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EQUÉCRA't'tf j
* l istivcstc lÍ rrrcsmo, Fédon, ao

ctÌl (lu(. bclruu o veneno na prisão. ou
l l t ' i tx)N

Ijstive Ìá mesmo, Equécrates.
EQUÉCRATES

quer execuções decretadas por lei, antes que o navio chegue a Delos

e regresse a Atenas. Uma vez por outra, a viagem ainda demora

bastante, quando calha serem apanhados por ventos contriários. Ora,

o momento que marca o início da peregrinação é exactamente aquele

em que o sacerdote engrinalda a popa do navio, e foi em conçreto a

essa cerimónia que se procedeu, como dizia, na véspera do julgamento.

Aqui tens, pois, o motivo desse compasso de espera que reteve

Sócrates na prisão entre o dia do julgamento e o da sua morte.

EQUECRATES

- Ora justamente sobre a sua morte, Fédon: conta-nos lá o que

disse ele, o que fez, quais os companheiros que assistiram... ou será

que os arcontes não autorizarÉÌm a presença de quem quer que fosse,

obrigando-o a mon:er longe dos amigos?

FEDON

- De forma nenhuma! Estavam lá viírios, bastantes, até.

EQUÉCRATES

- Vamos, trata então de nos pôr ao par de tudo isso, o mais clara-

mente possível... a menos que, por acaso, tenhas que fazer.

r'ÉnoN
- Mas não, de momento estou livre: tentarei, pois, fazer-vos essa

narraúva. Nada, na verdade, me é hoje tão caro como reviver Sócrates,

seja pela minha boca seja pela de outrol

EQUÉCRATES

- Pois bem, Fédon, aqui tens outros que te escutarão com igual

empenho... Esmera-te, pois, em nos dares essa narrativa tão exacta-

mente quanto puderes.

FEDON

- Pois é verdade, foi num estado de espírito bem singular que ali

estive a seu lado; efectivamente, não era compaixão o que eu sentia,

por assistir à morte de um companheiro querido. É que esse homem

paÍeg-elg Equécrates, a avaliar pelas suas palawas e atitudes,

tal a segurança e a nobreza com que enfrentou o fim! Pelo que não

pude deixar de me convencer que um homem como talvez este não

desce ao Hades senão por uma determinação divina e que, quando ali

chega, é para gozar uma felicidade tal como talvez nenhum outro tenha

encontrado. E eis porque não sentia propriamente essa natural

pé de Sócrates, no célebre dia
contariÌm-te o que se passou?
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- Ora diz-me então:,de que falou ele antes de morrer? E como
foram os seus últimos 

-@ 
d; ;;

contar, pois, dos meus concidadãos de Fliunte, praticamente nenhum
tem ido agora a Atenas e, por outro lado, entre os Atenienses que aqui
passam pela cidade, ainda não encontrámos ninguém (e já,|á,vai tanto
tempo!) capaz de nos dar qualquer informação precisa, a não ser que
Sócrates morreu com o veneno. Doutros pormenores, nada mais
sabiam dizer-nos.

FEDON

- Quanto ao julgamento, portanto, não foram também postos ao
par da forma como decorreu?

EQUÉCRATES

- Nesse ponto, sim, houve quem nos informasse. por sinal, até
estranhiímos que, tendo sido tão cedo, só muito mais tarde se proce_
desse à execução! porque foi isso, Fédon?

FEDON

- Simples coincidência, Equécrates. Aconteceu justamente que,
na véspera do julgamento, tinha sido engrinaldada a popa do navio
que os Atenienses enviam a Delos.

EQUÉCRATES

- Que história é essa do navio?
FEDON

- Trata-se do navio em que, segundo uma tradição ateniense,
Teseu embarcou outrora para Creta com os célebres sete pares de
rapazes e raparigas que salvou da morte, salvando_se também. Diz a
lenda que prometeram a Apolo, no caso de escaparem, organizar todos
os anos uma peregrinação a Delos, peregrinação que desde essa alnra
até aos nossos dias é sempre anualmente enviada ao deus. Ora, logo
quc começam os preparativos da peregrinação, é de regra mantera
cidade purificada durante todo este tempo, estando interditas quais-
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r 'rrrrì irï iro trc t 'r 'rr ,ssiste a um transe doloroso. Mas já tão_
l)otlr,() r.t. i t o vclho prazer de nos entregarmos à fi losofia _ poist,sse lì l i  ir i l tcla o objecto das nossas conversas. Em resumo, erar'rrir irrclcl'inível sensação que me dominava, um misto singular de
r)r',zcf e srmultaneamente dor, à ideia de que muito em breve essehomem deixaria de existir. E mais ou _"r_,
rito nos enconrrávamos todos nós, os n"" Jïï";ï*""ï,,"iï
vezes rindo, outras chorando. Um mesmo, Apolodoro, mais quetodos nós... tu conhece_lo sem dúvida, o homem e a sua maneira
de ser...

EQUÉCRATES

- Ora, se não conheço!
FEDON

- Pois era ele a personificação perfeita desse estado de espírito;
mas todos nós, tanto eu como os outros, nos sentíamos profundamente
abalados.

EQUÉCRATES

- E quem se encontrava lát na altura,Fédon?
F'EDON

- Entre os Atenienses, Aporodoro, como te disse, critoburo e seupai, Críton; também Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Antístenes; eainda Ctesipo, da tribo de péan, Menéxeno 
" 

mais uns quantos
Atenienses. 

9!@ lrqio, esrava doente.
EQUÉCRATE

- Eshangeiros, havia aleuém?
FEDON

- Sim, pelo menos Símias de Tebas, Cebes e Fedondes; e deMégara, Euclides e Terpsíon.
EQT'ECRATES

- 
luve 

lá, Aristipo e Cleômbroto também lá esravam?
FEDON

- Não, não; corre que estavam em Egina.
EQI.IECRATES

- 
Ydt alguém presente?

FEDON

-- Creio com esrcs ter_te indicado mais ou menos todos.

EQUECRATES
- Pois bem, conta-nos lá de que assuntos se falou.

FEDON
- Vou antes fazer o possível por te referir tudo desde início.

Era sempre nosso costume, nos dias precedentes, irmos, tanto eu d
como os outros companheiros, passar o tempo com Sócrates. Para esse

efeito nos reuníamos desde o romper da aurora no tribunal onde se

tinha dado o julgamento - por sinal, próximo da prisão. Aí, em

conversa uns com os ouffos, aguardávamos todos os dias que abrissem

a porta, pois não era logo pela manhã que a abriam. Uma vez aberta,

íamos ter com Sócrates e ficávamos a maior parte do dia com ele.

Dessa vez, porém, reunimo-nos ainda mais cedo que o habitual: é que,

na véspera à tarde, quando saíamos da prisão, chegara-nos aos ouvidos e

anotícia de que o navio já tinha regressado de Delos. Passámos, pois,

palavra de ordem para nos encontrarmos no oufro dia o mais cedo

possível no local do costume. Assim que chegámos, eis que vem ter

connosco o guarda que de ordinário nos atendia, e recomendou-nos

que esperássemos ali e não entrássemos, antes que ele mesmo viesse

chamar-nos: "É que os Onze - explicou - estão a desligar Sócrates

das grilhetas e dão instruções para que morra hoje mesmo." Não muito

depois aí aparece ele, de facto, com a ordem de entrarmos.

Uma vez lá dentro, surpreendemos Sócrates já sem grilhetas e &ü
Xantipa (conhece-la, por certo...) sentada a seu lado, com o filhinho

nos braços. Ao ver-nos, esta soltou um grito aflitivo e começou

nesse esti lo de lamúrias que as mulheres costumam dizer: "Ó

Sócrates, eis que pela últ ima vez os teus amigos conversarão

contigo e tu com elesl" Este, olhando então para Críton: "Vê -

pediu - se alguém a leva para casa". E logo uns criados deste a

agafiaram e a levaram, por entre gemidos e lamentações. Sócrates, b
entretanto, sentando-se sobre o leito, dobrou a perna e começou a

friccioná-la com a mão, ao passo que dizia:

- Que coisa estranha, amigos, esta sensação a que os homens\1, fifqrqa a- Coa
chamam prazerl É espantoso como naturalmente se associa ao que ., 

'

passa por ser o seu contrário, a dor! Ambos se recusam a estar.,/

presentes ao mesmo tempo no mesmo homem; e todavia, se alguém

persegue e alcança um deles, é quase certo e sabido que acaba por

alcançar o outro, como dois seres que estivessem ligados por uma só e
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' ,çúcu,o5 o
elas ainda no outro dia Eveno, o que é que se te meteu em cabeça,

/desde que aqui úe encontras, para te dedicares agora à poesia, tu que
\ jamais na vida escreveste um verso! Se, pois, te interessa que eu possa

responder a Eveno, da próxima vez que mo perguntar _ pois não teúo
dúvidas de que o farâ - explica_me lár, então o que devo dizer_lhe.

- Pois bem Cebes - redarguiu Sócrates _, dizlhe a verdade! eue
não foi inúenção miúa competir com ele ou com os seus poemas (nem

e isso seria fácil, sabia-o bem...), mas tão-só certificar-me do signifi-
cado de certos sonhos e desquitar-me de um dever religioso, caso fosse
esta a espécie de "música" que me mandavam praticar. Eis, em liúasÍ ,

{ Beras, os tãctos: frequentes vezes ao longo da miúa vida me visi_

\ 
tava o mesmo sonho, ora sob uma ora sob outra visão, mas sempre

ì com as mesmas palavras: ,.Sócrates, 
compõe, pratica a arte das

Musas!" Ora este sonho, tomava_o eu no passado como uma adver_
tência, um incitamento em ordem a prosseguir a miúa liúa de acção:

óì tal como se estimulam os atletas de corrida (pensava), assim também
o sonho me estimula a prosseguir neste mesmo género de actividade
que pratico, ou seja, a música, visto que a filosofia é a mais alta forma

.irlx'1rr l'lgrr iiursrro prosseguiu - que, se Esopo tivesse pensado
,r',r', rn( ì rr'rrlr (leixildo de compor uma fábula a contar como a divin_
rlirrlr', rlt'se.iurrtlo dissuadi-los de se guerrer.,em, mas não logrando
r'rr.ilirl-los, lhes uniu as cabeças numa só - por tal forma que, onde
(fucr que um deles aparcça,logo o outro lhe vem atrás. ora estou em
crer que é também o que se passa comigo: à sensação de dor que as
grilhetas me provocavÍìm na pema, é agora o prazer que manif.esta_
mente lhe vem no encaÌço...

Cebes interrompeu-o: - por Zeus, Sócrates _ disse _, ainda bem
d que me lembras! Trata-se do hino a Aporo e desses poemas que fizeste

sobre as fábulas de Esopo: jávâias pessoas me perguntaram, entre

de músic? e outra não era, justamentlìãilãõcuf,ãfào. Agora,
porém, que o julgamento foi já, e que as festas em honra do deus me
impediram de morrer, fiquei a pensaÍ comigo se não seria esse o tipo
comum de "música" que o soúo me prescrevia, e achei conveniente
-voltar-me então para a poesia. para, no caso de assim ser, não cair em
desobediênèiil-Era, efectivamente, mais seguro não partir sem me
desquitar desse dever de compor poemas, seguindo as prescrições do
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soúo. Foi assim que comecei por fazer um hino ao deus em honra

de quem se realiza a presente festa; a seguir ao hino, pensei, contudo,

que o poeta, para ser verdadeiramente poeta, deve criar ficções e não

argumentos; ora eu não era, pessoalmente, um criador de ficções.'. E

eis porque peguei nessas histórias mais acessíveis, que sabia de cor -

as fábulas de Esopo - e passei para verso as primeiras que se me depa-

raram. Aí tens pois, Cebes, o que explicarás a Eveno. Diz-lhe ainda

que passe bem e que, se tiver juízo, me seguirá o mais depressa

possível. Por mim, será hoje mesmo, segundo tudo leva a crer, o dia

*'*i,ïï, 
:i:"#Jff :i:ï:;:::""s _ comen,ou _, dâJ

tu a Eveno! Já por viírias vezes teúo contactado com o nosso homem

e, desses contactos, pressinto que nem de perto nem de longe se

disporá a acataÍ tais conselhos...

- Ora essa! - acudiu ele. - Eveno não é um filósofo?

- Nessa conta, pelo menos, o tenho - respondeu Símias'

- Então acatá-los-á por certo, ele ou qualquer outro que se

empenhe a fundo nesta acüvidad". O qu" nlo tigry&ggggy4 gç-r:gr

violência sobre si, pois is-s_o,, 
-19914rd9 

se-.drz, é ifrqçrditp--palgq d9-qq9$,,
*--Ãõã-ssmo 

t"^ú d;ìizia estas palavras, baixou as pernas até

tocar com os pés no chão; e assim sentado pennaneceu até ao final

da conversa.

I
I

r í )
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Ç,t ct (i,t

u

Cebes perguntou-lhe então:

- Mas diz-me Sócrates. como concilias tu isso 
- 

a intetdição r1ç- 
,í7rr: : 

t 
:, ï*

exercer violência sobre si e o desejo,glg 9_-!lóWlo!e-nt49-sçgU1t "* ,

"qgqe_q"1ggry?
- Que pergunta, Cebes! - volveu ele. - Então tu e Símias, que

conviveram ambos com Filolau, não o ouviram debater problemas

destes?

- Pelo menos em concreto, não, Sócrates.

- Bom, neste capítulo também falo apenas pelo que ouço dizer;

e o que eventualmente me chega aos ouvidos, nenhum escúpulo me

impede de o repetir; até porque talvez nada seja tão apropriado para

aquele que vai partir para o AIém como reflectir e discorrer sobre o

significado desta viagem e o que imaginamos que seja... De resto, que

outra coisa poderíamos fazet até que o Sol se ponha?
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Mirs crrl iìo, Sricrtrtcs. conì (luc Íirrrdarrront<t so diz quc.jarnais ólÍcit. pôr'tc'rn, iì vida'/ Ern boa vclaade, para responder à tua perguntadc há pouco, ouvi de Í.acto dizer a Filolau, qu*Ao da sua estadia entrenós, e já antes dele a outros, que é atitude que não se deve tomar. Masexpor em concreto esse tipo de problemas, isso nunca o ouvi aninguém.

nrantitthas, c;uc os l i l t isolìrs accilarrr dc borl gludo a ntortc, rri io t leixir

de ser algo contra<Jitória corn o quc acabarnos de clizcr - adrrritirrtkr d
que com boas razões -, o.g seja, que 

9 dgus vela por nós e 
-que 

somos

31!"ft:lçg 
Como explicar, na verdade, que os mais sensatos se não

aflijam com a ideia de abandonar um posto onde tiúam a guiáJos os

melhores guias de quantos há - os deuses? Decerto não passa pela

cabeça de neúum deles que, uma vez livres, tomariam melhor conta

de si! Um insensato tsnatalvez a veleidade de supor que o que há a

fazer é fugir à alçada do amo: não mediria porventura que, quando e
eq|9 qpg_e_qorÌt, tÌ4-Lo..dê r'_v4rÌtageÍIJ gll tlg egggp_Aï]ln tuElqgq_-
slm epp"çrmaneçgf-quanto lhe for pos$ívql. à suaieira. pelo que tal

tq: rcd1qq*g .Slpua-llrc"osaez. Mas um_ elggitl !Ég(!9. creio,
não poderá desejar senão permarlecer junto de quem lhe é superior. li
E assimparece-me, Sócrates, que os factos são naturalmente o inverso I
daquilo que há pouco dizias: são os homens sensatos que têm motìvo \ , )daquilo que há pouco dizias: são os homens sensatos que têm motìvo \ .,
Dara se alÌisiÍ com a morte e osJnsensatos. oaraG resoZíìar.- 

---_- ,- -
Visivelmente divertido com a argumentação de Cebes, ou assim

me quis parecer, Sócrates, depois de o escutar, relanceou os olhos para ó3
nós:

- Este nosso Cebes - comentou - há-de sempre desencantar qual-

quer objecção... Seja o que for que se lhe diga, não é fácil leválo às
primeiras!

E diz Símias: - Contudo, Sócrates, acho francamente que, pelo

menos neste caso, a objecção que ele levanta tem alguma pertinência:

que motivo haveria, de facto, para que homens comprovadamente

sábios desejassem esçapar à tutela desses amos que lhes são supe-

riores, e encarassem de ânimo leve essa libertação? Mais: penso que

a objecção de Cebes te visa directamente, pois é com a mesma leveza

de ânimo que intentas abandonar-nos, e não só a nós como também

a esses excelentes guias que são, conforme tu mesmo reconheces, os

deuses...

- Tendes razão - assentiu. - E, se bem vos entendo, não me resta b
outra saída senão defender-me desse libelo, como em pleno tribunal...

- Ora nem mais! - corroborou Símias.

- Pois bem - anuiu -, tentarei que esta minha defesa seja perante

vós mais persuasiva do que o foi perante os juízes.

62 - Razão, portanto, para que nos empenhemos _ retorquiu _, poistalvez agora possas ouvi_lo. É possíveÌ, toauuiu, que te surpreendasse eu b disser que, e4ee:glgrnqisçsll,l$o"lhrTggW, 
hé aúrnca

11111ïH-@"-ffi;#

Lr qú(o Ò
C
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ll t.sly',es--
à vida. Sim, mesmo nesses: e talvezte surpreenda precisamente que,muito embora considere

F:'ãffia,tufr_ï".ffi
disso, a esperar que o benefício lhes ventra Oeìutrem.

Cebes riu ao de leve: _Znts que t,lntenda! _ comentou, no seufalar regional.

D _ Assim, por estes termos _ prosseguiu Sócrates _, a coisa podeparecer absurda, mas talvez teúa a sua

. a., $r "tl*:F:rrrqnsge .n$!,:ffijÏüffi;.;1ffiË{,ú6,3 h0mens, estam('d" iï1",#ï#,i"ü,"1"ffi
còm o seu quê de obscuro; mas neste ponto, pelo menos, paÍece_me
certa, Cebes, quando alega que-os Oeusg j,elarn por nós e que nós,

@_ Claro que sim _ usr.nï, .iõ. -

c _ pois bem _ retomou _ ponhamos o caso em ti: se algum dosque te pertencem pusesse termo à vida, sem que lhe indicasses quetal era a tua vontade, não é certo que te irritarias? E, se encontrassesjeito de o castigares, não o castigarias mesmo?
- eue dúvida! _ exclamou.
- Ora, talvezpor aqui não seja absurdo concluir que não devemospôr termo à vida

é presenteme"r" :ï#ïdeus 
de algum modo nos constranja' como

- Isso, pelo menos _ concordou Cebes _, parece_me plausível.
Mas, por essa ordem de ideias, a posição que mesmo há instantes

I
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Por miúa parte, Símias e Cebes, pç_q[q_estivesse, tão convlqto
de ir para junto de outros deuses, grybém 9á!!os e bons, e, além disso,
de me reunir pela morte a homens melhores do que 

"rt", 
J"q"i ,*iì

erro não me revoltar,po-r m,o.Te-I. Mas não é esse o caso: e, podem
estar certos, se alimento a esperança de me reunir lá a homens virtuo-
sos (o que, mesmo assim, não faço questão em garantir...), muito mais
me move, insisto, a de aÌcançar a companhia desses excelentes amos
que são os deuses - e isso sim, garanti-lo-ia a pés juntos, se é que,
neste capítulo, alguma coisa pode garantir-se! Eis porque, em vez de
me revoltar, me conservo, pelo contriário, na bela esperança de que
algUg destr"ng aguarda os que lnorrem, destino esse que, a_glgl_lg
trydição,.99rái4ry8--:1relprs9o-gueq9ador1lqg=9s-!o1lq.qg_-q5

P$f os m19q,
' - Então que é isso, Sócrates? - exclamou Símias. _ Será que
tencionas guardar para ti reflexões dessas e afastares-te de nós sem
nos dares parte delas? Esse bem que possuis, creio que também a nós
nos toca - e com ele farás simul.taneamente a tua defesa. caso arranjes
argumenÍos que nos convençam. - Farei por isso _ assentiu. _ Mas
primeiro vejamos o que aqui o nosso Críton, se me não engano, há já
uma boa porção de tempo nos quer dizer.

- Que achas tu que seja, Sócrates? - respondeu. - O homem que
te irá minishar o veneno esú farto de me dizer para te avisar que fales
o menos possível! Dizele que, ao falar, a temperatura do corpo se
eleva, e convém evitar a todo transe que esse efeito se conjugue ao
do veneno; caso contriírio, quando se procede como tu, chega a ser
necessiírio aplicar duas ou mesmo três doses.

E vai Sócrates: - Orao manda-o passear! É só o trabalho de se
preparar para me dar duas ou mesmo três doses, se for caso disso.

- Já calculava essa resposta... - comentou Críton. - Mas o homem
há muito que andava a instar comigo.

- Deixa-o lá - disse. - É agora a vós, que sois meus juízes, que
quero dar conta das miúas ruzões, explicar-vos em que medida me
parece natural que um homem, que toda a sua vida consagrou à filo_
sofia, se sinta tranquilo à hora da morte e plenamente confiante de
que Além, terminados os seus dias, logrará o melhor dos destinos.
Como é isto possível, Símias e Cebes, eis justamente o que irei tentar

48

explicar-vos. O cgmum das pessoas está, provavelmenjg?_]o1g_9_ de

presury{ qug!! verdadeiro alvo_ da filos9!1 para aqueles que porven-

i: :ffiilil;. il:ffi ::l :*Xffiffi Ç=
geSrgselsiurrjfj" gg_ryf1l" l-lg,3llo11e3. n"111" , '.':'^ 

'"'i:' 
,' 'Ì

revoltar justam€nte g4lminêngla {9sq r9_{{q{9: ele 94 *.,t leT_qg ^ 
.-

gra o,9$gç!9 exc-lusivo do seu emqenhg 
" 

q:-t t"rl :j-f_o19_:::f
Símias largou a rir: - Por Zeus, Sócrates - exclamou -, nada me

poderia agorafazer ir senão issol Estou mesmo a imaginar os comen- h

tiírios que os outros fariam, se te ouvissem agora, como achariam essas

palavras a respeito dos filósofos mesmo a calhar - e a apoiáJos em

peso lá estariam, pela certa, os nossos compatriotas: "É um facto

(diriam) que essa gente que se dedica à filosofia padece do mal da

morte e não ignora, pelo menos, que é esse o destino que merece..."

