h o s ; chamas a ti todas
as c a n s e i r a s - eu bem vejo; receio que tuas forças não sejam bastantes. Mas
vejo que è em ti que tudo assenta 7? .

Ou, em outra carta:
Nam mi ante óculos dies noctesque uersatur squalor uester et maeror et
infirmitas ualetudinis tuae,
É que diante de meus olhos se revolve, dia e noite, a tua desolação e o
desgosto c a tua saúde debilitada 7t>.

Estamos, é bom de ver. não diante do filósofo que há-de vir a escrever toda uma sábia doutrinação, de matriz estóica, em torno da capacidade de resistência à dor, ao infortúnio, ao exílio, mesmo, mas diante
do homem que, face aos abalos da desventura, por pouco violentos
que se afigurem, dá mostras de uma fraqueza vulgar, exibe um comportamento não muito diverso do mais emotivo dos mortais. Não pode
ignorar-se, de facto, que todo este quadro de negrume e angústia repre-
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senta uma visão inquestionavelmente distorcida do real, um manifesto
exagero, se atendermos à escassa dimensão do desterro que o autor
experimentou. Uma tal atitude aceita-se, por isso. e comprcende-se,
quando entendida em obediência a uma estratégia devidamente arquitectada por um espírito que não olha a meios para conseguir o seu
intento máximo, ou seja, a reintegração plena, se possível triunfante,
na cidade.
E é, por certo, esse objectivo — ou antes, as dúvidas sobre a possibilidade de o atingir — o responsável pela criação de um mundo
repleto de emoções contraditórias, de paradoxos, onde, ao lado da
análise lúcida da situação e da busca de um retrato permanentemente
actualizado da vida política na Vrbs, se vai delineando um quadro
sentimental, fortemente pessimista, a patentear degradação de ânimo e
incapacidade de acção.
Uma teia tão contraditória de sentimentos pouco uniformes é bem
evidente ao nível da esperança; spes é palavra de ocorrência regular
nas cartas do exílio, seja para a arvorar qual estandarte, seja para
manifestar a sua perda.
No início, todas as notícias parecem susceptíveis de a alimentarem:
De re p. uideo te cofligere omnia quae putes aliquant spent mihi posse
adferre mutandarum rerum.
Sobre o Estado, vejo que reúnes todas as noticias que supões susceptíveis
de me trazerem alguma esperança de modificar a situação 77 .

Não muito depois, porém, quando lhe chegam palavras de incitamento endereçadas pela esposa, revela dúvidas e incertezas e responde
que id iielim sit eius modi ut recta sperare possimus - «quem me dera
houvesse forma de alimentar uma verdadeira esperança.» 7H
A oscilação de sentimentos acaba por tornar-se uma constante em
grande parte das cartas; a esperança somente logra subsistir se as palavras vindas de Ático, por exemplo, forem portadoras de uma notícia,
por pequena que seja, a indiciar possibilidades de regresso, se deixarem vislumbrar uma hipótese, conquanto remota, de recuperação de
casas, bens, riqueza, família 7Q.

77

62 {Att. 3.7.).
63 (Fam. 14.4).
79
É particularmente sugestiva, nesta matéria, a carta 73 {Alt. 3.15), cujo
linal é quase paradigmático: Quarefac tit omnia ad me perspeeta et exphrata perseribas tneque, ut fan's, uelis esse aliquem, quoniam qui fui el qui esse potui iam esse non
7
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Vîximus, floruimus, diz em uma das primeiras cartas, o que não
pode deixar de evocar as palavras que Salústio coloca na sua boca
depois da execução dos conjurados. Este desespero, visível desde os
momentos iniciais, acaba, pouco a pouco, por se tornar sentimento
dominante. Alimenta-lho a memória, pois, de cada vez que lembra o
fausto de que a ventura o privou, a dor adquire especial intensidade:
Nolo commemorare quitus rebus sim spoliatus, non solum quia non ignoras
sed etiam ne scindant ipse dolorem meum.
Não quero relembrar os bens de que fui despojado, não apenas porque
o não desconheces, como também para não dilacerar, eu próprio, a minha
dor *<>.
A crença na salvação dilui-se, sobretudo ao dar-sc conta de quantos esforços foi necessário j u n t a r para alcançar a sua expulsão, o mesmo
é dizer, q u a n t o s inimigos conseguiu congregar contra si:
Spes salutis perteiuiis ostendiíur. fnimici sum multi, inuidi paene ormes;
eicere nos magnum fuit, excluders facile est.
A esperança de salvação mostra-se demasiado difusa. Os inimigos são
numerosos, quase todos roídos de inveja; foi obra de monta desterrar-me,
vedar-mc o regresso é coisa fácil *'.

