
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE LETRAS 

BACHARELADO EM LATIM 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fernando Miranda Fiorese Furtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLAMAÇÃO MAIOR 12 DE PSEUDO-QUINTILIANO:  

OS QUE SE ALIMENTARAM DE CADÁVERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA 

2016 



 
 

 

FERNANDO MIRANDA FIORESE FURTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLAMAÇÃO MAIOR 12 DE PSEUDO- QUINTILIANO: 

OS QUE SE ALIMENTARAM DE CADÁVERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Orientadora: Profª. Drª. Charlene Martins Miotti         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA 

2016 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à disciplina de TCC em Letras – Bacharelado 

em Latim da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, como requisito parcial para obtenção do 

grau de Bacharel.  

                           



 
 

 

FERNANDO MIRANDA FIORESE FURTADO 

 

 

 

 

 

 

DECLAMAÇÃO MAIOR 12 DE PSEUDO- QUINTILIANO: 

OS QUE SE ALIMENTARAM DE CADÁVERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 

 

 

 

 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 

-- 
 
 

_______________________________________ 
 

Profª. Drª. Charlene Martins Miotti - Orientadora 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

 
 
 

 

________________________________________ 
 

Prof. Dr. Fábio da Silva Fortes 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

 
 

 
 
 

________________________________________ 
 

Profª. Drª. Neiva Ferreira Pinto  
Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, em primeiro lugar, a minha orientadora, Profª. Drª. Charlene Miotti, que foi 

fundamental para que esse trabalho fosse possível. Agradeço também aos professores de 

Latim da Universidade Federal de Juiz pelo papel que desempenharam na minha formação. 

Agradeço ainda a minha família por conseguir, com seu apoio, tornar esta tarefa um pouco 

mais leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a tradução de uma declamação das 19 

compreendidas nas Declamationes Maiores tradicionalmente atribuídas a Quintiliano, a 

Declamação 12, A Cidade que se Alimentou de Cadáveres (Pasti Cadaveribus). Primeiro, 

apresenta-se uma introdução que disserta sobre a história da declamação e sobre a autoria e 

datação das Declamationes Maiores; em seguida, a tradução. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Retórica, Declamação, Declamações Maiores, Pseudo-Quintiliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to present a translation of one declamation of the 19 comprised in the 

Declamationes Maiores traditionally ascribe to Quintilian, Declamation 12, The City that Fed 

on Corpses (Pasti Cadaveribus). First, we present an introduction that discusses the history of 

declamation and the authorship and datation of the Declamationes Maiores; then the 

translation. 

 

KEYWORDS: Rhetoric, Declamation, Major Declamations, Pseudo-Quintilian. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Constantin Ritter abre o seu “Die Quintilianischen Declamationen” com a afirmação 

de que “as declamações de Quintiliano, cujo estudo o presente trabalho tomou como objeto, 

estão entre o menos conhecido de tudo que nós temos de toda a literatura romana
1
” (RITTER, 

1967, p. 1). No Brasil, do que temos notícia, sua afirmação permanece em larga medida 

verdadeira
2
. Para além das Declamationes minores e maiores, tradicionalmente atribuídas à 

Quintiliano, o corpus latino declamatório compõe-se de duas outras grandes entradas, o 

Oratorum et rhetorum sententiae diuisiones colores, de Sêneca, o Rétor, e as 53 Declamações 

de Capurnius Flaccus, declamador imperial do século II d.C./e.c. 

A declamação latina
3
 se divide entre suasoriae e controuersiae. As suasoriae são 

exercícios de composição de discursos deliberativos, isto é, que objetivam persuadir ou 

dissuadir a uma ação futura, como, por exemplo, “Cícero delibera se pede ou não desculpas a 

Antônio
4
”. Tinham usualmente temas históricos. Poderiam ser feitas na terceira pessoa, 

quando o declamador aconselha Cícero e é suasoria propriamente dita, ou na primeira pessoa, 

quando o declamador fala como Cícero e chama-se prosopopeia ou deliberatiua
5
. A 

controuersia é um exercício de composição de um discurso judicial, ou seja, um exercício de 

acusação ou de defesa em relação a uma ação passada. Elas envolvem uma situação mais 

complexa, i.e., envolvendo mais fatores, o que por vezes pode emprestar-lhe um aspecto 

rocambolesco, como, por exemplo, a primeira controvérsia do livro de Sêneca:  

 

LIBERI PARENTES ALANT AVT VINCIANTVR. Duo fratres inter se dissidebant. 

alteri filius erat. patruus in egestatem incidit. patre vetante adulescens illum aluit. 

ob hoc abdicatus tacuit. adoptatus a patruo est. patruus accepta hereditate locuples 

factus est, egere coepit pater; vetante patruo alit illum. abdicatur.  
 

Devam os filhos amparar seus pais ou ser presos. Dois irmãos estavam brigados 

entre si. Um deles tinha um filho. O tio ficou pobre. Apesar de o pai proibir, o jovem 

o amparou. Deserdado por isso, nada disse. Foi adotado pelo tio. Recebendo uma 

herança, o tio ficou rico, o pai começou a passar necessidades; apesar de o tio 

proibir, o ajudou. É deserdado. 

Sêneca, Contr. I, 1
6
 

                                                           
1
 „Die quintilianischen Declamationen, deren Untersuchung die vorliegende Schrift sich zum Ziele gesetzt hat, 

gehören zu dem Unbekanntesten von allem, was wir von der ganzen römischen Literatur besitzen“. 
2
 Das dissertações e teses que tratam de declamações, apenas Costrino, 2010 trata de um dos três grandes 

exemplos declamatórios latinos, o texto de Sêneca. Silva, 2016, traduz e analisa declamações gregas imputadas a 

Corício de Gaza. 
3
 Em grego, ambos são agrupados sob o nome μελέτη, que os rétores dividem entre histórica e fictícia (RUSSEL, 

1983, p. 10)  
4
 Suas. VI. Tradução de COSTRINO (2010, p. 74). Deliberat Cicero, an Antonium deprecetur. 

5
 Cf. BONNER, 1949, p. 53. Sobre prosopopeia, cf. COSTRINO 2010, pp. 38-44. 

6
 Tradução própria. 
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Poderia ser realizada na primeira pessoa, quando o declamador se pronuncia como se fosse o 

acusador ou defensor, ou na terceira. Bonner (1949, p. 52) afirma que o mais comum era a 

primeira pessoa, mas,por vezes, quando a pessoa não poderia falar na prática jurídica real em 

razão do decoro, seria costumeiro usar a terceira. Clarke (1996, pp. 64, 92) comenta que a 

prática de defender ou acusar por si mesmo seria grega, em Roma seria usual utilizar-se de 

advogados e, por vezes, mais de um, o que vai ao encontro da Sophistópolis
7
 que Russel 

(1983, pp. 21-39) delineia como pano de fundo das declamações. Falaremos primeiro das 

origens da declamação na Grécia e de sua introdução em Roma, para em seguida falarmos em 

específico das Declamationes atribuídas a Quintiliano, com destaque para as Maiores. Ao fim, 

apresentamos a nossa tradução da Declamação Maior 12 de Ps.- Quintiliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 A Sophistópolis de Russel (1983, pp. 21-37) é o resultado da tentativa de formar uma imagem da cidade 

imaginária na qual os eventos discutidos nas declamações se passariam: “É, obviamente, uma cidade grega e 

cultua deuses gregos. Mais importante, ela é (como a Atenas clássica) uma democracia, onde o rétor – ao mesmo 

tempo político e perito em oratória – é uma espécie de herói” (RUSSEL, 1983, p. 22). 
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2. BREVE HISTÓRIA DA DECLAMAÇÃO 

 

2.1. GRÉCIA 

 

A declamação tem raízes na Grécia do século IV a.C., mas a composição de discursos 

fictícios já era, de certa forma, tradicional (RUSSEL, 1983, pp. 15-16) e presente, por 

exemplo, na história (Tucídides) e na épica (Homero), mesmo antes do começo do ensino 

sistemático de retórica pelos sofistas nos fins do século V a.C. Uma das características do 

método de ensino sofístico era, segundo Kennedy (1959, p. 169), o método expositivo: “[…] 

seu dispositivo educacional mais característico, seja qual fosse o assunto em questão, era o 

discurso, muitas vezes exibicionista, longo ou curto, no qual o sofista se comprometia a 

demonstrar a sua posição artisticamente
8
”. Apesar de seu método ser marcado pela oralidade, 

seus discursos poderiam ser transcritos a fim de servirem como modelos e esta parece ser a 

natureza de discursos como os Palamedes e Helena, de Górgias, Ajax e Odisseu, de 

Antístenes, e as Tetralogias de Antifonte, apontados como predecessores da declamação. Tais 

discursos, no entanto, como aponta Silva (2016, pp. 64-66), diferem das declamações romanas 

e das μελέται gregas que as sucedem, tanto na forma (mais simples, não incluem os 

προγυμνάσματα
9
) quanto no tema (quando não tinham temas genéricos, seus temas eram 

mitológicos). As tetralogias são os que mais se aproximam das controvérsias imperiais. São 

três grupos de quatro discursos, cada quarteto dedicando-se a um tema diferente, dois para a 

acusação e dois para a defesa. No entanto, apesar das proximidades, suas personagens se 

afastam dos presentes nas declamações posteriores (SILVA, 2016, p. 64, n. 23). 

A introdução das personagens-tipo que marcariam os exercícios declamatórios
10

 ter-

se-ia dado no século IV a.C., marcando o início de fato da tradição escolar grega (RUSSEL, 

1983, p. 17), o que vai ao encontro da formulação presente em Quintiliano, que diz:  

 

                                                           
8
 “[...] their more characteristic educational device, whatever the subject at hand, was the speech, often 

flamboyant, long or short, in which the sophist undertook to demonstrate his point artistically.” 
9
 Kennedy (2003, p. x), em seu estudo sobre os manuais de retórica, afirma que os προγυμνάσματα eram 

exercícios preliminares à prática de declamação, i.e., da composição de discursos completos, e preparatórios para 

ela, e continuavam como exercícios escritos mesmo depois do começo da declamação. À página xiii, Kennedy 

(2003 apud SANTOS, 2012, p. 3), elenca em uma tabela os προγυμνάσματα/praeexercitamina encontrados nas 

obras de quatro autores, Teão, Hermógenes de Tarso, Aftônio e Nicolau de Mira: fábula (μῦθος; fabula), 

narração (διήγημα διήγησις; narratio), anedota (χρεία; usus), máxima (γνώμη; sententia), refutação (ἀνασκευή; 

refutatio), confirmação (κατασκευή; confirmatio), lugar comum (τόπος, κοινός τόπος; locus communis), 

encômio (ἐγκώμιον; encomium), invectiva (ψόγος), comparação (σύγκρισις; comparatio), personificação 

(ἠθοποιία, προσωποποιία; allocutio), descrição (ἔκφρασις; descriptio), proposição (θέσις; positio) e lei (νόμος; 

legislatio). 
10

 Cf. Inst. Orat. II, 10, 5. 
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Nam fictas ad imitationem fori consiliorumque materias apud Graecos dicere circa 

Demetrium Phalerea institutum fere constat. An ab ipso id genus exercitaionis sit 

inventum, ut alio quoque libro sum confessus, parum comperi: [...]. 

 

Consta terem os gregos instituído o tratamento de temas fictícios, imitando o fórum 

e as assembleias, no tempo de Demétrio de Falero. Como já declarei em outro livro, 

não pude comprovar satisfatoriamente se esse exercício foi criado pelo próprio 

Demétrio; [...].  

Inst. or. II, 4, 41-42
11

 

 

Filostrato, porém, no seu “Vidas dos Sofistas” (βίοι σοφιστῶν), ao delinear as duas 

sofísticas, aponta outra origem:  

 

ἡ μὲν δὴ ἀρχαία σοφιστικὴ καὶ τὰ φιλοσοφούμενα ὑποτιθεμένη διῄει αὐτὰ ἀποτάδην 

καὶ ἐς μῆκος, διελέγετο μὲν γὰρ περὶ ἀνδρείας, διελέγετο δὲ περὶ δικαιότητος, 

ἡρώων τε πέρι καὶ θεῶν καὶ ὅπη ἀπεσχημάτισται ἡ ἰδέα τοῦ κόσμου. ἡ δὲ μετ᾽ 

ἐκείνην, ἣν οὐχὶ νέαν, ἀρχαία γάρ, δευτέραν δὲ μᾶλλον προσρητέον, τοὺς πένητας 

ὑπετυπώσατο καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς ἀριστέας καὶ τοὺς τυράννους καὶ τὰς ἐς 

ὄνομα ὑποθέσεις, ἐφ᾽ ἃς ἡ ἱστορία ἄγει. ἦρξε δὲ τῆς μὲν ἀρχαιοτέρας Γοργίας ὁ 

Λεοντῖνος ἐν Θετταλοῖς, τῆς δὲ δευτέρας Αἰσχίνης ὁ Ἀτρομήτου τῶν μὲν Ἀθήνησι 

πολιτικῶν ἐκπεσών, Καρίᾳ δὲ ἐνομιλήσας καὶ Ῥόδῳ, καὶ μετεχειρίζοντο τὰς 

ὑποθέσεις οἱ μὲν ἀπὸ Αἰσχίνου κατὰ τέχνην, οἱ δὲ ἀπὸ Γοργίου κατὰ τὸ δόξαν. 

 

A Sofística antiga, mesmo quando pressupunha temas filosóficos, discorria sobre 

esses de maneira profunda e prolixa. Discursava sobre a coragem, discursava sobre o 

que é mais justo, sobre heróis e deuses e sobre o modo pelo qual a forma do 

universo configurara-se. A posterior a essa – melhor ser chamada de “segunda”, não 

“nova”, pois é antiga – esboçava pobres e ricos, heróis e tiranos; o nome dado era 

hipótese e a elas a história guia. Górgias, o leontino, deu início à mais antiga na 

Tessália, Ésquines, filho de Atrometo, fundou a segunda após ser exilado dos 

assuntos políticos e ter se refugiado na Cária e em Rodes. Os seguidores de Ésquines 

lidaram com as hipóteses segundo uma arte, os de Górgias segundo uma conjectura. 

Vitae Soph., I, 481
12

 

 

Filostrato fala então de uma alteração nos temas sobre os quais os sofistas 

discursavam, de temas gerais e filosóficos da primeira sofística a temas mais específicos na 

segunda. É só no século II a.C. que tais temas genéricos (θέσις, em contraposição a exercícios 

em que há personagens definidas, a ὑπόθεσις
13

) serão tidos como sendo da alçada do orador e 

não do filósofo, ainda assim sem muito sucesso (FAIRWEATHER, 1981, p. 106; CLARKE, 

1951). Ésquines foi exilado entre 330 e 315 a.C./a.e.c. e morreu em 314 e Demétrio de Falero 

governou Atenas entre 317 e 307 a.C. e morreu em 283 a.C., logo, as evidências, se divergem 

quanto ao autor, concordam na datação, e Bornecque (1902, pp. 39-41) as imputa à Escola 

Asiática, em geral, e à de Rodes em particular. 

                                                           
11

 Tradução de FALCON, 2015, p. 42. 
12

 Tradução de SILVA, 2016, p. 70. 
13

 Em Cícero, são quaestiones e causae respectivamente (De inv. I, 8). Em Quintiliano, Quaestio Infinita e 

Quaestio Finita (Inst. or. III, 5, 4). 
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Fairweather (1981, pp. 114-115), ao considerar a história da declamação, contrastando 

os mesmos depoimentos, se pergunta, tomando por base os ionicismos linguísticos das 

tetralogias, o sistema legal que lá está pressuposto e a história cheia de tiranos da Jônia, se não 

seria mesmo possível que o século IV a.C. fosse um tanto tardio para exercícios judiciais. 

Russel (1983, pp. 18-19), no entanto, redargui que a tirania continuou a ser um problema 

mesmo no período romano e que “o impacto da lei e oratória atenienses deve ter sido 

certamente decisivo”. Além disso, tal datação iria ao encontro da perda de poder de Atenas no 

4º século a.C.. e da dispersão de professores e oradores pelo mundo conhecido
14

. 

 No período helenístico (usualmente delimitado como sendo entre 323 e 30 a.C. entre a 

morte de Alexandre III, o grande, da Macedônia e Cleópatra VII (LEFÈVRE, 2013, p. 277)), 

quanto a exercícios deliberativos, a referência mais clara seria Políbio em sua crítica a Timeu 

(FAIRWEATHER, 1981, pp. 108-109). Políbio diz que o historiador Timeu botava palavras 

na boca de suas personagens “como alguém faria discorrendo na escola sobre um dado 

tema
15

”. Não se têm muitos exemplos do período helenístico de temas judiciais. Bonner 

(1949, p. 12) aponta que, apesar de a Rhetorica ad Alexandrum falar longamente sobre a 

oratória forense, não apresenta temas parecidos com os de uma controuersia, que, em grego, 

só aparecem em Hermógenes e Apsines, já nos 2º e 3º séculos d.C. Mas os exemplos usados 

na exemplificação da doutrina retórica das στάσεις (em latim, status ou constitutio) são, para 

o autor, “[...] notavelmente como exercícios declamatórios simples e diretos
16

” (BONNER, 

1949, p. 15), e Bonner postula que talvez houvesse exemplos semelhantes à controvérsias na 

Arte Retórica de Hermágoras de Temnos, retórico do século II a.C. tido como elaborador de 

tal doutrina
17

. O ‘questionamento básico’ (κρινόμενον/iudicatio
18

) já tinha um papel nos 

ensinamentos retóricos (mesmo as Tetralogias já tinham relações com as στάσεις), mas 

                                                           
14

 Silva, 2013, p. 89 diz que, “[...] da necessidade criar exercícios abalizados em aspectos gerais, atraentes aos 

estudantes e livres o suficiente para se exercitar teorias acerca da invenção é que surgiram as declamações 

centradas em personagens-tipo”. 
15

 “[...] as one might do when holding forth in school on a set theme”. 
16

 “[...] remarkably like simple and straightforward declamatory exercises”. 
17

 Berti (2013, p. 8) resume a teoria de Hermágoras: “The fundamental subdivision within the Hermagorean 

system depends upon a distinction between status rationales (ζητήματα λογικά, “logical issues”) and status 

legales (ζητήματα νομικά, “legal issues”). While the former concern those cases in which the issue under 

discussion is the factuality of a given fact (that is to say, wheter it has actually been committed or not: status 

coniecturalis or coniectura), its definition (status definitivus or definitio), or its quality (status qualitatis or 

qualitas), the latter are employed  when there is a problem of interpretation of the law: thus a conflict may arise 

between the letter and the spirit of the law (scriptum et voluntas), or there may be a clash between two or more 

different laws (or even between two provisions of a single law: leges contrariae), or again the text of the law 

may present some ambiguity (ambiguitas), or, finally, it may be that, in the absence of a specific norm for the 

case under discussion, the case need to be treated by analogy, by applying similar laws (ratiocinatio or 

syllogismus)”. Cf. RUSSEL, 1983, pp. 43-71. 
18

 Ad Her. I, 26. 
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Hermágoras expandiu sua importância dentro do currículo (RUSSEL, 1983, p. 41). Berti 

(2013, p. 8) chega a dizer que “[…] a teoria do status de fato representa a principal ligação 

entre a retórica e a lei
19

”. 

 

2.2. ROMA 

 

 A retórica é introduzida em Roma no século II a.C. por gregos e nas suas mãos 

permanece por algum tempo, seguindo então as práticas gregas. No século I, temos o édito 

citado por Suetônio (de 92 a.C.), que explicita o desagrado dos censores por uma nova classe 

de homens que se dizem retores latinos. No De oratore, I, 33, 149, Crasso se refere à 

exercícios em que Sulpício costuma se exercitar, quando se propõe [...] uma causa semelhante 

às causas que são levadas ao fórum [...]
20

” e, segundo Bonner (1949, p. 18), utilizar-se-ia 

exercícios nesse modelo no começo do século I (a data dramática do diálogo é 91 a.C.), aos 

quais se faz referência por dictio e exercitatio. É no mínimo interessante que os nomes que os 

exercícios em grego e latim por fim adquiriram tenham origem em palavras com sentidos 

análogos aos de dictio e exercitatio. Declamatio originalmente, como na Rhetorica ad 

Herennium (III, 20) – primeira menção na literatura latina –, tem relação com a pronuntiatio 

(é um exercício para garantir a mollitudo, flexibilidade, da voz) e é um exercício de voz 

(BONNER, 1949, pp. 20-21) e mais tarde, seu significado se expande. O mesmo para a 

μελέτη grega, que é palavra um tanto vaga para exercício. Seriam talvez exercícios práticos 

como esses que Sêneca atribui ao tempo de Cícero em seu prefácio: 

 

Declamabat autem Cicero non quales nunc controuersias dicimus, ne tales quidem 

quales ante Ciceronem dicebantur, quas thesis uocabant. Hoc enim genus materiae 

quo nos exercemur adeo noum quoquer eius noum sit: controiuersias nos dicimus; 

Cicero causas uocabat. Hoc uero alterum nomen Graecum quidem, sed in Latinum 

ita translatum ut pro Latino sit, scholastica, controuersia multo recentius est, sicut 

ipsa “declamatio” apud nullum antiquum auctorem ante Ciceronem et Caluum 

inueniri potest, qui declamationem <a dictione> distinguit; ait enim declamare iam 

se non mediocriter, dicere bene; alterum putat domesticae exercitationis esse, 

alterum uerae actionis. Modo nomen hoc prodiit; nam et studium ipsum nuper 

celebrari coepit: ideo facile est mihi ab incunabulis nosse rem post me natam. 

 

No entanto, Cícero declamava não aquilo que nós chamamos de “controvérsias”, 

nem certamente aqueles que se falavam antes de Cícero, que se chamavam “theses”. 

Pois esse gênero de matéria no qual nós nos exercitamos é de tal modo novo que 

também o nome dele é novo. Nós dizemos “controvérsias”; Cícero chamava de 

“causas”. Em verdade, este outro nome, certamente grego, mas traduzido ao latim 

                                                           
19 

“[…] status-theory in fact represents the main link between rhetoric and law”. 
20

 Tradução de SCATOLIN, 2009, p. 171. “[...] causa aliqua posita consimili causarum earum, quae in forum 

deferuntur [...]”. 
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como se fosse latino, “escolástica”; “controvérsia” é muito mais recente, assim 

como a própria “declamação” não pode ser encontrada em nenhum autor antigo 

antes de Cícero e Calvo, o qual distingue “declamação” de “dicção”, pois diz que ele 

ainda não declama aceitavelmente, mas fala bem. O primeiro julga que se trata de 

um exercício doméstico; o segundo, de uma ação verdadeira. Há pouco o nome 

apareceu, pois também o próprio estudo começou a ser apreciado recentemente. 