-EÍÃvez comrazão, Símias - respondeu Sócrates -, excepto no

que diz respeito a isso de "não ignorar": pois eles é que ignoram, efec-

tivamente, em que sentido os verdadeiros filósofos padecem do mal

da morte e a merecem - e, mais ainda, a espécie de morte que

merecem... Falemos, portanto, entre nós e mandemos passear os (

outros!

Acreditamos que a morte é alguma coisa?

- Sem dúvida - atalhou Símias. 4 ì

- Que outra coisa, pois, senão a_separação da alma e do corpo? O q 'r! t ;t ;'")'t'/-L '

E, nesse caso, "estar morto" significa'1_{9_!Ps1g9i-qU9-q-99lp9,-USÌa

v31 selara4o- da alma, pqsq u &q. * {9!qlfry9sgÌ9:1!-arte qg!a;

gl 
"o-9 

u 4rya, lrn4f_gatqlggqu iq 99ry9, llssa a _ficar_em si.e

_ por si Í_n€lme,- à paftp dele. Ou será a morte algo diverso do que

dizemos?

- Não, é isso mesmo - confirmou.

- Ora vê lá, meu caro, se ainda neste ponto a tua opinião coin- 71 )" cl ç r 'ca-1rg:f

cidecomaminha,poissóassim,creio,poderemosaprofundaroalvo 11dJ t,W o lohsfÚ

das nossas indagações. Parece-te comltig!5g- 
":9"9çgq &-q]9- ..,í ,.: ,,, (,-çr'.i.r -:--

sofo enüegar-se todo à_satisfação dos c_lramados Ea_ze-_res. como_ s_ela_
- - .-' - : 

-, 
-; 

" --=i r1 '-i,) 1)
a comr:!a, e bgpiq 9 ou!9_l ggç Fis?- '- .

- Bem longe disso, Sócrates - exclamou Símias.

- E aos prtveres sensuais?

Oque é sez
vrn"luoso 2

64

49



- De modo nenhum!

- E outras demasias concernentes ao co{po, achas que o homem
de que falamos lhes dará grande apreço? Fará, por exemplo, questão
em possuir vestes e calçado sumptuoso, em embelezm a sua pessoa
com toda a casta de adornos, ou relegáJos- á pura e simplesmente, na
medida em que puder dispensá-los?

- Quero crer que os relegará - respondeu _, se é que se trata de
um verdadeiro filósofo.

- Crês, portanto, sem restrições, que os interesses de um homem

S{gjg1"*:gf,T:tf r:'-g9g@*_-.*.*"*.á _a_ 4

renuncia até onàãltre ior possível, p*u ," 
"on."rm.;br";"1.";- Exacto.

- E é ou não por indícios destes que o verdadeiro filósofo se

lvela 
loeo como tal -.dando o melhor de si para emancipar a alma

do comércio com o corpo- e sobrelevando nisso todos os demais?
- Manifestamente.

- Por oufto lado, Símias, é preconceito corrente entÍe os homens,
creio, que aquele que se não agrade dessas coisas vulgares, nem tome
paÍe nelas, não merece viver: pois (pensam) que é isso de rejeitar os
prtveres que o co{po nos proporciona, senão estar a dois passos da
morte?

- Tens toda arazão, não há dúvida!

dem, por exemplo, através da vista ou do ouvido ou (como até os
poetas por aí repetem à saciedade...) nada do que vemos e ouvimos é
seguro? E refiro-me apenas aos sentidos da vista e do ouvido, porque,
se estes não são seguros e exactos, os ouffos muito menos o são, dado
serem, suponho, ainda mais falíveis. Ou não achas?

- Mas decerto!

- prosseguiu_-_em 
-SÌ€__1onqr.l9_-":3!in_ge 

a alma a verdade?
Pgrs qgando tenra quatquer ripo de ind@;;üíióão 

"óry",é çç,rtoe sabido qUe, çslLe a induz em e{o. 
-'- -,--_-_-"*\

- Exacto.

- Por consegulnt",, ud-itindo qu9 ffi das coisas possa em

.g11 utpgg,g r"t up".""uiou, nao t
cínio?
--*lchto.

- Pois só assim, creio, se encontra nas melhores condições para

raciocinar: quando nada disto, ouvido, vista, sofrimentos ou prazeres

de qualquer espécie a perturbam, quando se isola o mais possível em

si e por si mesma, mandando o corpo passear, e se abstém, na medida

das suas forças, de todo o contacto e comércio com ele para aspirar

unicamente ao real...

- Exacto.

I
x
i r ; : i - i :  l . ìz

ò,a o co''"'Oi'L
t /  l ' ;  ' , i i  - l  :0
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- E não é esse o momento em que a alma do filósofo mais

despreza o corpo e dele se escapa, à medida que procura concentraÍ- d
-se em si e por si mesma?

- Naturalmente.

- Passamos a outro ponto, Símias: úrmamos que eíste qualquer

coisa como seja o "Justo", ou não?

- Por Zeus. claro que sim. , - Í
-Eomesmoemrelaçãoa"Belo"e"Bem"? / l 'd l "os Y'
- Que dúvida | à? 1çrrJ-a-ítr ,rt i'rn

- Contudo, já alguma vez os viste com os teus próprios olhos? J[ 'a'ret i" (cLlan

- Não, de modo algum. r\ C.t) n,.1.: 
" 'h.b.ú- Será então que os apercebeste por qualquer outra sensação J", c"jnr,., . ,h p*

ffsica? Falo em geral, incluindo, por exemplo, a Ctrandeza, a Saíde,-í11 1l5I ì Ë
a Força, em resumo, a realidade de todas as demais coisas, aquilo que

cada uma delas precisamente é. E, ou ahavés do corpo se chega à

contemplação da absoluta verdade delas, ou então o processo é outro, s

e aquele de nós, que com maior profundidade e rigor se dispuser a

meditar na realidade mesma das coisas que indaga, é quem mais perto

está de atingir o conhecimento de cada uma delas.

- Sem dúvida

0 (c*../r ' ,o Ctxv"tt-t
,. 1., ,, , r ,)1,, :,: íJo ,
ócr r i ÌCr-r  r  r : ,q i . , ) , ro

- Ora isto, só poderá realizálo em plena püreza o homem que,ÊOC-r OnOb Snna
na medida das suas forças, for ao enconffo de cada um dos seres exclu-

sivamente pela via do pensamento*abstraindo dele o recurso à vista
.  . . -_, . ! " . t - . - -

ou a qualqueroutro dos sentidos, e sem arrastar neúum deles atrás

da razão: que, utilizando apenas o pensamento em si mesmo, sem 66
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misfura, se lançar na caça de cada uma das realidades em si mesmas
e sem mistura, liberto até onde lhe for possível dos olhos, dos ouvidos,
numa palavra, de todo o corpo - ciente de quanto este perturba a alma
e a impede de adquirir verdade e sabedoria, quando ambos se asso_
ciam. Ou não te parece, Símias, que, se alguém existe com possibili_
dade de atingir o real, é este mesmo?

- O que dizes é a pura verdade, Sócrates - respondeu ele.
- Daqui decorre, pois, uma inevitável convicção que se impõe ao

espírito dos filósofos genuínos e os leva a comentários mais ou menos
deste teor: "Provavelmente, há uma espécie de pista que ljuntamente
razãol nos guia nas nossas pesquisas; ou seja, quelegqganto-lgllLfu_

-mos um corpo e a semelhante flagelo estiver a nossa alma enleada,%

ì,u-uiq jg11g"it".nos
urpiruco"s, 

" "stã, 
ãìiãrnotïõï qõa; ;;J"d. ïúrner"r rãr-de

.%.----

fact9, os entraves que o corpo nos põe, e não apeìffieta natural

fgloçulag-lggjgl o r9po, ele e os seus apetites? É de facto o desejo
de possuir riquez:ìs que estií na base de todas as guerras; e as riquezas,
somos por sua vez levados a adquiriJas em proveito desse corpo que
seguimos como escravos... Daí, por todas as razões apontadas, esta
nossa falta de disponibilidade para a filosofia. Mas não é tudo: se em
algum momento o corpo nos dá tréguas e nos viramos para qualquer
tipo de indagação, logo vemos os nossos esforços de todo em todo
baldados por um súbito temor, pela confusão em que nos lança e nos
torna inaptos para discemir a verdade. A experiência mosfra-nos efec-

*ojry:ryí::lguerÌos-]üe49ToJ.{gggrqÉÌredigsg.g-!íqi"e,q-ebqç,r-
.B

então sim, ser-nos-á dado, ao que parece, alcançar o alvo das nossas
aspirações, essa sabedoria de que nos dizemos amantes - depois de
motrerïnos, não já em vida, como a lógica do argumento pressupõe.
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Com efeito se, associados ao corpo, nada podemos conhecer com

claÍeze-1leldug31Ì]3:gy-t"rFüïFtr-{-1_':.b:99*g_lãge}1qç,-gq
aLena-s*ssqg!Ìglglti?3 jp-í!_A*{nof-F-:Jtq9igap:gtg_gg9!&19--geg
g$ìjg=*lgl :i "":.9:l.i$@

g9qt4u*gt"?-sqs3%Lsle"Lgl4-legera-qlgìlg--Tl"Sl99g.:gg:^19_

ildispengáy9_l_g.gggtâct-o-e_e.çoméÍçiaçomele,nãop,emi!q{o*Íillq
ngg ggtglÌlgg J9!!9rv3@qsuures 44 tga 4-?Qr_al_ "qgryupBql3'lé
9f !odel_s.99.4!glg-qlibçf arnsüapqim,pgis,q1rì9-y"eÍ-pgl99*9lËSi
tadosdademênciado9-olp9,-_e1aZqily-9L.supnr.:sq.SU_e-Cgeglggg.Le

compaúiadeouqos.ge19qieU3lgì,*qlgpJr-o.S.g_g,9'1tltçce-rery9qp-o1-nó-q
-; ,

t":-oil4g-o'queéW_qr_g[-s$r-r.4,---o--guç.-9Cgi]at-qle^ly-ea.3,-üz-eÍ,a
verdade: pois só ao impuro não deverá ser pernlltidq tocar p-qlrsj

puro." Aqui tens, Símias, o que, quanto a mim, não deixarão de sentir

e comentar entre si todos aqueles que efectivamente amam a sabe-

doria. Ou não concordas?

- Absolutamente, Sócrates.

- Ora vejamos - prosseguiu ele. - Se isto é exacto, meu amigo,

entãoháboasrazões3fl *ggg9**".:!:g_q:*g:g_ngy"9:*llg".g,
com mais fortes probabilidades, me será da{o. {-c^-4gp.R{.p_fiU.tq-.de
taniosãsfóiõ;orSp.-$_1_gg j-"--t91r3-*;1$..ïdaíquenãoencare
sem.uma alegre esperança esta viagem que agora me é imposta, e,

como eu, qualquer ouüo que sinta o seu espírito preparado e, por assim

dizer, purificado.

- Sem dúvida alguma - conoborou Símias.

- Ora bem, e que será-purifi-canlg-ngr senão o que uma antiga

tradição refere: separ-ar o mais@, habituála a

acoÍTer de todos os pontos para se concentrar em si mesma e a ficar,

tanto quanto possível, isolada dele, quer na vida presente quer na

futura, uma vezrcsgatadadas cadeias que, por assim dizer, a prendem

ao corpo?

- Claro que sim - respondeu.

- Mas não será isso que chamamos "4ore", quero dizer-allUç.r

t{g3o"sepaÍação@?

6l
f'l

c 1 nqçesqi4ade de subsistência, pois também3geqgas que sobrevenham
podem ser outros tantos impeditivos da nossa caça ao real.''paixões.
gttgpoti temoret' tutilidadef e fanras i as de roda u- o.d"rn LìÁilã
isso eteìõi@mï-arï", Oe t"r *tt" q"" nã-r".a *ãÀ"ro di'r"r-r",
como se diz, quer;q[eitos a ete_, jamais terem_os 4i{rni}rl&lgder-paÍa

- 
pjlt*: E senão ï";urnìt,ã!ïffiif híul"n, *Eoraj^_s,r" o,

{
í
I
{

\
I

i

V
li,ç iS tlí : ''

,1-
l,-orrW

-+#

- Indubitavelmente - respondeu.
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-Poroutrolado,o_empenho*!!_lrbq4:tq,_nêe_dizeJ_ì9Ân0_s_gue
a,p-g1gs e4,iqLe, dgv-e11s e de forma.cqqglan!_e- nog quepra{ç414 a n 1dl
a filosofia, eque_.é_*ç_gr concreto nessa libertação e separação da alma

f  
' - \ l^--4-

que o filósofo se exercita? Ou não?
- E evidente.

- Bem vês, seria. pois. lo, como afirmava de iúcio, que um

4lOSgfg!9-9l9rc{assglggg,q:al@_gaJiyelda maneira n-raiggróxima
da conligãgde llmqr-tpl', pêrajustamente s-e_ êf,ligq-qqando vê chegada- : : -  

--  - . -- .e- l l
a s]]A trora...

- Seria ridículo, como negá-lo?
- Consequentemente, Símias - prosseguiu Sócrates -, é um facto

quejlyg4adgpúlg:gfos se exercitam em moffer e estão bem mais
torr
repara: se na verdade vivem de relações cortadas 

"o*ãffiï" 
toao

o seu empenho é que a alma exisúa em si e por si, como explicar que

se sentissem temerosos e aflitos, ao verem concretizar-se essa mesma
realidade? Çomo explicar, de facto, que encarassem sem alegria essa
p@lgpara-o*Além onde,ao lá chegarem, háa esperança-ãe alcançar-
ugl4o q* *A"nt"*nt" u--"- em vida - ou seja, a sabedoria - e
v9{T1e Hvres da indesqável prcs uantos, por morte
dos seus favoritos, das suas mulheres ou filhos - não mais que
humanas afeições - se dispuseram espontaneamente a procurá-los no
Hades, movidos por esta esperança: a de avistar ali os seus entes
queridos e reunir-se-lhes! E, na mesma ordem de ideias, alguém que

ame deveras a sabedoria e sinta em si enraizada essa esperança de que

só no Hades, e em mais parte nenhuma, apoderí achar de modo que

valha a pena referir-se, porventura se afligirá com a moÍe e sofrerá
de mau grado a sua partida? Pelo menos, meu caro amigo, assim
devem pensar os filósofos que o são de facto, pois é neles que em
especial se firma esta convicção de que em mais parte alguma, a não
ser ali, lhes será dado alcançar a autêntica sabedoria. E, se isto é
exacto, nada mais absurdo, portanto, como dizia há pouco, do que um
homem dessa têmpera teaear a, moÍe...

- DeceÍo, por Zeusl - confirmou. - Seria absurdo,

- Aí tens, pois, um bom indício:.ìomem_gue_vejas_lamentar-se

na irninôncia da moúe é po_rqug não era, em fim de contas, um filó-

54

sofo, ou seja, um amante da sabedoria, mas sirn um amante 4o seu

corpo - ainda que isso nele fosse concretamente o ÍÌmor das riquezas

"" " "-- 
da glória, ou ambas as coisas conjuntamente.

- Sem dúvida, é tal como dizes.

- Ora bem, Símias - prosseguiu -, e essa virtude que drí pelo

nome de6eóú$il)não se ajusta ela pìrìõüfa116t4'e-3qc Sug-!"'' 
--L-'-

cgopgryglggts !!qsg&d
- Claro que sim.

- E que dizer da(enri-peran-ça.,lou melhor, da virnrdg geralmente

assim designada, que golsiste em refreal o e palxões, em

desorezam o corDo e vivem no amor da sabedoria?

- Inevitavelmente - concordou.

- A verdade é que, se te deres ao trabalho de reflectir sobre a

coragem e a temperança dos outros homens, não deixarás de chegar

a uma conclusão curiosa...

- Que queres dizer com isso, Sócrates?

- Sabes que, exceptuando os filósofos, a generalidade dos homens

consideraamorteffi
#.---

- Grande, é favor!

- Otu, ryj=lryÍq1.gltq -o- 1e9gloj9_ 1ga!ãgq4g--uio!es-cu"
lwa aqueles que são qq3lgÊAg_a€ggg_SAr_ê-![9$r quando é caso de
! 

_ _

a enfrentarem?

- Nem mais nem menos.

- Por conseguinte, é de algum modo ao receio, ao facto de recea-

rem, que todos eles, à excepção dos filósofos, devem essa coragem -

por muito ilógico que seja admitir que se possa ser corajoso por receio

e cobardia...

- Sem dúvida!

- E com respeito à temperança deste tipo de homens? Não estÍio

eles também em idênticas circunstâncias, quer dizer, não é um desre-

gramento que, de alguma forma, os leva a ser comedidos? E de nada

vale clamarmos que é impossível... os factos mostram que outra não

é a espécie de "temperança" a que ingenuamente se entregam.

Receiam ver-se privados de certos prazeres a que aspiram: daí o

i.) 6,,,.t.t pr,'"Ci,ì".i tír

: , ' .  . t - t  ' - t  , : . i . , . , . , - í .  , . t ,_,

l6r  {" t . (  Ç"r  i  ,Ëü e
ti

,1, li,,r f^A'Jr-
C-l (O.,{ íJ-ì_ í

/ ; { i , ) r ,J{J

ia".,.'r;t''t'

/ t+bii-|  i ;  : .
l

lio

- t_.r

c
l . t l

í \

opor-lhes uma atitude de indiferença e comedimento - não será ela ,.,
rn'it l ttt '  gã-u' I L^a 

Yut'fu" " 
rt

l
t (

r (

ó8
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1J.' 
(', t (/r l ("ú t absterem-se de uns quantos, para se deixarem dominar por oufros! E,

, { t [ ] c rl i tì',Ç,t'r ' , 
muito embora digam que é desregramento soçobrar aos prazeres, eles

/.í 
69 proprios não estão fora disso, pois é a circunstância de serem domi-

, ì,,.i t ;,i : ; i i ïl"i":::ïff:ff ,ïJffijJi#:I, Jïi"*'*ï,ïilffi
: , ,, ', ,i, i._.i .J-,- -

- Assim parecç, com efeito.
- Ora, meu caro Símias, talvez não seja processo adequado de

troca em vista à virtude, esse de trocar prazeres por pr.veres, sofri-
mentos por sofrimentos, receios por receios - uns maiores por outros,
mais pequenos -, como se de moedas se tratasse! Talvez que, pelo
contrário, haja uma única moeda adequada, capaz de assegurar a vali_
dade de todas estas trocas - a razão. Sim, talvez só por ela [e com

b elal se possa de verdade [comprar e vender] coragem, temperança,
justiça, numa palavra, a autêntica virtude, que é a que vem acompa_
nhada de raão, independentemente de se lhe associarem ou subtraírem
prazeres, receios e assim por diante. Se, porém, nos limitamos, à
margem da razão, a uma simples permuta entre eles, é de temer que
não passe de um simulacro a espécie de virtude assim granjeada _
virtude, a bem dizer, servil e sem sombra de perfeição ou de verdade.

t E a verdade consiste talvez em que temperança, justiça e coragem
constituam uma purificação de todo Ã.;p" d".r"çõ"r, 

" " 
pãú"

razao, o mero de nos purificarmos. E provável, pois. que os funda_-J;üõín*sdritosã,téãõos 
não torr"- homens medíocres, anres

pelo contriírio, desde há muito nos sugerissem a verdade, ao asseverÍu
guet!d9aag9_l_9_gn9_g!:gf egla0ep_,ÊegleIi@ j4lc,i_q{phá-de jazer
rylama.91eugjo_gg]9lequ9,Iqryg!-c_adoe_rm:_i_qgghablsla, jglá
ghegar, 4 ":lìfu;g91_qg"*t r lu., "ô.o 

dizem os enrendidos
nos Mistérios, "muitos são os portadores de tirso, mas poucos os

d Bacantes": ora estes últimos, quer-me pa.recer que não são outros
senão os que se consagïíìram, no verdadeiro sentido da palavra, à filo-
sofia; e justamente, para pertencer a esse número, não me poupei a
esforços na minha vida passada, antes pelo contriírio, dei tudo por
tudo! se esses esforços foram viílidos e algum resultado obtive com
eles, eis o que, segundojulgo, muito em breve ficarei a saber ao certo.
se Deus quiser, quando ali chegar.

5ó

Aqú estií, pois, Símias e Cebes - concluiu -, o que tenho a alegar

em minha defesa: é que há efectivamente razões para vos deixar, a

vós e aos meus amos daqui, sem pena nem revolta, visto que além

espero encontrar, tanto como aqui, ouüos amos e companheiros não

menos excelentes. E [embora o comum das pessoas não creia assim],

se com esta minha defesa lograr de alguma forma convencer-vos,

melhor do que aos juízes atenienses, já me dou rcr satisfeito.) fím
Após estas palavras de Sócrates, Cebes tomou a palavra:

- Na generalidade, Sócrabes, a tua argumentação pareceu-me boa;

mas, pelo que toca à alma, julgo que os teus pontos de vista estão

longe de suscitar a adesão das pessoas. 91"_* 1gl-gg,g$_".9:-_{1*9,
que, ao separar-se dq*gglpe,Aêlnt4_SúCtsts-alCUlqq. j*gflg'gga.- ' . : -
d:ltruiq,ae aniquil$l no -m-e_qJr-Ì9*$149+_[q9_s_tì9!g-e_A"gr9g-g? Quem
sabe se, logo que dele se überta e sai, não se desvanece como sopro

ou fumo, evolando-se para não mais deixar rasto de existência? Claro

que, a verificar-se a hipótese de ela subsistir algures, concentrada em

si mesma e liberta desses males que mesmo há pouco enumeravas,

então sim, haveria fortes e boas razões paÍa esperar que o que dizes,

Sócrates, fosse verdade! Porém, aí está uma coisa que requer talvez

não pequeno esforço: Èt*
a alma existe para além da morte e manté!4:d€_alg.qma F-gt, g_u:9-

o^ sux-r*ui,iãa"ï " ;t;dlÍ-nç;to:
-*DUãsTãm, ò"U", - concordou Sócrates. - Que vamos fazer

então? Queres que discorramos sobre este assunto e vejamos as possi-

bilidades que há de assim ser ou não?