A generalidade destas emoções que Cícero deixa transparecer nas
cartas que foi escrevendo durante o tempo do seu exílio — o verdadeiro,
entenda-se — difere substancialmente das que há-de exibir, mais tarde,
quando do exercício de funções proconsulares na Cilicia e, por maioria
de razão, durante o exílio interno, psicológico, padecido em Roma,
por força do alheamento voluntário da vida pública.
As circunstâncias — importa sublinhá-lo — são distintas, conquanto a lucidez própria do filósofo e orador tenha tentado assemelhá-las, por uma questão de estiatégia. A prostração, todavia, está
longe de corresponder, em assuntos afectivos, a uma atitude meramente
táctica. Aqui, o abatimento e, em consequência, o desespero, o exa-

possum — «Por isso, esforça-te por me dares conta de tudo, depois de bem indagado
e investigado; tal como tens vindo a fazer, mostra vontade de que eu seja
alguém, porquanto aquele que eu fui e aquele que pude ser, não posso já sê-lo.»
E, na missiva seguinte {Ait. 3.16), afirma que a esperança alimentada por uma carta
logo é enfraquecida por outra.
«o 73 í^í/. 3.15).
xi 84 (Fam. 14.3).
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cerbar de emoções, a tónica exagerada e monótona em notações pessimistas, tudo isso resulta, em grande medida, da consciência da queda.
E esta, Cícero não se cansa de sublinhar que foi enorme:
Pequis umquam turn e.\ amplo statu, tarn in bona causa, (otitis facuitatibus
inge/iii. consiiii, gratiae, tamis praesidiis bonorum omnium eoncidit? Possum
obliuisti qui fuerim, non sentire qui sim, quo caream honore, qua gloria, quibus
liberis, quibus for funis, quo frat re?
Houve, alguma vez, alguém que tivesse tombado de tão alta posição,
quando se encontrava cm circunstâncias tão favoráveis, tão dotado de engenho,
de prudência, de encanto, tão protegido de todos os bons cidadãos? Poderei
eu esquecer quem fui, não sentir quem sou, de que honrarias estou privado.
de que glória, de que filhos, de que riqueza, de que irmão? S2