Assim é fácil para mim conhecer esta matéria, que nasceu depois de mim, desde o 

berço 

Contr. I pr. 12
21

 

 

Sêneca distingue três momentos, antes, durante e depois da vida de Cícero. A thesis 

seria esse primeiro passo, as quais Cícero não teria declamado. Cícero declamava causae e, à 

época de Seneca, declamava-se controuersiae, nome recente para prática recente, nascida 

depois dele (rem post me natam). Quanto aos nomes, ter-se-ia declamado primeiro o que se 

chamava thesis, depois causa, depois controuersia e depois scholastica; a prática seria ainda, 

no tempo de Calvo, distinta entre a dictio real e o exercício doméstico de declamatio. 

Como dissemos acima, a thesis não ocupou o papel central no ensino de retórica, como 

se poderia entender da citação (nos tratados latinos de retórica mais antigos, Rhetorica ad 

Herennium e De inventione, por exemplo, não há qualquer referência à θέσις), mas sim, como 

parece sugerir o testemunho de Suetônio (De gramm. et rhet. 25, 8), deve ter sido apenas 

parte do ensino. Fairweather (1981, p. 117) julga que é duvidoso que a praticidade romana 

teria gasto muito tempo com os praeexercitamina antes de requerer instruções mais uteis e, 

mesmo se não nos apegarmos à imagem da Roma prática, os exercícios que compunham os 

προγυμνάσματα treinavam os diversos elementos do discurso (com o uso de loci communes 

ou narrações, por exemplo) e seria de se estranhar que o ensino se resumisse a isso por muito 

tempo. Não se deve, porém, supor que a thesis teria desaparecido no tempo de Cícero, posto 

que o orador, ao fim da vida, preferia a amplitude das thesis filosóficas aos exercícios das 

escolas de retórica (FAIRWEATHER, 1981, p.119).  

Quanto às causae, pela equiparação que Cícero faz no Ad Quintum fratrem III, 3, 4 

entre a educação que ele e o irmão tiveram e a do seu sobrinho, as causae parecem não se 

distinguirem muito das controuersiae que as sucedem. No entanto, para Fairweather (1981, 

p.120), as causae declamadas por Cícero eram mais diversas e tratadas com maior rigor. Os 

exemplos do, por exemplo, Ad Herennium se firmam em lei romanas reais (CORBEILL, 

2007, pp. 72-73). Além disso, causa era usado como tradução para ὑπόθεσις, que se aplicava 

a temas deliberativos e judiciais, eé possível que aquilo que Cícero, ao declamar causae, se 
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 Tradução de COSTRINO, 2010, p. 10. 
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servisse também de temas de suasoriae quanto de controuersiae. Suêtonio, falando da retórica 

em roma no começo de seu De rhetoribus, faz referências a ueteres controuersiae: 

 

ueteres controuersiae aut ex historiis trahebantur sicut sane nonnullae usque adhuc 

aut ex ueritate ac re, si qua forte recens accidisset: itaque locorum etiam 

appelationibusadditis proponi solebant. sic certe conlectae editaeque se habent ex 

quibus non alienum fuerit unam et alteram exempli causa ad verbum referre: 

Aestivo tempore adulescentes urbani cum Ostiam venisset litus ingressi, piscatores 

trahentes rete adierunt et pepigerunt bolum quanti emerent. nummos solverunt. diu 

expectaverunt dum retia extraherentur. aliquando extractis piscis nullus infuit sed 

sporta auri obsuta. tum emptores bolum suum aiunt, piscatores suum. venalicius 

cum Brundusi gregem venalium e navi educeret, formoso et pretioso puero quod 

portitores verebatur bullam et praetextam togam inposuit. facile fallaciam celauit. 

Romam venitur, res cognita est, petitur puer quod domini voluntate juerit liber in 

libertatem. olim autem eas [appelatione] Graeci συντάσεις vocabant, mox 

controversias quidem, sed aut fictas aut iudiciales. 

 

9 As antigas controvérsias eram extraídas ou das histórias, assim como 

certamente não poucas até hoje, ou da verdade e das coisas, se talvez por acaso algo 

recente tivesse ocorrido. Deste modo costumavam ser apresentadas com a adição 

dos nomes dos lugares. E assim, de certo, coligidas e editadas se apresentam as 

controvérsias, dentre as quais não terá sido inoportuno referir a uma e outra, à guisa 

de exemplo, palavra por palavra: “Como durante o tempo estivo adolescentes 

citadinos tivessem chegado a Óstia, depois de terem entrado na praia, se 

aproximaram aos pescadores que puxavam com a rede e estabeleceram quanto vale 

cada lance de rede; pagaram o dinheiro; Por muito tempo esperaram, até que as 

redes fossem puxadas. Finalmente puxadas para fora, não havia peixe dentro, mas 

uma alcofa de ouro fechada. Então os compradores dizem ser seu o lance, os 

pescadores, ser seu.” “Como um comerciante tirasse da nau uma grei de escravos em 

Brundúsio, porque temia os aduaneiros, colocou em um menino formoso e precioso 

uma bula e uma toga pretexta. Facilmente a falácia ocultou. Chegou-se a Roma, o 

caso foi descoberto, o menino é requerido à liberdade, porque teria sido libertado 

pela vontade do dono.” 

Outrora, porém, os gregos chamavam estas também pelo nome de syntasis, 

logo controvérsias, certamente, mas ou forjadas ou judiciais. 

De gramm. et rhet., 25, 9
22

 

 

No momento anterior às controuersiae do império, as chamadas ueteres controuersiae 

eram marcadas pela presença de lugares específicos, como Óstia ou Brundúsio, e derivados 

‘ou das histórias ou da verdade e das coisas’. Bonner (1949, p. 18) entende historiis, por estar 

em contraposição a ueritate ac re, significaria coleções de história em oposição à eventos 

atuais e recentes, mas não só Clarke como, mais recentemente, Corbeill, entendem historiis 

como se referindo à história passada (como De inv. 1.11). Quanto a origem das ueteres 

controuersiae, Fairweather (idem, p. 122) afirma que: 

 

Eles podem muito bem ser exercícios anteriores: o tema central do primeiro 

[exemplo] deve ter sido debatido no mundo helenístico; na primeira Tetralogia de 

Antifonte nós notamos a menção de uma data específica (ιιπολεíοις 4.8) não 

essencial para a questão principal do caso, como aestiuo tempore na primeira uetus 
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 Tradução de COSTRINO, 2014, pp. 265-266. 
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controuersia. Por outro lado, é preciso considerar a possibilidade de que eles foram 

criações antiquadas de algum rhetor bastante tardio, que, como Quintiliano (II.10.4) 

teria gostado de ver um  maior elemento de realismo nos temas de declamação.
23

 

 

A uetus controuersia seria então ou um resquício da herança grega ou um movimento 

tardio e de alguma forma conservador em resposta a uma tendência observada já por 

Quintiliano. A autora parece entender uma cisão entre a causa e a uetus controuersia, como 

concorrentes e contemporâneas. Declamatio já tinha, em 54 a.C., o sentido que viria a ter em 

Sêneca, ainda que, em 46 a.C., Cícero ainda sinta a necessidade de marcar o neologismo, 

quando comenta em Brutus, 310 que “praticava declamando – pois assim agora são chamadas 

– [...]
24

”. A prática, porém, não é nova: Suetônio (De gramm. et rhet. 7, 3) atesta que homens 

ilustres frequentavam a escola de M. Antônio Gnipho, mesmo Cícero quando era pretor (66 

a.C.). Os temas talvez fossem menos fantasiosos, ou tivessem maior variedade e fossem 

tratados com maior rigor, mas há um alto grau de continuidade. Além disso, concordamos 

com Bonner (1949, p. 26) quando ele diz que Sêneca, ao dizer que a declamação o sucede, 

“[...] provavelmente se referia mais às circunstâncias do que os assuntos de declamação
25

”. 

Quanto aos temas, segundo Corbeill (2007, p. 71), os assuntos republicanos – exemplificados 

no De inuentione e no Rhetorica ad Herennium, primeiros tratados latinos de retórica – 

tendiam a enfatizar envolvimento no mundo político e a ser, como já Bonner aventara, menos 

fantasiosos. As leis utilizadas em Ad Herennium, por exemplo, são, no mais, leis romanas 

atestadas. Não nos parece clara qual a relação entre a causa ciceroniana e a uetus 

controuersia, nem nos parece que a distinção seja da maior importância para nossos fins. 

Aos poucos, a declamação cresceu dentro das escolas de retórica, não só como novo 

divertimento, mas como exercício principal e, por vezes, único no treinamento dos futuros 

oradores (Inst. or. II, 10, 2). Estamos no império e o orador, tendo perdido sua posição e 

influência políticas, vivendo sob a sombra dos césares, se refugia nas escolas e nos salões de 

declamação. A declamação, de divertimento ocasional, treinamento para o fórum e exercício 

escolar, se transforma em atividade cultural à qual acorre todo tipo de gente: 

 

Dentre os declamadores cujas palavras Sêneca nos cita, identificamos os nomes de 

personagens aliados às mais importantes famílias, como Quintilio Varo, e de 

cônsules, tal como Asinio Polio, Scauro, M. Emiliano Lépido, Fábio Máximo, Cn. 

                                                           
23

 “They may as well be genuine exercises: the central theme of the first must have been debated in the 

Hellenistic world; in the first Tetralogy of Antiphon we have noted the mention of a specific date (ιιπολεíοις 

4.8) not essential to the main issue of the case, like aestiuo tempore in the first vetus controversia. On the other 

hand, one also has to consider the possibility that they were antiquarian fabrications of some quite later rhetor, 

who, like Quintilian (II.10.4), would have liked to see a greater element of realism in declamation themes”. 
24 

“Commentabar declamitans – sic enim nunc loquuntur – [...]”. Tradução própria. 
25

 “[...] probably referred more to the circumstances than the subjects of declamation”. 
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Domítio Ahenobarbo, Hatério, Asprenas, Víbio Rufo; encontramos também de 

velhos pretores (I 2, 22) ou de senadores, Aietio Pástor e Gallio, por exemplo. A 

volta deles tomam lugar gente de nascimento o mais humilde, Arellio Fusco ou 

Romanio Hispon, mesmo libertos, como Musa. De homens de estado, ao mesmo 

tempo os maiores oradores da república, Messala ou Pollio, conviviam com 

historiadores (Tito Lívio IX 2, 26), poetas (Ovídio, Surdino) e filósofos (Attale, 

Fabiano)
26

 (BORNECQUE, 1902, p. 43). 

 

A maior crítica à declamação imperial são seus temas, em geral, fantasiosos e distantes 

da prática efetiva das cortes. Quintiliano (II, 10, 3), por exemplo, critica os magos, as pragas e 

os oráculos e insta por temas mais reais, “pois se [a declamação] não prepara para o fórum, ou 

é similar à exibição cênica ou à gritaria enlouquecida
27

”. Quintiliano aponta a declamação 

como uma das principais causas para a corrupção da oratória, com seus temas fantasiosos
28

, 

ainda assim, defende em teoria a prática, afirmando que oferece alimento mais farto à prática 

oratória do que aquela disponível no fórum
29

.  

Afinal, a eloquência floresce apenas em estados livres e republicanos, era antiga visão 

comum (FAIRWEATHER, 1981, p. 134). É como diz Messala no Dialogus de Tácito, 

 

Nostra quoque ciuitas, donec errauit, donec se partibus et dissensionibus et 

discordiis confecit, donec nulla fuit in foro pax, nulla in senatu concordia, nulla in 

iudiciis moderatio, nulla superiorum reuerentia, nullus magistratuum modus, tulit 

sine dubio ualentiorem eloquentiam, sicut indomitus ager habet quasdam herbas 

laetiores. 

 

Enquanto caminhou errante, enquanto se consumiu pelos partidos, pelas dissensões e 

pelas discórdias; enquanto nenhuma paz houve no fórum, nenhuma concórdia no 

Senado, nenhuma moderação nos julgamentos, nenhuma reverência aos superiores, 

nenhum comedimento dos magistrados, também nossa cidade produziu sem dúvida 

uma eloquência mais arrojada, assim como o campo indômito tem algumas ervas 

mais vigorosas. 

Tácito, Dial. de ora., XL, 4
30

 

 

Mas se a eloquência perde sua pujança política na paz do império, não perde seu 

espaço. Sêneca (Contr. pr. 7) fala da perda dos prêmios que eram devotados a quem se 

aplicasse à eloquência, a laus, a gratia, a honor de que Cícero fala em seu Pro Caelio 

(FAIRWEATHER, 1981, pp. 132-133). À oratória imperial faltava matéria apropriada, afinal, 

                                                           
26

 “Parmi les déclamateurs dont Sénèque nous cite les parole, nous relevons les noms de personnages alliés aux 

plus grandes families, comme Quintilius Varus, te de consuls, tels Asinius Pollion, Scaurus, M’Aemilius 

Lépidus, Fabius Maximus, Cn. Domitius Ahénobarbus, Hatérius, Asprénas, Vibius Rufus; on y rencontre aussi 

d’anciens préteurs (I 2, 22) ou des sénateurs, Aiétius Pastor et Gallion, par exemple. A côté d’eus prennent place 

des gens de la naissance la plus humble, Arellius Fuscus ou Romanius Hispon, même des affranchis, comme 

Musa. Des homes d’Etat, em même temps les plus grands orateurs de la République, Messala ou Pollion, 

coudoient des historiens (Tite-Live IX 2, 26), des poètes (Ovide, Surdinus) et des philosphes (Attale, Fabianus)”. 
27

 Inst. Ora. II, 10, 8. “Nam si foro non praeparat, aut scenicae ostentationi aut furiosa uociferationi est”. 
28

 Inst. Ora. II, 10, 2 
29

 Inst. Ora. X, 5, 14. 
30

 Tradução de REZENDE & AVELLAR, 2014, p. 117 e 119. 
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aos oradores republicanos contribuíram para “o esplendor dos réus e a grandeza das causa, o 

que em muito acrescenta valor à eloquência (Dial. de ora. XXXVII, 4)
31

”. Há testemunhos 

outros: o Áper do Dialogus fala de Marcelo Éprio e Víbio Crispo, os quais, das origens mais 

humildes, acumularam riqueza, chegando Víbio a ser cônsul
32

, e o caminho a ser percorrido 

pelos jovens ainda passava pelas cortes e pelo Senado. Ainda havia ampla oportunidade, 

afinal, as cortes seguiam funcionando e, ao que parece, com grande atividade (BONNER, 

1949, p. 44). Os senadores, durante a república, usaram suas habilidades retóricas em casos de 

má administração de províncias, corrupção e violência na vida política, conspiração contra o 

Estado e traição e, à exceção das eleições, a violência contra o estado e a má administração 

ainda eram possibilidades (RUTLEDGE, 2007, p. 117). Como diz Clarke (1996, p.85) a 

retórica “[...] tinha sobrevivido à decadência da cidade estado grega, e sobreviveu à 

decadência da República romana. Ao invés de desaparecer, ela adquiriu uma nova forma
33

”.  

É claro que a decadência que Clark enxerga é circunstancial. Como dissemos, as 

cortes seguem funcionando (oportunidade para oratória, se não ótima, ao menos instigante 

(FAIRWEATHER, 1981, p. 141)), e o Senado, se palidamente e com clara tendência a sempre 

almejar agradar o Imperador, ainda tem alguns casos de destaque apresentados com certa 

liberdade. Mas, com a perda da potência política da oratória, a retórica se volta sobre si 

mesma, a declamação ganha destaque dentro e fora da escola e se populariza a figura do 

declamador. Como diz Albrecht (1997, p. 903), ‘a oratória estava se tornando na melhor das 

hipóteses um instrumento de educação e auto-educação e, na pior, recreio para declamadores 

famosos
34

’. Chegamos enfim à época em que se pensa terem sido compostas as 

Declamationes maiores de Ps.-Quintiliano. A declamação chegará a Enódio, no século VI, 

onde as personagens-tipo da declamação farão sua última aparição no mundo antigo; a 

Retórica transformar-se-á em larga medida em arte de escrever cartas; o orador, de nobre 

influenciador das massas, vê-se como mero funcionário público (CLARKE, 1996, pp. 155-

156). 
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 Tradução de REZENDE & AVELLAR, 2014, p. 111. 
32

 Dial. de ora. VIII, 1. 
33

 “[...] had survived the decay of the Greek city state, and it survived the decay of the Roman Republic. Instead 

of fading away it took on a new form”. 
34

 “[...] oratory was becoming at best an instrument of education and self-education and at worst a playground for 

star performers”. 



18 
 

 

3. AS DECLAMAÇÕES DE PSEUDO QUINTILIANO 

 

 

Como dissemos acima, as declamações tradicionalmente atribuídas a Quintiliano são 

duas obras, as Declamationes minores e as maiores. No entanto, não há, como veremos, 

evidências que possibilitem afirmar com alguma certeza que estas obras seriam de 

Quintiliano. As Menores, compostas por 145 de um original de 388 declamações, são 

certamente os únicos produtos das escolas de todo o corpus declamatório latino
35

. São no 

mais fragmentos, por vezes acompanhadas por comentários (chamados sermones) do rétor, 

aconselhando sobre o tratamento do tema em questão. Nas palavras de Winterbottom (1980, 

p. 18), o sermo seria “um ‘papo’ no qual o rétor aconselha seus pupilos sobre o melhor 

tratamento
36

”. Os “sermones típicos (1) dão a questão a ser arguida (divisione derigere), (2) 

sugerem o tom a ser adotado, e (3) ditam a color (cor ou ‘linha’) a ser seguida
37

”. São as mais 

próximas de Quintiliano (Ritter chega a dizer em sua conclusão que “[...] nas declamações 

menores, Quintiliano está diretamente diante de seus olhos [dos Biógrafos], e, de fato, no 

meio de sua atividade como professor, em sua própria escola
38

” (RITTER, 1967, p. 271)). 

Winterbottom (1984, pp. xii-xiv) lembra, porém, que não há qualquer certeza sobre sua 

relação direta com Quintiliano, mas que seu autor certamente conhecia a Institutio. 

As Maiores, apontadas como ‘declamações de exibição’ (STRAMAGLIA, 2016, p. 25 

e GUNDERSON, 2003, pp. 3, 241), são os únicos exemplos de declamação em latim que 

chegaram até nós completos. São um conjunto de 19 discursos judiciais fictícios 

(controuersiae), de variados tamanhos, em geral sem quaisquer relações temáticas entre si, à 

exceção dos pares de discurso 14 e 15, e 18 e 19, discursos de ‘acusação’ e ‘defesa’ tratando 

do mesmo tema. Os títulos das peças pouco se alteram entre os manuscritos, mas não se sabe 

a origem de sua atribuição, se autoral, se da sua primeira coleção ou se de um momento 

posterior (STRAMAGLIA, 2006). Elas são introduzidas por um trecho, dito thema ou 

materia, em que se diz das circunstâncias (positio) que regem o discurso (BONNER, 1949), 

                                                           
35

 GUNDERSON, 2003, p. 3. HÖMKE (2002) e FEDDERN (2013), apud STRAMAGLIA (2016, p. 25), 

sugerem uma divisão tripartite das declamações em i. Declamação escolar (Schuldeklamation), ii. Declamação 

como exercício e por lazer (Hobbydeklamation) e iii. Declamação de exposição (Schaudeklamation). Em geral, a 

divisão apresentada é ancípite, entre declamação escolar e declamação de exposição, o que, creio, se apaga um 

aspecto da prática, é mais precisa na descrição dos textos. 
36

 “[...] a ‘chat’ in which the rhetor advises his pupils on the best approach”.  
37

 WINTERBOTTOM, 1980, p. 18. “Typical sermones (1) give the question to be argued (divisione derigere), 

(2) suggest the tone to be adopted, and (3) dictate a color (colour or ‘line’) to be followed”. 
38

 „[...] in den kleineren Decll. Quintilian unmittelbar vor ihren Augen steht, und zwar mitten in seiner Thätigkeit 

als Lehrer, in seiner Schule selbst“. 
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por vezes (declamações 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 19) encabeçados pela lei que rege o caso. 

Quanto à estrutura, seguem a divisão tradicional em exordium, narratio, argumentatio 

(confirmatio e refutatio) e peroratio. 

Falar da datação e da autoria das 19 declamações, assim como da coleção que virá a 

ser conhecida (aparentemente, não antes do século XVII d.C. (STRAMAGLIA, 2006, p. 556, 

n. 5)) como Declamações Maiores, é admitidamente assunto árido e, infelizmente, ainda sem 

conclusões últimas. O estudo de Contantin Ritter (originalmente de 1881) foi o primeiro sobre 

as declamações atribuídas a Quintiliano. Nele, o autor busca, através de uma análise 

estilística, descobrir quais declamações tem relações entre si, como elas se relacionam com 

Quintiliano e quem seria seu autor, caso não fosse Quintiliano (RITTER, 1967, p. 3). Utiliza-

se de critérios que diz künstlich e unkünstlich
39

, algo como critérios internos e externos ao 

texto. Os critérios ‘retóricos’ são a elocutio, a dispositio e a inuentio dos textos. Na avaliação 

da elocutio, Ritter examina a “correção, a clareza e ornamentos do discurso
40

”. A correção diz 

da “existência de boas palavras latinas e do uso correto delas, então a correta flexão e 

construção
41

”, a clareza, da “propriedade da expressão e naturalidade da estrutura da frase
42

”, 

e os ornamentos do discurso, das figuras de linguagem empregadas. Os critérios não retóricos 

são indícios nos manuscritos e citações em outros autores. Falaremos apenas das 

Declamationes Maiores.  

Em uma primeira análise, Ritter chega à conclusão de que haveria 4 grupos de 

declamações
43

: a decl. 1; as decl. 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14-19; as decl. 3, 6, 9, 12, 13 e a decl. 10. 