- Por minha parte - replicou -, teria interesse em saber qual a tua

opinião neste ponto.

- E desta vez, pelo menos - comentou Sócrates -, creio que

nenhum dos que agora me escutam, fosse mesmo um poeta cómico,

iria dizer que sou um fala-barato e que me ocupo de assuntos que não

me dizem respeito! Se estão de acordo, passemos à discussão.

Fixemo-nos, pois, neste ponto: as almas dos que morreram vão

ou não puru 
ï4"j?jgg-unaq uqg_y4ha doutrina, que já aqui

lembrámos, é ali que vão ter as almas que daqui paÍtem, e aqui

regressam dJnovo,'iêãascendõ Aó; úõrtoa.õra-se isto assrm é, se

eTèCtiváõente óJ'íivós iènascem dós mortos, que pensar senão que

r e copifulo
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as nossiìs alrrras ali se encontravam? pois, a não ser assim, jamais
havoria, crcio, a possibilidade de renascerem. Se conseguirmos, pois,
t'rnar evidente que os seres vivos provêm dos mortos e de nenhuma
.utra corsa. isso bastará para comprovar a verdade destas alirmações.
Caso contriírio, teremos de recorrer a outro tipo de argumentação.

- Indubitavelmente - corroborou Cebes.
- Ora bem - prosseguiu -, se queres ir mais facilmente ao fundo

do problema não o encares apenas em função da espécie humana, mas
também do conjunto dos animais e plantas, de tudo aquilo que, enfim,
está sujeito à geração. E tendo em conta a totalidade dos seres,
vejamos se é segundo esté princifto qüõï"4" r d;ìõ* pro"**,
," Í d"r :r1toããõt " 

uÉn.t d*"r n@
gle uma retaçao oeste@ nõ Èélõ, conffio
do Feio; no Justo, contariõ'aõ rnlusto; e assim em mil outros casos.
Analisemos, pois, este ponto: se tudo o que existe em relacão de
oposição se origina necessariame"t" ìffiiì; sóì õõ;rlíádõ"mA;
@. con.i"t ir;ãrì" 

- 
d" ilffi do õffi 

"rõ 
*ã.oãìn"ü: 

" 
á;- *ã.

forçosamente a partfu de um anterior estado de pequenez que depois
passa a maior?

- Sim.

- Admitamos que se torna menor: não será ainda a partir de um
anterior estado de grandeza que se torna menor?

- Exacto - respondeu.

- E não é também do mais forte que se origina o mais fraco, tal
como o mais rápido, do mais lento?

- Decerto.

- Que tal? Quando uma coisa se toma pior, não é porque antes
era melhor, ou quando se torna mais justa, porque antes era mais
injusta?

- Que dúvida!

- Bastam, portanto, estes exemplos para concluirmos qu!$o ,1
gBlq"Iggge s'*ry>-
9S::----

- Seguramente.

- Ora aí está, o que se passa é mais ou menos isto: em cada par
de opostos (visto que são dois) há, entre um e ouffo termo, dois .oo.r_

pl1
samente, deste último para o primeiro' Assim, entre o estado de gran-

d"^ eã ;t"ãõ de p"q*til""í" o 
"rescimento 

e a diminuição e,

consoante isso, dizemos num caso que uma coisa cresce e noutro, que

diminui.

- Exacto - confirmou.

- Ora, oposições como estas - separar e reunir, esfriar e aquecer,

e assim por diante -, mesmo quando a linguagem corrente não

evidençia este tipo de relação, não é menos certo que, na prática,

nenhuma delas escapa a este princípio, que vem a ser o de recipro-

camente se geraÍem, mediante um processo de geração que parte de

cada um deles para o outro.

- Indubitavelmente - resPondeu.

- Que dizes então? - prossegúu Sócrater. -9lttjlryLçqlttáriq

de "estar vivo", tal como, por exemplo, o dormir em relação ao estar
ì---:
desperto'/

- E evidente.

- Qual?
- 9 estar morto - resPondeu.

- Ora, se na verdade são contriírios, geram-se reciprocamente e,

uirto r"r"*

il*úao qüJAç" 
"* 

; *ttóìË *tlft""* 
-_l*

^-- LOmO nao í

- Pois bem - prosseguiu Sócrates -, voltemos a um desses pares

de opostos de que mesmo agora falava: vou caracterizar um deles e

os respectivos processos de geração e deixo o outro por tua conta.

Concretizando com o "dormir" e o "estar desperto", temos, pois, que

do "dormir" se origina o "estar desperto", tal como do "estar desperto"

se origina o "dormir"; e os processos de geração que intervêm são,

no primeiro caso, o "acordar" e no segundo, o "adormecer". Achas

que chega ou não? 'ë**-

- Plenamente - confirmou.

- Ora - prosseguiu - aplica então o mesmo com respeito a "vida"

e "morte": dizes, não é verdade, que o contriirio de "estar vivo" é

"estar morto"?

- Claro.
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- E que ambos se geram reciprocamente?
- Sim.

- O que é que provém, pois, do estar vivo?
- O estar morto.

- E do estar morto, üz lâ?
- Força é reconhecê-1o... o estaÍ vivo - admitiu.
- Por conseguinte, Cebes, é do que esú morto que os seres vivos

e as pessoas provêm...

- Assim parece - respondeu.
- E, portanto, as nossas almas vão para o Hades?
- É natural.

- Ora, dos dois processos em causa, há um que não oferece quais_
quer dúvidas... pois "morrer" é facto que não suscita dúvidas, não te
parece?

- Evidentemente - concordou.
- E agora - comentou Sócrates - que caminho víÌmos nós seguir?

Ou bem que nos escusamos a compensar este processo com o seu
oposto (mas não será isso deixar anaÍureza.,manca"?), ou bem que
a "morrer" teremos de antepor um processo de geração conffiírio...--*:õra;em 

mãs:Ì[ffi_-_-
- E qual, em concreto?
- jgvrlgr.
- Bom - prosseguiu -, se na verdade se pode falar em reviver,

então o tal processo de geração que se constitui dos mortos para os
vivos será precisamente esse, reviver.

- Decerto.

- Consequentemente, também neste ponto estamos de acordo: os
s:*lflugplo*q"Tqoltgrtef ,Blg-9T9,o_sTg_1gl.p{g":9"-+_6
l1y9s. E se assim é, quer-me parecer que os dados que temos são sufi-
cientes para concluir que, por força, as almas dos mortos subsistem
algures, donde precisamente votãm para ffiascerl 

"*'*
F-=-"- : ' -

- Iambém por mim penso, Sócrates _ disse _, que, segundo o
que assenLímos, terá de ser assim mesmo.

- Ora repara, Cebes, não é, creio, sem boas razões que assentiímos
nisso; com efeito, se os contrários se não compensassem mutuÍÌmente
por uma constante altemância de gerações, como que numa sucessão

gircufar, se, ao invés, a geração le pJocgs-sasse lilqar-me-1tg 9.1um
único sentido, de um extremo para o seu oposto, sem dar a volta na

direcção do primeiro e vice-versa, bem vês: todas as coisas acabariam

dôl-rLlquirirì mesma postúa, pói íè sujeitarè-; u*m"1-o-;ltaoo-;

ò iariu ; n-'au g"iugão... 
-

*- que-qú.."rìu dizer? -indagou.

- Não tem qualquer difiçuldade entender o que digo - esclareceu.

- Supõe tu, por exemplo, que apenas exisúa o adormecer, que do estar

adormecido nenhum processo compensatório se originava, o acordar;

neste contexto, bem vês, o caso de Endimião ficaria reduzido a mera

banalidade, sem qualquer relevo em parte alguma, exactamente porque

tudo o mais estaria sujeito a idêntico estado, isto é, a dormir! Como ',
também, se apenas houvesse fusão e não separação entre os seres, em i
breve se confirmaria o dito de Anaxágoras: "todas as coisas estão '

juntas". E, na mesma ordem de ideias, meu caro Cebes, sg-899*gY331o

participa da vida devesse moÍrer e, após a morte, as coisas mortas se

ËmËã-"ï"í
aÈirilutamente ineuitãvêïque todas as coisas acabassem por ficarabsolutamente lnevlmvel que tooas as colsas acaDassem Por Irca

mortas, e nenhuma viva? Admitindo, com efeito,'que os seres vivo

viesse a ser submerso na morte?

- Absolutamente nenhuma, Sócrates - disse Cebes. - Quanto a

mim, o que dizes é a pura verdade.

- É também quanto a mim, Cebes - replicou -, o que podemos

ter de mais certo! Não estamos, efectivamente, a ser vítimas de erro

ao concordar neste ponto; pelo conffiírio, tudo isso são realidades mais

que evidentes: o renascer, a geração dos-ÍffiõSã"!ffiÌlõS-mìfrõ-s. a

sõbreúvêhciã dás almasìô-s Qüé"morieïarìrJ: i'ìffi*ffiidã.frm E ^o . ..^!i, ,i,t
destino melhoi p11a a_s almas dós bons-e frór paiããíõõffiãú5! 

!:,y 
lt 

'\o-,P"'"-' - o d" rtiÃ, só"iãËí:âialhou C[,ãs -reïffi"ffi*fe-ãe,Ìtrdo "l tülÀ" ] 't : /i
com essa conhecida teoria - se é de facto verdadeira - que trazes cons- R0'n-,, f' ' 

! {e'ní | q

tantemente à baila, ou seja, qo" jj!-411aoj senãor.rm recordaÍ;
segundo ela, é indispensável que tenhamos adquirido, em tempo ante-

rior ao nosso nascimento, os coúecimentos que actualmente recor-

damos. Ora tal não seria possível se a nossa alma não existisse já 73
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algures, antes de incarnar nesta fbrma humana. De modo que, até sob
este prisma, dá iclcia que a alma ó algo de imortal.

- Mas, Ccbcs - interrompeu Símias -, que provas é que há a favor
clisso'Ì Lembra-mas, pois, de momento, não as teúo muito presentes.

- Basta uma - respondeu este -, e bem elucidativa: ó que, quando
intenogamos as pessoas, desde que saibamos intenogáJas, elas são
por si capazes de explicar correctamente tudo o que se lhes peça; ora,
se não houvesse já nelas um conhecimento e uma visão correcta das
coisas, de forma alguma estariam em condições de fazêlo. E se em
seguida lhes pusermos na frente diagramas ou outras figuras do
género, então se obterá a prova mais cabal de que assim é.

- Porém, Símias - ajuntou Sócrates -, se nem assim estiís conven_
cido, observa a coisa por este prisma e vê se concordas. Duvidas, não
é verdade, que o aprender, como lhe chamamos, possa ser uma remi_
niscência?

- Quem, eu, duvidar? -  exclamou ele.  -  Nada disso!
Simplesmente - prosseguiu - falta-me passar pelo tal estado de remi-
niscência que a teoria pressupõe! Verdade seja que, com o lamiré de
Cebes, já me sinto quase recordado e convencido... o que não signi_
fica que tenha menos interesse em ouvi-la, nos moldes em que te
propões agora apresenúJa.

- Ei-la, pois! - assentiu Sócrates. - Estamos de acordo, não é
verdade, em que, para haver reminiscência, é imprescindível que antes
se tivesse tido conhecimento do objecto que se recorda?

- Claro - disse.

- E, portanto, estamos igualmente de acordo em falar de remi_
niscência quando um conhecimento se apresenta ao espírito em certas
e determinadas circunstâncias... Eu especifico: supoúamos que um
indíviduo percepciona um dado objecto pela vista, pelos ouvidos ou
por qualquer ouffo meio sensorial, e não apenas recoúece esse objecto
como capta, para além dele, a ideia de um outro que não pertence à
mesÍ|.a esfera de coúecimentos: não será razoétvel,neste caso, afirmar
que houve uma reminiscência de algo que a sua mente tinha já
captâdo?

- Que queres tu dizer?

62

- Mais ou menos isto: o conhecimento que se tem de um homem

é. sem dúvida. diverso do de uma lira...

- Que dúvida!

- Ora sabes qual a reacção que experimenta um amante quando

avista uma lira, um manto ou qualquer objecto com que o seu amado

habitualmente anda: ao mesmo tempo que apreende a lira, o seu espí-

rito capta por igual a imagem do amado a quem essa lira pertence; e

aí tens, pois, uma reminiscência. O mesmo diríamos de alguém que,

ao avistar Símias, se lembrasse de Cebes e, como este, milhares de

exemplos poderiam apontar- se.

- Milhares, sem dúvida, por Zeus - concordou Símias.

- Ora, experiências destas não serão reminiscências, mormente

quando se reportam a coúecimentos já obliterados pelo tempo e pela

falta de treino?

- Claro que sim.

- Vê lá, pois - prossegúu Sócrates. - É possível que alguém, ao

ver uma pintura de um cavalo ou de uma lira, se recorde de determi-

nado homem, ou ao ver uma pintura de Símias, se recorde de Cebes?

- Certamente - concordou.

- Com maioria derazão, portanto, se lembraria de Símias ao ver

uma pintura do próprio Símias...

- Exacto.

- Ora, de todos estes exemplos não decorre justamente que, nuns

casos, a reminiscência se produz a partir de objectos semelhantes, e

noutros, a parth de objectos dissemelhantes?

- Sem dúvida.

- E, quando ela se produz a partir de objectos semelhantes, não

será ineviÍível uma segunda reacção como esta - a de reflectirmos

sobre se há ou não falhas na semelhança que o objecto actual apre-

senta com aquele que recordamos?

- É inevitrível - confirmou.

- Vê lá então se esú certo - prosseguiu. - Afirmamos, creio, a

existência de algo "igual"... não quero dizer um tronco de madeira

igual a outro tronco ou uma pedra igual a outra nem nada desse

género, mas uma realidade distinta de todas estas e que está para além

delas - o Igual em si mesmo. Afirmaremos que existe ou não?

l t4
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- Claro c;uc irlit'nriunos, por Zeus, e de que maneira!
lÌ corrlrceclrros ctìì concreto o que ele é?
Surr thÍvida.
( \rrrhccimento que adquirimos onde? Não o teremos justamente

iulc;uiri<Io a partir de coisas como estas que mesmo agora enumerá_
vamos - troncos de madeira, pedras, etc., de cuja igualdade nos aper_
cebemos ao olhá-las? Não terá sido exactamente a partir delas que
concebemos essa tal realidade, distinta das que referimos? Ou não te
parece a ti distinta delas? Repara ainda: não é verdade que pedras,
troncos iguais, sendo os mesmos objectos, parecem por vezes iguais
aos olhos de uns e não aos olhos de outros?

- Fora de dúvida!

- E então? Alguma vez aconteceu que as coisas mesmo iguais se
te afigurassem desiguais, ou a igualdade, uma desigualdade?

- Que eu saiba, nunca, Sócrates.
- Logo - concluiu -, a igualdade dos tais objectos que referíamos

não equivale precisamente ao Igual em si mesmo...
- Não vejo qualquer possibilidade, Sócrates.
- Contudo, não deixa de ser a partir de igualdades desse tipo,

embora distintas do Igual em si, que tu o concebes e tomas conheci_
mento dele?

- Nada mais exacto - assentiu.
- E isso, independentemente de ele se identificar ou não com a

igualdade dos objectos actuais?

- Decerto.

- De facto - concluiu -, tanto faz. Sempre que, ao veres um dado
objecto, a visão desse mesmo objecto te hansporte à ideia de outro,
seja ele igual ou diverso, é necessariamente um caso de reminiscência.

- Sem dúvida alguma.

- Vejamos, e o que nos diz a experiência relativamente à igual_
dade dos troncos e de outros objectos iguais que mesmo há pouco
referíamos: parece-nos a nós que essa igualdade existe no mesmo
plano que o Igual em si? Ou que cÉìrece ou não, em determinado grau,
desse mesmo Igual para se identificar a ele?

- Claro que cÍìrece - respondeu -, e bastante.

64

- Ora bem, estamos de acordo: quando uma pessoa olha para um

dado objecto e reflecte de si pma si: "este objecto que tenho diante

dos olhos aspira a identificar-se com a outra e determinada realidade, ê

mas está longe de poder identificar-se a ela e élhe, pelo contriírio,

bastante inferior" -, ao fazer tars reflexões é porque, suponho, conhe2.'

já essa tal realidade à qual, segundo declara, se assemelha o 9bj-ecto

em causa, embora lhe fique bastante aquém?

- Por força.

- Vejamos: e é também isto ou não o que a experiência nos diz

quanto às coisas iguais e ao Igual em si?

- Absolutamente.

- O que implica, portanto, que tivéssemos já tido um conheci-

mento do Igual anteriormente à altura em que, ao veÍïnos pela primeira 75

vez coisas iguais, nos apercebemos de que igualdades deste tipo

tendem, todas elas, a identificar-se com o Igual em si, embora lhe

fiquem bastante aquém?

- Nem mais nem menos.

- E nisto ainda estamos também de acordo: a noção que temos

do lgual, de forma alguma poderia t"?#'#td"ffi\!Fiáã não ser
poi intermédio da vista, do tacto ou de qualquer dos outros sentidos.

E o que digo é válido para todos os casos do mesmo género.

- O processo é de facto o mesmo, Sócrates, pelo menos no sentido

em que o argumento pretende demonstrar.

-Terâ, pois, de ser através dos dados dos sentidos que nos aper-

cebemos de que todas as realidades sensoriais tendem sempre para

essa realidade do lgual, embora lhe fiquem bastante aquém. Ou não

é isso o que diremos?

- Isso mesmo.

- Donde se segue que, antes de começarmos a ver, a ouvir, a

gozar dos restantes sentidos, deveíamos já ter um conhecimento do

Igual em si, daquilo que de facto é; sem o que não seria possível brná-

-lo como ponto de referência das realidades sensoriais, ou seja, de

todas essas qúe, aspirando por um lado a assimilar-se â ele, the são,

por outro, inferiores.

- De acordo com os nossos pressupostos, assim terá de ser,

Sócrates.

ó5



()lir, t krgo ito llasocr, não estávamos nós aptos a ver, a ouvir
c ;r 11()ziu (los t 'rìstantes senfidos?'

Scg,ur'ilrnente.

Mas, dizemos nós, não era para isso necessário que já antes
tivóssemos tido um coúecimento do Igual?

- Sim.

- Portanto, segundo parece, só antes de nascermos o poderíamos
ter adquirido.

- Sim, parece.

- Ora bem, se essa aquisição se deu antes do nosso nascimento
e se nascemos com ela, então conhecíamos já, antes de nascerÍnos e
logo ao nascer, não apenas o lgual, o Maior, o Menor, mas todas as
realidades desse tipo? Pois efectivamenle este nosso argumento não
se aplica mais ao Igual do que ao Belo em si, ao Bem em si, ao Justo,
ao Sagrado, a tudo aquiio enfim que, como digo, selamos generica-
mente com o rótulo de "realidade em si", quer nas perguntas que
fazemos quer nas respostas que damos. Donde se segue que, antes de
nascermos, estávamos já na posse do conhecimento de todas estas
realidades.

- Exacto.

- E necessariamente também, se de cada vez não esqueceÍnos
os conhecimentos que adquirimos, esse saber não apenas nasce
connosco como ainda o conservamos pela vida fora, jâ que o saber
não consiste senão nisso: em segurar determinado coúecimento que
se alcançou e impedir que se perca... ou não dizemos nós, Símias, que
esquecer é deixar escapar o que conhecemos?

* - Ora nem mais, Sócrates - respondeu.

ft)\ - Por outro lado se, como julgo, perdemos ao nascer o que anres

[ Á / tintramos adquirido, e mais tarde recuperamos, com o auxílio dos
\-/ sentidos, o coúecimento das tais realidades em cuja posse nos encon-

trávamos outrora, então isso que chamamos aprender não consistirá,
a rigor, em recuperar um conhecimento que nos é próprio? E se defi-
nirmos tal processo como reminiscência, não estaremos a dar-lhe o
nome exacto?

- Seguramente.

óó

-\É de facto possível, como pelo menos parece demonstrado,

que, ao percepcionarmos um dado objecto pela vista, pelo ouvido

ou por outro meio sensorial, nos transportemos a partir dele à ideia

de um outro que estava já esquecido, e ao qual o primeiro andava

associado, independentemente do facto de ser ou não semelhante a

ele. De modo que, como digo, das duas uma:j]Llggggryryqmj

conhecimento dessas realidades e o conservamos, todos, pela vida

fora, ou, posteriormente, aqueles de nós que dizemos que aprendem

não fazem mais do que recordar; e, nesse caso, aprender não é senão

recordar. 
)

- Ora nem mais, Sócrates.

- Então que escolhes, Símias? Nascemos com os nossos co-

nhecimentos, ou recordamos mais tarde aquilo que em tempos

conhecemos já?

- De momento, Sócrates, não sou capaz de escolher...

- Vejamos! Mas esta escolha, pelo menos, podes fazê-la... Que

dizes a isto: o homem que conhece é ou não capaz de dar uma expli-

cação daquilo que conhece?

- Forçosamente que sim, Sócrates.

- E pensas que toda a gente estará em condições de explicar essas

matérias de que mesmo agora nos ocupavámos?

- Quem dera! - replicou Símias. - Mas todo o meu receio é que

amaúã, por esta hora, não haja sequer um homem em condições de

o fazer convenientementel

- Portanto, na tua opinião, nem toda a gente conhece tais maté-

rias?

- Claro.

- Logo, estão na situação de recordar o que em tempos apren-

deram?