Possum obíiuisci qui fuerim? A memória. Eis o que, no ti m de
contas, une. do ponto de vista dos sentimentos, todo o homem vítima
de uma punição desta natureza. É ela que arrasta, em turbilhão, o
passado, é ela que gera o texto, é ela que corta amiúde as ligações
- a que chamamos esperança — com o futuro. Gratificante e nostálgica, reconfortante e dolorosa, quase sempre desesperançada — assim
é a memória. Paradoxal, portanto.
E a lembrança que lhe alimenta o diálogo epistolar — ou seja, em
diferido — que vai mantendo com quantos amigos em Roma deixou:
é ela que lhe traz diante dos olhos — os olhos da memória — aqueles
a quem vota mais afecto; é ela que o leva de volta à cidade. Mas é
também ela que o faz reviver os instantes da partida, é ela que lhe
permite ter consciência dos erros cometidos, que o força a reconhecer
— em vão, agora — que uma actuação diferente poderia ter ditado
sorte bem diversa, é ela, em suma, que sustenta amargamente a dor.
por lhe fazer presente a dimensão da queda e da desgraça, que lhe confunde, quase sempre, a esperança, aquela spes que lhe preenche, passo
a passo, as cartas, para raramente concluir da sua viabilidade
A memória — como o canto que dela se tece nos poetas (em Ovídio, por exemplo) — é fonte de paradoxos, porque é, ela mesma, um
paradoxo: o alívio que proporciona é vão. pois a dor que pretende
atenuar, torna-a presente e, por isso, mais viva e intensa.
Em meio da nostalgia, mormente se experimentada por uma personalidade ensimesmada e narcisista como é Marco Túlio Cícero, a epistolografia é o modo privilegiado para que a vítima se eleja autor e tam-
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bém tema do seu texto. Sem remissão, dir-se-ia. A menos que o retorno
se confirme.
Como, de resto, aconteceu. E esta é a derradeira diferença entre
Cícero e Ovídio. Não é certo nem facilmente comprovável se Ático
divulgou a correspondência do amigo e, em caso afirmativo, se a conheceu o cantor do fausto, do amor, da luz, da alegria, como era o poeta de
Sulmona ao tempo da sua vida na corte imperial. Mas o poeta herdará,
conscientemente ou não, toda uma temática propensa aos seus versos
tristes e elegíacos; a sua originalidade é bem menor do que usualmente
se pretende: o que, convenhamos, nenhum valor retira à obra poética
que nos legou, na medida em que a sua grande riqueza está no modo
como soube entoar, em tom monótono, como ele próprio reconhece,
um canto repleto de queixume.
Muitos dos temas, de facto, tinham raízes bem antigas, como provam as cartas de Cícero: a comparação com outrem, para concluir da
grandeza única da sua sorte; a afirmação repetida e inequívoca de que
é injusta a pena sofrida; a alusão subtil a uma certa sensação de culpa,
ainda que se limite a questões de ordem processual; a consciência
amargurada de que o tempo, usual lenitivo na adversidade e apaziguador, por Torça do hábito, de males múltiplos, não logrará, no seu caso,
exercer a costumeira acção benfazeja: a impossibilidade de comunicação e a solidão que daí decorre, com reflexos ao nível físico, nomeadamente no que toca ao emagrecimento, e ao nível moral, onde a prostração é absoluta, doentia: a debilidade do engenho, o qual, enfraquecido,
introduz irregularidade na escrita e, até, minimiza ou anula a vontade
de escrever; a incapacidade de suster a pena ou de gizar uma carta,
por força da torrente de lágrimas, um pranto tão abundante que chega,
também, a tornar ilegíveis os textos recebidos, por dissolver a tinta
com que foram escritos: a elaboração de uma estratégia de regresso,
assente, no essencial, na actuação da esposa na Vrbs; o convívio inevitável, desde os primeiros dias, com a morte: procurada, no momento
da partida, se são verdadeiras as repetidas alusões à tentativa de suicídio; ambicionada de novo, se o regresso for impossível, pois bem pior
que ela é a sorte do desterrado; mas, paradoxalmente, temida, se vier
a veriíicar-se longe da pátria: e, em consequência, desejada, se puder
ocorrer em Roma ou cm ambiente mais favorável.
Ao lado destes, Ovídio retoma igualmente outros temas, porventura de menor importância, mas nem por isso ausentes das cartas
ciceronianas: a sede de notícias, a procura de diálogo através de missivas regulares de e para amigos e familiares; a concretização, ante
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óculos, da presença daqueles a quem deixou, através dos olhos da
memória: a oscilação permanente e insuperável entre a spes, dificilmente sustida, e o desespero; enfim, uma exagerada prostração, nascida