Desses, o terceiro grupo (decl. 3 etc.) seria o mais próximo de Quintiliano “[...] e não existe 

um motivo interno contra a autoria por Quintiliano dessas peças
44

”. Pelos manuscritos, chega 

a uma primeira solução para a autoria, o grupo da decl. 3 seria de Quintiliano, o da decl. 2 de 

um M. Florus e o autor ou da 1 ou da 10 poderia ser de um Postumus
45

. No entanto, as 

evidências para Postumus e Florus são questionáveis e Ritter os abandona. Quanto à autoria 

do grupo da decl. 3, apesar da proximidade com o estilo de Quintiliano, na sua comparação 

das Maiores com as Minores, Ritter chega à conclusão de que o grupo de cinco declamações 

seria de um aluno de Quintiliano. Além disso, não seria possível que Quintiliano compusesse 

                                                           
39

 Künstlich é aquilo que não é natural, artificial. Mas também artificioso. 
40

 „Correctheit, Deutlichkeit und Redeschmuck“. 
41

 „[...] gute lateinische Worte und richtige Anwendung derselben, dann richtige Flexion un Construction“. 
42

 „[...] Proprietät des Ausdruck und der Natürlichkeit der Stellung“ 
43

 Idem, pp. 181-184. 
44

 Idem, p. 203: „[...] und ein innerlicher Grund gegen Quintilians Autorschaft für diese Stücke liegt nicht vor”. 
45

 Idem, p. 213. 
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e publicasse tal trabalho depois da Institutio oratoria, por que morre pouco tempo depois e, se 

tivesse publicado antes, haveria menção dela. Das obras a que Quintiliano faz menção (Actio 

Naeuii Arpiniani, De Causis Corruptae Eloquentiae e os dois livros de arte retórica 

publicados sem sua permissão), Ritter considera possível que as decl. 3, 6, 9, 12 e 13 

estivessem no liber artis rhetoricae. No entanto, elas não se encaixariam junto das Minores
46

, 

que Ritter considerava serem parte do liber artis rhetoricae de Quintiliano
47

, não poderiam 

sê-lo. Encaixa-as no tempo entre Quintiliano (viveu talvez entre 30 e 100 d.C. 

(GUNDERSON, 2003, p. 249)) e Sétimo Severo (governou entre 193-211 d.C.) e poderia ser, 

pelo relação próxima com Quintiliano e seu ‘bom latim’, certamente de um aluno direto. As 

declamações 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14-19, Ritter (1967, p. 270). as entende como posteriores ao 

primeiro grupo, até os fins do século 3, quando encontramos citações em outros autores, e o 

mesmo acontece para a decl. 10. Entende a decl. 1 como um pouco anterior à 2. Golz (1913) 

estuda as cláusulas rítmicas nas Maiores e, quanto aos grupos, chega a conclusões parecidas 

com as de Ritter, mas entende os grupos como sendo constituídos de textos provenientes de 

uma mesma escola e subdivide os grupos por autores. O grupo da decl. 2 é subdivido em a. 2, 

16; b. 5, 14 e 15; c. 4, 11, 18 e 19; d. 7; e. 8; f.17; e o grupo da decl. 3 em a. 3, 6 e 9; b. 12; c. 

13 (GOLZ, 1913 apud HÅKANSON, 1986, p. 2293). A datação de Golz, se mais detalhada, 

contrasta com a de Ritter. A declamação 1 seria a mais antiga, datando de entre 30-40 d.C., 

seguida pela declamação 10. As declamações 2, 7 e 16 seriam de entre 100-110 d.C. e as 

outras declamações do grupo da 2 seriam um pouco mais tardias. No entanto, para Golz, ao 

contrário do que afirmara Ritter, o grupo da 3 teria que ser mais tardio caso se quisesse datá-

lo, talvez depois da metade do século II d.C. (GOLZ, 1913 apud HÅKANSON, 2014a, p. 57).  

Em pesquisa posterior, recentemente publicada postumamente, Lennart Håkanson 

(2014a) estuda novamente as cláusulas tanto das declamações maiores quanto das de 

Calpunius Flaccus, o que justifica apontando problemas metodológicos no estudo de Golz.. 

Seu estudo tem resultados parciais e o autor reconhece que a autoria só poderia ser respondida 

se também fossem feitos um estudo da linguagem e do estilo: “Nós assim investigamos agora 

apenas quais discursos poderiam ter sido escritos pelo mesmo autor e como as declamações se 

agrupam em termos métricos” (HÅKANSON, 2014a, p. 89). O autor, a partir do manuscrito 

de sua edição para a Teubner do texto das declamações maiores, calculou a frequência de 

                                                           
46

 Idem, p. 263-265. 
47

 Idem, p. 255. Hoje, entende-se que isso seja improvável (Cf. WINTERBOTTOM, 1984, p. xiii), o que não nos 

parece prejudicar a conclusão de Ritter. 



21 
 

 

várias formas dos quatro tipos principais de clausula
48

 nos diversos discursos, para depois 

contrastá-los. 

 Divide as declamações em duas classes, cronologicamente distintas
49

, uma que 

apresenta maior riqueza de cláusulas métricas e outra com menor, segundo uma diminuição 

gradual da variedade das cláusulas que se deu no período imperial
50

. A primeira classe 

corresponde ao grupo da decl. 3 de Ritter e Golz (3, 6, 9, 12 e 13), a segunda é composta pelo 

resto das declamações. Sua datação vai da era de Quintiliano a mais ou menos a metade do 

século III d.C.: 

 
1) Decl. 3, escrita em torno de 80-100 d.C. 

2) Decl. 6, 9, 13, compostas no mesmo período ou algo mais tarde. 

3) Decl. 12, provavelmente um pouco mais tarde
51

. 

4) Decl. 1, cerca de 100-125 d.C.? 

5) Decl. 10, um pouco mais trade que a decl. 1. 

6) Decl. 16, contemporânea da decl. 10? 

7) Decl. 7, provavelmente mais tarde. 

8) Decl 2 e 17, mais tarde, talvez em torno de 175-200 d.C. 

9) Decl. 4, 5, 11, 18, 19, época próxima à do grupo 8) 

10)  Decl. 14 e 15 e talvez 8, de fato o grupo mais tardio; escrito talvez por volta de 250 d.C.
52

 

 

 Håkanson se utiliza de quatro classes de manuscritos na sua edição das 

Declamationes maiores (da qual, indiretamente, nos servimos). Nas classes α, β e um dos 

manuscritos de γ, depois da declamação 18, encontramos a seguinte inscrição: descripsi et 

emendavi Domitius Dracontius de codice fratris hieri feliciter mihi et usibus meis et dis 

omnibus
53

, e a classe β tem ainda uma outra inscrição
54

 depois da declamação 10
55

: Legi et 

emendavi ego dracontius cum fratre ierio (Krio Parisinus 16230
56

) incomparabili arrico (sic) 

                                                           
48

 Cf. HÅKANSON, 2014a, p. 53. 
49

 HÅKANSON, 2014a, p. 56 : „[...] Klasse I sich im Allgemeinen nicht wesentlich von der Prosa der früheren 

Kaiserzeit oder gar von Cicero selbst unterscheidet, während die anderen Deklamationen sich deutlich den 

späteren Verfassern nähern“. 
50

 Idem, p. 55. 
51

 Håkanson (idem, p. 91) comenta que também os indícios linguísticos e estilísticos convergiam para uma 

datação da decl. 12 como a mais jovem dentre as cinco da classe I. 
52

 Idem, p. 95 
53

 Com a emenda de Haase, traduzir-se-ia como: Domitio Dracontio transcreveu e corrigiu a partir do códice do 

meu amigo Hiério tanto para meu uso quanto para todos os alunos. 
54

 Ambas as inscrições são tiradas de Håkanson, 1986, pp. 2282-2283. 
55

 Em artigo, Håkanson (2014b), ao explicitar sua teoria explicativa sobre a ordem alternativa em que se 

apresentam as declamações na classe β, aponta que é possível que o manuscrito que deu origem à β tenha sido 

em algum momento partido em dois volumes e que essa seria uma possível resposta para a localização da 

subscrição. 
56

 Manuscrito da classe β (Cf. STRAMAGLIA, 2006, pp. 567-568). 
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urbis rome in scola fori Traiani feliciter
57

. Logo, certo Domítio Dracôntio foi o responsável 

pela compilação e elaboração do exemplar das Declamationes Maiores que deu origem às 

várias classes de manuscrito e este seria um rétor (ao emendar-se dis, seguindo Haase, por 

dis<cipulis>
58

, em conjunto com a menção à escola do fórum de Trajano). Tê-lo-ia feito a 

partir de uma cópia ou junto de um amigo de nome Hiério. Ritter (1967, p. 207) o identifica 

com um Hierius ao qual Agostinho de Hipona faz menção nas suas confissões (IV, 14, 21). 

Isso ter-se-ia dado numa escola no fórum de Trajano. Ainda segundo Ritter (idem, p. 208), 

“[...] no quarto século, este fórum parece ter se tornado o centro das atividades urbanas”, mas 

tem restrições, pois julga que uma escola ali localizada teria sido mencionada em algum lugar. 

Para Stramaglia (2006, p. 560), seria nas exedras laterais deste fórum, “[...] sede de ensino e 

atividade intelectual em geral
59

”. É provável então que o manuscrito que dará origem às 

diversas famílias que temos hoje date do século IV d.C., momento em que as Declamationes 

já eram tidas como tendo Quintiliano por autor. Quanto a como esses textos foram reunidos, 

Reitzenstein (1909) propôs que as declamações teriam começado como partes de discursos, 

em um texto semelhante ao de Sêneca o Rétor, e que teria sido paulatinamente aumentado, 

mas sua tese não encontrou aceitação. O mais provável é que tenha ocorrido uma aglutinação 

gradual de textos completos, começando provavelmente a partir daquelas 5 declamações mais 

antigas, e talvez seja mesmo a origem da atribuição de todas as 19 declamações como sendo 

de Quintiliano, atribuição que teria com o tempo se expandido para toda a coleção 

(Stramaglia, idem, p. 564).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Uma tradução possível, assumindo a emenda de Rohde, seria: Eu, Dracontio, li e corrigi alegremente, com o 

amigo Hiério, gramático incomparável da cidade de Roma, na escola do fórum de Trajano. É preciso lembrar, no 

entanto, que não há conclusões sobre qual seria a emenda mais apropriada para arrico. 
58

 Håkanson (1986, p. 2283) elenca várias tentativas de resolução das palavras que, nas subscrições, apresentam 

maior dificuldade, nomeadamente dis e arrico (corrompido).  
59

 “[...] sede di insegnamento e attività intellettuale in genere”. 
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4.TRADUÇÃO 

 

 

Em nossa tradução, nos utilizaremos do texto latino estabelecido por Lennart 

Håkanson (1982), reportado na edição traduzida por Antonio Stramaglia (2002) e acolhemos 

suas opções, a menos que haja nota em contrário. Outras traduções com as quais contrastamos 

a nossa, além da do próprio Stramaglia, são a de Lewis Sussman (1968) e a de John Warr 

(1686).  

 

 

Cum civitas fame laboraret, misit ad 

frumenta legatum, praestituta die intra quam 

rediret. Profectus ille emit et ad aliam 

civitatem tempestate delatus duplo vendidit 

et duplum frumenti modum comparavit. Illo 

cessante corporibus suorum pasti sunt. 

Reversus ad praestitutam diem rei publicae 

laesae accusatur. 

 

 

              [1,1] Quamvis, iudices, 

innumerabiles me indignandi causae initio 

statim actionis strangulent, quia nec dicere 

universas semel possum nec gregatim 

erumpentes differe gemitus (levior est enim 

dolor qui disponitur), primum tamen ille 

sibi adserit locum, qui est ex hoc iudicii 

tempore et tam lentae vindictae dilatione 

ortus animi mei prope dixerim furor, quod 

hominem tam sceleratum, ut nos quoque 

fecerit nocentes, legibus accersimus; quod 

 Como padecesse uma cidade de fome, 

mandou um legado buscar grãos com uma 

data determinada para voltar. Tendo partido, 

ele comprou e - desviado por uma 

tempestade até outra cidade - vendeu pelo 

dobro e ajuntou dupla medida de grãos. Em 

sua ausência, os cidadãos comeram os 

cadáveres dos seus. De volta no dia 

determinado, é acusado de prejuízo ao 

Estado
60

. 

 

 

 

              [1,1] Muito embora, juízes, 

inúmeras causas de indignação dificultem-

me desde já o início do discurso, posto que 

nem posso dizer de uma vez todas as coisas 

nem posso reter os lamentos que surgem 

como rebanhos (posto que é tão só a dor 

mais leve que se deixa expor 

metodicamente); todavia, toma para si o 

primeiro lugar isto que quase diria fúria de 

meu espírito, que nasceu das circunstâncias 

do julgamento e da dilação de tão morosa 

vindicação: pois buscamos através de leis 

homem tão vil, tanto que fez também a nós 

culpados; porque permitimos que se 

                                                           
60

 A lex rei publicae laesae também aparece, entre os latinos, em Sêneca, Contr. V, 7; X, 4; X, 5, nas 

Declamationes Minores, 260 e 326, e em Calpurnio Flacco, 5, 45. O tratamento do tema aqui segue em linhas 

gerais aquele exposto na referência a ela em Inst. or. VII, 4, 37. Segundo Bonner (1949, pp. 97-98), há evidência 

de tal lei tanto na Grécia quanto em Roma é não é possível chegar a uma conclusão sobre sua origem, nem as 

referências a ela na Institutio possibilitam chegar a uma origem escolástica. 
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defendi patimur; quod ut puniatur precamur; 

quod damnatus quoque vel morte 

defungetur, quam nos in illa funestissima 

fame, dum sepeliri licuit, optavimus, vel 

exilio, quod hic quantopere contemnat 

apparet, qui tam lente in patriam revertitur. 

[1,2] Quamquam de quo exilio loquar? 

Quantalibet ignominia dimittite domo 

noxium: habet quo eat. [1,3] Non publicis 

manibus exeuntem discerpsimus, non, 

quoniam semel consueramus et bona fide 

ferarum esse civitas coeperat, hic primus 

nobis ex tam tardo commeatu placuit cibus? 

Sic enim istum laniari, sic confici, sic 

consumi oportuit iure nostro. [1,4] Quis 

credat? Ego me ab hoc abstinere potui, cum 

et esurirem et irascerer. [2,1] Sed frumento 

occupati sumus, nec quicquam aliud 

videmus. O quanta es, fames, quae tam 

grandem iram vicisti! At ego, etiamsi talis 

ultio contigisset, si me a nefario grassatore 

rei publicae non ingua sed dentibus 

vindicassem, nihil tamen irae, nihil 

vindictae praestiteram: hoc et meis feci. 

[2,2] Aestuant adhuc intra pectus sepulta 

ventribus nostris cognata viscera, et 

tumerscere intus atque indignari videntur et 

sera paenitentia redundant. Iam enim vacat 

nobis lugere, iam cibos nostros efferimus, 

residua cremamus; nam cetera nobiscum 

sepelientur. O fames inaudita, in qua levius 

est quod esurimus! [2,3] Ignoscite tamen, 

violati manes meorum - hic vos adloquor -, 

ignoscite quod ora temeravimus, quod ab 

homine descivimus. Non ut infelicem 

animam sustineremus, non ut invisum 

spiritum produceremus, fecimus; una causa 

defenda; porque temos que pedir à corte que 

seja punido; ainda porque, condenado, ou 

paga com a morte, a qual nós mesmos 

preferiríamos naquela fome a mais funesta, 

conquanto fosse permitido sermos 

enterrados, ou paga com o exílio, do qual 

até aqui desdenha, este que depois de tão 

longo tempo volta a sua terra. [1,2] Mas de 

que exílio falo? Quão grande a ignomínia 

com que afastais o criminoso de [sua] casa, 

visto que tem para onde ir. [1,3] Não 

despedaçamos pelas mãos do povo o que 

desembarcava; não nos pareceu apropriado - 

vez que já tínhamos nos acostumado e a 

cidade de fato já tinha se tornado um ninho 

de feras - que fosse ele o nosso primeiro 

alimento de suas tão demoradas provisões? 

Seja assim esquartejado, estraçalhado, 

consumido, conforme a nossa nova lei. [1,4] 

Quem acreditaria? Eu pude manter-me 

afastado dele, embora tomado pela fome e 

pelo ódio. [2,1] Mas nos preocupamos com 

o alimento, não vimos mais nada. Quão 

grande és, ó fome, que vencestes ira tão 

grande! Mas eu, ainda que uma vingança tal 

se tivesse consumado, se me tivesse 

defendido deste nefário perturbador da 

república não com a língua mas com os 

dentes, em nada, porém, teria satisfeito a 

ira, em nada a vingança: isto também fiz aos 

meus
61

. [2,2] As vísceras dos familiares, 

sepultadas nos nossos corpos, se revolvem 

até agora dentro de nós, parecem inchar por 

dentro e revoltar-se, refluindo em tardia 

penitência. Todavia, já é tempo de 

chorarmos, já velamos nossa comida, 

cremamos os restos; pois outro tanto será 

enterrado conosco. Ó fome inaudita, na qual 

a inanição é o de menos! [2,3] Perdoai 

ainda, manes meus violados - tanto vos digo 

-, perdoai termos profanado nossas bocas, 

termos nos afastado do humano. Fizemo-lo, 

não para que sustivéssemos nosso espírito 

infeliz, não para que prolongássemos nossa 

existência odiosa; por uma única razão 

protelamos a morte: por que temíamos o 

mesmo [nos acontecer], se morrêssemos. 

                                                           
61

 Parece-me que o declamador, ao recusar a ‘nova’ lei que passara a imperar durante a ausência do legado, 

intenta reinstaurar um ambiente da ‘velha’ legalidade dentro do universo ficcional, o que vai ao encontro de 

11,4. 
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mortem distulimus: quod, si expirassemus, 

idem timebamus. 

              [2,4] Et ego quidem me consumptis 

excuso, qui mihi ipsi <nisi> irasci non 

possum. At iste interim stat, ut videtis, 

longa via saginatus et satur atque habundans 

publico commeatu; ad mentionem ciborum 

nostrorum plenum fastidio vultum trahit et 

exsangues ac pallidos ad calculum vocat, 

quase ego non confitear illum etiam nimium 

multum attulisse tam pauci<s>. [2,5] Rari 

per vias interlucent, et quamvis odio 

eversoris nostri evocatus e latebris suis 

populus subsellia non inplet. Pauci 

sceleribus pasti, alienis mortibus salvi, quod 

vivunt, ipsi sibi rei, graves, aegra et tabida 

membra in publicum protulerunt. [2,6] Hae 

sunt civitatis reliquiae, quae videtis; sic 

tabuimus, ut miseris nec vivos habeamus 

nec mortuos. Hic est populus, har vires, hae 

spes, hae opes. Nisi tandem ad vadimonium, 

legate, venisses, non multorum dierum 

commeatum habebamus. [3,1] Quo nunc 

tantum frumenti, quo classem commeatu 

gravem? Multum hercule negotiatione tua 

actum est: frumentum habeo, populum non 

habeo. Nusquam prodest, nusquam opus est: 

iam licet vendas. 

                [3,2] Dum tu salutis publicae 

nundinator proximum quemque emptorem 

admittis, dum aut funera nostra vendis aut 

scelera, dum populo tuo fame moriente 

alienae cvitati legatus es factus, nos interim 

cibos ex malis invenimus, et fames se ipsa 

pavit, et miseriae nostrae crudeles factae 

sunt. Patiamur te defendi, si absolvi saltem 

nos possumus! [3,3] Haec nunc, iudices, 

ego solus queror, ad me magis pertinent, 

aliquid proprie passus sum? Non 

communem dolorem accusator habeo cum 

               [2,4] Eu, que não posso se não ter 

raiva de mim mesmo, por certo me desculpo 

àqueles que consumi. Mas, enquanto isso, 

este aí de pé, como veem, está gordo e 

saciado da longa jornada, e transbordando 

de provisões públicas; à mera menção de 

nossos grãos, contrai o rosto farto como se 

em fastio e chama a fazer contas pessoas 

exangues e pálidas, como se eu não 

reconhecesse ter ele sim trazido excessiva 

quantidade a tão poucos. [2,5] É raro ver 

alguém pelas ruas, e apesar de evocado a 

sair de seus abrigos pelo ódio ao nosso 

perversor, o povo não enche o tribunal. Os 

poucos que de modo ímpio se alimentaram, 

salvos pelas mortes alheias, réus de si 

mesmos, e culpados, posto que vivem, 

trazem a público os membros enfermos e 

debilitados. [2,6] Estes são o que resta da 

cidade, estes que vedes; perecemos de tal 

forma que nós, miseráveis, nem vivos 

temos, nem mortos. Este é o povo, estas as 

forças, estas as esperanças, estes os meios. 

Em suma, legado, se não tivesses vindo para 

honrar teu dever, não teríamos tido 

provisões por muitos mais dias. [3,1] Para 

que agora tantos alimentos, para que frota 

prenhe de provisões? Por Hércules, muito 

conseguiste com tua negociata: tenho 

alimento, não tenho povo. Isto não tem 

qualquer serventia, não há mais qualquer 

necessidade: agora é lícito que vendas. 

                [3,2] Enquanto tu, que traficas 

com a saúde pública, recebes cada 

comprador um a um; enquanto vendes seja 

nossas mortalhas, seja as falhas nossas, 

enquanto - morrendo teu povo de fome - te 

tornaste legado de cidade estrangeira; neste 

meio tempo, nós encontramos o de comer 

nos frutos de nossa desgraça, e a fome 

proveu a si mesma e as nossas misérias se 

tornaram barbárie. Toleraríamos a tua 

defesa se pudéssemos ao menos sermos nós 

também absolvidos. [3,3] Juízes, só eu 

lamento agora estas coisas, concernem mais 

a mim, sofri algum dano em particular? 

Acusador, não tenho dor comum ao juiz? 

Alguém nesta reivindicação precede a 

outrem? Acaso não houve inópia pública, 

uma só penúria para todo o povo? - a não 
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iudice? Quisquam in hac vindicta alteri 

cedit? Non publica inopia, non totius populi 

una mendicitas fuit? - nisi, quia funestas 

epulas et nefarios invenimus cibos, non 

putamus famem fuisse. [3,4] In omnes 

gentes, in omnia ventura saecula proscripti 

sumus, omnes haec prodigia narrabunt, 

omnes execrabuntur - nisi qui non credent. 

Famem ipsam infamavimus, et, quod 

miseris ultimum est, miserationem quoque 

perdidimus. [3,5] Adhuc tamen una 

defensio fuit, quod videbamur in haec 

omnia istius opera inpulsi. Si hic innocens 

est, nostra culpa est! 

                [3,6] Etiamne publica mala 

narrabo et miseriis nostris convicium 

faciam? Exibunt verba, subsequentur 

sermo? Non alligabitur lingua? [4,1] Plane 

nihil non possumus: exponamus ordinem 

cladis nostrae, et simpliciter omnia 

indicentur. Decet ista nostro ore narrari: sed 

novimus et nimium meminimus! [4,2] Iudex 

doceri non debet, opinor; reo indicanda 

sunt, qui a malis publicis afuit, qui hoc certe 

maximum debet patriae suae beneficium, 

quod a fame solus dimissus est. Audi itaque, 

audi, frumentum istud, quod lucri fecisti, 

quanti nobis constet. 