- Necessariamente.

- E quando teriam as nossas almas adquirido esse conhecimento?

Não foi com certeza depois de passaÍmos à condição humana...

- Pois não.

- Antes, portanto?

- Sim.
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- I)olttle s(. scguc. ,Sírnias, que, antes de incarnar numa forma
lrurrirrrir. irs nossirs irlrrras existiam já, independentemente de um corpo
(' ('r'ilr Ìl rkrliulls clc entendimento.

A rnulr_ls, Sócrates, que não seja justamente ao nasceünos que
ltltpririrnos esses conhecimentos - pois aí esú um lapso de tempo que
rxls falta considerar!

- Bravo, meu caro! Mas então não me explicas em que outro
período os perdemos nós? Nascer com eles, está visto que não
nascemos: a essa conclusão chegámos nós há pouco. Só se os
perdemos no momento exacto em que os adquirimos... Ou és capaz
de indicar oufro período?

- De modo algum, Sócraúes! Não faças caso do que disse.
- Portanto, Símias, eis a questão: se de facto existem coisas como

essas que temos constantemente nos lábios, um Belo, um Bem e toda
a espécie de realidade afim, se é esta que tomamos como ponto de
referência de tudo o que os sentidos nos transmitem e a ela repor_
tamos os dados recebidos, em virtude de a redescobrirmos como coisa
anterior e nossa - forçosamente então, na medida em que kis reali_
dadegexisrem,.i_sqlm-B!r-ìM_r.r_ì.anqç5a44ì6Gu"r*d"-*sã;;,

9glo-:gg*i9, -99ÍF,.nosso aÍgumento cairá pela base. Temos, pois,
qry-gfgCglAJççesúdarle rte existência.deÍodasessas realldades e das
npssa.s alr.Ilas antes do nascimento e que, a não se verificar uma, não
se verifica a outra?

- Que essa necessidade é a mesma, Sócrates - comentou Sí_
mias -, parece-me mais que evidente! O teu argumento acolheu_
-se a bom poÍo, ao pôr em pe de igualdade a existência da alma antes
do nascimento e a dessa realidade em si que agora evocas. por mim,
se há coisa que entre pelos olhos dentro, é justamente que todo esse
tipo de coisas existe ao mais aÌto grau possível, um Belo, um Bem e
fudo o mais que há instantes referiasl A meu ver, portanto, este aspecto
está sufi cientemente demonstrado.

- Vejamos, e Cebes? - perguntou Sócrates. - pois temos também
de o convencerl

- Creio que é também o suficiente - respondeu Símias. _ Embora
ninguém lhe leve a palma em pôr em causa argumentos, julgo que
este o deixou plenamente convencido, ou seja, que as nossas almas
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existiam antes de nascerïnos. Mas com tudo isto, Sócrates, creio que

ficou por demonstrar que ela subsiste também após a nossa moryfOe

modo que a dúvida que Cebes há pouco levantava, e que é, de resto,

a de muito boa gente, ainda permanece de pé: quem nos garante a nós

que, no momento exacto em que o homem mone, a sua alma se não

dissipa e cessa de existir? Que a impede, afinal, de se originar e cons-

tituir por qualquer outro meio, de existir antes de vir a um corpo

humano e, após isso, separar-se dele para chegar por sua vez ao seu

termo e extinguir-se?

- Dizes bem, Símias - aprovou Cebes. - Dá de facto ideia de que

nós ficámos apenas por metade da demonstração requerida - que a

nossa alma existia antes de nascermos. Resta ainda provar, portanto,

que ela existe para além da morte, tal qual existe antes de nasceÍnos,

sem o que a demonsfração não ficará completa.

- Mas completa está ela, Símias e Cebesl - interveio Sócrates.

- Basta que articuleis este mesmo argumento com aquele em que

previamente assentámos, ou seja, que tudo o que está vivo provém

do que está morto. Se a alma tem, efectivamente, uma existência

anterior; se, quando inicia a vida e nasce, é por força a partir da

morte e do que está morto que ela nasce - como não admitir que

exista para além da morte, se justamente tem de voltar a nascer?

A demonstração que vocês requerem está, pois, completa. Dá-me

ideia, contudo, que tanto tu como Símias estariam interessados

em levar mais fundo a argumentação... levados, quem sabe, por

um pavor todo infantil de que, ao sair a alma do corpo, logo a

brisa a dissipe de verdade e a Íeduza a fumo - especialmente se

calha alguém morrer,  não em tempo de calma mas de r i ja

ventania!

Cebes largou a rir:

- Faz, pois, de conta que somos uns medrosos, Sócrates, e trata

de nos dar ânimo... ou antes, que não somos nós os medrosos, e sim

uma certa criança que existe talvez no íntimo de cada um de nós e a

quem todas essas histórias apavoram. É a ela, pois, que deverás

convencer a não recear a morte como se fosse um papão!

- Não há que ver - replicou Sócrates -, tereis de lhe fazer em

cada dia encantamentos, até que se lhe quebre o quebranto!
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7B - E onde iremos nós, sócrates, ananjar um virtuoso nesse tipo de
encantamentos, se o facto é que nos vais deixar?

A Hélade é vasta - ,"rpond"u - e há certamente nela, Cebes,
homens de virtude, como também entre as nações biírbaras, que são
numerosas; necessário é, pois, bater a todas essas portas em busca do
dito encantador; e não vos poupeis para isso a dinheiro nem a esforços,
porque não achareis, provavelmente, oportunidade melhor em que
gastar as vossas riquezas. Mas será bom que o procureis também entre
vós: pois tarvez não seja fácil descobú quem, melhor do que vós,
possa desempenhar esse papel.

Muito bem, trataÍemos disso - replicou Cebes. - Mas, se te
o *'-_' 

JiJ:ïï ï,fl"":iJue 
ficiímos

ét -r , ,  
-ópt imo-disse.

\iíì 
3-'glY í - Ora bem - prossegúu Sócrates -, comecemos por fazer a nós\

propnos uma pergunta como esta: qual a espécie de coisas que estií
em princípio sujeita a sofrer tal estado de dispersão? euais as coisas
que nos levam a recear esse processo, e em relação a quais o recea-
mos nós? Posto isto, anarisemos as altemativas que há quanto à alma,

'-:;:ï""ïiï:"ff;"ïarmos ou para nos anigirmos por era'

o Belo em si, enfim, toda e qualquer realidade em si - o Real -, será

de pensar que comporte qualquer tipo de mudança? Ou, pelo conFiírio,

cada uma dessas realidades absolutas, cuja forma é una e existe em

si e por si, se mantém constante e idêntica a si mesma. jamais compor-

tando, sob qualquer aspecto, qualquer variação que seja?

- Por força, Sócrates, que se mantém constante e idêntica a si

mesma.

- Que dizer então dessa imensidade de coisas belas - abeleza

dos homens, dos cavalos, das vestes e assim por diante? E [quem diz

coisas belas diz] coisas iguais e todas as que, em suma, têm o mesmo

nome das realidades em causa: conservam elas a sua identidade ou,

exactamente ao contriírio destas, jamais se mantêm, por assim dizer,

idênticas quer a si mesmas quer entre si?

- É isso mesmo, Sócrates, jamais se mantêm idênticas.

- Ora bem, essas são justamente as que tu podes tocar, ver' e
' apreender pelos restantes sentidos; as outras, pelo contrário, que

mantêm a sua identidade própria, jamais terias meios de captá-las a

não ser pelo raciocínio e pela inteligência, pois que se trata de coisas

invisíveis, que a nossa vista não capta.

- O que dizes é a pura verdade - confirmou.

- Ora suponhamos, se le apraz, que há duas espécies de reali-

dade: uma, visível e outra, invisível.

- Suponhamos.

- E ainda, que a espécie invisível se mantém sempre idêntica a

si mesmo, ao passo que a visível jamais mantém identidade.

- Suponhamo-lo também.

- Ora vê, no homem há duas coisa distintas a considerar: por um

lado, o corpo, por outlo, a alma?

- Nem mais - respondeu.

- E com qual das espécies dizemos nós que o corpo mais se asse-

melha e se aprenta?

- Salta aos olhos de qualquer um - disse. - É com a espécie

visível.

- E que dizer da alma? Será uma realidade visível ou invisível?

- Aos olhos dos homens, pelo menos, não é visível, Sóçrates -

respondeu.
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- Ora vejamos, não é o ser composto, aquele
compósita, que em princípio está sujeito ;;;
dgcglnpor exactamente nos elementos que o compunÌGin? E, se algum
ser simples existe, não é apenas esse, mais do que qualquer ouüo, que
está em princípio isento de sofrer tal processo?

-r*.."--.ffi.r.
- Muito provável, portanto, que os seres que se mantêm cons_

tantes e idênticos a si mesmos sejam os simples, e aqueles que estão
sempre em mudança e nunca permanecem idênticos, sejam os
compostos?

- Assim me parece também.
- Ora voltemos justamente ao objecto da nossa argumentação

anterior. Essa realidade em si, cuja forma de existência definimos nas
nossas perguntas e respostas, é sempre imutável e idêntica a si mesma
ou, pelo confriírio, varia de momento para momento? O Igual em si,
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cuja natureza é
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- Decerto! Nem é preciso dizer que se trata de coisas visíveis ou
invisíveis à natureza humana! ou estás a pensar em qualquer outra?

- Não, é na dos homens.
- Ora bem, em que ficamos quanto à alma? É coisa que possa

ver-se ou não?

- Não.
- Invisível, portanto?

- Sim.

- Por conseguinte, a alma apresenta maior similitude com a
espécie invisível e o co{po, com a visível?

- Nem pode deixar de assim ser, Sócrates!
- Cá estamos então no que dizíamos há um bocado: sempre que

a alma faz uso do corpo para se lançar em qualquer indagação, utili_
zando a vista, o ouvido ou qualquer outro meio sensorial (e utilizar
os sentidos, que significa senão utilizar o corpo?), eis que este a arrasta
para as realidades em contínuo devir; e quanto a ela, por aí ena,
mergulhando como ébria na perturbação e na vertigem, pois tal é a
natvÍeza das coisas a que se apega.

- Decerto.

- Ao invés, quando indaga por si e em si, refugiando_se além, no
que é puro e sempre existe, imortal e idêntico a si mesmo, fica, em
razão do seu parentesco, para sempre ligada a ele, precisamente
quando passa a existir em si e por si, e tal lhe é permitido; e é então
que cessam os seus errores e, fixando_se nessa realidade de além,
salvaguardada para sempre a sua identidade, porque tal é também a
nan,"eza das coisas a que se apega. ora este estado de alma não desig-
namos nós por "estado de razão,,?

- O que dizes é a mais pura expressão da verdade, Sócrates.
- Ora, de acordo com o que antes vimos e o que acabamos de

dizer, vê lá de novo a qual das espécies te parece que a alma mais se
assemelha e aparenta...

- A meu ver, Sócrates, até o indivíduo mais néscio te concederia,
segundo alógica do argumento, que é absolutamente com a espécie
que é igual a si mesma que a alma mais se assemelha, de preferência
à espécie que o não é.

- E o corpo?
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- Com a outÍa.

- Ora repara ainda nisto: quando o corpo e a dma estão iuntos.

a naflrÍeza impõe àquele que seja escravo e obedeça, e a esta, que

tome as rédeas e comande; nesta ordem de ideias, qual deles, uma vez

mais, te parcce semelhante ao divino, e qual deles te parece seme-

lhante ao mortal? Ou, na tua opinião, não é o divino que está natu-

ralmente apto a comandar e a chefiar, e o mortal, a obedecer e ser

escravo?

- Sim.

- E com qual deles, pois, se parece a alma?

- É bem de ver, Sócrates: a alma parece-se com o divino; o corpo,

com o mortal.

a* Vê lá então, Cebes - notou -, se esta nossa conclusão condiz

com o que temos vindo a dizer: se é ao que é divino, imortal e inte-

ligível, ao que possui uma só forma e é indissolúvel e se mantém cons-

tante e igual a si mesmo, que a alma mais se assemelha; e se, pelo

conEiírio, é ao que é humano, mortal e não inteligível, ao que possui

múltiplas formas e está sujeito à dissolução, sem jamais se manter

igual a si mesmo, que mais se assemelha o corpoi Podemos objectar

a isto qualquer outra coisa, meu caro Cebes, e demonstlar que assim

não é?

- Não podemos.

- Vejamos, nestas condições não é, em princípio, o corpo que se

corïompe a breve trecho e a alma que, ao invés, conserva totalmente

isenta de comrpção ou peÍo disso?

- Claro que sim.

- Dás-te, pois, conta de que, quando um homem morre, a parte

visível dele mesmo e qu,e jaz no visível, o corpo (ou o cadáver, como

lhe chamamos), que em princípio se desagrega e se coÍïompe até desa-

pÍÌrecer totalmente, nada disso sofre de imediato, antes se mantém por

uma razoâvel porção de tempo - bastante considerável até, quando

alguém morre com o corpo em bom estado de conservação, e em

época correspondentemente favorável. É anas sabido que, uma vez

descarnado e embalsamado, como de ordiniário se pratica no Egipto,

permanece praticaÍnente inteiro por uma porção incalculável de tempo;

e de resto, há partes do corpo, como os ossos, os tendões e assim por
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clianlc, c1uc, tncsfito quando ele entra em decomposição, permanecem,
por assirn dizer, imortais. Ou não será?

- Sirn.

- E logo então a alm4 a sua paÍte invisível, que se vai para esse
or-rtnr rnundo nobre, puro e invisível como ela (o Hades, na verdadeira
acepção da palavra...), reunir-se ao deus bom e sábio para onde
também a minha alma, se Deus quiser, em breve deverá ir - essa alma,
pois, de que falamos e cujas caracteísticas descrevemos, estará assim
sujeita, tão depressa se liberte do corpo, a desagregar-se e a extinguir-
-se, como muito boa gente imagina? Longe disso, meus caros Símias
e Cebes, a verdade é bem outra!

Suponhamos que uma alma se desprende do corpo em estado
de pureza e nada dele leva agarrado a si; que, ao longo da vida,
nenhum comércio voluntário manteve com ele e, pelo contrário,
escapando-lhe sem cessaÍ, realizou essa concentração em si e por
si que era o alvo constante dos seus treinos: significa isto outra
coisa senão que praticava a filosofia no seu recto sentido, treinan-
do-se de verdade em moÍrer sem esforço? Ou não será isto um exer-
citar-se em morrer?

- Nem mais nem menos.
- Nestas condições, portanto, invisível como é, se vai reunir ao

que se lhe assemelha, ao que é imortal, divino e sábio; lá onde, ao
chegar, começa para ela uma era de felicidade, liberta de errores e
loucuras, de receios e paixões selvagens e das demais contingências
comuns ao género humano, para gozaÍ de facto o resto do tempo,
como se diz dos iniciados, da companhia dos deuses... Afirmaremos
que assim é, Cebes, ou negá-lo-emos?

- Afirmaremos, por Z,elusl. - concordou.
- Suponhamos que, ao invés, a alma se desprende do corpo

infecta e em estado de impureza; que, em comércio constante com
este, o amou e seguiu servilmente, deixando a tal ponto enfeitiçar-se
por ele, pelos seus desejos e przrzeres, que nada lhes pareciajá verda-
deiro que não tivesse a forma de corpo, quer dizer, que não pudesse
tocaÍ-se, ver-se, beber-se ou comer-se, ou usar para deleite sensual: e,
deste modo, aquilo que aos olhos é obscuro e invisível, mas racional
c possível de apreender-se pela filosofia, se habituou ela a odiar, a
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encarar com temor e a evitar. Crês que, nestas condições, a alma

chegue a libertar-se na plenitude do seu Ser, sem mistura?

- De modo algum - respondeu.

- Antes, creio, ficará marcada por esse elemento corporal que,

em convívio e comércio com o co{po, nela se consubstanciou, gÍaças

ao exercício constante de conviver com ele...

- Decerto.

- E se ele pesa, meu amigol Como pesa tudo o que é terreno,

tudo o que é visível, não há que duvidar! Por isso a alma que o possui

se torna, ela também, pesada e o receio do invísivel e do Hades a

arasta de novo à região do visível, adejando ao redor dos úmulos e

sepulturas, locais onde, como é voz corrente, se avistam espectros

umbrosos de almas - pois essa é a imagem que tais almas revestem

quando não saem do cotpo em estado de pureza mas, pelo contrário,

partilham da substância visível que, em virtude da sua natureza, as

faz twnbém visíveis.

- É natural, Sócrates.

- Sim, é natural, Cebes. Como natural é que não sejaÍn as almas

dos melhores, mas as dos medíocres, que assim se vêem compelidas

a erÍaÍ por lugares que tais, expiando as culpas do seu antigo modo

de vida, que foi mau. E assim hão-de etrat até que o desejo do

elemento corporal, que as segue e acompaúa, as faça de novo pren-

derem-se às cadeias de um corpo; o que, segundo tudo a leva a crer,

se processa consoante os tipos de vida que cada uma, em concreto,

exercitou...

- A que tipos te referes, Sócrates?

- Por exemplo, aqueles cluja prática constante foi a gula, a

incontinência, a embriaguez, sem qualquer espécie de peias, é

provável que revistam a forma de burros ou de animais do género'

não te parece?

- É, efectivamente, muito provável o que dizes.

- E aqueles que privilegiaram a injustiça, a tirania, a pilhagem,

revestirão provavelmente também a forma de lobos, de falcões e de

milhafres... ou dar-lhes-emos um destino diverso deste?

- Estão bem aí, não procures mais - comentou Cebes.
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- É portanto óbvio, quanto aos restantes tipos, que cada um deles
segue o seu destino, em conformidade com os géneros de vida prati_
cados.

- óbvio, como não?

- E dentre estes, os mais felizes, os mais bem instalados, serão
b ainda os que praticaram essas formas populares e sociáveis de vìrtude,

que dão pelo nome de temperança e justiça, ainda que assentes na
força do hábito e não na reflexão filosófica?

- Os mais felizes, em que sentido?
- Porque irão naturalmente parar a espécies sociáveis e cordatas

como eles; caso, por exemplo, das abelhas, das vespas e das formigas.
Ou, até, voltarão a esta espécie humana, dando origem a homens de
bem.

- É natural.

- Quanto à espécie dos deuses, não será permitido o acesso àquele
( que não praticou a filosofia e não se vai daqui totalmente purificado,

mas somente ao que ama o saber. E eis a razão pela qual, meus caros
Símias e Cebes, os filósofos que o são de verdade se abstêm por
completo dos prazeres do corpo e lhes opõem resistência em vez de
se lhes entregaÍem: não por temerem a ruína ou a pobreza, como o
comum das pessoas, em especial os que amam o dinheiro; nem tão_
-pouco por recearem o descrédito e a infâmia de uma vida viciosa,
como é o caso dos que ambicionam o poder ou a glória, e que, por
- / .

/./esïe 
motivo. se abstêm dos ditos prazeres.

t 
- Nem tal coisa seria de esperar deles, Sócrates - disse Cebes.

d - Chro que não, por Zeust -corroborou ele. - E por isso mesmo,
os homens que, de alguma forma, cuidam da sua alma e não vivem
com o penszÌmento fito no corpo, quando dizem adeus a todo este tipo
de prazeres é para seguir um trilho bem diverso daqueles que não
sabem aonde vão dar: pois, convictos como estão que nada devem
fazer, que seja contriírio à filosofia e à libertação purificadora que
neles opera, é na sua direcção que se voltam, seguindo espontanea_
mente na via por onde ela os conduz...

- Como, Sócrates?

- Vou dizer-to - redarguiu. - Todo aquele que ama o saber
0 conhece por experiência que, quando a filosofia toma conta de uma
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alma, a vai encontrar prisioneira do seu corpo, totalmente grudada

a ele. Vê que, impelida a observar os seres, não em si e por si. mas

através desse seu cátrcere, paira por isso na mais completa igno-

rância. Mas mais se dá ainda conta do absurdo de tal prisão: é que

ela não tem outra razão de ser senão o desejo do próprio prisio-

neiro, que é assim levado a colaborar, da maneira mais segura, no

seu próprio encilceramento. Ora, como digo, quando a filosofia

toma conta de uma alma - e tal é a experiência dos que amam a

sabedoria - eis que a reconforta brandamente e empreende libertá-

la, demonstrando que tudo o que indaga por meio da vista não passa

de ilusão, como ilusório é também o que indague através do ouvido

e dos restantes sentidos. E assim a convence a voltar-lhes costas,

na medida em que o seu uso não for estritamente necessário, a

exorta a isolar-se e a concentrar em si todas as forças, a não se fiar

senão dela mesma em tudo o que capte em si e por si através do

pensamento, quando toma por objecto a realidade dos seres em si

mesmos. Em contrapartida, aquilo que varia ao sabor das circuns-

tâncias e que ela observa por outros meios, não deverá de forma

alguma tomá-lo por verdadeiro: é que coisas como estas pertencem

ao mundo do sensível e do visível, ao passo que aquilo que a aÌma

vê por si é do domínio do racional e do invisível. E assim, convicta

de que em nada deve opor-se a esta libertação, a alma do verdadeiro

filósofo abstém-se, na medida das suas forças, de tudo o que sejam

pfazeres, desejos, sofrimentos [e receios]: é que se dá conta de que,

quando os homens são excessivamente afectados pelo prazer, pelo

receio, [pelo sofrimento] ou pelas paixões, o mal que daí advém

supera ainda o que qualquer um possa imaginar, a doença, por

exempÌo, ou a ruína a que as paixões instigam: porque o pior deles

todos, o mal extremo, esse, sofrem-no eles sem se dar conta...

- Qual em concreto, Sócrates? - perguntou Cebes.

- É que toda a alma humana, quando a domina em exçesso o

przver ou a dor, é simultaneamente levada a crer, pelo que toca à causa

concreta dessa emoção, que é tudo quanto há de mais claro e verda-

deiro; o que, na realidade, não acontece, pois que se trata de coisas

essencialmente visíveis. Ou não achas?