da consciência reavivada da dimensão da queda.
O poeta de Tomos, como se sabe, há-de somar a estes outros motivos, de cuja presença não há vestígios na epistolografia do nosso filósofo e orador: a escolha de um paradigma de desterrado, a figura do
Ulisses homérico, peregrino infatigável em busca da sua ítaca e da sua
Penélope: a consciência do espaço, imenso e quase insuperável e que.
tal como o tempo, contribui para avivar ainda mais a dor da ausência;
o retrato pessimista, negativo, profundamente disforico, do ambiente
circundante, marcado por povoações bárbaras e selvagens, insuportáveis invernias, e uma aridez infinda e tenebrosa; a insegurança permanente, por força dos povos hostis que cercavam Tomos. Acrescentados
a quantos herdará de Cícero, estes haverão de tornar-se os tópoi nucleares da literatura de exílio, e dos quais ela, em particular a poesia, terá
dificuldade em prescindir.
O filósofo, entretanto, robusteceu o espírito durante estes oito meses,
mas não só — também ao longo dos muitos anos de participação intensa
na vida pública, em Roma; ao cabo de lutas, de amizades que se
fazem, desfazem, refazem, de intrigas, de triunfos ilusórios e consideráveis fracassos, foi ganhando solidez uma personalidade enriquecida
por experiências fecundas.
A reflexão filosófica, em particular nos momentos de retiro e
alheamento da vida pública, tornava-se um dos objectivos desta vida
intensa; de tempos a tempos, o político e orador buscava o ermo, o
encontro consigo mesmo, para traduzir em pensamento os resultados
da vida activa. Dir-se-ia que o torvelinho incessante da política, com
suas insídias e violências, era uma espécie de soro vitamínico de que
Cícero nutria o seu pensamento reflexivo, para depois lhe dar forma
em meio do silêncio e afastamento.
O resultado nem sempre estava de acordo com as primeiras sensações transmitidas antes da longa experiência. Por vezes, até, tende a
con trad izê-las. A filosofia não é propensa a corroborar emoções,
antes instrumento eficaz no arrefecimento do ânimo.
As TiLsiuianas surgem ao cabo de muitos anos intensamente vividos e herdam deles preciosos ensinamentos. O ânimo endureceu,
calejou, como soe dizer-se, carreou para o filósofo — e quem sabe se
para o homem
lições que, nos primeiros anos, lhe teriam sido bem
úteis. Qucstiona-se sobre a felicidade: e sobre as suas relações com a
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sabedoria. A dor, a morte, o exílio, que significam para o homem
sábio?
A morte, aquele mal que, em tempo de privação da pátria, se apresentava com cores, apesar de tudo, mais sorridentes que o degredo,
a morte não é um mal. Não passa, no fundo, de quamdam quasi migrationem commutationemque uitae — «uma certa forma de transmigração e deslocação da vida» 83 . Além do mais, a alma reside no corpo
tamquam alienae domi, ou seja, como se vivesse «em casa alheia», 84
e, conforme dizia Anaxágoras, «de toda a parte é o mesmo o caminho
para o Hades» — undique enim ad inferos tantumdem uiae est 85 .
O que pensa da morte não está muito em consonância, pois, com
os temores que lhe encheram de pranto as cartas de exílio. Nem poderia estar, uma vez que as lágrimas derramadas sobre os escritos desse
tempo e que retratavam, conforme amiúde afiançava, a tristeza do
quotidiano, as lágrimas mais não eram que indigna expressão do
homem; mal estiveram os poetas que as pintaram nos seus heróis; razão
tinha Platão para os expulsar da cidade m.
Quanto à dor, seja ela de que natureza for, não é também um
87
mal . E, ao contrário do que afirmava nas cartas vindas da adversidade, sobre ela triunfa o tempo, a patientia, o labor, a consuetude 8H.
A habituação — consuetudo — é. de resto, ideia-base no desenvolvimento do conceito de labor, no que diz respeito aos mecanismos para
fazer frente à dor.
Quanto à sensação de culpa que, como se viu, o havia atormentado
nos dias de desterro, contesta-a agora (e contesta-sc), na medida em que
um tal sentimento não pode existir em relação a factos de que um
homem não é responsável. O erro, face à desgraça, reside na incapacidade de antever que ela pode surgir de um momento para o outro;
de modo diverso do que sustentam os epicuristas, a previsão du mal não
é fonte de tristeza, antes remédio eficaz para lhe fazer frente. A consciência de que a uma situação de desconforto pode sempre sobrevir
uma outra ainda mais desconfortável é, na maior parte dos casos, a
melhor preparação para as vicissitudes da vida 8,;.
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Ibidem, 13.32-15.35.
Ibidem, 3.16.34.