                 [4,3] Aliqui fortasse, iudices, 

miratur, etiamsi huius feralis anni fructus 

cessauit, quod tamen illa superior longi 

temporibus beata fecunditas tabuerit, et 

secum ipse dubitat quid sit in causa, cur 

ciuitas opulenta quondam nihil frumenti, 

nisi in spe, habuerit. [4,4] Sic fit: ubi vicinis 

ser que, por que encontramos funestas 

iguarias e ímpio sustento, não achemos ter 

havido escassez. [3,4] Para todos os povos, 

por todos os séculos vindouros, fomos 

degredados, todos narrarão estas 

monstruosidades, todos abominarão - exceto 

os que nisto não acreditarem. Difamamos a 

própria fome e perdemos também a 

compaixão, esta que é o último recurso aos 

miseráveis. [3,5] Não obstante, houve até 

aqui uma só defesa: que parecíamos 

forçados àquilo tudo por este aí. Se ele é 

inocente, é nossa a culpa! 

                [3,6] Narrarei
62

 ainda os 

infortúnios públicos e censurarei nossas 

misérias? Sairão as palavras, seguir-se-á um 

discurso? Não se enrolará minha língua? 

[4,1] Claramente, não podemos ficar 

calados: exponhamos a sucessão de nossa 

ruína e seja tudo franca e claramente 

revelado. Convêm que tudo isso seja 

narrado por nossa boca: porém, nós o 

sofremos e lembramos até demais. [4,2] O 

juiz não precisa, creio, de qualquer 

esclarecimento; é ao réu que os fatos devem 

ser recontados, este que esteve distante dos 

infortúnios da cidade e que deve certamente 

tão  grande gentileza a sua terra, posto que 

só ele foi apartado da fome. Ouça então, 

ouça, quanto nos custou este alimento, com 

o qual fizeste lucro. 

                 [4,3] Alguém talvez se admire, 

juízes, mesmo tendo falhado a colheita 

daquele ano funesto, que, porém, aquela 

fertilidade copiosa de muitos anos 

anteriores tenha murchado, e o próprio 

acusado pensa consigo mesmo que motivo 

haveria para que uma cidade outrora 

opulenta não tenha tido qualquer alimento, a 

não ser aquele pelo qual esperava. [4,4] 

Assim seja: quando vendemos às cidades 

vizinhas, e, sempre que surge uma 

oportunidade de lucro, a segurança pública 

sem remorso é sacrificada, tanto que a fome 

tomou posse sem qualquer resistência
63

. 

                                                           
62

 O começo da narração é bem marcado, com uma introdução explícita (cf. 11,2). 
63

 BERGER, p. 757. Vacua possessio. Posse livre e desimpedida de um imóvel, no qual o comprador pode entrar 

sem ser perturbado pelo vendedor ou por uma terceira pessoa. A entrega de tal posse (uacuam possessionem 

tradere) colocando o imóvel sob o controle do comprador era a obrigação principal do vendedor. Com referência 

ao comprador, as fontes falam de in uacuam possessionem ire (ou intrare = entrar). 
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civitatibus vendimus, et, undecumque 

offulsit lucrum, sine respectu salus publica 

addicitur, in vacuam possessionem fames 

venit. Etiam si quid residui erat, ut carius 

quidam venderent, ad annonae incendium 

supressum est. [4,5] Testor tamen 

conscientiam vestram, non sumus questi 

quamdiu duplo emebamus. Non enim 

vulgaris illa labes frumenti fuit, nec qualis 

alias ab agricolis accusari solet perfidia 

terrarum et ingratae messis inritus labor. 

Nova et inaudita abominanda lues, quae 

nihil homini reliquit praeter hominem. [4,6] 

Aut astricta citra conatum sata sub ipsis 

tabuere sulcis, aut levi rore evocata radix in 

pulverem incurrit, aut perustis torrido sole 

herbis moribunda seges palluit. Nullus 

imber sitientis soli pulverem tersit, nulla 

super arentes campos saltem umbra nubium 

pependit. [4,7] Calidi spiravere venti, 

maturitatem praecepit aestus. Etiam sicubi 

forte ieiunae herbae solum vicerant, vanis 

tantum aristis spem fefellerunt, et inanis 

culmos tristes agricola iactavit ventis nihil 

relicturis. [5,1] Levia queror: prata 

exaruerunt, perierunt frondes, germina non 

exierunt, nuda terra et rudes glebae et aridi 

fontes erant. Nisi haec omnia inter scientes 

dicerem, poteram videri falso questus de 

hoc anno, quo tantum frumenti vendidimus. 

[5,2] Utinam saltem nobis rudem victum 

silvae ministrassent, et carpere arbu[s]ta, 

concutere quercum, legere fraga licuisset, 

et, quaecumque primi mortales ante traditos 

divinitus mitiores cibos contra famem 

obiecerunt, pestifer annus reliquisset! Non 

eram delicatus. Sed o tristis recordatio, <o> 

Embora restasse alguma coisa de nossas 

provisões, escondeu-se para aumentar o 

preço, de modo que alguns pudessem 

vender mais caro. [4,5] Apelo, não obstante, 

às vossas consciências: não reclamamos 

enquanto comprávamos pelo dobro. Não 

foi, de fato, aquela uma queda comum da 

produção de alimentos, nem uma daquelas 

outras desgraças em que os agricultores 

julgam culpada a insubordinação da terra e 

vão o trabalho em razão da colheita ingrata. 

Novo e inaudito, abominável flagelo, que 

nada deixa ao homem além do próprio 

homem. [4,6] Ou as sementes, sufocadas 

antes de brotarem, murcharam sob os 

próprios sulcos, ou as raízes, atraídas por 

um leve orvalho, acabaram por deitar ramas 

sobre o pó, ou, sendo as plantas causticadas 

pelo sol tórrido, a seara moribunda 

empalideceu. Nem a chuva lavou o pó da 

terra sedenta, nem mesmo a sombra de 

nuvens se estendeu por sobre os campos 

secos. [4,7] Os ventos sopraram quentes, o 

calor antecipou a maturação. E, ainda se em 

alguma parte, por sorte, algumas plantas 

secas venceram sua batalha contra o solo, 

apenas nos frustraram com espigas ocas, e o 

agricultor desolado jogou as hastes vazias 

ao vento que nada deixaria para trás. [5,1] 

Queixo-me, porém, de trivialidades: os 

prados secaram, feneceram as copas das 

árvores, as sementes não germinaram, 

estavam a terra nua, as glebas
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 incultas, as 

nascentes secas. Se não estivesse dizendo 

todas essas coisas entre quem delas está 

ciente, poderia parecer uma queixa sem 

razão sobre esse ano em que vendemos 

tanto alimento. [5,2] Se ao menos as matas 

nos tivessem fornecido um rústico sustento, 

e nos tivesse permitido apanhar algo das 

árvores, chacoalhar os carvalhos, colher 

morangos, e esse ano pestífero tivesse nos 

deixado seja lá o que os primeiros mortais 

usaram para se interpor à fome antes das 

provisões mais refinadas legadas pelos 

deuses. Eu não era melindroso. Mas – ah 

triste lembrança, <ah> necessidade funesta -
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funesta necessitas: nihil habuimus quo 

viveremus, praeter famem. 

                  [5,3] Nec tamen in totum queri 

de numinibus possumus, maria certe 

secunda experti. Si voluisset servare legatus 

diem, quem illi felicitas temporis dederat, 

potuit nobis frumentum bis adferre. [5,4] Ut 

primum tanti mali sensus in civitatem 

percrebruit, cum iam urgente inopia cotidie 

malum artius premeret et praesente fortuna 

peior tamen esset futuri metus, apparuit 

nullum ex propinquo esse praesidium, cum 

finitimas quoque civitates incendium 

nostrum adussisset. [5,5] Erat quidem 

aliquid in vicino adhuc frumenti, sed iam 

nemo vendebat. Ergo ut vidimus salutem 

publicam trans mare petendam, se in curiam 

quisque cogunt. [6,1] Ut arma bello, ut aqua 

incendio inclamari publice solent, ita uno 

quodam consensu non aetatibus 

[ex]spectatis, non honoribus, pariter 

rettulimus, probavimus, decrevimus, 

pedibus manibus <r>uimus in sententiam 

necessitatis, nec ordo nos officiorum 

moratus est. [6,2] Legationem multi 

pollicebantur, nec innocentiae iste beneficio 

vel auctoritatis meritorumque respectu 

electus est; una causa nos movit: quod se 

cito rediturum pollicebatur. Pecuniam sine 

numero infudimus, frumentum sine modo 

mandavimus; quantum potuisset, adferret, 

festinaret modo. [6,3] Hoc una voce 

supplices acclamabamus, ac, ne moraremur, 

ne hoc quidem diu rogavimus; una tantum 

vox fuit, quam iste pro quodam praeiudicio 

amplexus est: 'Nihil agis adferendo 

frumentum, si post illum diem veneris.' 

[6,4] Nostris manibus legatum in navem 

: nada tivemos de que viver, para além da 

fome. 

                  [5,3] Não podemos, entretanto, 

nos queixar inteiramente da vontade dos 

deuses, certamente encontramos os mares a 

nós favoráveis. Se o legado tivesse optado 

por ater-se ao dia que a bonança
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 lhe tinha 

dado, podia já ter nos trazido alimento duas 

vezes. [5,4] Tão logo o efeito de tão grande 

mal alastrou-se pela cidade, quando, já 

urgente a inópia, a desgraça a cada dia mais 

de perto nos rondava e, no entanto, o medo 

do futuro era pior do que a fortuna presente, 

fez-se claro não haver possibilidade de 

auxílio nas redondezas, vez que a nossa 

árida desgraça também tinha consumido as 

cidades vizinhas. [5,5] Certamente restava 

até então algum alimento na vizinhança, 

mas já ninguém vendia. Portanto, quando 

vimos que a salvação pública tinha que ser 

arranjada no além-mar, acorreram todos a 

aglomerar-se na cúria. [6,1] Como o povo 

costuma clamar por armas em tempos de 

guerra, por água nos incêndios, assim 

também, em certo consenso e sem distinguir 

idade ou posição, nós igualmente 

submetemos a causa, a examinamos, 

chegamos a uma decisão, com mãos e pés 

apressamo-nos à sentença apropriada para 

nossa necessidade, nem mesmo a sucessão 

das formalidades nos atrasou. [6,2] Muitos 

se ofereciam como legados, mas elegemos 

esse aí, não graças a sua integridade ou em 

reconhecimento a seu valor e méritos; uma 

única causa nos moveu: que ele prometia 

estar logo de volta. Sem fazer contas, nós o 

enchemos de dinheiro, delegamos comprar 

alimento, sem restrição; que trouxesse 

quanto pudesse, contanto que se apressasse. 

[6,3] Súplices, exclamávamos isto em uma 

única voz e, para que não o atrasássemos, 

sequer rogamo-lo por muito tempo. Foi 

único o nosso apelo – o qual este abraçou 

como uma espécie de precedente: 'Tu em 

nada nos auxiliarás trazendo alimento, se 

chegares depois da data determinada'. [6,4] 

Levamos o legado à embarcação com 

nossas próprias mãos e, além disso, para 
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tulimus, ac, ne quid morae esset, pro sua 

quisque portione etiam commeatum 

dedimus, retinacula incidimus et litus 

ingressi classem publicis manibus 

inpulimus. Inde fugientia vela longo visu 

prosecuti facilem emptionem, secundos 

ventos, placidum mare, non secus <ac si> 

ipsi navigaremus, precati sumus. 

              [6,5] Quis credat hoc de tam 

miseris? Omnia a diis inpetravimus. Scilicet 

unum superest, ut pro aliena civitate vota 

solvenda sint. Cito pervenit, cito emit, cito 

rediit - quo voluit. Quid prodest? Alia 

civitas prior est, et sane religiosus legatus 

diem expectat. [6,6] Nos interim coacta 

primo ex agris pecora diripuimus et, ne 

venturo saltem anno prospici posset, non 

reliquimus, qui ararent, boves. Iam servis 

fugas imperavimus, iam procumbentes ante 

limina principum pauperes in ipsis precibus 

expirant. Plorantibus liberis legatum 

promittimus. Iam tantum sibi quisque cura 

est. [6,7] Nihil tamen horum etiamnunc in 

invidiam legati queror: adhuc prior cursus 

est, hactenus nostra mala tulimus; in reliqua 

legatus nos vicarios dedit. [7,1] Si quicquam 

tibi humani sanguinis superest, nisi nimia 

saturitate alienae fortunae cogitatio excidit, 

respice patriae casum, respice gravissimam 

fortunam. Miseri te misimus, expectant 

pallidi exsanguesque cives tui, et quicquid 

extremi spiritus adhuc superest, spe tui 

trahitur. [7,2] Figura tibi exesos vultus, 

decrescentem populum, iam praemortuas 

vires. Nec quicquam horum potes ignorare, 

si quid tibi credimus: fame laborantem 

civitatem vidisti. [7,3] Festina, dum 

que não houvesse qualquer demora, 

fornecemos provisões, cada um segundo a 

sua possibilidade, cortamos as amarras e, já 

dentro da água, com as mãos do povo, 

impulsionamos o barco. Dali seguindo com 

os olhos as velas fugidias, rezamos por um 

comércio descomplicado, ventos propícios, 

um mar plácido, como fôssemos nós 

mesmos os navegantes
66

.  

               [6,5] Quem acreditaria nisto em se 

tratando de gente tão desgraçada? Tudo 

conseguimos por vontade dos deuses. De 

fato, só falta isso: que os votos sejam 

cumpridos por nós no lugar da cidade 

estrangeira. Em pouco tempo chegou, em 

pouco tempo comprou, em pouco tempo 

voltou – para onde bem quis. Para que nos 

serve? Uma cidade estrangeira vem antes da 

nossa e, muito razoavelmente, o tão 

cuidadoso legado espera pelo dia marcado. 

[6,6] Nós, neste tempo, consumimos o gado 

primeiro arrebanhado nos campos, 

dilaceramos o gado e não poupamos sequer 

os bois de arado, de modo que não 

pudéssemos nos planejar o ano seguinte. 

Agora ordenamos a fuga dos servos, agora - 

caídos diante dos batentes dos nossos 

patriarcas - os pobres morrem enquanto 

fazem suas preces. Às crianças em prantos, 

prometemos que o legado voltaria. Agora 

cada um preocupa-se tão só consigo mesmo. 

[6,7] Contudo, mesmo agora, não me 

queixo de nenhuma dessas coisas por ódio 

ao emissário: até agora, é a sua primeira 

viagem, até aqui suportamos os nossos 

males; é no que está por vir que o legado 

nos entregou como vítimas substitutas da 

desgraça alheia. [7,1] Se ainda resta algo em 

ti de sangue humano, se não te fugiu à 

mente qualquer consideração pela sorte 

alheia em meio à fartura tal em que te 

encontravas, volta os olhos para a 

decadência da tua terra, volta os olhos para 

a sua sorte tão cruel. Míseros, te enviamos, 

te esperam, exangues e pálidos, os teus 

concidadãos. O que ainda resta de nosso 

último suspiro, deve-se à esperança 
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supersunt quibus legationem renunties; 

festina, dum mori ultimum est, <dum> 

frumento digni sumus. Quid in nos 

convertis etiam alienae civitatis famem? 

Quatenus nobis computandum est, propter 

te duplum mali tulimus.  

              [7,4] Tu supra frumentum 

publicum stertis, et omnes maris 

circumvectus oras litora portusque 

cognoscis; tu, inter duas civitates fatorum 

arbiter, alienae conditor, tuae eversor, 

salutem nostram peregrinis admetiris, et 

secunda tempestate in patriam ferente 

contrarios ventos exoptas. [7,5] Nos per 

arentes effusi campos, morientium 

herbarum radices vellimus omnes [radices 

vellimus], eo quidem fortius ut, si fieri 

possit, in venenum incidamus subeuntes 

insolitis cibis. Et sicubi forte uberius paulo 

pabulum contigit, de pascuis rixa est. 

Amaros fruticum cortices et ramorum male 

arentium pallidas frondes decerpimus 

morbidi; nam quicquid fames coegit, corpus 

admisit. [7,6] Iam passim moriuntur et 

pestilentium more pecudum subinde aliquis 

ex populo in ipsis pascuis procumbit. 

Crebrior cotidie interitus et latior strages, et 

- me miserum! - iam fames desinit. [8,1] 

Quos tester deos? Superosne, quos per 

tantum nefas fugavimus, an inferos, quos 

nobis permiscuimus, an nostram malam 

conscientiam omnia nos ante fecisse, quae 

nemo praeter nos fecit? Pecora cecidimus, 

campos evolsimus, silvas destruximus; 

novissime nihil relictum est, praeter 

esurientes et mortuos. 

              [8,2] Si qua est fides, libenter hanc 

partem accusationis subinde differo: adeo, 

depositada em ti. [7,2] Imagina estes rostos 

arruinados, o povo dizimado, as forças 

nossas já mortas antes de nós
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. Nem podes 

ignorar qualquer uma dessas coisas, se 

algum crédito podemos te dar: você viu a 

cidade padecendo pela fome. [7,3] Apressa-

te, enquanto sobrevivem aqueles para quem 

prestarás conta de tua missão; apressa-te, já 

que morrer é a última opção e <ainda> 

somos merecedores dessas provisões. Por 

que destinou a nós também a fome de outra 

cidade? Já que é preciso fazer as contas, por 

tua culpa sofremos dupla desgraça. 

[7,4] Tu dormes sobre as provisões públicas 

e, tendo percorrido todo esse mar, conheces 

cada uma das praias e dos portos. Tu, 

árbitro dos destinos de duas cidades, és 

defensor da estrangeira, algoz da tua 

própria. Entregaste a nossa salvação a 

estrangeiros e, ao passo que uma 

tempestade favorável te conduzia à pátria, 

preferiste os ventos contrários. [7,5] 

Espalhamo-nos pelos campos secos, 

arrancando todas as raízes das plantas 

moribundas; nisso, porém, nos esforçamos 

para que, se fosse possível, encontrássemos 

algum veneno, vez que já nos submetíamos 

a uma comida insólita. E se, alguma vez, 

acaso encontrou-se um pouco mais de 

alimento, surgiu também uma briga pelo 

pasto. Enfermos, arrancamos as cascas 

amargas dos arbustos e as pálidas folhas dos 

ramos secos; de fato, tudo aquilo a que a 

fome nos empurrava, o corpo aceitava. [7,6] 

Já morre gente em toda parte e – tal qual um 

rebanho enfermo - de tempos em tempos 

algum de nós sucumbia nos mesmos pastos. 

A cada dia, a morte mais frequente e a ruína 

mais vasta! Pobre de mim! A fome já se 

cala. [8,1] Quais deuses chamarei como 

testemunhas? Os súperos, que nós 

afugentamos com tamanho sacrilégio? Ou 

os ínferos, com os quais chegamos a nos 

confundir? Ou a nossa consciência pesada, 

por nós termos feito primeiro tudo que 

ninguém fez antes de nós? Massacramos o 

gado, arruinamos os campos, destruímos as 

matas; por fim nada nos restou além dos 
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ubi tantum nefas narrandum est, etiam 

exigua temporum lucra sectari libet. At 

necesse est reo indicare, qui a malis publicis 

afuit, quam multis non ad diem venerit. 

[8,3] Ignoscite, dii hominesque, sceleri 

quidem ultimo, sed tamen quod fecisse 

miserrimum est. Non habitant una pudor et 

fames, et cum semel intrarit inpotens 

domina, feras etiam et ingentes beluas 

subigit. [8,4] Terram morientes 

momorderunt. Memetipsum, si nil fuisset 

aliud, comedissem. Sed confitendum est: 

legati beneficio non defuit. [8,5] Postquam 

omnem patientiam vicerat ignea fames, 

postquam spes quoque, quae miseris ultima 

est, omnis abierat, et frumentum totiens sibi 

frustra promissum animus iam ne cupere 

quidem audebat, subiit furor et alienatio 

mentis, et tota sui arbitrii fames facta est. 

Animus malis deriguerat, os insolitis cibis 

stupebat, feris invidere coepimus. [8,6] 

Primo tamen furtim et intra suas quisque 

latebras admisit hoc monstrum, et, si paulo 

citius venisses, potuisset hoc negari: si quid 

ex strage corporum defuerat, sepultum 

putabamus. Nec tamen indicavit quisquam, 

nec deprehendit aliquis. [8,7] Nemo, ut hoc 

faceret, exemplo inpulsus est; se quisque 

docuit, omnes scire coepimus postquam 

omnes fecimus. Quotiens tamen, antequam 

inciperem, in portum cucurri, quamdiu in 

altum intentus, si quae essent in conspectu 

naves, oculos fatigavi! [8,8] Tibi, legate, 

tempus differre facile est, qui tuam tantum 

partem non vendidisti. Tu, quem habeas 

diem, videris; ego septimum expectare non 

possum. 

               [9,1] Ergo rabidi supra cadavera 

incubuimus et clausis oculis, quasi visus 

conscientia acerbior esset, tota corpora 

famintos e dos mortos. 

               [8,2] Acreditem, retardaria de bom 

grado esta parte da presente acusação: vez 

que, quando é preciso descrever tamanha 

desumanidade, o jeito é aproveitar todo o 

tempo possível, mesmo que pouco. Mas é 

necessário mostrar ao réu, que esteve 

distante dos males públicos, para quantos 

ele não chegou na data certa. [8,3] Perdoai, 

deuses e homens, nosso crime por certo 

extremo, mas que ainda assim é lastimoso 

por ter acontecido. Não moram juntos, a 

fome e o pudor, e uma vez que esta cruel 

senhora tenha se insinuado, subjuga até 

mesmo as bestas maiores e as mais ferozes. 

[8,4] Os moribundos mordiam o solo. Teria 

comido a mim mesmo, se nada houvesse 

além disso. Mas é preciso confessar: graças 

ao emissário, não houve necessidade. [8,5] 

Depois que a fome ardente tinha vencido 

toda paciência; depois que mesmo a 

esperança, que é o último recurso aos 

miseráveis, tinha de todo se acabado e 

nossos espíritos já não ousavam mais ansiar 

por aquelas provisões prometidas a nós 

tantas vezes e em vão; caiu sobre nós uma 

fúria e um delírio da mente e a fome 

começou a tomar decisões por si própria. 

Nossas mentes ficaram impotentes por 

causa da nossa desgraça, nossas bocas se 

entorpeciam com o alimento insólito, 

começamos a invejar as feras. [8,6] 

Primeiro, porém, às escondidas, cada um 

dentro de suas casas incorreu nesta 

monstruosidade e, se tivesses retornado um 

pouco mais depressa, se poderia negá-lo: se 

algum dos cadáveres estava faltando da 

pilha, acreditávamos ter sido sepultado. 