- Sem dúvida.
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d - ora não é através de emoções como essas que a arma mais forte-
mente se prende ao corpo?

- Explica-te melhor...
- Na verdade, çada sentimento de prazer ou de dor é como pregos

que lìxassem a alma ao corpo; e assim a agrafam aere, aenreiam na
substância corporal, por tal forma que tudo aquilo que o corpo lhe
disser ela toma por verdadeiro. É que o facto de comungar das suas
crenças, dos seus motivos de alegria, a leva por força, penso eu, a
adquirir os mesmos hábitos e cultura; e, como tal, jamais chega ao
Hades em estado de pureza, antes vai sempre contaminada pelo corpo;
em resultado do que não tarda a cair num outro e, como que insemi-

e nando-se, a ciar de novo raízes, o que em definitivo a exclui do
contacto com o que é divino, puro e único na sua forma.

- Nada mais exacto, Sócrates _ concordou Cebes.
- Aí tens, pois, Cebes, os motivos que levam os que são deveras

filósofos a serem comedidos e corajosos - motivos esses bem diversos
dos do comum das pessoas, não te parece?

84 - Bem diversos, sem dúvida!
- Pois são! Nem a alma de um filósofo poderia seguir ouüo racio_

cínio que não este; não imaginaria, por certo, que, sendo a função da
filosofia libertála, a ela lhe cabe, enquanto é liberta, abandonar_se a
toda a espécie de prazeres e sofrimentos para se enlear uma vez mais
nas cadeias do corpo, empenhando_se numa infindável teia de
Penélope, que trabalha ao contriário do seu tear; antes pelo contriírio,
calando em si a violência das paixões, segue na via do raciocínio para
jamais a abandonar e contempla o que é verdadeiro, divino e nã<l

b sujeito às contingências da opinião; e, alimentada por ele, assim crê
que deve viver toda a vida, convicta de que, após a morte, se irá reunir
ao que é conforme à sua natureza, llberta dos males da espécie
humana. Ora se tal é o seu alimento [e genéro de vida], não há o
perigo, Símias e Cebes, de alguma vez ela temer que, ao separar_se
do corpo, se desvaneça, aniquilada pelos ventos, e se vá, para não

f mais deixar rasto de existência...

i  -  Um prolongado si lêncio se seguiu a estas palavras de
Sócrates. Ele, era visível, imerso ainda nos argumentos que
acabara de expor; e do mesmo modo, quase todos nós. Apenas
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Símias e Cebes falavam baixo um com o outro. Apercebendo-se por

fim, Sócrates interpelou-os:

- Então que há? Decerto vocês dois não pensam, daquilo que foi

dito, que é tudo o que havia a dizer? É claro que alguém que se

disponha a aprofundar os nossos argumentos encontrará ainda matéria

bastante para dúvidas e objecções... Se, pois, é outro o assunto que

vos ocupa, não insisto; mas, se se trata de alguma dificuldade relacio-

nada com o que acabámos de expor, não façam cerimónia, expliquem-

se e digam como a argumentação poderia ter sido mais bem

conduzida. Por mim, aqui estou ao vosso dispor, caso achem que, com

a minha ajuda, se chegarâ a resultados mais positivos.

Disse então Símias: - Pois bem. Sócrates. vou ser franco: o facto

é que há já um pedaço que aqui andamos, cada um de nós, a pres-

sionar e a convencer o outro a que fale, sem sairmos disto! Por um

lado, é o desejo que temos de ouvir-te; por outro, o receio de impor-

tunar-te com alguma questão, que possa ser melindrosa para ti na

presente infelicidade...

Ao ouvi-lo, Sócrates riu ao de leve e eis que exclama: - Ora, ora,

Símiasl Vejo que seria o cabo dos trabalhos persuadir os outros

homens de que não encaro esta presente situação como uma infelici-

dade, quando nem a vós consigo persuadir-vos e, pelo contrário,

receais ainda encontrar-me mais susceptível do que antes! Pelos vistos,

os meus dons de adivinhar são. aos vossos olhos. ainda inferiores aos

dos cisnes... Estes, quando pressentem que a morte se aproxima, eles

que cantam sempre, é então que lançam os seus cantos mais belos e

intensos, rejubilando à ideia de irem parajunto do deus que servem.

Os homens, é certo, devido ao próprio receio que sentem da morte,

costumam denegrìr os cisnes, dizendo que é a mâgoa de morrer que

lhes inspira esse derradeiro canto de lamento; não se dão conta de que

ave alguma canta tolhida pela fome, pelo frio ou por qualquer outra

aflição, nem mesmo os rouxinóis, as andoriúas e as poupas, aves que

uma tradição põe a lamentarem-se em cantos dolorosos... Mas não,

creio bem que não é de dor que elas cantam, e o mesmo digo dos

cisnes; antesjulgo que, como aves que são de Apolo, possuemo dom

de adiviúar e, antevendo os bens que os aguardam no Hades, por

isso cantam de júbilo como jamais em vida cantaram, nesse dia em

B5

79

t\Ì .s9', \ .



8ó

que morrem. Ora pelo que me toca, também eu me julgo um compa-

úeiro de servidão dos cisnes: consagrado, como eles, ao mesmo deus,
possuidor de dons divinatórios, de meu amo recebidos, não inferiores

aos deles, e não mais desgostoso do que eles por abandonar a vida...

Razão de sobra, pois, para que faleis e pergunteis o que vos apetecer,
enquanto os Onze da cidade de Atenas o permiúrem.

- Óptimo - volveu Símias. - Vou, pois, expor-te as minhas

dúvidas e outro tanto fará depois o nosso Cebes, para te dizer em que

aspecto rejeita a tua argumentação. Por mim, Sócrates, acho, como

talvez também tu, que um conhecimento exacto neste tipo de maté-

rias é, ou impossível, ou extremamente difícil de adquirir na nossa

vida presente; mas por outro lado, não testar em todos os seus aspectos

as afirmações que neste domínio se produzem, ou renunciar afazê-lo

antes de ter esgotado todas as possibilidades de exame, é bem sinal

de fraqueza de espírito... Ora, neste campo, as perspectivas que temos

são estas: ou aprendermos a verdade de outrém, ou descobri-la nós

ou ainda, caso qualquer destas hipóteses seja inviável, escolhermos,

dentre as doutrinas humanas, a melhor de todas e menos falível e por

ela levados, como em jangada, arriscar a travessia da vida - a menos,

claro, que se consiga, com maior segurança e ausência de risco,

embarcar em transporte mais sólido do que este, quero dizer, uma

doutrina revelada. Nestas condições não há, pois, motivo para retrai-

mentos, uma vez que tu mesmo insistes em que fale, e não terei mais

tarde de arrepender-me por não ter dito agora aquilo que penso. O

facto, Sócrates, é que, depois de examinar comigo mesmo e aqui com

Cebes a tua argumentação, não me parece que ela seja por ú além

satisfatória.

E diz Sócrates: - Provavelmente até, com razão, meu caro. Mas

explica lâentão em que aspecto ela te não saúsfaz.
- Exactamente neste: o argumento que invocas, qualquer um

podia aplicá-lo à harmonia e a uma lira com as respectivas cordas.

Também da harmonia se poderá dizer que é o elemento invisível,

incorpóreo, algo de sumamente belo e divino, que jaz na lira harmo-

nrzada- e da lira em si, bem como das cordas, que é o elemento mate-

rial, corpóreo, compósito e terreno, aparentado ao que é de tatureza

mortal. Ora suponhamos que alguém quebra essa mesma lira ou lhe
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corta ou despedaça as cordas, e outro se empenha, com os mesmos

argumentos que tu, em garantir que tal harmonia por força subsiste

e não está destruída: sim, não é possível (diria) que, vmavez despe-

daçadas as cordas, os elementos mortais, que são a lira e as próprias

cordas, subsistissem ainda, enquanto a harmonia, o elemento

aparentado ao que é divino e imortal, e da mesma substância que

ele, se quedasse de pronto aniquilada, perecendo antes daqueles. E

daí o concluir que, forçosamente, tal harmonia subsiste em qual-

quer parte, e que primeiro ainda a madeira e as cordas hão-de

apodrecer,  antes que alguma coisa lhe aconteça.. '  Ora bem,

Sócrates, tu estás decerto inteirado de quanto a nossa concepção da

alma tem a ver çom isto: partindo do princípio de que o nosso corpo

é uma tensão e coesão de elementos - o quente e o frio, o seco e

o húmido e assim por diante - a alma, concebemo-la nós como uma

mistura e harmonia desses mesmos elementos, quando entre si se

misturam de forma conveniente e proporcionada. E, portanto, se a

alma é na realidade uma espécie de harmonia, temos então que,

quando o nosso corpo se distende ou se retesa em excesso, por

efeito de doenças ou de quaisquer outros males, a alma não tarda,

apesar de sumamente divina, a ficar aniquilada, tal como essas

outras harmonias, que encontramos nos sons e nas demais obras

dos artifíces; e enquanto isto, os despojos de cada corpo perma-

necem ainda longo tempo, até serem consumidos pelo fogo ou apro-

decerem. Vê, pois, o que responderemos a um argumento destes,

se alguém sustentar que, a alma sendo uma combinação de

elementos do corpo, é a primeira a ficar aniquilada nisso a que

chamamos morte...

Sócrates, olhando fixamente, como era hábito seu, sorriu:

- O que Símias diz - comentou - é sem dúvida pertinente. Se

algum de vós está em melhor situação do que eu para se sair desta,

porque não responder-lhe? Dá ideia, de facto, que Símias vibrou um

golpe não pequeno ao nosso argumento! Contudo, antes de lhe respon-

dermos, convirá, creio, ouvir primeiro as críticas que aqui o nosso

Cebes tem a apontar ao que dissemos, a fim de ganhar tempo e deli-

berar sobre o que devemos responder; e, após os termos ouvido a

ambos, assim lhes daremos razão, se virmos que cantam no tomo ou
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retomaremos a defesa do nosso argumento, se assim não for. Vamos

pois, Cebes, dizlá o que te perturba [e oferece motivo de descrença].

- Bom, aqui tens - disse Cebes. - Por mim, entendo que o argu-

mento está no mesmo pé e que a dificuldade que antes te expusemos

se mantém. Quanto ao facto de a nossa alma existir já antes de entrar

nesta forma humana, não nego e concedo até de muito bom grado, se

não é fastidioso dizêlo, que a demonstração foi nesse ponto bastante

feliz. Agora no que toca a subsistir algures, após a nossa morte, a

visão que tenho é diversa - muito embora não concorde também com

Símias, ao recusar-lhe maior resistência e perdurabilidade relativa-

mente ao corpo: creio até que, em todos os aspectos, tem larga

vantagem sobre ele. "Por que motivo então (poderia o argumento

objectar-nos...), por que motivo duvidas ainda, se tu mesmo reco-

úeces que, depois de o homem morrer, a sua parte mais vulnerável

subsiste? Ou a que é de longe mais duradoira, não crês que seja por

força preservada no mesmo lapso de tempo?" Ora atenta justamente

neste ponto, Sócrates, e vê se me faço entender, pois parece-me que,

tal como Símias, necessito de uma espécie de comparação.

As tuas considerações sobre a alma fazem-me efectivamente

lembrar alguém que, após a morte de um tecelão idoso, emitisse a seu

respeito um comenlário deste teor: "Não, este homem não pereceu,

encontra-se algures são e salvo" - e alegasse como prova que o manto

que o cobria, e que ele mesmo tecera, não havia perecido, antes estava

em perfeito estado de conservação! Imaginemos, pois, que um outro

se recusava a acreditar e o primeiro o puúa perante a altemativa: qual

das duas espécies é mais duradoira, a do homem ou a do manto de

que se serve e usa? E, obtendo como resposta que é de longe a do

homem, logo daria por demonstrado que, com maioria de razão, estaria

o nosso homem são e salvo, pois que o manto, objecto menos dura-

doiro, não havia perecido... Ora, Símias, quer-me parecer que a coisa

não é assim e será bom que também tu prestes atenção ao que digo.

Qualquer pessoa poderá dar-se conta da ingenuidade de afirmações

que tais: na realidade, o nosso tecelão sobreviveu a uma série de

mantos como esse, que ele teceu e gastou; mas, embora só pereça

depois de todos eles, há seguramente um último que lhe sobrevive,

sem que isso de forma alguma implique que o homem seja de espécie
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inferior ou mais frágil do que a de um manto. Ora esta mesma

imagem, creio, se aplica às relações entre alma e corpo: qualquer um,

a meu ver, poderia, falando com rigor, aÍgumentar pelos mesmos

termos que a alma é de longe mais duradoira, e o coqpo, mais frágil

e menos durável. Com efeito (diria) também cada alma gasta um ror

de corpos em especial numa vida longa, se é certo que há, ainda em

vida do homem, um contínuo fluxo de destruição do corpo, cujos

tecidos gastos a alma incessantemente refaz. Contudo, não impede

que, quando a alma perece, esse derradeiro corpo que ela teceu e

enverga seja, por força, o único a subsistir, após o seu aniquilamento.

E, uma vez aniquilada a alma, serâ a vez de o corpo revelar a sua

ingénita fragilidade, em breve apodrecendo para desaparecer.

Por conseguinte, é ainda cedo para darmos crédito a um argu-

mento destes e confiar sem mais que, após a morte, a nossa alma

subsiste algures. Imaginemos (poderia ainda outro dizer-nos), imagi-

nemos que alguém ia mesmo mais longe do que tu, Cebes, nas suas

concessões ao argumento: que não apenas concedia que a nossa alma

existia antes de nascermos, mas até que nada obstava a que algumas

delas subsistissem após a morte e viessem a passar por futuros nasci-

mentos e coffespondentes mortes - admitindo, claro, que a natureza

da alma humana seja de molde a resistir ao desgaste de sucessivas

reencamações. Contudo, esta concessão final não a faria ele: que a

nossa alma possa atravessar incólume essas diversas existências e não

acabe destruída de todo numa das tais mortes! E precisamente a altura

em que essa morte, essa separação do corpo, acalneta consigo o aniqui-

lamento da alma (argumentaria) é o que ninguém sabe ao certo, pois

não está ao alcance de neúum de nós pressenti-lo. Por isso mesmo,

quando um homem encara conhadamente a morte, essa confiança não

tem em princípio razão de ser, a menos que consiga demonstrar que

a alma é, a todos os títulos, imortal e imperecível. Caso conffário,

jamais aquele que está prestes a molrer poderá deixar de inquietar-se

pelo destino da sua alma, na dúvida se, ao separar-se do corpo, não é

desta vez que ela fica em definitivo aniquilada.

As intervenções de Símias e de Cebes provocarÍÌm naturalmente

em todos nós, seus ouvintes - conforme mais tarde reconhecemos -,
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um sentimento de mal-estar; depois de uma argumentação tão persua-

siva como fora a anterior, a ideia que nos ficava era que de novo nos

lançavam na perturbação e na descrença, não apenas com respeito ao

que fora dito, como a tudo o que viesse posteriormente a dizer-se:

seríamos nós incapazes de formular qualquer juízo ou a questão era,

de seu natural, insolúvel?

EQUÉCRATES

- Pelos deuses, Fédon, se vos compreendo! Até eu, que aqui estou

a ouvir-te, dou comigo em dizer para mim quase a mesma coisa:
"Afinal, em que teoria devemos nós fiar-nos? Por muito persuasivos

que fossem os argumentos de Sócrates, ei-los neste momento caídos

no descrédito..." O certo é que sempre senti, como ainda hoje sinto,

uma especial atracção por essa tal teoria de que a nossa alma é uma

harmonia. Ouvi-la fez-me, por assim dizer, lembrar que já idênticas

reflexões me tiúam ocorrido; e eis-me agora na absoluta necessidade

de me iniciar numa nova teoria que me faça crer que, após a morte,

a nossa alma não morre também! Por Zeus, conta-me lá então como

é que Sócrates achou outra vez a pista da argumentação; e com que

ar estava ele? Pareceu-vos inquieto, como dizes que sucedia convosco,

ou, pelo contrário, foi com calma que acudiu em socoÍïo do argu-

mento? E saiu-se de modo satisfatório ou não? Conta-nos enfim tudo

isso tão exactamente quanto puderes.

FEDON

- Para dizer a verdade, Equécrates, se muitas vezes admirei

Sócrates, nunca, no entanto, o achei tão extraordinário como nessa

ocasião em que ali estive a seu lado! Que um homem como ele tivesse

recursos para responder, não será talvez de esffanhar. Porém, o que

sobremodo me encantou nele foi, em primeiro lugar, a atitude afáveÌ,

compreensiva e interessada que manifestou ao acolher as objecções

dos jovens; e, seguidamente, a penetração com que, apercebendo-se

do mal-estar produzido em nós pelas palavras daqueles, nos soube

enconffar remédio adequado. Foi como se, vencidos e postos em fuga,

a sua voz nos exortasse de novo a regressar às fileiras, a fim de pros-

seguirmos em conjunto o exarne do argumento.

EQUECRATES

- E de que modo?
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FEDON

- Vou contar-te. Eu estava por acaso sentado num tamborete, à

sua direita, encostado ao leito; ele, portanto, bastante mais alto do que

eu. Começou então a acariciar-me a cabeça e, puxando-me pelas

madeixas que me vinham até ao pescoço (era realmente hábito seu

meter-se de quando em quando comigo, por causa dos cabelos...), eis

que diz:

- É portanto amanhã, Fédon, que irás cortar estas belas madeixas?

- Assim paÍece, Sócrates - respondi.

- Mas não; pelo menos, se me deres crédito...

- Que há então? - indaguei.

- É que hoje mesmo cortarei os meus cabelos e tu os teus - volveu -,

se o nosso argumento acabar mesmo por moÍrer sem que seja possível

ressuscitiílo! Por minha parte, se estivesse no teu lugar e um argu-

mento me escapasse assim das mãos, eu faria, a exemplo dos Argivos,

jura de não mais trazer cabelos compridos sem primeiro voltar à liça

e derrotar as objecções de Símias e de Cebes.

- Porém - lembrei -, diz-se que para dois nem mesmo Héracles

chegou...

- Mas aqui me tens - redarguiu -, o Iolau que poderás chamar

em teu auxílio enquanto é dia...

- De acordo - disse eu. - Mas, no meu caso, não é Héracles que

chama por Iolau e sim Iolau que chama por Héracles!

- Tanto faz - volveu ele. - Mas, antes de mais, acautelemo-nos,

não vá por aí suceder-nos algum percalço...

- Qual?
- O de darmos em "misólogos", tal qual os que dão em misan-

tropos... De facto, não há coisa pior paÍa um homem do que ganhar

aversão pelos argumentos; ora, pelo que toca à sua origem, a miso-

logia não difere da misantropia. Esta, com efeito, nada mais é senão

fruto de uma confìança excessiva, que inexperientemente depositamos

nos outros: julgamos determinada pessoa a todos os títulos sincera,

sã, leal, e não múto depois descobrimos que é o reverso de tudo isso

- pérfida e indigna de confiança. Ora justamente, quando alguém passa

por viírias vicissitudes como esta, mormente por culpa daqueles que

poderia supor mais íntimos e amigos, claro que acaba, após desilu-
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sões sucessivas, por ganhar aversão a toda a gente, considerando que

por aí nada, mas mesmo nada de bom, há a esperar. Ou não reparaste

queoprocessoéeste?

- Sem dúvida - disse eu.

- E não será isto errado? Não salta aos olhos que alguém que se

mete a lidar deste modo com os homens não tem um mínimo de expe-

riência de relações humanas? Pois, se soubesse lidar com eles,

suponho, consideraria por certo, como é o caso, que homens radical-

mente bons ou maus são em número reduzidíssimo e que a grande

maioria está num grau intermédio...

- Que queres dizer com isso? - perguntei.

- Ora faz de conta - redarguiu - que falávamos de homens

anormalmente altos ou baixos. Queres tu coisa mais rara do que

encontrar um homem, um cão ou seja o que for, de proporções

anormalmente grandes ou pequenas? E o mesmo poderá dizer-se

no que respeita a ser rápido ou lento, feio ou belo, branco ou

preto; ou não te apercebes de como, em todo este tipo de quali-

dades, os graus extremos, que confinam com os l imites, são

escassos e raros, e os intermediários, pelo contrário, em número

infindável?

- Decerto - respondi.

- Ora, se a p.erversidade fosse posta a concurso, não crês que só

muito poucos lograriam brilhar em primeiro plano?

-Énatural -assenti.

- De facto, é natural - confirmou ele. - Mas não é neste ponto

que os argumentos se assemelham às pessoas; a culpa foi tua, se me

deixei levar por este camiúo... Na verdade, ó noutro aspecto que falo

de semelhança, quando, por exemplo, uma pessoa sem qualquer expe-

riência de argumentos toma por verdadeiro o primeiro que lhe aparece,

para pouco depois o reputar de falso (quantas vezes com razão, mas

quantas vezes sem ela!) e assim sucessivamente com outro e com

outro. E tal é, em especial, o caso dos que passam a vida a argumentar

pró e contra: bem sabes como por fim se convencem de terem atin-
gido o cume da sabedoria, de serem os únicos a concluir que nada de

são ou de seguro há nas coisas como nos argumentos. Tudo o que

existe não é para eles mais que um voltar para cima e para baixo, à
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maneira do Euripo, sem que nada permaneça em qualquer lugar um

instante que seja.

- O que dizes é a pura verdade - concordei.

- Por conseguinte, Fédon - retomou ele -. seria caso para

lamentar que, havendo um argumento verdadeiro, sólido e acessível

ao entendimento, o simples facto de aparecer associado a esses tais

que, embora sem mudarem, tanto passam por verdadeiros como não,

servisse de pretexto a qualquer um para ter de se acusar a si e à sua

imperícia, e o sofrimento o levasse por fim a descarlar alegremente

de si as culpas, para as lançar sobre os argumentos; e já o resto da

vida outra coisa não faria senão odiá-los e denegriJos, privando-se

assim de conhecer a verdade dos seres.