SEMENTEIRAS DE TRISTEZA

1K7

Em determinado momento, o filósofo deixa perceber que colheu
com excelente proveito a lição da própria experiência; é, pelo menos,
o que pode deduzir-se das palavras a respeito do sofrimento, quando
afiança que depende de nós afastá-lo, pois o homem possui, a todo o
tempo, capacidade de adaptação às circunstâncias; e ainda uma prova
incontestável, nascida de quanto disse nos três primeiros livros: os que se
deixam submergir pela dor, ainda que inadvertidamente, acabam sempre
por sair dela, por sua espontânea vontade, ao cabo de algum tempo 90 .
Não pode duvidar-se de que Cícero, em tal afirmação, tem presente
a sua própria vida e quanto ela lhe ensinou.
O problema do exílio é reservado para a fase final desta especulação,
uma vez que, a atender às cartas dos dias em que o conheceu na carne.
é um dos piores males reservados ao homem.
A conclusão, agora, tende para direcção bem diferente. Se sentir
necessidade da pátria fosse motivo de entristecimento, as províncias governadas por Roma estariam repletas de gente miseranda, pois não são muitos os qje têm oportunidade de regressai às localidades de origem'*1.
Mais; o exílio, vista a íigor a natureza das coisas, pouco difere de
uma peregrinação continuada, na qual consumiram a idade inúmeros
filósofos. E nem sequer pode ser apodado de ignomínia, pois dela não
é passível o sábio 1J2.
Razão tinha Sócrates, finalmente, para se afirmar mundanas, ou
seja, «cidadão do universo», uma vez que pátria est ubicumque est bene
«a pátria é onde quer que se esteja bem» 93 . O mesmo se dirá, enfim,
de tantos outros filósofos.
Não se trata — importa sublinhá-lo
de adesão súbita e inesperada a nova corrente de pensamento; nem sequer do aproveitamento,
em jeito de fulguração, das lições colhidas na experiência mais recente.
Pelo contrário, desde há algum tempo que Cícero vinha a revelar acentuada propensão para este tipo de concepções. Já em 54 a.C, aliás,
recorrera a raciocínio não muito diverso para consolar Tito Fádio Galo,
então vítima de condenação igual à que ele mesmo sofrera anos antes g4 .
Face a uma tal desventura, o seu destinatário deveria deitar mão das
armas que a filosofia lhe punha ao dispor, racionalizar o comportamento e agir em conformidade. E entrava em pormenores, através
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de raciocínio assente em seis pilares essenciais. Impõe-se em tal
adversidade:
— Exibir torça e energia.
- Reflectir sobre o tempo presente quo naii stoma.
Reconhecer que, apesar de tudo, são mais valiosos os bens
alcançados com a coragem do que os arrebatados pela Fortuna.
— Aceitar a dimensão da queda, atendendo ao percurso ascendente
que lhe subjaz, pois quem alcançou o que muitos uiri noui não
conseguiram, é natural que perca também o que muitos nobres
não perderam.
— Compreender que a vida pública comporta tais riscos: a iminência da ruína.
Sublinhai os elementos positivos, como, por exemplo, a conservação de esposa e filhos.
Uma lição
fazer sua.