Ninguém denunciou o que quer que seja, 

nem pegou um outro em flagrante. [8,7] 

Ninguém - para que fizesse isso tudo - foi 

impelido pelo exemplo: cada um ensinou a 

si próprio, todos começamos a saber depois 

de todos já o termos feito. Quantas vezes, 

porém, antes que eu começasse, quantas 

vezes corri ao porto! Por quanto tempo 

fatiguei meus olhos, atento ao horizonte, 

caso houvesse quaisquer navios à vista! 

[8,8] Para ti, emissário, prolongar a demore 

é fácil, tu que só não vendestes a tua própria 
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morsibus consumpsimus. Subit interim 

horror ex facto et taedium ac detestatio sui 

et planctus, sed, cum ab infaustis fugimus 

cibis, urit iterum fames et, quod modo ex 

ore proiecimus, colligendum est. [9,2] Nunc 

mihi illa foeda videntur, nunc abominanda, 

laceri artus et nudata ossa et abrepta cute 

intus cavum pectus; nunc occurrunt effusa 

praecordia et lividae carnes et expressum 

dentibus tabum et exhaustae ossibus 

medullae (quantulum enim corporis fames 

relinquebat!). [9,3] Nunc illud horreo 

tempus, si quando aut manus incidit aut 

facies aut aliquid denique, quod hominem 

propria nota signat; nunc cibi succurrunt, 

quos inponere in mensam non ausus sum. 

Confitendum est enim: devoravimus 

homines et quidem avide, qui diu nihil 

ederamus, et tamen coepisse difficillimum 

fuit. [9,4] Postquam ius factum est, 

postquam nemo erat in civitate quem 

confiteri puderet, tum vero iam in posterum 

prospicimus et funera horreis condimus. 

Retro aguntur exequiae: aut circa aut ad 

rogos pugna est. Heres cadaver cernit. [9,5] 

Novum et incredibile, nisi nossemus, 

monstrum habuimus: sine rogis 

pestilentiam. Mortium ratio non constitit; 

perisse cives scio tantum quia inter viventes 

non video. [10,1] Aegri adsidentes timebant 

et labentem animam <a> supremis 

domesticorum o<s>culis reducebant. Primo 

tamen nihil rogabant suos nisi tantum 

sepulturam. Ut maior urgere necessitas 

coepit, beneficium factum est expectare, 

dum moritur. [10,2] Nemo adeo adfinis fuit, 

nemo tam coniunctus, quem pietas 

abstineret. Nostros comedimus, nostros, 

nam si alienos vellemus, nemo [audebat] 

cedebat. 

parte das provisões. Que voltes no dia em 

que tiveres decidido: eu não posso esperar 

uma semana.  

               [9,1] Assim, nos atiramos 

enlouquecidos para cima dos cadáveres e, 

de olhos fechados, como se tal visão fosse 

mais penosa do que a consciência, às 

dentadas consumimos corpos inteiros. 

Acomete-nos então um horror pelo que 

fizemos, uma repugnância e um ódio por 

nós mesmos, um lamento, mas, no momento 

em que fugimos daquela comida agourenta, 

a fome arde outra vez em nós e precisamos 

recolher o que há pouco cuspimos boca 

afora. [9,2] Agora, aquilo tudo me parece 

vergonhoso, ou mesmo abominável, as 

articulações fendidas, os ossos expostos e a 

cavidade interna do peito, depois de 

arrancada a pele. Afiguram-se-me agora as 

vísceras espalhadas, as carnes azuladas, o 

sangue podre espremido a cada mordida, a 

medula sugada dos ossos (quão pouco de 

fato a fome deixava sobrar de um corpo!). 

[9,3] Agora, tenho horror àquele momento, 

quando acaso surgiu uma mão ou um rosto 

ou qualquer outra coisa, enfim, que 

distinguisse um homem por seu jeito 

particular; agora me vem à mente a comida 

que não ouso pôr à mesa. É, pois, preciso 

confessar: comemos homens e, de fato, 

fizemo-lo avidamente, nós que por tanto 

tempo não tínhamos comido nada. Ainda 

assim, foi difícil começar. [9,4] Depois se 

tornou regra, depois não havia ninguém na 

cidade que tivesse pudor em admiti-lo. 

Nesse ponto, de fato, já estamos fazendo 

planos para o futuro e guardamos cadáveres 

na despensa. Cortejos fúnebres são 

obrigados a retornar e há disputa pelo corpo 

antes de chegar-se à pira funerária e mesmo 

junto dela. O herdeiro faz valer seu direito 

ao cadáver. [9,5] Se não soubéssemos do 

que se tratava, teríamos diante de nós um 

prodígio inaudito e inacreditável: uma peste 

sem piras funerárias. Não se sabe bem a 

proporção de mortes; sei que um cidadão 

morreu só porque não o vejo entre os vivos. 

[10,1] Os doentes temiam os que os 

assistiam e recuavam seus espíritos 

vacilantes diante o último beijo dos 
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               [10,3] Nihil est quod indignari 

velitis; narravi vobis lucrum vestrum: 

frumentum duplo vendidimus et 

callidissimus legatus vicinae civitati 

inposuit. Plena nunc horrea, bonae rationes, 

onustae naves sunt, et, quo magis 

gaudeamus tanto bono, pauci sumus. [10,4] 

Nam quod ad temporis excusationem 

pertinet, nihil est - opinor - quod aestuet: in 

desertum non incidit populum, nec sane fuit 

cur festinaret; etiam nunc expectare 

poteramus, sola est nostra civitas, quae fame 

perire non possit. [10,5] Dissimulaturum me 

putatis istius patrocinia? Confiteor, venit ad 

ultimum diem, adtulit frumentum; 

gratulemur, quod iam nulla civitas fame 

laborat. [10,6] O si vires sufficerent, latera 

durarent, aliquid ex aridis diu faucibus 

residuae vocis exiret! Quanta indignatione 

opus erat, ubi pro omnibus dolendum est! 

Quodsi si universi qui adsumus 

proclamemus, haec tota contio in unam 

vocem consentiat, non esset tamen futura 

par crimini invidia: ut omnes accusemus, 

quota pars queritur! [10,7] Secum quisque 

reputet quae tulerit, quid admiserit. Plane 

immanis belua est et non tantum necessitatis 

causa per nefas pastus, qui, quod comederit 

hominem, non irascitur. [11,1] Succurrite, 

dolor et seri vomitus et ultrix paenitentia; 

ades, longi ieiunii imperiosa necessitas; et 

vos intus inplicitae, si quid potestis, 

admonete, animae, et a ferali ventre 

prorumpite, dum commissum nefas devoto 

capite expiamus et quasi lustrata urbe 

feralem victimam violatis manibus 

mittimus. Decent nos tales hostiae. [11,2] In 

iudicium perduxi publicum scelus, et 

infamatae civitati quaero velamentum. 

Nemo non commisit aliquid; habetis tamen, 

familiares. No início, porém, nada pediam 

aos seus, além de uma sepultura. Quando a 

necessidade começou a pesar mais forte 

sobre nós, tornou-se um favor esperar pela 

morte. [10,2] A ternura [pietas] não foi 

capaz de preservar nem os mais próximos 

por laços de sangue, casamento ou amizade. 

Foram os nossos que comemos, os nossos, 

porque se quiséssemos comer estranhos, 

ninguém ousaria cedê-los. 

               [10,3] Não há motivo para 

quererdes vos indignar, relatei-vos o ganho 

vosso: vendemos o alimento em dobro e 

nosso habilíssimo emissário enganou a 

cidade vizinha. Agora as despensas estão 

cheias; as finanças, prósperas; os navios, 

carregados e, para que mais nos 

regozijemos com tanta riqueza, somos 

poucos a se beneficiar. [10,4] De fato, no 

que diz respeito à desculpa por seu atraso, 

não há - creio - motivo para se incomodar, a 

desgraça não sobreveio a um povo 

depauperado, nem sem dúvida havia por 

que ele se apressar. Poderíamos ainda agora 

estar esperando: a nossa cidade é a única 

que não pode perecer com a fome. [10,5] 

Julgam que eu passarei por cima das 

desculpas dele? Reconheço, chegou - no 

último dia -, trouxe alimento: alegremo-nos, 

pois já nenhuma cidade padece de fome. 

[10,6] Ah! Se as forças o permitissem, se 

meus pulmões pudessem resistir, se me 

pudesse sair da garganta há tanto seca 

algum resquício de voz! Quanta indignação 

seria necessária, quando um só deve 

lamentar por todos?! Mesmo se berrarmos 

juntos nós que aqui estamos, se toda essa 

assembleia concordasse numa só sentença, o 

ódio não seria equivalente ao crime: ainda 

que todos nós o acusemos, quão pequena 

parte de nós se queixa! [10,7] Cada um 

pense consigo mesmo o que sofreu, o que 

cometeu. Aquele que não se enfurece por 

que comeu carne humana é, sem dúvida, 

uma besta horrenda e não se entregou ao 

repasto macabro apenas por necessidade. 

[11,1] Vinde, então, dor e vômitos tardios e 

arrependimento vingador. Apresenta-te, 

poderosa penúria fruto dessa longa fome. E 

vós encerrados em nossas entranhas, se de 
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si vultis, unum et pro omnibus nocentem. 

                [11,3] Rei publicae laesae accuso. 

Mirari vos certum habeo, cum civitas tota 

consumpta sit, cum populus in se tabuerit, 

hanc verbi segnitiam, quo perstricta 

tantummodo patria et leviter, quod aiunt, 

manu offensa intellegi possit; sed ferenda 

est, ut in ceteris, haec quoque rerum naturae 

iniuria, quod non tam inmanibus factis paria 

verba accommodavit. Et fames nostra fames 

dicitur, et cibi nostri cibi vocantur, et res 

publica nunc laesa. [11,4] Nec scilicet nisi 

peracto legitimo ordine reus non punietur. 

Omnia, rogo, scrupulose agantur. Videte ut 

iure irascamur, qui contra ius viximus. 

[11,5] Immo etiam, si libet, defensionem 

audiamus, etiam nunc nos moretur. Neget 

laesam rem publicam, quia plus quam laesa 

est. Non enim discussos alicuius operis 

angulos nec recisas lucorum frondes nec 

publicarum aedium dispersos parietes 

obicimus. [11,6] Ac, si videbitur, adiciet 

forsitan non esse rem publicam, quae 

perierit. Id enim superest, ut iam hoc nomen 

extinctum audiamus! Procedet eo usque 

fortasse, ut esurisse nos neget. [12,1] Non 

infitior autem parum proprie hoc legis verbo 

nefas istius signari non posse. Maiores enim 

ne laedi quidem rem publicam impune 

voluerunt, ideoque existimo etiam hoc esse 

comprehensum. Nemo autem verebatur ne 

absolvi posset crimen lege maius. 

                 [12,2] Quid, quod actionem rei 

publicae laesae temptat in legem male 

gestae legationis deflectere? Eligit reus 

algo sois capazes, castigai-nos, espíritos, e 

vos arrancai do ventre sepulcral, enquanto 

expiamos – pela oferta de uma vida humana 

– o crime de todos nós e, como se 

purificando a cidade, sacrificamos a lúgubre 

vítima aos manes violados. Só nos cabem 

ofertas de sacrifício desse tipo. [11,2] 

Trouxe ao julgamento o crime público e 

busco redenção para a cidade difamada. 

Ninguém há que não cometeu algum mal. 

Tendes, contudo, se quiserdes, um único a 

quem culpar e em nome de todos nós. 

                [11,3] Acuso-o
68

 de prejuízo ao 

Estado
69

. Tenho comigo que, certamente, 

vos admirais – enquanto a cidade inteira foi 

devastada, enquanto o povo consumiu a si 

mesmo – esta minha fraqueza de expressão, 

do que se poderia depreender que a pátria 

foi apenas agredida e, como se diz, com 

leves escoriações. Devemos nos sujeitar, 

como em outras vezes, a também esta 

afronta à ordem natural das coisas, vez que 

não se cunhou palavra apropriada a feitos 

tão inumanos. Dizem ser fome a nossa 

“fome”, e chamam de comida a nossa 

“comida”, e o Estado agora foi só 

prejudicado. [11,4] De fato, nem o réu será 

punido, a menos que tenha sido concluído o 

devido processo legal. Tudo, peço, seja 

levado a cabo com o máximo zelo. Vede 

que a nossa ira se conforma à lei, nos que 

tivemos de viver contra a lei. [11,5] Antes, 

então, se vos apraz, ouçamos sua defesa, 

que ele ainda agora nos faça esperar. Que 

negue ter prejudicado o Estado, porque foi 

mais do que prejudicado. Não o acusamos 

por beirais danificados de algum edifício, 

nem por folhas cortadas das árvores dos 

bosques sagrados, nem por paredes 

destruídas de templos públicos. [11,6] E, se 

bem lhe parecer, acrescentará talvez que 

não pode subsistir a cidade que tenha 

perecido. É, pois, o que nos falta, que 

ouçamos este nome já como extinto! 

Chegará, quiçá, a tal ponto, que negará 
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crimen, hoc est, noxius crucem optat! [12,3] 

Non sustineo, iudices, in tanto animi motu 

argumenta conquirere, nec impetus irae 

meae in digitos descendit; hoc tamen scio: 

non cadit in formulam publicus dolor, nec, 

si adeo iudicibus, quid passi sint, exciderit, 

ut has ferant cavillationes non diluentis 

crimen sed differentis, populus quoque 

inpunitum nefas sine lapidibus praeteribit. 

[12,4] Non praescribes. Accusare te male 

gestae legationis possum? Age porro, si 

occisos obiecero homines, non tu es causa 

mortium? Si violata sepulcra, non propter te 

rogos fraudavimus? [12,5] Sed legatus 

fuisti. Quod tamen ipsum quid est aliud 

quam rem <publicam> tractare? Rem autem 

qui male agit, ut arbitror, laedit. [12,6] An 

existimas hanc legatis dari peccandi 

licentiam, ut, quaecumque scelera in eo 

officio commiserunt, cum his omnibus hac 

una lege decidant? O nimium invidendam 

huius legationis condicionem, si tibi et 

famem remisit et legem! [12,7] Sed 

erraverim sane, et, quia nullum in foro 

nostro iudicium fuit, desuetudine ipsa iura 

exciderint: quomodo legem meam effugis? 

[13,1] Nam, nisi malis stupeo, duo sunt 

omnino quae in eiusmodi crimine quaeri 

soleant: an laesa sit res publica, an ab eo qui 

arguitur laesa. In quibus si quid tibi fiduciae 

fuisset, non a criminibus crimina appellares, 

nec ad alteram poenam transfugeres, sed te 

ab hac, quae intenditur, tuereris. 

                  [13,2] Dico laesam esse rem 

publicam. Oratione hic opus est, aut 

termos passado fome. [12,1] Não ignoro que 

a atrocidade deste indivíduo não possa ser 

descrita pela letra da lei senão de modo 

inadequado. Nossos patriarcas, de fato, não 

desejaram que a menor das ocorrências 

prejudicasse o Estado impunemente, por 

isso, creio, também isto foi por elas 

previsto. Mas ninguém temia que um crime, 

porque maior do que a lei, pudesse ser 

absolvido.  

                 [12,2] E digo mais: o emissário 

ainda tenta enquadrar o processo por dano 

ao Estado na lei de improbidade no 

exercício da missão? O réu escolhe como 

será acusado, ou seja, o criminoso seleciona 

o próprio suplício. [12,3] Não sou capaz, 

juízes, de reunir argumentos em tamanha 

perturbação do espírito, nem a gana de 

minha ira se resigna ao enumerar
70

. Mas sei 

disto: a dor da cidade não cabe em uma 

fórmula judicial, e, por sua vez, o povo – 

caso até aqui tenha escapado à memória dos 

juízes o que sofreram, de tal forma que 

tolerem esta zombaria de quem não se 

defende do crime, mas o deturpa – não 

deixará também que esta atrocidade fique 

impune sem um apedrejamento. [12,4] Não 

pleitearás uma exceção
71

. Posso te acusar 

por improbidade na missão? Pois bem, se 

acuso por homicídio, não és tu a causa das 

mortes? Se acuso por sepulturas violadas, 

malogramos as piras por culpa tua? [12,5] 

Mas foste o emissário. Por que essa função 

é o que senão gerir a coisa <pública>? E o 

que mal a conduz, segundo creio, a 

prejudica. [12,6] Ou julgas ser dada aos 

emissários esta licença para transgredir, de 

modo que, quaisquer crimes que cometeram 

neste cargo, sejam julgados todos com esta 

única lei? Ah! Incrivelmente invejável a 

condição desta tua missão, se te poupou 

tanto da fome quanto da lei! [12,7] Mas que 

eu esteja, então, completamente errado e – 

porque nenhum julgamento aconteceu em 

nosso tribunal – as próprias leis tenham se 
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reliquorum more accusatorum hoc nunc 

mihi quaerendum, quomodo res verbis 

adgravetur? Adeo infirma est calamitatium 

memoria? Quae si posset excidere, non 

tamen narranda vobis, sed ostendenda erat 

ruina publica. [13,3] Agedum, si videtur, 

extra portas prospicite squalida arva et 

spinis obsitas segetes et semesos arborum 

truncos. Viduis cultore agris errant a fame 

nostrae innocentes ferae, inanes villae sunt 

et deserta horrea in ruinam procumbunt. 

Nullus inversis aratro glebis campus nitet, 

nullum solum opere renovatur. Iam et in 

sequentem annum famem timeo. [13,4] 

Redite in domos vestras: videbitis noxios 

focos et ignes tabo cadaverum extinctos et 

tecta mortibus gravia; cum maxime 

inferimus in tumulos ossa insepulta, 

ducimus opertas exequias, et ad sepulturam 

residua conferuntur, et tandem cadavera igni 

permittimus. [13,5] Ubi vero universas 

familias fames extinxit – quae pars maxima 

est –, inanes domus situm ducunt, iacent 

relictae sine herede sarcinae. Invenitur 

interim clusa domo conditus dominus, si 

cuius mors famem evasit, quem rimantes 

non invenere proximi, qui inter suos ultimus 

decessit. [13,6] Quo vos mitto? Ipsam 

intuemini contionem, unius deficientis 

speciem tota civitas habet: cavum macie 

caput et conditos penitus oculos et laxam 

cutem, nudos labris trementibus dentes, 

rigentem vultum et destitutas genas et 

inanes faucium sinus; prona cervix, tergum 

ossibus inaequale, infernis imaginibus 

similes, foeda etiam cadavera. Aut si quis 

talis non est, confiteatur se usque ad 

saturitatem comedisse. [14,1] Sua quisque 

consulat misera praecordia, suum ventrem 

conscientia gravem. Dic nunc, legate: 

perdido pela falta de prática: de que jeito 

foges à lei que conclamo? [13,1] De fato, se 

não estou abalado pelas desgraças, são ao 

todo dois pontos que costumam ser 

inquiridos em crimes desta natureza: se 

houve prejuízo ao Estado e se foi 

prejudicado por este que é acusado. Quanto 

a esses pontos, se tivesses alguma confiança 

em ti, não invocarias um crime no lugar de 

outro, nem trocarias uma pena por outra, 

mas te defenderias deste que é dirigido 

contra ti.  

                   [13,2] Afirmo: o Estado foi 

prejudicado. Será preciso todo um discurso 

aqui ou, como fazem outros acusadores, 

devo agora buscar com quais palavras 

agravar o caso? Enfraqueceu-se a tal ponto 

a lembrança de nossa calamidade, esta que, 

se pudesse se perder, não vos teria de ser 

apenas relatada, mas desfilada diante de 

vós? [13,3] Vamos! Se vos apraz, observai, 

porta afora, as lavouras esquálidas, os 

campos cobertos de espinheiros, os troncos 

roídos das árvores. As feras, domadas pela 

nossa fome, vagam pelos campos sem 

cultivo, as vilas estão vazias e os silos 

abandonados caem em ruína. Nenhum 

campo reluz com glebas revolvidas pelo 

arado, nenhum solo é renovado pela lida. Já 

receio nova fome para o ano seguinte. 

[13,4] Retornai às vossas casas: vereis as 

lareiras também cúmplices, o fogo extinto 

pelo sangue podre dos cadáveres, as casas 

prenhes de mortos. Justo quando enterramos 

os ossos insepultos, celebramos funerais em 

segredo: os restos são recolhidos junto à 

sepultura e, enfim, confiamos os cadáveres 

ao fogo. [13,5] Sem dúvida, onde a fome 

aniquilou famílias inteiras – a maior parte 

delas –, as casas apodrecem vazias, os 

pertences restam abandonados sem um 

herdeiro. Encontra-se, às vezes, o dono 

sepultado na própria casa fechada, se seu 

corpo – que os vizinhos, farejando, não 

encontraram – escapou à fome, isso caso ele 

tenha morrido por último entre os seus. 

[13,6] Aonde vos direciono? Contemplai a 

própria assembleia, toda a cidade tem a 

aparência de um só que agoniza: a cabeça 

encovada pela magreza, os olhos demasiado 
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'Innocens sum, quod ad illum diem veni.' At 

ego propter te nocens sum, quod ad illum 

diem vixi! 

                    [14,2] Quae comparata nobis 

mala non delicatas lacrimas habent? 

Aliquem populum hostilis exercitus intra 

portas coegit; solet venire ultima obsessis 

inopia, sed everti certe licet: victor 

captivum aut occidet aut pascet. Tormenta 

quidam piratarum tulerunt; felices, quibus 

contigit innocentia! [14,3] Mors certe finis 

est, nec saevitia ultra fata procedit. Aut 

etiamsi quis adeo hominem exuit, ut ibi 

poenam quaerat, ubi sensus doloris non 

inveniat, nempe tamen cadavera feris 

obiciet. [14,4] Circumdati sunt quidam 

flammis, ipsa tamen poena habuit 

sepulturam. Nos incendii cinerem 

perdidimus, nostra etiam ruina tabuit. 

Nostra mala nunc latent: non ignis 

defunctos cremavit, non ferae laceraverunt, 

non aves attigerunt, et tamen cadavera 

mortibus adnumerare non possumus. [14,5] 

Citra spem convalescendi adflicti sumus, 

immo etiam citra votum. Gravior in dies 

facti paenitentia est, pudet vitae, lucem ac 

sidera intueri non audeo. [14,6] Cotidie 

felices mortuos clamo, et malae 

conscientiae facibus agitatus nihil 

fortunatius in aeterna sede utcumque 

compositis puto. Adeo mors placet: iam 

etiam cibis nostris invideo! [14,7] Praeterita 

differo; ipsa ex nimia cupiditate nocet 

habundantia. Desideratos diu cibos avide 

haurimos, et lassam famem saturitate 

strangulamus. Morimur adhuc etiam 

frumento tuo. 