- Por Zeus - disse eu -, seria bem caso para lamentar!

- Assim sendo, acautelemo-nos, antes de mais, conffa este risco

e não deixemos enffar na nossa alma a dúvida de que talvez os argu-

mentos nada encerrem de são; pensemos, muito pelo contriírio, que

nós é que não estamos ainda sãos e que, para 1á chegarmos, é mister

que nisso nos empenhemos com coragem: tu, Fódon, como de resto

vocês todos, em vista do tempo que ainda tendes para viver; eu, em

vista da morte... pois até a respeito da morte quem sabe se nesta hora

é mesmo o filósofo que vos fala, aquele que ama o saber, e não um

desses homens sem sombra de cultura, que ÍÌmam apenas o triunfo

das suas teses! Refiro-me aos que, em qualquer tipo de discussão,

relegam para segundo plano a Íl,a;tureza real das questões a ftatar, e se

empenham exclusivamente em convencer os seus ouvintes das

opiniões que eles mesmos sustentam... Ora, presentemente, parece-

-me que é tão-só nisto que divergimos: é que o meu empenho não

será tanto convencer-vos, a vocês que me escutam (a não ser por acrés-

cimo), de que digo a verdade, como dizer-vos aquilo que, em minha

plena convicção, assim é de facto. Aí tens, meu caro amigo, as minhas

contas - e vê lá quanto não lucro!... -: se acaso aquilo que afirmo é

verdadeiro, então valeu a pena ter acreditado; se, pelo contriírio, nada

mais há para além da morte, em todo o caso nestes momentos, os

últimos da minha vida, terei pelo menos poupado os que me acom-

paúam ao incómodo das minhas lamentações. E já também estará

por pouco esta minha demência (mau era, se assim não fosse...), pois
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em breve cessará comigo. Portanto, é assim preparado, Símias e

Cebes, que vou enfrar na discussão. Porém, se querem um conselho,

importem-se pouco com Sócrates e muito mais com a verdade! Se

vos paÍecer que o que eu digo é verdadeiro, pois dêem-me razão; caso

contriírio, apresentem-me tudo o que têm a objectar. E vejam lá, não

vá eu, no meu excesso de zelo, iludir-me a mim e a vós também, para

logo me esçapar como a abelha, depois de vos ter cravado o ferrão!

Vamos, pois - prossegúu. - Mas, antes de mais, lembrem-me o

que disseram, se virem que a memória me falha. Quanto a Símias,

salvo erro, a sua dúvida e receio é que a alma, embora mais divina e

bela do que o colpo, desapareça antes dele, visto ser uma espécie de

harmonia. Cebes, por seu tumo, parece-rne que neste ponto concorda

comigo, em dizer que a alma é mais duradoira do que o corpo; mas,

em contrapartida, considera de todo problemático que, depois de usar

várias vezes sucessivos corpos, não venha a abandonar um último para

ser, por sua vez, aniquilada. E nisso consistiria a morte propriamente

dita, orr seja, no aniqúlamento da alma, já que o corpo jamais cessa

de destruir-se. São estes ou não, Símias e Cebes, os pontos que nos

importa considerar?

Ambos concordaram que assim era.

- E quanto aos argumentos precedentes, vocês rejeitam-nos em

bloco ou apenas uns, e outros não?

- Apenas uns - responderam ambos.

- Vejamos: que me dizem então a essa teoria em que nos baseá-

mos, ao afirmar que a aprendizagemé uma reminiscência e que, assim

sendo, as nossas almas necessariamente existiam já algures, antes de

se prenderem às cadeias de um corpo?

- Por mim - respondeu Cebes -, se houve teoria que então me

seduzisse e encantasse, foi essa; e ainda agora aposto nela como em

nenhuma ouffa.

-Posso acrescentar - disse Símias - que a minha posição é a

mesma; e muito me admiraria se alguma vez mudasse de opinião a

tal respeito!

E diz Sócrates: - Mas não terás outro remédio senão mudar, meu

amigo de Tebas, caso persistas nessa convicção de que a harmonia é

algo de compósito, e a nossa alma, uma harmonia resultante de
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elementos do corpo em tensão; decerto não aceitarás, nem dito por ú

mesmo, que, sendo a harmonia algo de compósito, possa algum dia

ter existido antes desses mesmos elementos que a deverão constituir...

Ou será que aceitas?

- Claro que não, Sócrates - disse.

- Ora vês - prossegúu -, que é exactaÍnente o teu caso quando,

por um lado, defendes que a alma existia já antes de entrar numa forma

e num corpo humano e, por oufo, afirmas que é composto... de coisas

que ainda neln sequer existiam? Na realidade, a harmonia a que tu

comparas a alma nada tem a ver com esta, pois primeiro vem a lira,

as cordas, os sons ainda não harmonizados, e só por último é que ela

se constitui a partir de todos eles, para ser a primeira a desaparecer.

Ora parece-te que uma tal concepção esteja em consonância com a

anterior?

- De modo nenhum - respondeu Símias.

- E, no entanto, se há assunto que exija consonância é bem este

- E um facto - admiúu.

- Consonância que no teu caso se não verifica... Mas vê 1á, antes

de mais, por qual das ideias te decides: a de que a aprenüzagem é

uma reminiscência, ou a de que a alma é uma harmonia?

- De longe pela primeira, Sócrates! Quanto à última, nada tenho

na realidade a aboná-la: baseei-me tão-só numa verosimilhança, nurna

plausibilidade formal, que é com ceÍleza a origem desta convicção na

maior parte dos homens. Mas eu próprio sei por experiência quão

falazes são estas demonstrações fabricadas a partfu de meras verosi-

milhanças, e a que effos nos induzem, seja na geometria seja em qual-

quer outro domínio, quando mal nos precatamos contra elas! Pelo

contriário, esse argumento da aprendizagem e da reminiscência assenta

num pressuposto que mereçe ser údo em conta, uma vez que equa-

ciona a existência da alma, anteriormente ao nosso nascimento, com

a desse tipo de realidades que a ela pertencem e a que genericamente

intitulamos de "realidade em si". Ora este pressuposto, tenho para

mim que é, não apenas suficiente, como correcto aceitií-lo. Não me

resta, pois, outro remédio senão recusar, seja a mim seja a qualquer

ouffo, essa afirmação de que a alma é uma harmonia.
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- E que tal, Símias? - perguntou. - Parece-te que em princípio

uma harmonia, e bem assim a qualquer outro composto, se comporte

de modo diverso desses tais elementos que eventualmente a consti-

tuem?

- Claro que não.

- Portanto, ao quejulgo, nada realiza ou sofre, fora daquilo que

realizam ou sofrem os ditos elementos?

Concordou.

- Por conseguinte, não é função de uma harmonia assumir o

comando desses mesmos elementos de que se compõe, mas, pelo

contriirio, segui-los ?

Assentiu.

- O que significa que está longe de se opor, nos movimentos, nos

sons ou no que quer que seja, aos respectivos componentes?

- Bem longe, decerto - respondeu.

- E então? Uma harmonia não depende naturalmente, em cada

caso, da forma como os seus componentes se harmonizam?

- Não percebo - disse.

- Ora bem - esclareceu.- Negaremos que, a um grau mais perfeito

de harmonização (a supor isso possível...), corresponderá uma

harmonia mais plena e perfeitamente "harmonia" e que, pelo contrário,

a um grau menos perfeito de harmonização corresponderá uma

harmonia menos plena e perfeitamente "harmonia"?

- Não, é óbvio.

- E será este o caso da alma? Poderá acontecer, por muito pouco

que seja, que uma alma seja mais plena e perfeitamente "alma", ou

menos plena e perfeitamente "alma", do que outra?

- De modo nenhum - respondeu.

- Ora repara, por Zeus! - prosseguiu. - Se uma alma possui

sensatez e virtude, dizemos que é boa; se, pelo contrário, possui

demência e perversidade, dizemos que é má. Estará exacto este juízo?

- Exactíssimo.

- Vejamos então um desses defensores da teoria da alma-

-harmonia: segundo ele, que representarão na alma estas duas coisas

- virrude e vício? Dirá, no primeiro caso, que é ainda outra espécie

de harmonia e, no segundo, uma desarmonia? E que uma alma harmo-
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nizada, ou seja, uma alma boa, sendo já de si uma harmonia, possui

em si mesma uma outra espécie de harmonia, enquanto a que é despro-

vida de harmonia, embora sendo ela também uma harmonia, não

possui essa segunda espécie?

- Por mim, nada posso garantir - redarguiu Símias. - Mas é claro

que um defensor de tal teoria não deixaria de te dar mais ou menos

uma resposta dessas.

- Contudo, foi previamente acordado entre nós que neúuma alma

é mais ou menos perfeitamente "alma'' do que outra, e a base desse

acordo é que não há harmonias, mais plena e completamente, ou

menos plena e completamente, "harmonias" do que outras. Não é

assim?

- Sem dúvida.

- Pofianto, se uma harmonia não é mais nem menos "harmonia"

do que outra, segue-se que não é susceptível de maior ou de menor

harmonização. Certo?

- Certo.

- E, não sendo susceptível de maior ou de menor harmonização,

pode acontecer que participe em maior ou em menor grau da

harmonia, ou participa em grau igual?

- Em grau igual.

- Logo, uma vez que uma alma não é mais nem menos alma do

que qualquer outra, também não comporta graus maiores ou menores

de harmonização?

- Exacto.

- Em tais condições, portanto, não poderá participar em maior

escala quer da harmonia quer da desarmonia?

- Claro que não.

- Vejamos ainda: em tais condições, será admissível que qual-

quer alma, comparada com outra, teúa maior porção de virtude do

que de vício, se é certo ser a virtude uma harmonia e o vício, uma

desarmonia?

- Inteiramente inadmissível.

- Mais até, Símias: seguindo à risca a tua argumentação, jamais

uma alma, como harmonia que é, terá parte no vício; pois nenhuma

h
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harmonia, que seja plenamente harmonia e tão-só isso poderá alguma

vez ter parte na desarmonia.

- Pois não.

- Pelo que nenhuma alma, sendo plenamente alma, poderá ter

parte no vício?

- De facto como admiti-lo, à luz das afirmações precedentes?

- De acordo com este raciocínio, teremos, pois, de concluir que

as almas de todos os seres vivos são igualmente boas, se é verdade

que possuem, todas elas, igual natureza, ou seja, são por igual almas?

- Pelo menos assim parece, Sócrates.

- E parece-te também que esta afirmação seja razoável? Que a

nossa argumentação comportasse conclusões como estas se o seu pres-

suposto fosse correcto, ou seja, o de que a alma é uma harmonia?

- De modo nenhum - concordou.

- E então? - prosseguiu. - Haverá ainda qualquer outra coisa que,

na tua opinião, comande tudo o que existe no homem, a não ser a

alma, e muito em especial a alma inteligente?

- Não, supoúo.

- E na medida em que cede ou em que, pelo contriírio, se opõe

aos impulsos do corpo? Eu explico: quando, por exemplo, temos febre

e sede, é ela, não é verdade, que nos arrasta em sentido oposto, a não

beber; ou ainda a não comer, se tivermos fome; e em mil outros casos

verificamos, creio, que a alma se opõe aos apetites do corpo. Ou não?

- Indubitavelmente.

- Ora, não conviemos nós, nas nossas afirmações anteriores, que,

a ser de facto uma harmonia, jamais poderia fazer-se ouvir em discor-

dância com o estado de tensão, de relaxamento ou de vibração dos

elementos que precisamente a constituem, ou sofrer o que quer que

fosse de diferente deles? Pois em tal caso jamais seria ela a comandá-

los, antes se limitaria a seguilos...

- Claro que conviemos - disse. - Como não?

- E então? Não é bem visível aos nossos olhos que ela opera em

sentido totalmente inverso? Que é ela que assume o comando de todos

esses elementos (de que, segundo alguns, é feita...), passando prati-

camente toda a vida a opor-seìhes, domesticando-os por todas as

formas - a uns, castigando-os mais rudemente pela dor, como na
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ginástica e na medicina, a outros mais brandamente, através de

Írmeaças e advertências - enfim, dialogando com os apeútes, as cóleras

e os receios, como coisas que lhe fossem estraúas? Mais ou menos

como Homero faz na Odisseia quando põe Ulisses a dizer:

Batendo no peito interpelou com víolência o seu coração:

"Aguenta pois, meu coração! Por males maís terríveis já tu outrora

fpassaste." e

Ou achas tu que o poeta o fanadizer tais palavras se concebesse

a alma como uma harmonia, apta, portanto, a seguir os impulsos do

corpo e não a dirigi-los e a domá-los? Não é certo que a concebe como

coisa bem mais divina do que uma harmonia?

- Por Zeus, Sócrates, sou da tua opinião!

- Por conseguinte, meu caríssimo amigo, em nenhuma circuns-

tância nos ficará bem afirmar que a alma é uma espécie de harmonia,

pois, pelos vistos nem com Homero, poeta divino, estaríamos de 95

acordo, nem connosco mesmos.

-Assimé-respondeu.
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- Ora bem - comentou Sócrates. - Pelo que toca à Harmonia, a

deusa de Tebas, temos, ao que prÌrece, o seu favor assegurado. Porém

Cadmo - prosseguiu -, como iremos nós, Cebes, torná-lo favorável e

com que argumentos?

- - És bem pessoa para o descobrir, suponho... basta ver esse aÍgu-

mento contra a harmonia, a forma admirável como o desenvolveste,

para além de toda a expectativa! O facto é que, ao ouvir Símias expor-

te as suas dificuldades, toda a minha admiração era que alguém fosse b

capaz de pegar por tais objecções; e por isso foi para mim surpreen-

dente que elas não ressistissem sequer ao primeiro embate da tua argu-

mentação! Daí que já me não espantasse se as objecções de Cadmo

viessem a sofrer igual destino...

- Meu caro - acudiu Sócrates -, toma tento na língua, não nos

veúa nenhum mau olhado lançar por terra o argumento que ainda

está por vir! O que dizes é, aliás, tarefa que compete ao deus. A nós

resta-nos apenas, à boa maneira homérica, cerrálo de perto e pôr à

prova o valor das tuas palavras...
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Ora o essencial da tua indagação é o seguinte: reclamas que te

seja demonstrado que a alma é imperecível e imortal; que efectiva-

mente quando um filósofo, no limiar da morte, manifesta a sua confi-

ança e convicção de que Além, uma vez morto, o aguarda um destino

incomparavelmente melhor do que se tivesse levado qualquer outro

género de vida, tal confiança não será absurda nem vã. Porque, dizes

tu, a evidência de que a alma é algo de resistente e semelhante ao

divino, que já existia antes de nos tornarmos homens - nada disso é

necessariamente sinal de imortalidade, mas tão-só de perdurabilidade,

implicando, isso sim, que ela existiu já algures, por um espaço incal-

culável de tempo, com coúecimentos e actividades de variada ordem.

Mas isto não basta (afirmas) para que seja imortal; talvez antes, pelo

contrário, a própria entrada num corpo marque, como uma doença, o

princípio da sua destruição e, esgotando-se, consuma esta vida,

acabando por perecer na chamada morte. Acrescentas ainda que tanto

faz ela entrar uma vez como várias vezes num corpo, pelo menos com

respeito aos nossos motivos pessoais de receio; e que tal receio é, pois,

natural (a menos que se trate de um insensato...) em todo aquele que

não conhece ao certo, nem pode das razões de que a alma é imortal.

São mais ou menos estas, salvo eÍro, as tuas afirmações, Cebes. E

repiso-as intencionalmente para que nenhum ponnenor nos escape e

possas acrescentaÍ ou retirar alguma coisa, se assim o entenderes.

E diz Cebes: - Pelo menos por ora, Sócrates, nada tenho a retirar

ou a acrescentar. É exactamente isso que quis dizer.

Sócrates deteve-se por largo tempo, embrenhado em qualquer

pensamento.

- Não é insignificante, Cebes - disse por fim -, a questão que

levantas. Efectivamente exige, nem mais nem menos, que examinemos

a fundo as causas da geração e da destruição. Começo pois, se asim

desejares, por refeú a minha experiência pessoal nesse campo; e em

seguida, se vires que alguma coisa há de aproveitável naquilo que

disser, aproveita-a à tua vontade para reforçar os teus argumentos.

- Mas certamente é isso que quero - disse Cebes.

- Ouve então, pois é um conto largo. O facto, Cebes, é que, na

minha juventude, me senti extraordinariamente atraído para esse ramo

do saber que dá pelo nome de "Ciência da Natureza". Que interes-
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sante não será (pensava eu) coúecer as causas de cada coisa, a razao

por que cada uma surge, por que cada uma perece ou existe! E muitas

vezes dava comigo às voltas a examinar, antes de mais, questões deste

teor: será realmente, como alguns sustentaÍn, a partir de um estado de

putrefacção, em que entram o quente e o frio, que os seres vivos se

constituem? E é graças ao sangue que pensamos, ou ao ar ou ao fogo?

Ou nada disto conta, e é sim o cérebro que nos permite as sensações

do ouvido, da vista e do olfacto, donde se formariam a memória e a

opinião e estas, uma vez consolidadas, dariam origem a coúecimentos

correspondentes?

Passei depois a inquirir a lbrma como tudo isto se corrompe, as

mudanças que afectam o que há na terra e no céu; e assim acabei por

reconhecer que não tinha, decididamente, qualquer vocação para este

tipo de indagaçõesl Basta esta prova que vou dar-te. Todos esses

conhecimentos que antes possuía e que a mim, como a muito boa

gente, se afiguravam seguros, pois bem: a tal ponto as ditas indaga-

ções me deixaram cego, que tudo isso, que antesjulgava saber, desa-
prendi. Um exemplo entre muitos: o do crescimento humano. Qual a

sua causa? Antes, julgava eu que a resposta era óbvia a qualquer um:

o que comemos e bebemos. É efectivamente tpensava) através dos

alimentos que a caÍne se vai juntando à came, os ossos aos ossos e,

dentro do mesmo princípio, as demais substâncias às da sua espécie,

daí resultando que uma massa inicialmente pequena se torna gradual-

mente volumosa. E assim, pois, o homem, de pequeno que era, se

tornava grande. Tal era então a miúa maneira de ver... não a achas

lógica?

- Por mim acho - respondeu Cebes.

- Ora presta ainda atenção a este ponto. O certo é que, quando

se me deparava um homem alto junto de outro baixo, esta explicação

erapara mim o bastante: tal ou tal homem excede o outro justamente

pela cabeça; e o mesmo de um cavalo relativamente a ouffo. Esüe caso,

porém, ainda me parecia mais flagrante: o dez é mais do que o oito
(pensava) porque tem mais duas unidades do que este; tal como o

duplo côvado é mais do que um côvado porque o excede em metade

da sua extensão...

- E agora, que pensas tu disso? - indagou Cebes.
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- Eu? Por Zeus - redarguiu -, estou bem longe de imaginar que

conheço as causas de tudo isto! Hoje seria mesmo incapaz de dizer

se, quando a uma unidade adicionamos outra, é a primeira que, pela

adição da segunda, se torna dois [ou se é a segunda], ou se são ambas

que, adicionadas uma à outra, em virtude dessa mesma adição, passÍÌm

a ser dois. Com efeito, eis o que me deixa perplexo: quando ambas

existiam à parte uma da outla, cada uma delas constituía uma unidade

e não havia então o dois; e, após se terem aproximado uma da outra'

aí estâ a causa que as faz passar a ser dois, ou seja, a junção resul-

tante dessa aproximação recíproca... Tão-pouco posso convencer-me

de que, quando se fracciona uma unidade, seja por sua vez esse mesmo

facto, ou seja, o fraccionamento, a causa de passar a haver dois. Com

efeito, o que então definíamos como causa do dois seria agora o seu

oposto: ali, era a proximidade que entre ambas se estabelecera, com

a adição de uma à outra; aqui, o seu afastamento, com a conespon-

dente separação uma da outra. E inversamente, atazáo por que surge

a unidade, confesso que estou longe de sabêla, como, em suma, a

respeito de qualquer ouffa coisa, ignoro as razões por que sÌrrge' perece

ou existe, de acordo com este método de inquirição que te referi; mas

há ainda outro que vou tenteando ao acaso, desde que o primeiro

deixou de me atrair.

Ora justamente, ouvi um dia ler excertos de um livro que era,

segundo se disse, de Anaxágoras. Aí se afirmava que era o Espírito

o ordenador e a causa de todas as coisas. Rejubilei com tal explicação'

pois, em certo sentido, pareceu-me vantajoso que fosse o Espírito a

causa de tudo. Porque se assim é (pensei), se é o Espírito que ordena

todas as coisas, então por certo que as ordena e dispõe da forma que

for mais conveniente para cada uma delas. E se alguém quiser achar,

para cada coisa, a causa que afaznascer, perecer ou existir, não tem

mais que achar aquilo que para ela é mais ajustado: se existir, se sofrer

qualquer processo ou ter parte activa nele. Nesta ordem de ideias,

portanto, a única coisa que o homem devia ter em vista, tanto nesse

objecto específico como nos demais, era a ideia da perfeição, do

supremo bem. E assim, era indispensável que o mesmo homem tivesse

também o coúecimento do mal, já que o conhecimento de um deles

implica o do outro. E com estas reflexões rejubilei, convicto de ter
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enconffado em Anaxágoras um mestre que me explicasse a causa dc

tudo o que existe, de acordo com a minha própria maneira de ver.

Assim julgava eu, por exemplo, que me diria primeiramente se a Terra

era redonda ou plana; em seguida expor-me-ia a causa e a necessi-

dade de ela assim ser, invocando razões de conveniência e demons-

trando que tal ou tal naÍrÍeza lhe era, de facto, a mais conveniente. E

se me dissesse que ela estava ao centro, pois explicaria também por

que motivo era mais ajustado que estivesse ao centro. Enfim, se ele

me desse conta de tudo isto, eu, por minha parte, estava disposto a

jamais aspirar a outro tipo de causal E na mesma disposição de espí-

rito procuraria informar-me do Sol, da Lua, e dos demais astros, das

suas velocidades relativas, revoluções e outros fenómenos a que estão

sujeitos, investigando em tudo isto como a actividade que produzem

ou os estados por que passam lhes são, na verdade, os mais ajustados.