que

Cícero, cm dias de provação, não soube

A dura aprendizagem da idade havia sido, entretanto, proveitosa.
Reconhecia-o, um ano antes das Tusculunas, nos Paradoxos dos Estóicos,
a obra filosófica onde mais tempo se detém a rever os golpes que a
fortuna lhe havia infligido, nomeadamente o desterro.
O homem que a si próprio se basta
qui est lotus aptus ex sexe que firma em si mesmo, e não alhures, o futuro, esse é o homem feliz °5.
Aquele que se entrega à mercê da ventura, ou seja, se não é ousado
reconhecê-lo, o próprio Cícero, ao tempo da provação, esse censura-o,
nega-lhe a possibilidade de aceder, alguma vez, à felicidade.
Mudança vultuosa, convenhamos, no pensamento de quem escreveu as cartas; uma transformação nascida do sofrimento
laboram—,
de longas vigílias consagradas à meditação — euigilaruni curac et
cogitationes meae —, que permitiu calejar contra a fortunae teméritas,
contra a inimicorum iniuria <>6.
Depois de longo aprendizado, o exílio não é mais que um fantasma
inofensivo, a atemorizar apenas os que não possuem ousadia bastante
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para viver além dos estreitos limites de um só lugar, não aqueles que
têm todo o universo na conta de sua pátria:
Exilium <lenibile est> autem illis quibus quasi circumscriptum est habitandi locus, non iis qui omitem orbem terrarum unam urbem esse ducuni.
O exílio, enfim, < é terrível> para aqueles que como que são forçado»,
a restringir a morada a um lugar exíguo, não para os que têm todo o universo na conta de uma cidade g7 .

Um olhar retrospectivo sobre tudo o que lhe havia sucedido, agora
que os factos estão longe e tantos outros tormentos ensinaram a olhámos com bem maior frieza, conduz inevitavelmente a afirmações bem
opostas a quantas preenchem as cartas de 58.
É esse o sentido do Paradoxo IV: contemplar de longe o passado e
redimir o filósofo das considerações feridas de emotividade humana
que os acontecimentos, com toda a sua turbulência, lhe ditaram nessa
época.
Os juízos de valor do homem de leis confundem-se. aqui. com os do
filósofo.
Cabe, por certo, ao primeiro, ao jurista, a responsabilidade da
conclusão expressa nas palavras finais do texto, todo ele um libelo
implacável, mais duro, agora, do que dorido, contra Clodio'^:
Non igitiir. ubi quisque erit, eius loci ius tenebil, si ibi aim legibus esse non
oporiehit.
Nenhum homem, portanto, no sitio onde está, há-de usufruir do direito
desse lugar, se estar aí lhe não for consentido pelas leis.

Digamos que o filósofo busca firmar os seus pontos de vista em
argumentos de dupla natureza: subjectiva, sem deixar de ser lógica,
mas também jurídica. É a ordem legal, no fim de contas, a confundir-se,
aqui, com a ordem intelectiva.
A subtileza de pensamento conduz, por seu turno, à apreciação da
cidade, na esteira dos vários tratados de filosofia política anteriormente
escritos. Um lugar onde mais não havia que bandos de salteadores c de
ladrões — praedonum conewsus el latrocinium — não era uma cidade "7 Parad. 2.18.
• s Não parece contestável a opinião, hoje generalizada, de que o destinatário
intratextual, o referente do tu amiúde repetido neste texto, c o tribuno da plebe
que. cm 5H, foi responsável pela condenação.
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non chatas eratm. A dedução, logo a seguir, obedece a lógica bem simples: itaque pulsus ego ciuitate non sum, quae nulla eraî — «assim, eu
não fui expulso da cidade, pois nenhuma existia» 10().
E regressa, em consequência (e, talvez, inadvertidamente), a um dos
temas que lhe fora caro nas cartas: afirmava-se. então — convém
recordá-lo de novo —, injustiçado, por ser vítima de punição severa,
a troco, não de um crime, mas dos brilhantes serviços prestados à pátria.
Retoma, agora, a mesma ideia, para provar ter sido sempre um cidadão
ego semper tinis —. ao contrário do seu carrasco, a quem se dirige
nestes termos:
At tu ciuem ah hoste natura ac toco non animo factisque distinguis?
Distingues tu, porventura, o cidadão do inimigo, em função da natureza
e do lugar, e não em função do carácter e dos feitos? 101

Logo a seguir, depois de enumerar as atrocidades cometidas por
Clódio, invectiva-o, em pergunta retórica que não deixa espaço à ambiguidade:
Et me lua no mint- appellas, cum amues meo discessu exulasse rempubticam
patent?
E a designação que a ti cabe, tu ma atribuis, quando é opinião de todos
que. com a minha partida, foi a República que foi condenada ao exílio? I02