                    [15,1] Atqui ceterae rei 

publicae partes, quae sunt ad usum populi 

comparatae, et leviore cum damni sensu 

fundos, a pele frouxa, os dentes nus entre os 

lábios trêmulos, o rosto enrijecido, as 

bochechas descarnadas, a garganta vazia; o 

pescoço inclinado para a frente, as costas 

anguladas pelos ossos, somos semelhantes a 

visões do submundo, somos ainda cadáveres 

repugnantes. Ou, se alguém não está assim, 

que confesse ter comido até se fartar. [14,1] 

Cada um consulte as suas vísceras infelizes, 

o seu ventre cheio de culpa. Diga agora, 

emissário: ‘Sou inocente, porque cheguei na 

data combinada’. Mas sou eu o culpado por 

tua causa, porque sobrevivi até aquela data! 

                    [14,2] Que desgraças, 

comparadas às nossas, nos fariam mais que 

lacrimejar? Quando algum exército hostil 

encerra um povo qualquer dentro das portas 

de sua cidade, inópia extrema costuma 

afligir os sitiados, mas certamente pode-se 

desfazê-la: o vencedor ou mata ou o 

alimenta o cativo. Alguns sofreram a tortura 

dos piratas: afortunados, pois se 

conservaram livres de culpa! [14,3] A morte 

é sem dúvida o fim, nem mesmo a 

selvageria se estende além da duração da 

vida. Ou, ainda que alguém se dispa de sua 

humanidade a tal ponto que busque o 

suplício quando já não encontra a sensação 

de dor, tão somente atirará os cadáveres às 

feras. [14,4] Alguns foram envoltos em 

chamas, entretanto, este mesmo suplício 

lhes serviu de sepultura. Nossas desgraças 

agora estão ocultas: mas o fogo não cremou 

os defuntos, as feras não os espedaçaram, as 

aves nem se aproximaram. Contudo, 

também não podemos contar os corpos dos 

mortos. [14,5] Fomos arrasados para além 

da esperança, e mesmo além da vontade, de 

nos reerguermos. O arrependimento é maior 

a cada dia, a vida me envergonha, não ouso 

contemplar a luz do sol ou as estrelas. [14,6] 

Todos os dias clamo ‘felizes os mortos’ e, 

impelido pelo flagelo da consciência 

pesada, não considero nada mais ditoso do 

que aqueles entregues – como quer que seja 

– à morada eterna. A morte é de todo bem-

vinda: agora já invejo a quem comi! [14,7] 

Deixemos o passado; agora a própria 

abundância, por nosso apetite desenfreado, 

nos faz mal. Engolimos avidamente a 
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pereunt et facile remedium accipiunt, cum 

reparari possit amissum: opera restituam, 

aerarium replebo, naves, arma reficiam. 

[15,2] Hic vulnus altissime penetrat, hic 

ipsa vitalia feriuntur, ubi populus ruit, ubi 

continuis funeribus omnis sexus atque aetas 

semel sternitur. Exhausta est civitas et 

desolatae domus, triste florentis quondam 

fortunae indicium laxi muri. [15,3] Quam 

multi in civitate nostra perierint quaeritis? 

Minima quidem portio est, sed etiam ex hoc 

intellegi potest: esurienti populo satis 

fuerunt.  

                     [15,4] Plurimum tamen interest 

quomodo perierint. Felix pestilentia, felix 

proeliorum strages, denique omnis mors 

facilis! Fames aspera vitalia haurit, 

praecordia carpit, animi tormentum, 

corporis tabes, magistra peccandi, durissima 

necessitatium, deformissima malorum. 

[15,5] Haec ad humile opus nobiles manus 

mittit, haec alienis pedibus mendicantes 

prosternit, haec saepe sociorum fidem 

fregit, haec venena populis publice dedit, 

haec in parricidium pios egit. [15,6] Adhuc 

tamen unum videbatur remedium, non 

expectare mortis diem et tabescentem 

cotidie spiritum supervenientibus malis 

subducere. Nunc in fame nemo quidem 

mortibus inmunis est. 

                     [15,7] At non tua culpa fames 

coepit; sed vulneratum iugulasti, titubantem 

stravisti, fumantem incendisti. Ne quid 

inique faciam, dividenda sunt mala: primam 

famem fortunae inputo, ultimam tibi; 

moram tuam itineribus separo; denique ex 

eo inopiam tibi obicio, ex quo propter te 

comida que por tanto tempo desejamos e 

sufocamos nossa lânguida fome até a 

saciedade. Ainda estamos morrendo por 

causa de tuas provisões. 

                    [15,1] Entretanto, as outras 

esferas do Estado, que foram instituídas 

para o uso da população, não só se 

extinguem com menor sensação de dano, 

mas aceitam uma reparação facilmente, uma 

vez que o que perdemos pode ser 

recuperado: reconstruirei os prédios 

públicos, preencherei o erário, restaurarei 

nossa frota e nossas tropas. [15,2] Mas a 

ferida então punge do modo mais profundo, 

o próprio coração então se parte, quando o 

povo desmorona, quando - em contínuos 

funerais – cidadãos de todos os sexos e 

todas as idades jazem por terra de uma só 

vez. A cidade foi esvaziada e as casas, 

destruídas. Os muros caídos são triste 

lembrança de que a sorte um dia nos sorriu. 

[15,3] Buscas saber em que número, 

quantos terão morrido em nossa cidade? De 

fato, uma porção mínima sobrevive, mas 

disto pode-se então entender que, para os 

famintos, houve gente o bastante. 

                    [15,4] É, porém, de maior 

interesse como eles morreram. Bendita 

peste, bendita matança nos combates, toda 

morte é doce, enfim! A fome escabrosa 

devora os órgãos vitais, rói as vísceras, 

tormento do espírito, peçonha do corpo, 

mentora de crimes, a mais árdua das 

necessidades, o mais sórdido dos males. 

[15,5] Ela força as mãos nobres ao trabalho 

vil, ela atira os mendicantes aos pés de 

estranhos, ela muita vez rompeu a confiança 

dos sócios, ela envenenou a população 

indiscriminadamente, ela levou os virtuosos 

[pios] ao parricídio. [15,6] Até agora 

parecia um só o remédio, não esperar o dia 

da morte e libertar o espírito que definha a 

cada dia das desgraças que ocorreram. Pois, 

na fome, ninguém está imune aos mortos
72

. 

                    [15,7] A fome não começou por 

tua culpa, mas sacrificaste quem estava 

ferido, jogaste no chão quem cambaleava, 
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tuli. [15,8] Itaque caritas annonae, rarum 

frumentum, caedes ac direptio pecorum 

fuerint fortunae, fuerint anni, fuerint 

temporum; aliam condicionem habent 

civium mortes et cadaverum dira laceratio et 

peiores inopia cibi. Haec fames iam tua est! 

                     [16,1] Puta me nihil in 

praesentia dicere nisi hoc unum: tardius 

quam potueras venisti. Nondum tibi obicio 

duplicata tempora nec remensum totiens 

mare nec graves ancoras, nondum tantam 

moram, quanta legationi satis esset. [16,2] 

Si innocentes essemus, populum septem 

diebus perdidisses: angustos humani spiritus 

terminos fames fecit. [16,3] Morimur, 

deficimus; festina misericors, omnes excipe 

auras; etiamsi tota secundis flatibus vela 

tetenderint venti, tamen remis adiuva. 

Salutem publicam vehis, spiritum populi tui 

reportas, omnium nostrum in ista classe 

navigant animae. [16,4] Iuramus per tuum 

reditum, effusi per gradus templorum vota 

suscipimus, tendimus manus – nam quas 

feriamus hostias non habemus –. Quid spem 

publicam ad ancoras alligas? Non stat 

interim dies, et plenis velis mors venit. 

[16,5] Festina, merita tua non conditores 

aequaverint, non ipsi dii plus praestiterint. 

Tibi nos, tibi liberos nostros, tibi quicquid 

homini iocundum est, tibi debemus quicquid 

vicinae civitati praestitisti. [16,6] Non dico 

illa, quae poteram: ‘Puta caerulus imber in 

naves ruit, classis inter fluctus latet, nec 

inter canentes collisarum aquarum spumas 

vela dinoscimus; egerit ex fundo harenas 

mare, micant ignes, intonat caelum, scissis 

rudentibus tempestas sibilat, denique sidus 

hibernum conditur; tu tamen persevera: 

frumentum vehis’. Nihil horum necesse est 

feliciter naviganti. [16,7] Festina; quererer, 

puseste fogo em quem fazia fumaça. Para 

que eu não aja injustamente, nossas 

desgraças devem ser divididas: imputo a 

primeira fome ao destino, a última, a ti; 

distingo a tua demora da jornada. Enfim, te 

acuso de nossa miséria a partir do momento 

em que a sofri por causa de ti. [15,8] Deste 

modo, o preço alto dos mantimentos, o 

alimento escasso, a mortandade e a 

pilhagem do gado poderiam estar 

relacionadas à fortuna, estar relacionadas ao 

ano, estar relacionadas aos tempos. Tem 

outra natureza, as mortes dos cidadãos, o 

bárbaro esquartejamento dos cadáveres, a 

comida pior do que a inanição. Agora, essa 

fome, ela é tua! 

                    [16,1] Crê que eu não estou 

dizendo agora nada diferente disso: 

chegaste mais tarde do que poderias. Ainda 

não estou te acusando por teres duplicado o 

teu afastamento nem prolongado o vai-e-

vem pelo mar por tanto tempo nem por tuas 

âncoras pesadas, ainda não, pela tua demora 

– tanta quanto fosse bastasse à missão. 

[16,2] Se tivéssemos permanecido sem 

mácula, terias destruído teu povo em sete 

dias: a fome tornou estreitos os limites da 

condição humana. [16,3] Estamos 

morrendo, extinguimo-nos. Apressa-te, se 

tens misericórdia, colhe todas as brisas! 

Ainda que os ventos estendam as velas com 

sopros favoráveis, ainda assim ajuda com os 

remos! Estás transportando a salvação da 

cidade, estás trazendo de volta a 

subsistência de teu povo, neste teu barco 

navega o último suspiro de todos nós. [16,4] 

Fazemos promessas por teu retorno, 

espalhados pelos degraus dos templos, 

dirigimos súplicas aos deuses e estendemos 

as mãos aos céus – pois não temos o que 

oferecer em sacrifício. Mas por que amarras 

a esperança da cidade às tuas âncoras? O 

tempo não te espera nesse ínterim e a morte 

se aproxima a toda vela. [16,5] Apressa-te! 

Nossos fundadores não terão se igualado 

aos teus méritos, os próprios deuses não nos 

terão sido mais úteis. A ti, nós, a ti, os 

nossos filhos, a ti, tudo aquilo que alegra ao 

homem, devemos a ti tudo quanto 

forneceste à cidade vizinha. [16,6] Não 
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si naves commeatu tardasses: dum 

velocitatis ratio haberetur, mallem accipere 

dimidium. [17,1] Non delicati sumus, non 

luxuriae quaeritur abundantia: unde spiritum 

sustineamus, unde mortem differamus in 

praesentia quantulumcumque; si plus opus 

fuerit, redibis. 

                     [17,2] Siccae fauces sunt, 

aeger anhelitus os tendit. Iam frustra in sinu 

parentium liberi plorant, et nondum editi 

conceptus intra uterum famem sentiunt; iam 

nemo dives est. Auras captamus et rore 

vescimur, et iam spirare tormentum est. 

[17,3] Cotidie vires deficiunt: iam non imus 

in litus, sed repimus; in editis scopulis 

populus sedet dum naves expectat, in 

pascua non redit. Aquas ingredimur, et unus 

ad te spectantium rictus est, et, cum 

defecerunt omnia, expirant. Te, te 

expectantes intentis oculis morimur, in mare 

mortui cadunt. [17,4] Quotiens sole 

percussa nubes refulsit, navem putamus; 

quotiens fractus vento fluctus incanuit, vela 

interpretamur. O mobiles miserorum spes: 

ad unaquaeque solacia ab unoquoque 

quomodo nutant! [17,5] ‘Haec certe navis 

est; ecce vela panduntur, propius appellitur 

et accedendo crescit. Nostra est, suos in 

utramque partem ventos habuit, nostris votis 

gubernati flatus sunt’. [17,6] Haec dicimus, 

at illa interim transvolat. Fletus inde et 

desperatio et lucis odium; nihil enim gravius 

quam destitutae spes torquent. [17,7] Ne 

interrogare quidem licuit aut quaerere: 

nemo applicabat. Ergo incerti omnium 

rerum pependimus, nihil quisquam 

cognovit. Saltem si scire licuisset ubi 

estou dizendo tudo aquilo que poderia: 

‘Imagine que desaba sobre teus navios 

negra tempestade, a frota se oculta por entre 

as ondas. Nem mesmo as velas, não as 

distinguimos meio às espumas alvas dos 

choques das águas. O mar vomita as areias 

de seu fundo, os raios fulgem, o céu 

retumba, a tempestade sibila pelos cordames 

que se soltam, por fim o próprio céu de 

inverno se obscurece. Que tu, no entanto, 

perseveres: estás trazendo alimento’. Mas 

nada disto é necessário a quem navega na 

bonança. [16,7] Apressa-te! Eu teria 

reclamado, se tivesses atrasado teus navios 

com o peso das provisões: desde que te 

esforçasses por manter uma velocidade 

razoável
73

, teria preferido receber a metade. 

[17,1] Não somos frescos, não buscamos a 

abundância do luxo, mas um meio de 

sustermos a vida, um meio de, no momento, 

protelarmos um mínimo que seja a morte. 

Caso precisemos de mais, partirás 

novamente. 

                     [17,2] As gargantas estão 

secas, a boca pende aberta com a respiração 

difícil e molesta. Já choram os filhos em 

vão no seio dos pais e as crianças ainda não 

concebidas sentem fome dentro do útero, já 

ninguém é rico. Tentamos morder a brisa e 

comer o orvalho, e mesmo respirar é uma 

tortura. [17,3] A cada dia as forças nos 

faltam: já não vamos à praia, mas nos 

arrastamos; o povo se senta nos altos 

rochedos enquanto espera pelos navios, não 

retorna aos pastos. Entramos nas águas e 

como um só, o povo boquiaberto te espera 

e, quando faltam todas as forças, expira-se. 

É por ti, por ti que esperamos quando – os 

olhos fitos no longe – morremos, os mortos 

caem no mar. [17,4] Toda vez que uma 

nuvem refulge, tocada pelo sol, imaginamos 

um barco; toda vez que uma onda se alveja 

fendida pelo vento, enxergamos velas. Ah! 

Inconstantes esperanças dos miseráveis:  

como vacilam de alívio em alívio! [17,5] 

‘Este é o barco, com certeza! Eis que se 

estendem as velas, ele chega cada vez mais 
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frumentum vendidisses: ipsi petissemus! 

[17,8] Iam quomodo ad singula momenta 

temporum mutabantur animi! ‘Bene est, 

serenus sol occidit, purus se dies tollit, ad 

nos venti ferunt; iam veniet’. [18,1] Pendet 

interim fames, et illud, quod iam diu cogitat, 

differt, ita tamen, ut subinde computet quot 

dies ad mortem supersint. Numquid 

profecit? 

                     [18,2] Meministis, cum 

contrarii venti flare coepissent et in altum 

fluctus a terra volarent, quanta conploratio, 

quanti planctus fuerint: 'Retinebitur, stabit, 

laborabit!'. At, si diis placet, legatus noster 

tum maxime bene navigabat. [18,3] Nos in 

hac fortuna, in tam gravi casu, in eiusmodi 

cogitationibus sumus; tu sinus maris circuis, 

et per omnis curvatorum litorum ambitus 

terram legis. [18,4] Sic fit ut te iuvet diu 

navigare: nullus amoenus praetermittitur 

portus, nulla celebris civitas invisitata 

transitur. Mentior? Etiam ad esurientis 

adplicas. [18,5] Dein, si quam tu maris 

iniuriam queraris, non feram te morantem; 

quomodo satis accusabo vendentem? 

Spiritus nostros transcribis, salutem nostram 

exponis; quae diu inaestimabilis fuit, 

innocentiam publicam vendis. Frumentum 

non naufragio perdidimus, non latrocínio: 

lucro perimus! [18,6] Tempestas quoque 

aliquam navem in meum litus impingeret, 

nec ex classe numerosa omnes fluctus 

exhausisset. Perit frumentum quia classis 

venit in portum! Ita nos alienae civitatis 

legatum misimus, et vilia ac devota capita 

vicinorum deliciis morimur. [18,7] Nobis 

nihil iam residui spiritus superest, nos in 

conspectu mortis stamus, nos legatum 

perto e – aproximando-se – cresce. É nosso! 

Teve ventos favoráveis em ambas as 

direções, os sopros foram regidos por 

nossas preces’. [17,6] Asseveramos isto, e 

nesse ínterim o barco desaparece. Por isso, 

as lágrimas e o desespero e o ódio pela vida; 

porque não há dor mais pesada do que as 

esperanças desfeitas. [17,7] Não podíamos 

perguntar ou buscar informações: ninguém 

aportava. Logo, incertos sobre tudo, nos 

afligíamos, ninguém sabia de nada. Se ao 

menos fosse possível saber onde vendeste o 

alimento: nós mesmos teríamos ido buscar! 

[17,8] Já os ânimos, como se alteravam 

minuto a minuto! ‘Está tudo bem, o sol cai 

sereno no horizonte, o dia recua límpido, os 

ventos sopram em nossa direção; chegará 

logo’! [18,1] Nesse ínterim, a fome pende 

sobre nós e aquilo que há muito já planeja, 

ela protela, tão somente para que repetidas 

vezes calcule quantos dias faltam até a 

morte. Acaso foi bem-sucedido? 

                     [18,2] Vós vos lembrais, 

quando os ventos contrários tinham 

começado a soprar e as ondas corriam da 

terra para o alto mar, quão profunda foi a 

tristeza da população, quão copioso seu 

pranto: ‘Terá sido retido, teve de parar, 

estará em perigo?!’ Mas, por incrível que 

pareça
74

, navegava então nas melhores 

condições. [18,3] Nós estamos neste estado, 

em tão grave desgraça, em conjecturas deste 

tipo; tu percorres as baías do mar e bordejas 

pela costa em todo o âmbito de suas praias 

sinuosas. [18,4] Acontece que te agradam 

estas longas viagens: não esqueces nenhum 

porto faceiro, nenhuma cidade célebre fica 

sem tua visita. Minto? Atracas mesmo nos 

portos de quem também passa fome. [18,5] 

Se então te queixasses de um rigor 

excessivo do mar, não toleraria que te 

atrasastes; como te acusarei 

satisfatoriamente, tu que mercadejavas? 

Ofereces como se tuas as nossas vidas, pões 

à venda a nossa saúde; o que outrora foi 

inestimável, vendes: a virtude da população. 

Não perdemos as provisões num naufrágio, 

nem pela pirataria: perdemo-nos pelo lucro. 

                                                           
74

 Lit., se assim agrada aos deuses. 



42 
 

 

frumentumque nostrum ore aperto 

expectamus; classis nostra vecturam facit et 

vicinarum civitatum copias reconducit. 

Paene a conspectu nostro vela conversa 

sunt: quantulo minus quam con<g>esti 

frumenti pulverem vidimus? [18,8] Tantum 

iam temporis transiit ex quo pecuniam 

contulimus, legatum creavimus. Iam 

dinumeratis temporibus, quae secundi venti 

breviora fecerunt, cotidie spero, et sane 

prope est. At legatus meus ad emendum 

modo proficiscitur. [19,1] Tibi ergo tot 

civium mortis inputo, tibi stragem populi, 

tibi liberum parentumque miserrimas 

poenas, tibi quicquid passi sumus, tibi – 

quod gravius est – quicquid fecimus. 

                     [19,2] Et scilicet speras ut 

tantam sceleris invidiam ab animis nostris 

duplae pecuniae strepitus avertat? Nescis 

quam multa vendideris. [19,3] 'Duplo 

vendidi'. Ita infelicitas mea cocionanti tibi 

lenocinata est: 'Quod fame perire cives 

meos patior, quod, ut vestram civitatem 

servem, meam everto, quod a tam vicinis 

litoribus classem torqueo, quod ad diem 

redire non possum, quod pretium 

constituitis, quid occultum datis? Duplum? 

Patrocinio meo quantulum lucror!'. [19,4] 

At nos inepti ac vesani de fame querebamur, 

gravis nobis inopia, intolerabilis et misera 

accersita mors videbatur. Non agimus 

gratias industriae legati? Res publica nostra 

locupletior perit. [19,5] Sacrosanctus 

mercator oportunum, opinor, invenit mercis 

[18,6] Uma tempestade ao menos teria 

jogado algum barco contra minhas praias, as 

ondas não teriam sido capazes de engolir 

tudo de frota tão numerosa. As provisões se 

perderam porque nossa frota chegou a um 

porto! Assim, enviamos um emissário – em 

prol de uma cidade estrangeira – e 

morremos, sacrifícios vis dedicados à 

ventura dos vizinhos. [18,7] Já não há nada 

mais do que restava de nosso espírito, nós 

estamos face a face com a morte, esperamos 

boquiabertos o emissário e as nossas 

provisões, a nossa frota, enquanto isso, 

transporta mercadorias e leva em outra 

viagem os mantimentos das cidades 

vizinhas. As velas deram a volta quase que 

debaixo de nossos olhos: por quão pouco 

não vimos a poeira das provisões 

amontoadas. [18,8] Tanto tempo já se 

passou desde quando juntamos o dinheiro, 

elegemos o emissário. Já tendo calculado o 

tempo de viagem, que os ventos favoráveis 

abreviaram, tenho esperanças diariamente e, 

é bem verdade, ele está próximo. Mas meu 

emissário, naquele instante, vai às compras. 

[19,1] Logo, atribuo a ti a morte de tantos 

cidadãos, a ti, a ruína do povo, a ti, os 

sofrimentos deploráveis de pais e filhos, 

atribuo a ti tudo quanto sofremos, a ti – o 

que é mais grave – tudo que fizemos. 

                     [19,2] E realmente esperas que 

o tinir do dobro de moedas afaste de nossa 

mente o ódio enorme pelo teu crime? 

Ignoras os bens que vendeste. [19,3] ‘Vendi 

pelo dobro’. Assim prostitui-se
75

 a minha 

desgraça, escrava de teus escambos
76

: 

‘como tolero que meus concidadãos 

padeçam de fome, como, para que sirva a 

vossa cidade, viro as costas à minha, como 

afasto a frota de praias tão próximas, como 

não posso voltar na data prevista, como 

fostes vós a estabelecer o preço, o que me 

dais por debaixo dos panos? O dobro? 