Longe estava eu, com efeito, de imaginar que, depois de atribuir ao

Espírito a função de os manter ordenados, pudesse para tanto invocar

outra causa que não fosse a suprema conveniência de eles assim exis-

tirem tal como existem... E, pois, uma vez que atribuía tal causa a

cada um dos seres e a todos em geral, supus que iria explicar-me onde

reside o melhor paracadaum deles e aquilo que é comummente bom

para todos.

Por nada do mundo teria então trocado as minhas esperançasl

Agarrei-me com todo o afinco aos seus livros e devorei-os com quanta

pressa era capaz, afim de ficar o mais cedo possível a conhecer o que

é melhor e o que é pior... Pois bem, meu amigo, esta maravilhosa

esperança, tive de passar sem ela! A medida que avançava na leitura,

descubro um homem que não fazia o mínimo caso do Espírito, que

nenhuma responsabilidade lhe atribuía na ordenação das coisas, reme-

tendo-a sim para o ar, o éter, a água e tantas outras causas despropo-

sitadas. Enfim, a minha impressão era exactamente como se alguém

asseverasse que tudo o que Sócrates faz, o faz graças ao espírito, e

tentasse seguidamente expor nestes temos as causas de cada uma das

coisas que faço: primeiro, que estou agora aqui sentado pela razão de

que o meu corpo é constituído por músculos e ossos; que esses ossos

são sólidos e separados entre si por articulações, enquanto os

músculos, feitos de molde a contraiÍ-se e a distender-se, rodeiam por
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completo os ossos com a came e a pele, que os contém juntamente;

que sendo, pois, os ossos dotados de mobilidade dentro das respec-

tivas articulações, os músculos, à medida que se distendem e contraem,

possibilitarn que eu dobre os membros... E eis a causa de me encon-

trar agora sentado, com o corpo dobrado nesta posição! E idênticas

causas serviriam para explicar o facto de me encontrar aqui a falar

convosco - avoz, o ar, o ouvido e mil ouffas causas do género, esque-

cendo, em fim de contas, a causa essencial, ou seja, que, uma vez que

os Atenienses acharam por bem condenar-me, também eu, pelas

mesmas razões, achei por bem e mais justo ficar aqui sentado, aguar-

dando a vez de me sujeitar à pena que me infligiram. Porque - pelo

cão! - ou muito me engano ou há muito que estes mesmos ossos e

músculos estariam lâpan as bandas de Mégara ou da Beócia, levados

por uma certa noção do "melhor", se eu não estivesse convicto de que

era mais justo e mais belo submeter-se às leis da cidade, qualquer que

fosse a pena que me é imposta, de preferência a evadir-me e fugir.

Chamar, portanto, "causas" a coisas destas não faz qualquer

sentido. Poderá, claro, alegar alguém que, sem possuir ossos, músculos

e assim por diante, não seria também capaz de pôr em prática as

miúas decisões - e não estaria fora da verdade. Agora asseverar que

é graças a eles que faço aquilo que faço, e que é em função do espí-

rito que assim me comporto, mas não em função de uma escolha que

fiz do "melhor", eis o que trai porventura excessiva inconsequência

de linguagem... Trai, em suma, a incapacidade de distinguir que uma

coisa é a causa em si, outra, aquilo em cuja ausência jamais a causa

seria causa. Ora, quanto a mim, é nesta última que as pessoas visi-

velmente falham e, como tenteando na escuridão, the atribuem um

nome indevido, confundindo-a com a verdadeira causa. E aí está, pois,

porque alguns, envolvendo a Tera num turbilhão, querem que seja o

céu a mantê-la, enquanto outros, fazendo dela uma espécie de tampo

largo e chato, the colocam o ar por baixo como base e suporte. Mas

esse poder, graças ao qual tais coisas se encontram dispostas da forma

mais conveniente, isto é, mantendo a posição que mantêm, desse não

cuidam eles ou tão-pouco lhe atribuem qualquer Íbrça divina... Julgam,

pelo contiírio, descobrir ainda um dia um Atlas mais possante do que

este, mais imortal e capaz de suportar o peso do mundo, sem pensarem
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que é o Bem o verdadeiro elo de ligação que liga entre si todas as

coisas e as suporta. E no entanto, confesso, com que alegria me não

teria feito discípulo fosse de quem fosse, para me instruir sobre seme-

lhante causa e o seu modo de actuação! Mas, uma vez que esta me

falhou e não pude, por minha parte, descobrila ou achar quem ma

explicasse, tive de tentar uma segunda via para me lançar na sua

busca... Desejas pois, Cebes, que te conte a história dessas tentativas?

- Por mim - respondeu -, não desejo outra coisa!

- Ora bem - retomou ele. - Depois disto, uma vez desiludido da

observação dos seres, achei por bem acautelar-me, não viesse a acon-

teçer-me a mim o mesmo que àqueles que contemplam e observam

o Sol em momentos de eclipse: é sabido que alguns chegam a perder

a vista, se não é através da âgua ou de qualquer outro meio que

observam a sua imagem. E, com pensamentos mais ou menos deste

teor, receei ficar inemediavelmente cego de espírito, caso persistisse

em fixar os olhos nas coisas, em tentar tocar-lhes directamente com

os meus cinco sentidos. Pensei então que o melhor que tinha a fazer

era refugiar-me do lado das ideias e, através delas, inquirir da verdade

dos seres. Aliás, talvez num aspecto o paraleÌo não seja exacto, pois

não é, quanto a mim, ponto assente que o estudo dos seres, através

das suas manifestações extemas, se revele, menos do que através das

ideias, um estudo à base de imagens... Seja como for, o certo é que

me lancei por esta via. E assim, partindo em cada caso do pressuposto

quejulgo ser mais seguro, tudo o que se me afigura em concordância

com ele quer no tocante às causas quer a todos os demais [seres], tomo

por verdadeiro; e em caso contriírio, por falso. Porém, quero explicar-

-me mais claramente, pois acho que agora não estás a entender-me...

- Efectivamente, por Zeus - exclamou Cebes -, nem por isso!

- Não, porém - redarguiu -, que estas afirmações sejam novi-

dade. É, em fim de contas, o mesmo que sempre tenho dito e repe-

tido em ocasiões diversas, inclusive no argumento de há pouco. Vou

então tentar explicar-te a espécie de causa a que me tenho aplicado.

Para tanto, há que voltar a essas noções em que já por demais se

insistiu: por aí começarei, pois, tomando por pressuposto a realidade

de um Belo, que existe em si e por si mesmo, de um Bem, de um

Grande e assim por diante. Se neste ponto me dâs razão e aceitas a
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I
iexistência de coisas como estas, espero bem, a partir delas, explicar-

-te qual seja essa causa e descobrir o que faz que a alma seja imortal.

- Que dúvida!- disse Cebes. - Conta com o meu assentimento e

não atrases mais as tuas conclusões.

- Ora pois, vê se pensas também como eu quanto ao que daqui

se infere. Por mim, parece-me efectivamente que, se alguma coisa

bela existe além do Belo em si, a única e exclusiva razão de ser bela

é o Í'acto de participar desse mesmo Belo. E falo assim de todos os

casos semelhantes. Estás de acordo com uma causa deste eénero?

- Sim, estou - respondeu.

- Ota aí tens - prosseguiu - por que razão as outras causas, as

ditas "científicas", as não entendo nem reconheço por tal: se alguém

hoje me disser que determinado objecto é belo em virtude do seu colo-

rido brilhante, das suas proporções ou de qualquer outro aspecto do

género, pois bem: explicações dessas mando-as passeaÍ, só servem

para me confundirl E fico-me simplesmente por esta ideia, primária

e Íalvez ingénua, de que o que faz abeleza de um objecto não é outra

coisa senão o Belo em si. seja por uma presença, seja por uma parti-

cipação ou por qualquer outÍo processo que tome essa relação possível.

Não é, aliás, nisso que faço propriamente questão, mas sim em que é

graças ao Belo que todas as coisas belas são belas. Resposta mais

segura do que esta, não a encontro, seja para mim mesmo seja para

qualquer outro. E estou convicto de que, apoiado nela, piso terreno

seguro, sem riscos de jamais cair, quando a mim mesmo ou a qual-

quer outro respondo que é graças ao Belo que as coisas belas são

belas... Não achas o mesmo?

- Sim, acho.

- Ora, não será também graças à Grandeza que todas as coisas

grandes são grandes e as maiores, maiores? E, identicamente, à

Pequenez que as mais pequenas são mais pequenas?

- Sim.

- Consequentemente, não aceitarás se te disserem que determi-

nado homem é maior do que outro pela cabeça e que, pela mesma

razão, este último é mais pequeno do que aquele... Pelo contriírio,

protestarias que, por tua paÍte, nada mais háadizer senão que toda e

qualquer coisa maior do que outra o é tão-só pela grandeza e que à
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Grandeza deve exclusivamente o facto de ser maior. Como também

uma coisa mais pequena o é tão-só pela pequenez e à Pequenez deve

exclusivamente o facto de ser mais pequena. Pois, imagino eu, se afir-

masses que uma dada pessoa é maior ou mais pequena por causa da

cabeça, não deixarias de recear ver-te a braços com objecções deste

teor: primeiro, que é a mesma coisa que faz um objecto maior ser

maior e outro mais pequeno, ser mais pequeno; segundo, que é graças

a uma coisa de si pequena, como a cabeça, que um homem maior é

maior - o que, claro, parecerá um fenómeno, ser precisamente uma

coisa pequena, como a cabeça, que ïaz que determinada pessoa seja
grande... Ou não recearias objecções destas?

Cebes desatou a rir:

- Mas decerto! - concordou.

- E do mesmo modo - prosseguiu -, não recearias dizer que o

dez é em dois mais do que o oito e que por esta mesma razáo o excede,

emvez de dizer que é na quantidade e por causa da quantidade? Ou

ainda afirmar que um duplo côvado excede em metade de si mesmo

um côvado, e nãojustamente na e por causa da extensão? Com efeito,

o moüvo de receio é idênúco...

- Sem dúvida - respondeu.

- E então? Se adicionássemos uma unidade a outra, não evitarias

cautelosaments dizer que era a adição a causa de passar a haver dois,

ou a fracção, no caso de a fraccionarmos? Bem pelo contrário, clama-

rias em altos brados que não conheces outro processo de uma dada

coisa chegar à existência que não seja a participação nessa realidade

específica que cada uma em concreto partilha; pelo que, nos exem-
plos apontados, dirás nada mais haver a alegar, quanto ao apareci-

mento do dois, senão a própria participação na Dualidade, uma vez
que só mediante tal participação alguma coisa pode chegar a ser
"dois", tal como só pela participação na Unidade pode chegar a ser

"um". E essas divisões, adições e ouffas subtilezas que tais, mandá-

-las-ias passear, remetendo respostas dessas para outros mais sábios

do que tu. Quanto a ti, o receio, como se diz, da tua própria sombra,

da tua incompetência, não te permitiria outra resposta que não fosse

esta, apoiada na solidez do nosso pressuposto. E, caso o teu interlo-

cutor fizesse apelo ao próprio pressuposto em que se apoiava, pois
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bem, despachálo-ias sem resposta, até verificares se as consequên-

cias dele decorrentes estão enfre si em concordância ou em discor-

dância. Por outro lado, quando fosse necessiírio justificares por si esse

teu pressuposto, fá-lo-ias recorrendo a um pressuposto mais acima,

que, de entre os de igual nível, se te afigurasse mais adequado, até

chegares a um resultado satisfatório. Entretanto, abster-te-ias de

misturar, como é hábito dos controversistas, a análise dos princípios

lógicos e a das suas implicações - isto, no caso de pretenderes desco-

brir algo de positivo sobre os seres. Os outros, é provável que não

alimentem, a este respeito, qualquer pensamento ou preocupação: a

sabedoria basta-lhes tão-só para embrulhar tudo e desse pouco satis-

fazerem-se a si mesmos. Mas tu, penso eu, se te inclús de facto no

número dos filósofos, não deixarás de proceder como digo.

- O que dizes é a pura verdade - responderam a um tempo

Símias e Cebes.

r EQUECRATES

- Por Zeus. Fédon. comrazáot Acho de facto extraordinário como

ele conseguiu tornar tudo isso tão claro a qualquer um, por pouco

dotado que seja!

rÉloN
- Não tenhas dúvidas, Equécrates; essa foi também a impressão

de todos os que lá estavam.

EQUÉCRATES

-E até de nós que, sem lá termos estado, o escutamos agora...

9 I mas conta-nos lá, o que é que se disse a seguir?
É r'ÉooN
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cp! ' - Salvo erro, após este ponto ter sido aceite, e após se ter acor-

dado também que cada uma das Formas existe e é justamente delas

que as demais coisas participam e recebem o nome, Sócrates conti-

nuou com esta pergunta:

- Ora bem, dadas essas tuas afirmações, quando, por exemplo,

dizes: "Símias é maior do que Sócrates e mais pequeno do que Fédon",

não será isso equivalente a dizer que em Símias coexistem ambas as

coisas, grandeza e pequenez?

- Acho que sim.
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- Mas certamente concordas - prosseguiu - em que uma
expressão como esta, "Símias excede Sócrates", corresponde mais a
uma maneira de dizer do que à realidade dos factos? pois não é,
suponho, por natureza que Símias excede Sócrates - ou seja, pelo
facto de ser Símias -, mas sim pela grandeza que acidentalmente
possui. Como também não excede Sócrates pelo facto de Sócrates ser
Sócrates, mas pela pequenez que este possui, comparativamente à
grandeza daquele,..

- É certo.
- Nem tão-pouco Fédon excede Símias pelo facto de ser Fédon,

mas pela grarrdeza que nele existe, comparativamente à pequenez de
Símias?

- Exacto.

- Sendo assim, tanto se aplica a Símias a designação de
'pequeno" como a de "grande", visto que está no meio de ambos:
num caso, submete a sua pequenezà grandezade Fédon para ser por
este excedido; noutro, ostenta a sua grandeza para exceder a pequenez
de Sócrates...

Neste ponto sorriu-se: - Até pareço - comentou - um tratado a
falar! Mas nãohâ dúvida, creio, que é como digo.

Cebes concordou. E prosseguiu Sócrates:
- Ora, exactamente, o que pretendo com isto é fazer-te sentir

aquilo que eu próprio sinto. A meu ver, com efeito, não é apenas a
Grandeza em si que jamais consente em ser a um tempo grande e
pequena; também a Grandeza que existe em nós jamais acolhe a
pequenez, e muito menos aceita ser ultrapassada por ela. pelo

contrário, das duas uma: ou foge e bate em retirada quando o seu
oposto, a pequenez, avança na sua direcção ou, a este avanço, fica
destruída; mas o que não admitirá é permanecer a pé firme e acolher
a pequenez, para se tornar algo de diverso daquilo que justamente era
antes. Assim, por exemplo, eu, que acolhi a pé firme a pequenez, sem
deixar de ser o que sou, sou também este homem pequeno que tendes
pela frente; mas já pelo contriírio a grandeza que em nós existe não
transige, enquanto grande, em ser pequena, tal çomo a pequenez que
em nós existe jamais aceita ser ou tomar-se grande. E identicamente
neúum oposto, continuando a ser o que antes era. çonsentirá em ser
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e tornar-se no seu oposto: numa tal circunstância, seguramente se

afasta ou perece.

- Quanto a mim - disse Cebes -, a coisa é mais que evidentel

Foi então que, ao ouvir isto, um dos presentes - quem quer que

fosse, não me lembra ao certo - interveio:

- Pelos deuses, não chegámos nós, na primeira parte da nossa

conversa, à conclusão precisamente opostâ daquela a que agora se

chega - que é do mais pequeno que provém o maior e do maior o

mais pequeno? Não se reconheceu então que o único meio de geração

dos opostos é a parÍir dos seus opostos? Agora porém, segundo

depreendo, afirma-se que nunca tal poderia vir a suceder...

Sócrates, que inclinara a cabeça paÍa escutar, disse então:

- É corajosa a lembrança... Só que não medes a diferença entre

os nossos termos de então e os de agora. Então dizíamos, com efeito,

que uma corsa oposta tem origem na que lhe é oposta; agora, que o

oposÍo em si mesmo jamais poderá tornar-se no seu oposto, tanto o

que existe em nós como o que existe na natureza. Ou seja, meu caro,

aquilo que nessa altura referíamos eram as coisas que contêm os

opostos, designando-as com os nomes deles; enquanto agora o que

esú em causa são os opostos em si, cuja presença dá o nome às coisas

assim denominadas. E são justamente esses que, segundo afirmamos,

jamais aceitariam provir uns dos outros.

E, fixando ao mesmo tempo os olhos em Cebes:

- Não é o caso, creio, Cebes - indagou -, que alguma destas

objecções do nosso amigo te tenha confundido?

- Não, desta vez não é o caso - respondeu Cebes -, embora não

negue que ainda bastantes pontos me deixem algo confuso.

- Mas, no que respeita exclusivamente a este aspecto - disse -,

estamos então de acordo, ou seja, que jamais um oposto virá a ser o

oposto de si mesmo.

- Absolutamente - respondeu.

- Ora atenta ainda nisto e vê se concordas comigo: podes dizer

de uma coisa que é quente ou fria?

- Claro.

- E será isso o mesmo que "neve" ou "fogo"?

- Por Zeus, acho que não.

104

- Pelo contriírio, o quente é algo de diverso do fogo, tal como o

frio, da neve?

- Sim.

- Pensas contudo (supoúo) que, tal como nos exemplos que refe-

rimos atrás, jamais a neve, enquanto tal, se vier a acolher o quente,

continuará a ser na mesma neve como antes, ou seja, uma "neve

quente": bem pelo contrário, quando o quente avança na sua direcção,

ou bate em retirada ou perece.

- Claro.

- Como também o fogo, quando o frio avança na sua direcção,

ou se escapa ou perece; mas o que não pode jamais tolerar é, depois

de acolher o frio, continuar a ser fogo como antes, ou seja, um "fogo

frio".

- É verdade o que dizes - confirmou.

- Verifica-se pois, em certo número de casos como estes, que não

só a Forma em si mesma conserva para todo o sempre o nome a que

tem direito, mas o mesmo acontece com qualquer outra coisa que,

embora se não identifique com ela, possui sempre, enquanto existir,

o carácter dessa Forma. Mas vejamos, talvez por aqui me explique

melhor: o Ímpar, por exemplo, tem sempre, suponho, de ser desig-

nado com o nome que agora lhe damos; ou que achas?

- Decerto.

- E - pergunto agora - esse nome é exclusivo do Ímpar ou haverá

entre os seres algum outro que, não sendo o Ímpar em si mesmo, deva

contudo juntar sempre, à sua designação específica, a de "ímpar",

exactamente porque a sua natureza é tal que é sempre inseparável

deste? Cito, por exemplo (entre muitos outros), o caso do três: ora vê,

não te parece que, além do seu nome específico, devamos também
juntarìhe sempre a designação de ímpar, ainda que ímpar não seja o

mesmo que três? É que, não obstante, o três, bem como o cinco e,

enfim, toda a metade da numeração, conquanto nenhum deles se iden-

tifique individualmente com o Ímpar. nem por isso deixam de ser, por

naiureza, ímpares. Como também o dois, o quatro e os restantes

números da outra metade, embora individualmente nenhum deles se

identifique com o Par, nem por isso deixam de ser sempre pares.

Concordas ou não?
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- Como não? - respondeu.

- Ora presta atenção - concluiu - aonde quero chegar. O facto é

que, segundo tudo leva a crer, não são só esses opostos em si que se

rejeitam mutuamente; o mesmo se verifica com todas as coisas que,

não sendo entre si opostas, contudo possuem sempre esses opostos;

também estas, ao que parece, se recusam a admitir aÍa,|;teza conffiária

à que nelas existe; muito ao invés, quando ela avança, perecem ou

batem em retirada. Ou não diremos nós do três que deverá perecer ou

sofrer qualquer outro destino, antes de sujeitar-se, enquanto três, a

tomar-se par?

- Indubitavelmente - respondeu Cebes.

- E nem por isso - notou - o dois é contnírio do três.

- Pois não.

- Por conseguinte, além das Formas entre si opostas, que se não

sujeitam ao avanço uma da oufia, outras coisas há que se não sujeitam

também à aproximação dos opostos.

- Tens Íoda a razáo - respondeu.

- Queres então ver se somos eapazes de definir que espécie de

coisas são essas?

- Sem dúvida.

- Vejamos pois, Cebes - disse -, não serão aquelas que obrigam

todo o objecto que ocupam a possuir sempre, conjuntamente com a

sua própria Írar)teza, a de um determinado oposto?

- Que queres dizer com isso?

- O mesmo que há pouco. Não duvidas, certamente, que tudo

aquilo que a Forma do três ocupe não apenas terá de ser ffês como

ímpar...

- Claro.

- Ora justamente essa realidade do três, dizemos nós, jamais

comportaria ara|-)reza conffária ao carácter que nela opera.

- DeceÍo que não.

- E esse carâçÍer que nela opera é o do Ímpar?

- Sim.

- Sendo o seu oposto, o Par?

- Sim.

- Portanto, o três jamais comportará a natvreza do Par...

ì0ó

- Claro que não.

- Donde se segue que o três não tem parte no Par?

- Neúuma.

- Que é, portanto, não-par...

- Sim.