Em suma, os papéis de vitima c de carrasco estavam trocados:
a pena reservada a um criminoso havia sido infligida a um cidadão
exemplar:
Nescis exilium sceierum esse poenam, meum iilud iter oh praeclarissimas
res a me gestas esse susceptum?
Não sabes que o exílio é punição por crimes, e que essa minha viagem,
eu a levei a cabo, por força dos feitos notáveis de que fui obreiro? 10-1

Por tortuoso que o raciocínio possa parecer, o corolário é lógico
e não permite outra conclusão que não seja o triunfo, tardio, embora,
sobre os inimigos. Ao fim de largos anos, Cícero tinha enriquecido o
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ânimo com um capital de múltipla natureza: a alegria do regresso, ou
melhor, de vários regressos: o sabor da vitória, ou antes, da derrota
dos adversários; a robustez da experiência, ora reconfortante, ora
amarga, mas sempre fecunda: e, acima de tudo, a sabedoria arduamente cultivada em prolongados encontros consigo mesmo e com a
reflexão filosófica. Aí, ao entroncar o pensamento na corrente estóica
que animara outros que, em tal matéria, o haviam precedido, encontra
ã resposta para as angústias do passado:
O mues scélérat i atque impii, quorum tu le (fucem esse profiler is, quits leges
exílio adfici uoluní, exales sum, etiamsi solum non mutarint.
Todos esses criminosos e desbragados de quem te orgulhas de ser chefe,
que as leis pretendem punir com o exílio, esses são exilados, mesmo sem terem
experimentado mudança de terra l04 .

O círculo fechou-se. A viagem que iniciámos em (im de vida regressou ao ponto de onde partiu: o ermo solitário, onde o filósofo, por decisão sua, decidiu encerrar os dias, submerso na meditação, se bem que
semeada de experiências sem conto. Um percurso que, deliberadamente
também, começámos e concluímos, como as duas pontes de um círculo, em um mesmo lugar — a robustez estóica. Viagem contestável,
sem dúvida
mas as duas pontas de um círculo, situa-as o seu observador onde mais lhe apraz.
Olhada de longe, a esta distância, que converte o breve lapso de
uma década e meia em minúsculo ponto, como quando se contempla,
no horizonte, o infinito, a obra de Cícero parece semeada de contradições. Disso o terão alguns acusado, como, mais tarde, a Séneca, por
circunstâncias não muito diversas.
Observemos, porém, de mais perto: a uma distância tão breve que
permita vislumbrar o longo e acidentado caminho; ou, se se preferir,
a uma distância tão breve que possibilite distinguir o homem de corpo
inteiro no retrato que dele faz o pensamento vulgar, com a sabedoria
que lhe é própria: o cérebro, onde a especulação se desenrola, a lógica
funda raízes e a filosofia se constrói, lá em cima, no topo: o coração,
de que a vida se alimenta — dizem —, mas onde as emoções se entrechocam, mais abaixo e, sobretudo, bem no íntimo, em recessos menos
acessíveis.
Hsta dualidade, porque o é. leva os detractores a afirmarem a exis-

<M Parati. 4.31.
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tência de dois rostos c a dar-lhe o nome de contradição; mas pode
conduzir também, em perspectiva diversa, a contemplar, não sem
fascínio, as duas faces de um só rosto. Um rosto humano.
A esta distância, ao lançar o olhar sobre o ponto próximo do
infinito, tudo se confunde.
A escadaria do poder desmorona-se. A montanha, lá no alto, bem
perto do cume — do poder , junta em fio que mal se distingue, como
o gume de uma lâmina, as sendas ásperas c as veredas frondosas. As
escarpas diiuem-se. O cume e o abismo são um só.
Que me perdoe o filósofo um pouco de fantasia: essa pode ter sido,
em súbita fulguração a consciência de Cícero, no areal da praia derradeira. Oferecer o colo ao cutelo implacável dos esbirros de António
era, afinal, aceitar o último golpe da lâmina em que a vida se convertera
No instante supremo, supremo como um vértice, e instante como
um abismo, a escadaria do poder desabou. Acaba sempre por desabar.
Era — é — será — o seu destino de poder: a derrocada.