Ganho tão pouco para minha defesa!’ [19,4] 
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exactum. Miror hercules, si tam bene 

negotium gesseras, quomodo nobis 

pecuniam non retuleris. [19,6] 'Duplo 

vendidi.' Decepisti vicinam civitatem, 

circumscripsisti; itaque queritur? [19,7] 

'Duplo vendidi'. Hoc enim unum supererat, 

ut devectum tantidem venderes! Habita est 

itineris ratio, habita usurarum. Ego vero 

malo quod tam magno vendidisti; apparet 

enim te nihil coactum. 

                     [19,8] Sed si semel ponis 

hastam salutis, si redemptores vitae 

admittis, et nos admone: melius vendis. Nos 

quicquid in domibus habemus, quicquid in 

templis, quicquid civitas suum vocat, 

congerere parati sumus. [19,9] Frumentum 

pecunia remetimur, libertatem nostram 

addicimus, fines publicos tradimus. Omnia 

licet eadem vicina civitas polliceatur, plus 

non potest. [20,1] Prosit mihi quod apud 

negotiatores solet: in antecessus 

dedi. Triplum, quadruplum, quantum 

poposceris accipe, et illa pecunia 

frumentum licet vicinis adferas. [20,2] Si 

nobis nihil de commeatu nostro partiris, nos 

vicinae civitati vendemus; liceat servire, ubi 

frumentum est. Non exigua res est: pro vita, 

pro sepultura, pro innocentia licemur. Non 

potest hic commeatus tam care emi quam 

expectari. 

                     [20,3] ‘Sed nisi vendidissem' 

inquit 'fame laboranti civitati, timui ne 

raperet’. Et ita utique occupare voluisti, ut 

nobis iniuriam tu potissimum 

faceres? Multum mehercules vos fallit 

opinio, iudices, si ullam causam ita 

evidentem deferri posse in forum putatis, 

cui nulla ne mendacii quidem velamenta 

contingant. [20,4] Opinione sua defenditur, 

et, quae res minime coargui potest, utitur se 

Mas nós, tolos e insensatos, nos 

queixávamos da fome e era preferível o 

suicídio à pesada inópia, intolerável e 

desgraçada. Não agradecemos pelos 

esforços do emissário? O nosso estado, tão 

rico, arruinou-se. [19,5] Nosso augusto 

comerciante encontrou, acho, um mercado 

vantajoso. Por Hércules, se tinhas 

conduzido tão bem o negócio, como não 

trouxeste [também] o dinheiro de volta? 

[19,6] ‘Vendi pelo dobro’. Enganaste a 

cidade vizinha, a iludiste; parece-te que se 

queixa? [19,7] ‘Vendi pelo dobro’. Só 

faltava essa, que vendesses a tua carga pelo 

mesmo preço que pagaste! Levou-se em 

conta o custo da viagem, também os lucros. 

Eu mesmo, na verdade, até prefiro que 

tenhas vendido por tanto mais; assim fica 

evidente que não foste, de modo algum, 

forçado a fazê-lo. 

                     [19,8] Mas, se pões a leilão 

nossa saúde, se atendes compradores de 

nossa vida, ao menos nos lembra: tu vendes 

pelo melhor preço. Nós estamos dispostos a 

juntar tudo que temos dentro de casa, tudo 

nos templos, tudo que a cidade chama de 

seu. [19,9] Damos, para cada grão, uma 

moeda, adjudicamos nossa liberdade, 

entregamos as fronteiras da cidade. É 

possível que uma cidade vizinha ofereça 

todas essas coisas, mas não pode oferecer 

mais. [20,1] Valha-me o que se passa com 

os comerciantes: paguei adiantado. O triplo, 

o quádruplo, recebe quanto exigires e, com 

este dinheiro, podes fornecer alimento aos 

vizinhos. [20,2] Se nada partilhas conosco 

de nossas provisões, venderemos a nós 

mesmos para a cidade vizinha: é preferível 

sermos escravos onde ao menos há 

alimento. Não é coisa pouca: negociamos 

por nossa vida, por nossa sepultura, por 

nossa dignidade. Não podem estas provisões 

custar tão caro para comprar quanto nos 

custa para esperar. 

                     [20,3] ‘Mas se não as tivesse 

vendido’, dizes, ‘à cidade faminta, temia 

que as tomasse à força’. E assim, é claro, 

quiseste te adiantar, para que fosses tu a 

primeiro nos causar tal prejuízo? Por 

Hércules, a opinião muito vos engana, 
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teste. Ne nos periremus non timuisti, ne 

repetiti commeatus post diem nostrae mortis 

applicarentur non timuisti. [20,5] Nostris 

certe malis quamquam nihil poterat accidere 

inopinatum, tamen inter metus 

tempestatium et ancipites incerti maris 

casus, confiteor, ne frumentum salva classe 

perderemus non timuimus. [20,6] Non dico: 

‘Ut maxima vis parata sit, ut more inmanis 

latrocinii turba raptorum litus premat, vel 

repugna vel fuge vel roga, incensurum 

naves depressurumque minitare. Potius 

quam totum frumentum utique populo 

pereat, partire vel gratis, dum nobis aliquid, 

quo respiremus adferas’. [20,7] Illud quo 

certe nihil asperius accideret, rapi, patere; 

faciat fortuna quod voluerit, legatus a 

praecepto non recedat. [21,1] Refer nobis 

saltem iniuriam nostram, mitte nuntios; ira 

famem differemus, rapiemus furentes arma 

et se in obsidionem civitatis inimicae sine 

dilectu populus effundet. [21,2] Vastabo 

interim fines: hoc est, per aliena prata 

pascar; si qua in villis deprehendero pecora, 

diripiam. Bellum me alet. [21,3] Citius ad 

frumentum perveniemus, quam tu cum 

frumento redibis. Adiuvabunt pugnantem 

iusta sacramenta. Si contigerit aequum 

fortunae iudicium, non meos tantum 

commeatus recipiam; si minus, certe dabitur 

bene mori. [21,4] Liceat et manum 

conserere, in acie[m] confligere: condant se 

postea licet muris, in longius obsidio eat, 

interim certe hostium potius cadaveribus 

juízes, se considerais que alguma causa 

assim evidente não poderia ser apresentada 

em julgamento sem ser velada por mentiras. 

[20,4] Ele se defende com a sua própria 

opinião e – coisa que muito dificilmente se 

pode refutar – toma a si mesmo como 

testemunha. Não temeste que nós 

morrêssemos, não temeste que as provisões 

recompradas chegassem depois do dia de 

nossa morte. [20,5] Ainda que, em nossos 

males, é certo, nada pudesse acontecer de 

surpreendente, mesmo assim, entre o medo 

das tempestades e os frêmitos ambíguos do 

mar incerto, confesso, não temíamos que 

perderíamos nosso alimento com a frota 

intacta. [20,6] Não digo: ‘Mesmo que 

formada uma potentíssima força militar, 

mesmo que uma turba de ladrões –

semelhante aos temíveis piratas – oculte sob 

si a praia: resiste, foge ou suplica, ameaça 

incendiar ou afundar os barcos. Antes que 

percas decerto todo o alimento da 

população, melhor com eles partilhar de 

graça, ao menos nos trazes algo com que 

respiremos aliviados’. [20,7] Deixa que a 

última das desgraças aconteça: sermos 

pilhados. A fortuna faça o que quiser, um 

emissário não deve fugir ao seu dever. 

[21,1] Ao menos nos informa de nosso 

prejuízo, manda mensageiros. Afastamos a 

fome com a ira, furiosos pegaremos em 

armas e a população, sem recrutamento, 

derramar-se-á em cerco à cidade inimiga. 

[21,2] Devastarei neste ínterim as cercanias, 

isto é, pastarei em prados alheios; 

encontrando algum rebanho nos campos, o 

tomarei. A guerra me sustentará. [21,3] 

Mais rápido chegaremos ao alimento do que 

tu retornarás com ele. As justas motivações 

serão favoráveis enquanto se luta. Se o juízo 

da fortuna for propício, recuperarei não 

apenas as minhas provisões; se não, 

certamente será permitido morrer em paz. 

[21,4] Lutemos corpo a corpo
77

, e 
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 (LEWIS & SHORT, via PERSEUS) con-sĕro , sĕrŭi, sertum,  

II. B. Esp., unir em hostilidade, para disputa, congregar; então mais freq. manum or manus, se envolver 

em combate próximo, juntar-se ao [combate] mão-a-mão, juntar-se à batalha: “signa contulit, manum 

conseruit, magnas copias hostium fudit,” Cic. Mur. 9, 20 



45 
 

 

vivemus. 

                      [21,5] Sed nulla vis fuit, nulla 

exterior iniuria; tuum certe commeatum 

nemo rapuit. Iure miseri sumus et ex 

stipulatu legati nostri perimus. Vendidit 

quantum voluit quanti voluit, et, ut hoc ad 

nostras accederet moras, fortasse diu 

cocionatus est. [21,6] Omnis cum fide 

persoluta pecunia est. Hoc qui colligo? Qui 

quanti voluit vendit, iudices, potest non 

vendere. [21,7] Nam, per fidem, si rapere 

alienum frumentum et possunt et volunt, 

quid ita duplam pecuniam solvunt? Nam 

quomodo in magna inopia quicquid emi 

potest vile est, ita, cum possis habere 

gratuitum, duplo carum est. 

                       [21,8] Sed mihi credite: color 

iste patrocinii est et diu in saturo otio 

cogitata defensio. Non potest similis 

usquam fames fuisse. [22,1] Nos grave 

huius anni sidus adflavit, nostrum hoc fatum 

fuit, quos non tantum sata sed etiam empta 

fallunt, qui nostra pecunia, nostra classe, 

nostro legato, nostro vento, felicissimo 

cursu commeatum tamen perdidimus. Nos a 

frumento longius sumus, ad illam civitatem 

potuit frequenter accedere negotiator, 

saepius adplicari onusta classis. [22,2] 

Itaque non misere legatos, nullus illis 

commeatus longius petendus fuit. Quod 

felicissima annona, affluentibus copiis, 

fortunatis opibus contigit, nihil emerunt nisi 

devectum. [22,3] Quare nulla causa istius, 

quem fingis, metus fuit, nulla utique vis. 

Forum legisti, et, quia adhuc supererat 

tempus, obiter negotiatus es. 

                        [22,4] 'Rapturos putavi'. 

combatamos com armas
78

: é possível que 

depois se escondam atrás dos seus muros, 

que vá longe o cerco, neste ínterim, decerto, 

viveremos – é preferível – dos cadáveres do 

inimigo. 

                      [21,5] Mas não houve coerção 

alguma, prejuízo estrangeiro algum; 

ninguém, é certo, tomou tuas provisões. 

Desgraçamo-nos em conformidade com a 

lei e perecemos devido aos acordos de 

nosso emissário. Vendeu quanto quis por 

quanto quis e, para que prolongasse a nossa 

espera, quem sabe ainda negociou por um 

bom tempo. [21,6] O dinheiro todo foi pago 

de boa fé. O que concluo a partir disso? 

Quem vende por quanto quer, juízes, pode 

também não vender. [21,7] Vejam, pois, se 

tanto podem quanto querem tomar à força o 

alimento alheio, por que então pagaram o 

dobro do preço? Pois, assim como, em 

grande inópia, tudo aquilo que se pode 

comprar é barato, do mesmo modo, quando 

podes ter de graça, é duplamente caro. 

                      [21,8] Mas crede-me, isso é só 

verniz retórico, uma defesa planejada há 

muito na saciedade e no ócio. Não pode ter 

havido fome parecida em qualquer outro 

lugar. [22,1] Influenciaram-nos cruelmente 

os astros daquele ano e foi este o nosso 

destino: não só o que semeamos, mas 

também o que compramos nos falhou, 

porque, com nosso dinheiro, nossa frota, 

nosso emissário, nossos ventos e mesmo 

com viagem tão bem-sucedida, ainda assim 

perdemos as provisões. Nós estamos mais 

distantes do alimento; o negociante pôde 

aproximar-se com frequência daquela 

cidade, pôde aportar sua frota carregada 

várias vezes. [22,2] Assim, não mandaram 

emissários, não tiveram de ir buscar mais 

longe provisão alguma. Já que tinham a 

mais venturosa colheita, profusão de bens, 

prosperidade de recursos, nada compraram 

se não o que foi trazido até eles. [22,3] Pelo 

que não houve causa para este medo que 

inventas, não houve coerção absolutamente. 

Escolheste a praça para teu mercado e, 
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Quid dicis, scelerate? Et cum hoc timeres, 

adplicabas? Onustus viator apud latrones 

hospitaris, commeatum publicum in 

scopulos annonae inpingis, et plenae 

frumento classis ancoras ad famem ducis? 

on praecidis medium mare, non velut 

inhospitales Syrtis aut voracem Charybdim 

praetervehens tota in fugam vela torquebis? 

[22,5] Nusquam est periculosius legationis 

tuae naufragium: tu, ut cogi posses, tu, ut 

auferri frumentum posses, effecisti. Tantum 

habituri sumus quantum reliquerit pudor 

esurientium. [22,6] Quid te duplo 

frumentum iactas vendidisse? Potuerunt 

nihil solvere; quod refers, alienum 

beneficium est.  

                        [22,7] Alterum confingitur 

hoc loco mendacium: 'Tempestate' inquit 

'appulsus sum'. Ita plane: infelix navigator 

es, et cuius votis aurae non respondeant. 

[23,1] Nescimus te duplo melius navigasse 

quam speraveramus, nescimus singulis 

commeatibus bina itinera confecta, 

nescimus in una legatione ventos quater 

secundos? Sat erat verbo negare quod verbo 

ponitur. [23,2] Remove hanc spem 

eludendae mendacio civitatis. Quo damno 

probas tempestatem, quid amisisti? 

Frumentum certe totum venit in portum, nec 

laborasse, tamquam nimium onustas, naves 

porque até ali ainda sobrava tempo, fizeste 

outros negócios no caminho. 

                       [22,4] ‘Achei que iriam me 

roubar’. O que dizes, desgraçado? E 

temendo isso, tu aportavas? Onusto 

viajante, te hospedas junto a ladrões, lanças 

as provisões públicas aos rochedos da 

carestia e levas direto para a fome as 

âncoras da frota carregada de alimento? Não 

cortas caminho pelo mar aberto, não 

ajustarás todas as velas, como se passasses 

por Sirte
79

 inóspita e Caríbdis
80

 voraz? 

[22,5] Nenhum lugar é mais perigoso para o 

naufrágio de tua missão: tu te esforçaste 

para que pudesses cair nas garras de 

estranhos, tu te esforçaste para que o 

alimento pudesse ser pilhado. Só teremos 

quanto a decência dos famintos nos tiver 

deixado. [22,6] Por que te gabas de ter 

vendido o alimento pelo dobro? Puderam 

nada pagar, o que trazes de volta é 

generosidade alheia. 

                       [22,7] Aqui inventa-se outra 

mentira, diz ‘Fui levado a ancorar pela 

tempestade’. Mas é claro, és um navegante 

azarado, a cujas preces as brisas não 

respondem. [23,1] Ignoramos que navegaste 

duas vezes melhor do que esperáramos,  

ignoramos que foram feitas duas viagens 

com as provisões de uma, ignoramos que 

em uma única missão foram os ventos 

propícios por quatro vezes? O que se alega 

apenas com palavras, basta palavras para 

negar. [23,2] Esquece essa tua esperança de 

enganar a cidade com mentiras. Com que 

dano comprovas essa tempestade? O que 

perdeste? O alimento todo, chegou ao porto, 

sem dúvida, e nem fingiste que os navios se 
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 (LEWIS & SHORT, via PERSEUS) Syrtis , is (gen. Syrtidos, Luc. 9, 710), f., = Σύρτις,  

I.um banco de areia no mar; esp. na costa norte da Africa, Sirte Maior, perto da Cirenaica, agora Golfo 

de Sidra; e Sirte minor, perto de Byzacene, agora Golfo de Gabès, Sall. J. 78, 2; Mel. 2, 7; Plin. 5, 4, 4, 

§ 26; Liv. 29, 33; 34, 62; Tib. 3, 4, 91; Prop. 2, 9, 33; Ov. M. 8, 120; Verg. A. 1, 111; 1, 146; 4, 41; Luc. 

9, 303; 9, 861; Hor. C. 1, 22, 5; 2, 6, 3; 2, 20, 15; id. Epod. 9, 31; Prud. Apoth. 511.—  

Em português, no entanto, sirte é genérico não só para bancos de areia, mas para todo tipo de acidente no mar. 
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 (idem) Chărybdis , is, f., = Χάρυβδις, 

I. um perigoso redemoinho entre a Itália e a Sicília, oposto a Cila, agora Calofaro; personificada, uma 

figura feminina monstruosa, Mel. 2, 7, 14; Plin. 3, 8, 14, § 87: “vasta,” Lucr. 1, 723; Cat. 64, 156; Prop. 

2 (3), 26, 54. “implacata,” Verg. A. 3, 420: “Austro agitata,” Ov. M. 8, 121: “irrequieta,” id. ib. 13, 730; 

acc. Charybdin, Hor. A. P. 145; Ov. M. 14, 75; so Cic. Phil. 2, 27, 67: “Charybdim,” Cic. Verr. 2, 5, 56, 

§ 146 Zumpt N. cr.; abl. Charybdi, Hor. C. 1, 27, 19; Juv. 15, 17.— 
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simulaveris: duplum adferre poterant. [23,3] 

Non vexata armamenta turbatosque funes 

aut scissos velorum sinus quereris; classis 

statim exiit et, quod magnum integrae 

signum est, cito redit. [23,4] Porro 

tempestas in unum agebat angulum: nihil 

potuerunt obliquata vela deflectere? Non 

potes ultra procedere: citra applica. Effuge 

raptores, effuge non dimissuros. Si aliud 

fieri non potest, cum tempestate decide, 

naufragio in desertum litus inpinge. [23,5] 

Quid devitata procella prodest, quid 

subducta nubium minis classis? In portu 

naufragium fecimus, et frumentum ad 

ancoras perdidimus. 

                         [23,6] 'Ego vero' inquit 

'attuli, et quidem duplum'. O nos felices! 

Rumpamus saturitate praecordia, pascamur 

in praeteritum, et famem cruditate 

pensemus! [23,7] Frumentum attulisti? 

Quid, quod medicina mortuorum sera est? 

Quid, quod nemo aquas infundet in 

cinerem? Quid, quod extincto populo etiam 

novendialis tarde venit? Quid, quod iam ego 

frumentum non desidero? Naufrago tabulam 

abstulisti, mortuo adplicas navem. [23,8] 

Duplum est? Infunde in sepulcra et admetire 

tumulis! Ibi sunt, qui mandaverunt. [23,9] 

Quid aliud effecisti adferendo frumentum 

quam ut nos, quod adhuc fecimus, 

paeniteret? Nunc me magis pudet, nunc 

desgastaram pelo excesso de carga: 

puderam transportar o dobro. [23,3] Não te 

queixaste das armações danificadas e das 

cordas rompidas ou dos bojos rasgados das 

velas; a frota partiu de pronto e, o que é 

grande sinal de bom estado, rapidamente fez 

nova viagem
81

. [23,4] Além disso, a 

tempestade soprava em uma só direção: as 

velas oblíquas nada puderam evitar? Não 

podes ir para além deste porto, então atraca 

antes. Evita os ladrões, evita os que não te 

deixarão partir. Se nada diferente pode ser 

feito, te curva à tempestade, lança-te contra 

uma praia deserta para naufragar. [23,5] De 

que nos serve esta tempestade evitada, de 

quê, a frota livre da ameaça das nuvens? No 

porto, naufragamos e ancorados, perdemos 

o alimento. 

                         [23,6] ‘Eu realmente trouxe 

a comida’ dizes ‘e, a bem da verdade, o 

dobro. Ah! Que sorte a nossa! 

Arrebentemos as vísceras com tanta fartura, 

vamos nos empanturrar em retrospecto e 

compensar a fome com a indigestão! [23,7] 

Trouxeste alimento?! E o que dizer além de 

que o socorro para os que morreram está 

atrasado? E o que dizer além de que 

ninguém joga água sobre as cinzas? E o que 

dizer além de que, para a população 

destruída, até o novendial
82

 chegou tarde? E 

o que dizer além de que eu já não quero 

alimento? Tiraste a tábua de baixo do 

náufrago, e agora trazes um navio para junto 

do morto. [23,8] É o dobro?! Enfia nas 

sepulturas e dá a cada túmulo a parte que 

lhe cabe! Estão ali os que te enviaram. 

[23,9] O que conseguiste trazendo alimento 

senão que nos arrependêssemos do que 

fizemos até aqui? Agora me envergonho 
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 Em Sussman, 1987, p. 160; “[...] it returned quickly”. Em Warr, 1696, p. 312; “[...] it made a quick return”. 

Por que se diria isso quando toda a argumentação afirma que ele chegou tarde? Ainda que, lembre-se, o 

problema foi não ter voltado à pátria mais depressa, sempre se diz – como se fará abaixo – que o emissário 

chegou tarde? Partiu prontamente da cidade estrangeira rumo à pátria? Estranho que se atribua ao sempre 

moroso emissário uma repentina celeridade. Partiu prontamente da terceira cidade, em que vendera as provisões 

pelo dobro, rumo à segunda, em que comprara as primeiras provisões e adquirira dupla quantidade? É expressão 

um tanto ambígua. 
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 (LEWIS & SHORT, via PERSEUS) nŏvendĭālis , e, adj. novem-dies,  

II. Que acontece no nono dia; de oferendas e festins para os mortos, que eram celebrados no nono dia 

depois do funeral: novendiale dicitur sacrificium quod mortuo fit nonā die quā sepultus est, Porphyr. ad 

Hor. Epod. 17, 49; [...]. 
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cibos meos obiurgo: potui heri non 

comedisse. [24.1] O nefas, in quo me 

scelere commeatus deprehendit! Sicine 

paria fecimus: adhuc nihil habuimus, sed 

nunc licet reponamus? Quis autem umquam 

pensabit necessaria supervacuis? [24.2] 

Duplum attulisti: sed illis qui perierunt 

nihil, sed non possumus iam non fecisse 

quod fecimus, sed plerumque sera pro nullis 

sunt et temporum ista momentis aut pretiosa 

fiunt aut vilia. [24.3] Vis scire quantum 

inter hoc tempus et illud intersit? Tempta 

igitur forum tuum: totum hoc non potes 

dimidio vendere.  

                          [24.4] Superest adhuc unum 

patrocinium, in quo spes omnis profligatae 

causae consistat: ‘Ad diem veni’. Stare hoc 

certe, iudices, iam ferri non potest, exundat 

altius dolor. [24.5] Pudorem publicum 

quamvis proiectum et iam olim sepultum 

hucusque protrahis? Cur non expectavimus, 

cur famem non ad constitutum distulimus, 

cur ad tantum nefas accessimus? [24.6] In 

hac lance publica causa, iudices, pendet: aut 

iste tarde fecit aut nos cito. Hoc videlicet 

exspectasti, et, ne captiosum esset officio 

tuo maturius redisse, ex industria tempus 

trivisti. Non tempestas in causa fuit, non vis 

ulla vicinae civitatis; una ratione moratus 

es: nondum erat tempus. [24.7] Adeone 

nobis miseriae publicae exciderunt, adeo 

insperato frumento obstipuimus, ut haec 

audienda sint? Ultimum omnis memoriae 

reum una vox innocentem facit? 

Populatorem eversoremque civitatis nisi ad 

supremum damnabo, absolvatur: publicus 

reus redit. 

ainda mais, agora condeno minhas 

refeições: poderia ontem não ter comido. 

[24.1] Que absurdo! Em que crime me 

encontram as provisões! E acaso assim 

estamos acertados? Até aqui nada tivemos, 

mas agora é possível restituirmo-nos? 

Quem, no entanto, alguma vez compensará 

necessidades com futilidades? [24.2] 

Trouxeste o dobro: mas nada aos que 

pereceram; mas já não podemos não ter 

feito o que fizemos; mas as coisas que 

chegam tarde no mais das vezes valem tanto 

quanto se não chegassem e num instante se 

tornam preciosas ou sem valor. [24.3] 

Queres saber quão diferentes são este tempo 

e aquele? Testa então o teu mercado: não 

consegues vender tudo isto pela metade do 

preço. 

                           [24.4] Resta até aqui uma 

só desculpa à qual se agarre toda a 

esperança dessa causa perdida: ‘Cheguei na 

data combinada’. Não é possível, é certo, 

juízes, que isto consiga se sustentar, a dor 

irrompe mais profunda. [24.5] Arrastas até 

aqui, por quanto te apraz, a probidade, 

abandonada e já há tempo sepulta, de teu 

povo? Por que não esperamos, por que 

adiamos a fome até o dia determinado, por 

que nos permitimos tamanha atrocidade? 

[24.6] Desta balança depende a nossa causa: 

ou este aí agiu se atrasou ou nós nos 

precipitamos. Previste isto, é evidente, e, 

para que ter voltado antes da hora não 

desabonasse tua missão, desperdiçaste 

tempo de propósito. A culpa não foi de uma 

tempestade, nem de alguma coerção por 

parte da cidade vizinha; te atrasaste por uma 

única razão: ainda não era tempo de voltar. 

[24.7] A tal ponto nos esquecemos de 

nossas misérias, a tal ponto nos admiramos 

com este alimento inesperado, que 

precisamos ouvir essas coisas? Uma única 

afirmação inocenta o pior réu de toda a 

história conhecida? Se não condeno este 

saqueador e algoz da cidade à pena máxima, 

que seja absolvido: tornará a ser réu, agora 

do povo
83
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 Aqui repete-se o que foi afirmado em 12,3, a justiça será feita pelas mãos do povo na ocasião de uma 

absolvição pelos juízes. 
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                          [25,1] ‘Illum’ respondet 

‘diem dedimus’. Tu tamen, si interpellatus 

tempestatibus serius venisses, excusares 

mare et ambiguos flatus, et tibi bonam 

causam habere videreris cum diceres: ‘Ante 

non potui’. [25.2] Et nos hoc cogitavimus, 

his casibus ampliavimus tempus. Nos illum 

tibi diem dedimus, sed quid attinet? Citius 

emisti quam speravimus, supra votum 

nostrum navigasti, ad proximum litus 

mature classis adplicata est. [25,3] Ego tibi 

possum satis irasci? Felicitatem nostram 

perdidisti! Ergo, quantum in te <est>, 

tempus consumptum [est] dies excessit; 

peius pati nihil possumus, sed pessima diu 

patimur. [25,4] Inputas nobis propitios 

ventos et secundum mare et civitatis 

opulentae liberalitatem, quae tantum 

frumenti vendidit, quantum duobus populis 

satis esset; quantumlibet velocitate tua 

glorieris, computa, si placet, quando 

primum conterminos portus onusta classe 

deprehenderis: quam tarde a vicina civitate 

venisti! 

                           [25,5] At etiam, si dis 

placet, animo defenditur, et quam causam 

vexandae civitatis habuerit quaerit. Istud 

ego interrogare debueram. Non ubique, 

iudices, morandum est: alioquin, si quid 

requirere vellem, multa occurrissent. [25,6] 

Solent enim negotiatores praeter haec aperta 

pretia privatum aliquid ac proprium 

stipulari, utique cum alienam rem vendunt. 

Potest fieri ut primo lucrari voluerit 

pretium, serius deinde subvenerit reddendae 

rationis dicendaeque causae cogitatio. 

Veniit fortasse frumentum lucro, 

redemptum est patrocinio. [25,7] Potest fieri 

                          [25,1] ‘Estabelecemos’, 

responde, ‘aquele dia’. No entanto, se, 

interceptado por tempestades, tu tivesses 

chegado mais tarde, escusar-te-ias, alegando 

o mar e os ventos inconstantes e te 

parecerias ter um bom motivo quando 

dissesses: ‘Não pude chegar antes’. [25,2] 

Nós também pensamos nisso e por causa 

dessas eventualidades, nós estendemos o 

prazo. Nós te demos aquela data, mas o que 

importa? Compraste antes do que previmos, 

navegaste acima de nossas expectativas e a 

frota se acercou da praia vizinha a tempo. 

[25,3] Eu posso te odiar o bastante? 

Arruinaste a nossa ventura! Logo, no que te 

concerne, o tempo desperdiçado excedeu o 

prazo; sim, nada podemos sofrer de pior, 

mas faz muito tempo que passamos as 

piores desgraças. [25,4] Gaba-te para nós 

dos ventos propícios, do mar favorável e da 

generosidade desta rica cidade que vendeu 

tanto alimento quanto bastasse para o dobro 

de gente. Vangloria-te o quanto quiseres de 

tua celeridade, mas calcula, por gentileza, o 

momento em que aportaste pela primeira 

vez com tua frota carregada: quão 

tardiamente partiste da cidade vizinha! 

                           [25,5] Mas ele ainda se 

defende, por incrível que pareça
84

, com sua 

intenção e pergunta que motivo teria para 

devastar a cidade. Devia ser eu a perguntá-

lo. Não devemos nos demorar, juízes, em 

todo e qualquer pormenor: além do que, 

caso eu quisesse buscar alguma motivação, 

muitas teriam se apresentado. [25,6] De 

fato, os negociantes costumam estipular, 

além do preço declarado, alguma 

porcentagem para si mesmos, sempre que 

vendem a propriedade alheia. Pode 

acontecer que primeiro quisesse lucrar essa 

quantia, mais tarde então lhe ocorreu um 

esquema para prestar contas e defender a 

sua causa. O alimento provavelmente 

chegou ao porto vizinho para seu ganho, foi 

readquirido para sua defesa. [25,7] Pode 

acontecer que esperasse alguma recompensa 

por parte da cidade que ajudou; ou nutrisse 

contra sua cidade, oculto, algum ódio, o que 
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 Lit., se aos deuses é aceitável. 
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ut aliquam gratiam speraverit a civitate 

servata; occulta quaedam in civitate sua 

odia, quae plerumque ex inanibus causis 

oboriuntur, habuerit. [26,1] Multa 

succurrunt, sed si qua est, iudices, dicenti 

fides, ego nihil invidiosius reputo quam 

quod civitatem suam sine causa perdidit. 

                           [26,2] Quaecumque ratio, 

quodcumque propositum fuit, audi quae 

passi sumus postquam redire potuisti. 

Transeo tormenta nostrae inopiae, maciem 

corporis, vulsos terra destrictosque ramis 

cibos, quod aris altaria non inposuimus, 

quod populus corporibus suis vias stravit, 

quod mendicus quem rogaret non habuit. 

Non obiciam tibi famem. [26,3] O tristis 

recordatio, o tormentis omnibus conscientia 

gravior, rumpe ferreum pectus, et ardentia 

scelera viventisque intus epulas excute! 

Luctantur intra viscera animae, et uterum 

funeribus gravidum in os agunt. [26,4] 

Credibiles fabulas fecimus, felices miserias, 

scelera innocentia. Omnes quascumque 

clades fama vulgavit, solacia hinc petant: 

hinc audient occisos sine sanguine, sepultos 

sine ignibus <homines hominibus> cibos. 

[26,5] Si quis mentitus est Cyclopas, 

Laestrygonas, Sphingas aut inguinibus 

virginis latratum Siciliae litus et 

quaecumque miser didici domi 

com<m>it<t>e<n>s, [quaere] hinc 

argumentum, hinc fidem accipiant. [26,6] 

Quaedam plane falsa sunt: sol in ortus non 

occidit, nec ad humanorum viscerum epulas 

no mais das vezes surge por motivos fúteis. 

[26,1] Muitas possibilidades me ocorrem, 

mas se tendes alguma confiança neste que 

vos fala, juízes, eu mesmo nada lhe imputo 

mais odioso do que ter arruinado a própria 

cidade sem motivo. 

                           [26,2] Seja lá qual foi a 

razão, seja lá com qual objetivo, escuta o 

que sofremos depois daquele momento em 

que teu retorno se fez possível. Não falarei 

dos tormentos de nossa inópia, da magreza 

do corpo, da comida arrancada da terra e 

colhida dos galhos, que não pusemos ofertas 

nos altares, que o povo cobriu as ruas com 

seus corpos, que o mendigo não teve a 

quem pedir. [26,3] Não te acusarei dessa 

fome
85

. Ah, triste lembrança! Ah, 

consciência mais pesada que todos os 

tormentos! Rompe este ventre de ferro, 

arranca os crimes que ainda queimam e o 

festim que ainda vive dentro de nós. [26,4] 

As almas se reviram dentro das vísceras e 

levam à boca o ventre, prenhe de mortos. 

Tornamos críveis as fábulas, felizes as 

desgraças, os crimes irrepreensíveis. [26,5] 

Todas as desgraças, quaisquer que sejam, 

que a fama divulgou, busquem aqui 

consolação: ouçam aqui sobre homens 

assassinados sem derramamento de sangue, 

de <homens> sepultados, comidos <por 

homens>. Se alguém inventou Ciclopes, 

Lestrigões, Esfinges ou as praias da Sicília 

onde se ouve ladrar as ancas da virgem
86

 e 

quaisquer crimes como o que eu, 

desgraçado, aprendi cometendo em casa, 

busque aqui um paralelo, aceitem a 

verossimilhança deste exemplo. [26,6] 

Algumas coisas claramente são falsas: o sol 

não se pôs no oriente, nem desviou seu 

lume do banquete de vísceras humanas
87

; 

viu nos comer das lacerações e iluminou os 

corpos eviscerados. Monstruosidades foram 

cometidas em público e, com uma só boca, 
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 Como dito em 15,7, a desgraça sofrida pode ser dividida em duas, uma cuja culpa caberia ‘à fortuna, ao ano, 

aos tempos’ e uma segunda de responsabilidade do emissário. 
86

 Referência a Cila (Σκύλλα), monstro marinho emboscado no estreito de Messina cuja parte inferior do corpo 

está rodeada de cães que devoram tudo que passa por ali. (GRIMAL, 2014, pp. 88-89). 
87

 Refere-se ao mito de Tiestes (Θυέστης), que teria comido a carne dos próprios filhos em estratagema de seu 

irmão, Atreu, após o primeiro ter dormido com a cunhada. O sol teria então, horrorizado, retrocedido nos céus 

(GRIMAL, 2014, p. 448). 
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diem vertit; vidit nos funeribus pastos et ad 

eviscerata corpora inluxit. Publice monstra 

commissa sunt, et inexpiabile nefas uno ore 

civitas fecit. 

                           [26,7] Poenis nostris iam 

ne fames quidem satis est. Hoc non 

immanes ferae faciunt, et quamvis sensu 

careant muta animalia, pleraque tamen 

innocentibus cibis vescuntur, utique quae 

consuerunt inter homines. [27.1] Etiam si 

qua alienis membris inprimunt dentem, 

mutuo tamen laniatu abstinent, nec est ulla 

supra terras adeo rabiosa belua, cui non 

imago sua sancta sit. [27.2] Nos, quibus 

divina providentia mitiores cibos concessit, 

quibus sociare populos, mutuo gaudere 

comitatu, sidera oculis animisque cernere 

datum est, busta nos fecimus: nigros sanie 

dentes pallidis cadaveribus inpressimus, et 

inter horrorem ac famem restrictis labris 

morsus abrupimus. Cadavera rogis devoluta 

sunt, et ad funera tamquam ad naves 

concurrimus. [27.3] Deficit aliquis extremo 

iam spiritu pendens; tamen durat, quia prius 

moriturum alterum putat. Invicem 

expectant, et, si spei figuratione tardius 

cadit, morsibus pugna<n>t. [27.4] Non in 

omnibus mortes expectantur: pater liberos 

esurit, et oppressa decimo mense mater sibi 

parit: redit in uterum laceratus infans. 

Cludunt domos ne quis funus eripiat; solae 

sunt divitiae mortium. [27.5] Velut 

infaustae aves supra expirantes stamus. 

Secreta miseri petunt, in solitudinem 

fugiunt, et, ubi nulla spes vitae superest, 

mortis suas abscondunt; iam morituri ad 

feras confugiunt! 

                           [28.1] Dehisce, terra, et 

hanc noxiam civitatem, si hoc saltem fas 

est, haustu aliquo ad inferos conde. 

a cidade perpetrou absurdos imperdoáveis. 

                           [26,7] De fato, a fome já 

não basta como nossa punição. Isto, as feras 

selvagens não fazem e, ainda que os mudos 

animais careçam de razão, no mais das 

vezes, porém, nutrem-se de comida 

inofensiva, principalmente aqueles que se 

acostumaram entre os homens. [27.1] Ainda 

se alguns animais cravam os dentes em 

outros, evitam se dilacerar mutuamente, 

nem há sobre a terra besta alguma a tal 

ponto furiosa, que não respeite a própria 

imagem. [27.2] Nós, a quem a previdência 

dos deuses concedeu alimentos mais 

refinados, associar-se em povos, regozijar-

se na companhia mútua e foi dado conhecer 

as estrelas com os olhos e com o espírito, 

nós nos tornamos tumbas: os dentes negros 

de sangue podre, os cravamos nos pálidos 

cadáveres e, entre o horror e a fome, com 

lábios tímidos lhes arrancamos mordidas. 

Rolam-se os cadáveres para fora das piras e 

corremos todos aos funerais como se 

fôssemos ao porto. [27.3] Alguém está 

morrendo, agarrando-se ao último sopro; no 

entanto, resiste, porque acredita que outro 

está para morrer antes. Esperam uns pelos 

outros e, se um morre mais devagar do que 

a esperança imaginava, lutam por ele às 

dentadas. [27.4] Não é sempre que se espera 

pela morte: o pai olha voraz para os filhos e 

a mãe, sob o peso dos nove meses, dá à luz 

para si mesma: a criança torna ao ventre em 

pedaços. Fecham as casas para que não 

retirem seus corpos; só temos os mortos 

como riqueza. [27.5] Volteamos sobre os 

moribundos como aves agourentas. Os 

desgraçados buscam um esconderijo, fogem 

para a solidão e, quando nenhuma esperança 

de sobrevivência lhes resta, encobrem a 

própria morte; os que estão para morrer já 

se refugiam junto as feras! 

                          [28.1] Abra-te, terra! Se 

isso ao menos nos for permitido, sepulta 

esta cidade criminosa, de algum modo a 

engolindo para junto dos infernos. Com 

nosso espírito contaminado poluímos os 

ares celestes, nos tornamos execráveis 

perante as estrelas e o sol, motivo de ódio 

para nossa geração. [28.2] Já não espero por 
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Caelestes auras contaminato spiritu 

polluimus, et sideribus ac diei graves 

invidiam saeculo facimus. [28.2] Nullas iam 

spero fruges, propitios deos non mereor. 

Quomodo me a scelere meo divellerem, in 

quas ultimas terras, quae inhospitalia maria 

conderem? Mea sine <fine> conscientia. 

[28.3] Urunt animum intus scelerum faces, 

et, quotiens facta reputavi, flagella mentis 

sonant. Ultrices video furias, et, in 

quamcumque me partem converti, occurrunt 

umbrae meorum. [28.4] Habitat nescio quae 

in pectore meo poena, et, ne morte saltem 

hos metus effugiam, occupant gravia apud 

inferos supplicia, volucris rota et fugacibus 

cibis elusus senex (adeo ne apud inferos 

quidem ulla poena est fame maior; et ille 

haec patitur, qui hominem apposuit 

epulandum). [28.5] Nobis imminet saxum, 

nobis stridunt ferreae turres, nostris causis 

urna iam stetit, nobis vivax ipsum crescit 

iecur (quia illic quoque viscera tantum aves 

alimento algum, não mereço o favor dos 

deuses benevolentes. Como me arrancaria 

do meu crime, em que terras remotas, que 

mares inóspitos eu me esconderia? A minha 

consciência desconhece fronteiras. [28.3] 

Dentro de mim, as chamas dos crimes me 

consomem o espírito e todas as vezes que 

penso no que fiz, se fazem ouvir os açoites 

da mente. Vejo as Fúrias vingadoras e para 

onde quer que me volte, assomam as 

sombras dos meus. [28.4] Não sei que pena 

habita meu peito e, para que não escape 

destes terrores na morte, me afligem 

terríveis castigos dignos do inferno, a roda 

veloz
88

 e o velho enganado por comida 

fugente
89

 (ainda assim, de fato, nos 

infernos, nenhuma pena é pior que a fome; 

também sofre disso aquele que serviu carne 

humana à mesa). [28.5] Sobre nós a pedra 

está suspensa
90

, contra nós rangem as torres 

de ferro
91

, por nossa causa a urna de 

Minos
92

 perdurou, em nós cresce por si 

mesmo o fígado vivaz
93

 (porque também no 

inferno apenas as aves retalham nossas 

vísceras). Recebem-nos na outra margem os 

espíritos insepultos dos nossos. [28.6] Ai de 

mim, é verdade o que vejo ou a mente me 

engana? Vejo meus manes dilacerados e 
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 Ixíon (Ἰξίων) é um tessálio, rei dos Lapitas. Casou com Dia, filha do rei Dioneu, oferecendo-lhe presentes. 

Quando o rei veio reclamar o prometio, Ixíon o jogou num poço, o que configurou então crime duplo de perjuro 

e assassinato de alguém da família, sendo então acometido por uma loucura. Zeus se apieda dele e o purifica, 

fazendo-o provar ambrosia e o tornando imortal. Ixíon, no entanto, mostra-se ingrato e tenta violentar Hera. Zeus 

então o amarra em uma roda em chamas que gira sem parar e o atir pelos ares. Por vezes – como no caso da decl. 

XII – seu castigo está localizado no Tártaro, junto dos grandes criminosos. (GRIMAL, 2014, p. 256). 
89

 A referência parece ser a Tântalo (Τάνταλος), rei da Frígia ou da Lídia acusado de orgulho. Das tradições 

alternativas que oferece Grimal (idem, pp.427-428), a que mais se conforma seria a de que teria imolado o filho 

para servir como alimento aos deuses e que, por isso, teria sido condenado a ficar eternamente mergulhado em 

água sem poder bebê-la, pois fugia-lhe à boca, e com um ramo carregado de frutas sobre sua cabeça que fugia a 

sua mão. 
90

 É referência a Sísifo (Σίσυφος), cujo castigo é carregar uma rocha eternamente para cima de uma vertente. Tal 

rochedo, mal chegava no topo, caia pelo próprio peso e o trabalho recomeçava. Foi assim castigado ou por ter 

revelado a Asopo que era Zeus quem lhe tinha raptado a filha, ou por ter enganado ao Hades e conseguir assim 

viver mais (idem, p. 422). 
91

 Referência à fortaleza de Radamante (Ῥαδάμανθυς), herói cretense que, de tão renomado por sua prudência e 

sabedoria, foi chamado a ser um dos três juízes do inferno, junto do irmão Minos e de Éaco (idem, p. 404). Cf. 

Eneida, VI, pp. 552-566. 
92

 Minos (Μίνως), rei de Creta, é mais conhecido por ser dono do labirinto em que vivia o Minotauro, filho de 

sua mulher com um touro mandado por Posídon. Ao obter vitória sobre os atenienses, demanda que enviem 7 

jovens e 7 donzelas por ano como alimento ao Monstro de seu labirinto, que seriam escolhido por sorteio em 

uma urna (cf. Eneida, VI, 20-22). Como juíz no inferno, se utiliza de uma urna para julgar as sombras (cf. 

Eneida, VI, 430-433) (GRIMAL, 2014, pp. 313-314). 
93

 Tício (Τιτυός), inspirado por Hera, investe contra Leto – mãe de Ártemis e Apolo. Zeus protege a amante 

fulmina Tício, que, no inferno, tem o fígado devorado por águias (idem, p. 447). 
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laniant). Excipiunt nos in proximo litore 

inhumatae nostrorum animae. [28.6] 

Miserum me, verane haec sunt an mens 

aspicit? Laceros video manes et truncas 

partibus suis umbras. Quid hoc est? Non de 

sepulcris insurgunt, non aliquo terrarum 

haustu procedunt: umbrae nostrorum de 

populo exeunt! [28.7] Illuc ite, illi taedas 

intendite, illum anguibus petite et tam 

longae morae exigite rationem. Vobis dicat: 

‘Duplum attuli’, vobis dicat: ‘Ad diem 

veni’! Ego, si huius poenam videro, possum 

reddere rationem quod vixi. 

sombras mutiladas de partes suas. O que é 

isto? Não se levantam dos sepulcros, não 

saem de alguma cova aberta: as sombras 

dos nossos mortos estão saindo do povo! 

[28.7] Ide ali, estendei contra ele vossas 

tochas, atacai-o com serpentes
94

 e exigi uma 

explicação para tão longa demora. Dir-vos-

á, ‘trouxe o dobro’ e vos dirá, ‘cheguei na 

data combinada’! Quanto a mim, se tiver 

visto o suplício deste homem, posso 

reconhecer uma razão para minha vida. 
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 Relaciona-se aqui as sombras dos mortos às Fúrias ou Erínias (ἐρίνυες), cujo papel é vingar crimes – 

principalmente aqueles cometidos contra a família. Segundo Grimal (2014), são também protetoras da ordem 

social, papel em que também poderiam se apresentar na declamação. Têm cabelos de serpentes e carregam 

tochas ou chicotes nas mãos, nascidas das gotas de sangue de Urano que caíram sobre a Terra. São em geral 

representadas como três, Alecto, Tisífone e Megera. (idem, pp. 146-147). 
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