- Ora falava eu até há pouco em definir a espécie de coisas que,

não sendo em si opostas a qualquer outra, não admitiam no entanto o

oposto em causa: é justamente o que se passa com a tríade, que, não

sendo oposta ao par, nem por isso o acolhe, visto conter em si a natu-

reza oposta à dele, tal como a díade contém a natuJreza oposta à do

ímpar, o fogo à do frio e assim por diante, num sem-número de exem-

plos. Vê, pois, se esta definição está conforme: dizemos que não só

um oposto recusa aceitar o seu oposto, mas também outra coisa que

conteúa em si determinado oposto, qualquer que seja o objecto em

que se manifeste - também essa jamais acettarâ, em tais circunstân-

cias, o carácter conffário daquele que contém. Irmbro-te de novo (não

será de facto pior que o ouças várias vezes...): nem o cinco acolhe a

natuteza do par, nem o dez, que é o seu dobro, a do ímpar. É que,

muito embora este em si mesmo seja contriírio de outra coisa, contudo

não acolhe anaÍtJreza do ímpar. Como também "um e meio" e todas

as restantes fracções com meios não acolhem a natureza do todo, o

mesmo valendo para o terço e assim por diante - se é que neste ponto

me segues e estás de acordo comigo.

- Claro que te sigo e estou totalmente de acordo.

- Voltemos, pois, ao iúcio e responde-me, mas sem repetir os

termos em que te faço as perguntas. Imita-me antes; é que, para além

dessa resposta segura de que primeiro falava, entrevejo agora, na

sequência do que dizemos, um outro caminho seguro. Ei-lo pois. Se,

com efeito, me perguntasses: "o que é que se manifesta num corpo

que o faz estar quente", eu já não te daria essa resposta segura que a

ignorância me impunha, ou seja, que é o calor - antes, baseando-me

nas conclusões de agora, dar-te-ia esta resposta mais hátbil: "é o fogo".

Do mesmo modo, se me perguntasses o que é que nele se manifesta

que o faz estar doente, não te responderia "é a doença", mas sim "é

a febre". Ou, se o objecto da pergunta fosse "o que é que se mani-

festa num número para que seja ímpar", a minha resposta já não seria
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"é o ímpf', mas sim "a unidade". E assim por diante. Vejamos, já

estás suficientemente elucidado sobre o que pretendo?

- Perfeitamente - disse.

- Ora então responde: o que é que se manifesta num corpo que

o faz estar vivo?

- Decerto a alma - respondeu.

- E isso é, portanto, sempre assim?

- Que dúvida! - disse.

- Portanto a alma, qualquer que seja o objecto que ela ocupe, traz

sempre até ele a vida quando nele entra?

- Sempre, com efeito - assentiu.

- Ehá, algum oposto de vida, ou não?

- Há, - respondeu.

- Qual?
- Morte.

- Ora, de acordo com o que antes se reconheceu, jamais a alma

aceituá o oposto daquilo que ela própria traz sempre consigo?

- É mais que evidente - disse Cebes.

- Vejamos ainda, qualquer objecto que recuse a natureza de "pat'',

que nome the dávamos nós há pouco?

- O de não-par - respondeu.

- E àquele que não acolhe a justiça ou a arte das Musas?

- Ao primeiro, de não-justo - respondeu -; ao segundo, de não-

-músico.

- Vamos, pois! E ao que não acolhe a morte, como lhe chamamos

nós?

- Não-mortal.

- Ora, é ceÍo que a alma não acolhe a morte?

- Sim.

- Segue-se, pois, que é imortal?

- É imortal.

- Múto bem, este ponto podemos então dríJo por demonstrado.

Ou que achas tu?

- Plenamente demonstrado, Sócrates.

-E agora, Cebes? Se o não-par fosse por força imperecível, o

três poderia porventura deixm de ser tarnbém imperecível?
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- Que dúvidal

- Portanto, também o não-quente, se fosse por força imperecível,

sempre que alguém aproximasse calor da neve, esta escapar-se-ia a

são e salvo, emyez de se fundir? Decerto não seria o caso de perecer

ou tão-pouco de sujeitar-se a acolher em si o calor...

- É exacto o que dizes - concordou.

- Do mesmo modo, calculo, se o não-frio fosse imperecível,

sempre que algo de frio se aproximasse do fogo, jamais seria o caso

de este se extinguir ou perecer, antes afastar-se-ia a são e salvo para

longe...

- Necessariamente - disse.

- E necessariamente que o mesmo raciocínio se aplica

também ao que é imortal? Se, com efeito, o imortal é imperecível,

não pode a alma, quando a morte avança sobre ela, perecer: de

acordo com o que ficou dito, jamais a alma acolherá a morte,
jamais será uma coisa morta. Do mesmo modo que o três, dizemos

nós, e com ele o ímpar, não será par; nem frio, o fogo, e com ele,

o calor que no fogo existe. Contudo - poderiam objectar-nos -,

se é certo que o ímpar se não torna par pela aproximação do par,

como ficou reconhecido, que impede, no entanto, que o mesmo

ímpar pereça e na sua vez passe a existir um par? A esta objecção

não poderíamos contestaÍ que não perece, pois o não-par não é

imperecível; se, com efeito, tivesse sido isso o acordado entre nós,

fácil nos seria çontestar a objecção, argumentando que, à proxi-

midade do par, o ímpar e o três se afastam para longe. E o mesmo

argumentaríamos sobre o fogo, o quente e assim por diante. Ou
que achas?

- Sem dúvida alguma.

- Ora voltando ao caso presente, se de facto concordamos que

aquilo que é imortal não perece, a alma, pois, além de imortal, terá

de ser ainda imperecível. Caso contriirio, há que seguir outra argu-

mentação...

- Mas não por esse motivo - atalhou Cebes. - Seria com efeito

difícil que qualquer outra coisa pudesse deixar de acolher a destrui-

ção, se o imortal, que é o que sempre existe, porventura a acolher...
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- Pelo menos, a Divindade - replicou Sócrates - e a Forma em

si mesma da Vida, bem como tudo o que há de imortal, esses, julgo

eu, todos concordam que nunca perecem.

- Entre os homens, decerto todos, por Z.eus - confirmou - e mais

ainda, quero crê-lo, entre os deuses! Ora, uma vez que o que é imortal

não esú sujeito à destruição, então a alma, se é efectivamente imortal,

não poderá deixar de ser imperecível?

- Inevitavelmente.

- Logo, quando a morte sobrevém ao homem, é a sua parte

mortal, ao que pÍÌrece, que morïe; a outra, a imortal, subtrai-se à morte

e escapa-se a salvo, isenta de destruição.

- Assim pÉÌrece.

- Com toda a evidência, Cebes - concluiu -, a alma é, pois,

imortal e imperecível. E é um facto que as nossas almas irão para o

Hades.

- Por mim, Sócrates - respondeu -, nada mais tenho a objectar

aos teus argumentos, nem motivo para os pôr em causa. Mas, se aqui

o nosso Símias ou qualquer oufto tem alguma coisa a dizet,fuâbem

em não ficar calado, pois não sei se mais tarde agartní outra opor-

tunidade como esta agora, caso deseje falar ou ouvir falar sobre tais

matérias.

- Com franqueza - replicou Símias -, também daquilo que ouvi

não encontro motivo para os pôr em causa. Contudo, a complexidade

do assunto, bem como a pouca conta em que tenho a debilidade

humana, obrigam-me ainda a guardar de mim para mim algumas

reservas ao que foi dito.

- Dizes bem, Símias - comentou Sócrates -, e não apenas neste

particular: mesmo as premissas de que partimos, por muito convin-

centes que vos pareçam, não deixem de as examinar com maior rigor.

Desde que as analiseis como deve ser, podereis então, segundojulgo'

acompanhar o aÍgumento até onde for humanamente possível; e, se

este se tomaÍ por si mesmo claro, não tendes que ir mais além.

- O que dizes é exacto - concordou.

- Porém, meus caros - prosseguiu Sócrates -, eis outro aspecto

que convirá ponderar: se a alma é de facto imortal, isso implica que

cuidemos dela, não apenas em vista deste espaço de tempo a que
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chamamos vida, mas da totalidade do tempo; e nesse caso sim, é de

crer que seja temível o risco de a negligenciarmos! Se, com efeito, a
morte fosse a libertação de tudo, que belo achado não seria para os

maus, quando morrem, verem-se a um tempo livres do corpo e da sua
própria maldade, juntamente com a alma! Desde o momento, porém,

que se nos revela imortal, neúum outro escape ou salvação dos males d
lhe resta que não seja adquirir, no mais alto grau possível, virtude e

inteligência. De facto, a alma nada mais leva consigo para o Hades a
não ser a sua formação e cultura e são estas que, segundo se diz, mais
jogam contra ou a favor daquele que morre, desde a primeira hora em 

I
que inicia a sua viagem para o Além. _)

Assim reza, com efeito, a tradição: quando uma pessoa moÍïe, o

mesmo génio, que a cada um coube em sorte durante a vida se encar-
rega de a conduzir para determinado local, onde os mortos se reúnem
para serem submetidos a julgamento. Depois disto, seguem viagem
para o Hades, acompaúados do referido guia, cuja função é levá-los e
daqui para o Além. Aí, uma vez cumprido o destino que cada um
merece, aguardam o tempo necessiírio até que outro guia de novo os

conduza aqui, no decorrer de numerosas e prolongadas circunvolu-

ções de tempo. A viagem não é, pois, tal como a faz o Télefo de

Ésquilo; diz ele que é directa a via que conduz ao Hades, mas, por 108
mim, não creio que seja directa nem única. Se assim fosse, para quê

um guia? Havendo um só caminho ninguém decerto teria que errar

em qualquer direcção; mas o que justamente dá ideia é que há nele
mrmerosas bifurcações e encruzilhadas, a avaliar pelos rituais e sacri-
fícios que aqui se praticam.

Ora a alma temperante e inteligente segue docilmente o seu guia,

e nada do que encontra lhe é alheio; pelo contriírio, aquela que estií
presa ao desejo do co{po, como antes disse, sente ainda por longo
tempo ânsia dele e da região do visível, e é no meio de resistências b
constantes, de sofrimentos inúmeros que avança, arrastada a custo e
à força pelo génio que a tem a seu cargo. E chegando lá onde se encon-
tram as restantes almas, essa que vem imaculada por actos impuros -
que tenha, por exemplo, cometido homicídios injusúficáveis e outros
crimes que tais, gémeos destes e obra de almas igualmente gémeas -,
dessa todos fogem, todos the voltam costas e ninguém há que aceite
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ser seu compaúeiÍo ou guia de viagem: enftegue a si mesma, ali fica

errando na mais completa indigência, até que determinados tempos se

cumpram, decorridos os quais é compelida à morada que lhe compete.

Quanto à alma que até ao fim foi pura e temperarÌte, essa encontra

por companheiros e gúas os deuses, após o que irá habitar, em cada

caso, a região que lhe é própria... Porque há, de facto, na Terra

inúmeras e admiráveis regiões, e a sua real natureza e extensão, estão

longe de imaginá-las aqueles que habitualmente discorrem sobre estas

matérias, segundo alguém me fez crer...

E diz Símias: - Como assim, Sócrates? Confesso que tenho

ouvido já bastantes versões sobre a Terra, mas não certamente essa

em que acreditas. Teria, pois, gosto em ouvi-la...

- Mas deceÍo, Símias! Não penso que seja necessária a ciência

de um Glauco paÍataexpor... Demonstrar a sua veracidade, isso sim,

julgo bem que transcende a ciência de um Glauco.Etalvez, por mim,

não estivesse sequer à altura de o fazer, mas, mesmo que assim não

fosse, o tempo que me resta de vida não chegaria para esgotar o

assunto em toda a sua extensão. Contudo, essa ideia que tenho da

natureza da Terra e das suas regiões, nada me impede de revelá-la.

- É quanto basta - replicou Símias.

- Pois bem - disse -, creio, antes de mais, que, se a Tena estií

no centro do céu e é esférica, não tem necessidade alguma de ar para

não cú, ou de qualquer outra pressão análoga; bastam, para a manter,

a eqúdistância do céu em todos os seus pontos, bem como o equilí-

brio da própria Terra. Porque um corpo em eqúlíbrio, colocado no

cenfro de ouffo equidistante, não tem que pender mais ou menos para

qualquer ponto, antes se conserva na mesma posição, sem jamais se

inclinar. Eis, pois, a miúa primeira convicção a este respeito.

- E muito justamente - concordou Símias.

- Creio tarnbém - prossegúu - que a Terra possú uma extensão

considerável, de que nós não ocupamos senão uma pequena parcela,

entre o Fásis e as Colunas de Héracles, instalados em volta do mar

tal como formigas ou rãs em volta de um charco; e, como nós, muitos

outros povos habitam outras tantas regiões semelhantes à nossa. Há

com efeito. em toda a volta da Terra" inúmeras cavidades dos mais

variados tamanhos e feitios, para onde confluem água, vapor e ar;
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quanto à Terra em si mesma, em toda a sua pureza, é no céu puro que

se encontra, lá onde estÍ[o também os astros, e a que dão geralmente

o nome de "éter" os que em regra se ocupÍÌm destas matérias. Ora
bem, tudo o que aqú vemos não passa de sedimentos desse éter, conti-
nuamente a afluir às cavidades da Terra. Nós, que habitamos estas
cavidades, estamos longe de o suspeitar e julgamos, pelo contriírio,
viver em cima, à superficie da Terra... Exactamente como alguém que,

a meia profundidade do mar, julgasse habitar à sua superficie e, ao
avistar o Sol, a Lua e os restantes asfros através da ágaa, confundisse
o céu com o mar: é que a sua lentidão de movimentos, a sua debili-
dade, jamais lhe haviam permitido chegm à superffcie das águas e,
deitando acabeça de fora para as bandas de cá, avaliar quanto a nossa
região é de facto mais pura e bela do que a dos seus - admitindo,
claro, que ninguém vira tal espectiículo para lho contar. Oraeis, nem
mais nem menos, o nosso caso: instalados numa qualquer cavidade
da Terra, imaginamos viver à sua superfície e chamamos céu ao ar,
convictos de que é através deste "céu" que os astros se movem... Do
mesmo modo, a nossa debilidade, a nossa lentidão de movimentos,
nos impedem de percorrer o ar até ao seu exffemo limite. Porque, se
alguém houvesse capaz de atingir o cimo ou, adquirindo asas, voar
atélá, e lançasse a cabeça de fora para ver (tal como os peixes aqui
saltam das águas para espreitar o que cá se passa...), então sim, veria
com os seus olhos as coisas de Além; e, admitindo que a sua natu-
reza fosse de molde a persistir nessa contemplação, coúeceria então
que é ali que estiá o verdadeiro céu, a verdadeira luz e a verdadeira
Terra! Efectivamente esta terra daqú, com as suas rochas e, em suma,
toda a nossa região, tudo isto estií adulterado e corroído, tal como os
seres do mar o estão pela salobridade das águas; nada aí medra que
seja digno de menção, nada lá existe, por assim dizer, de perfeito:
apenas rochas erodidas, saibro, lodo e lama em quantidades incalcu-
láveis, nas zonas em que terra e âgua confinam - coisas que nem
sequer valeria a pena aquilatar em comparação com as belezas de cá.
E na mesma proporção se poderá fazer ideia de quanto as de lá
excedem as nossas... Se, pois, a ocasião éboa, valerá, a pena, Símias,
ouvir uma bela história sobre aqúlo que existe sob o céu, à superfície
da Terra.
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- Mas decerto, Sócrates - replicou Símias. - Por nossa parte,

teremos todo o interesse em ouvir essa tua história.

- Aí tens, pois, meu caro, o que se conta - começou Sócrates. -

Antes de mais, a imagem da Terra, vista de cima, é idêntica a essas

esferas de doze peças de pele: toda ela variegada, com cores bem

distintas em cada uma das partes, de que estas nossas, e em particular

as que os pintores utilizam, são, por assim dizer, amosffas. Toda a

Terca é ali, de facto, constituída por cores como estas, mas de longe

ainda mais luminosas e puras do que elas: aqui, é uma púrpura de

inigualável beleza; além, uma cor de ouro; acolá, um branco mais

branco do que giz ou neve. E o mesmo se diga das restantes cores

que a compõem, superiores ainda em variedades e brilho a todas

quantas vemos aqui. Quanto às cavidades em si, cheias como estão

de águae de ar, dão a aparência de cor ao brilharem no meio da varie-

dade dos restântes matizes, de modo que a terra toma a configuração

de um todo contínuo e multicor. Ora este grau de excelência da verda- .
deira Terra reflecte-se proporcionalmente nos seres que lá medram -

árvores, flores e frutos - e bem assim nas montanhas e rochas, cuja

lisura, diafaneidade e beleza de tons são, no mesmo grau, superiores.

Deles justamente nos vêm esses fragmentos, essas pequenas pedras

preciosas que por aqui existem, cornalinas,jaspes, esmeraldas e assim

por diante. Ali, porém, nenhuma há que não seja desta natureza e mais

bela ainda. E arazáo é que lá as rochas são puras, não estão corroídas

nem adulteradas, como as nossas, pela putrefacção e pela salubridade

dos elementos que para aqui confluem e que sujeitam, quer rochas,

quer terras, quer animais e plantas, a disformidades e doenças. Não

assim na verdadeira Terra, onde todas elas, e ainda o ouro e aptata

e os outros materiais desse tipo formam o seu adereço: é que tudo isso

é ali plenamente visível, e em tal tamanho e abundância por toda a

parte, que vê-la constirui, já de si, um espectáculo de Bem-

-Aventurados

À sua superfície há também muitos outros seres vivos, entre os

quais, homens; uns habitam nos continentes, outros ao redor do ar

(como nós aqui ao redor do maÍ...), outros ainda em ilhas que o ar

circunda, junto à costa. Numa palavra, o que para nós é a água e o

mar, e o uso que deles fazemos, é para eles o ar, e o que para nós
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representa o ar é para eles o éter. As estações têm, por outro lado,

amenidade tal que vivem isentos de doença e durante muito mais

tempo do que nós; ainda, no que respeita apureza de vista, audição,

inteligência e todas as demais faculdades desse tipo, a distância que

nos separa deles é a mesma que vai da âgaa ao aÍ ou deste ao éter.

Não faltam também bosques e templos divinos onde os deuses habitam

de verdade, tornando-se presentes a eles através de vozes proféticas,

oráculos e outras manifestações; e tipos idênticos de comunicação se

produzem dos homens para os deuses. Enfim, o Sol, a Lua e os

restantes astros são ali vistos tais quais são; e a isto se juntam outras

formas correlativas de Bem-Aventurança.

No conjunto, eis, pois, anaÍvreza da Terra e daquilo que existe

à sua superfície; quanto às regiões que encerra, há-as em grande

número, de acordo com as cavidades que apresenta em toda a peri-

feria: umas, mais fundas e abertas do que esta onde habitamos; outras,

embora mais fundas, menos extensas do que esta nossa; ouffas enfim,

menos fundas do que aqui, mas mais extensas. Todas estas regiões

comunicam entre si por toda a parte no interior da terra através de

canais, ora mais estreitos ora mais largos; das extremidades deles, a

água passa em grandes jactos de umas regiões para as outras, como

se se lançasse em baixios, formando rios subterrâneos de extensão

incalculável, cujas águas, quentes ou frias, estão em conínuo fluxo.

Por aí passam tambémjactos de fogo, que formam extensos rios de

fogo, e torrentes inúmeras de lama líquida, ora mais leve ora mais

compacta - idênticas aos rios de lama que corïem na Sicflia, prece-

dendo a torrente de lava propriamente dita.

Ora estas regiões da Terra são sucessivamente inundadas por estes

rios, consoante os cursos de água que se formam em cada uma delas.

Todos eles se movem, de resto, para cima e para baixo, por efeito de

uma espécie de çorrente oscilatória que existe no interior da Terra,

corrente essa cuja causa natural é mais ou menos a que vou expor.

Entre os abismos da Terra há um, justamente o maior, que a atravessa

de ponta a ponta; é a e7e que Homero se refere quando diz:

Longe, muito longe, lá onde estd o abismo maisfundo daTerra...

E algures ele mesmo, como viários outros poetas, lhe dá o nome

de Tiártaro. Para este abismo confluem todos os rios, e é dele também
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que se lançam novamente em curso, tomando cada um características

peculiares, de acordo com os solos que percorrem. Ora a causa por

que todos eles dali partem e ali vão ter é que esta massa líquida não

tem fundo nem suporte; assim, pois, oscila com todo o peso para cima

e para baixo, o mesmo acontecendo com o ar e o vento que a circunda.

Este, com efeito, segue-a sempre que se movimenta, seja para os

pontos mais longínquos, seja paÍa os mais próximos da Terra; e, tal

como, quando respiramos, há uma corrente incessante de ar que sai e

entra, assim também ali o ar, oscilando com a massa íqúda, provoca

rajadas de violência indescriúvel ao entrar e ao sair. Ora, sempre que

a âglua se afasta para a região denominada inferior, passa através da

terra pelos leitos de rio ali existentes e enche-os como num sistema

de inigação; sempre que, pelo contrário, a abandona e se movimenta

em direcção à nossa, volta a encher os leitos daqú e, ÌÌma vez cheios,

as águas correm pela terra, através dos seus canais, até aos lugares

onde se abre passagem a cada um deles; e assim dão origem a mares,

pântanos, rios e fontes. Daqui, as águas mergulham de novo no seio

da terra, e após circunvoluções ora mais extensas e numerosas, ora

mais curtas e reduzidas, de acordo com as regiões que atravessam,

precipitam-se de novo no Tiírtaro: nuns casos, muito mais abaixo do

sítio em que se lançaram, noutros, pouco mais; mas sempre em úvel

inferior ao do seu ponto de partida. Umas há que vão paraÍ ao extremo

oposto àquele donde partem, outras, que fi.cam do mesmo lado; outras

ainda que, após um percurso totalmente circular, se eÍtroscÍÌm, como

serpentes, uma ou mais vezes em volta da Terra e descem tão fundo

quanto possível, antes de mergulharem de novo. E o.limite possível,

de um e ouffo lado, é justamente o centro da Terra, pois, para ambos

os tipos de corrente, a part€ oposta funciona como subida.

Ora há outros rios numerosos, grandes e variados. Maso enffe esses

muitos, avultam precisamente quatro; o maior destes é o chamado rio

Oceano que, no seu percurso circular, é o que mais se afasta do centro.

Do lado oposto, e em sentido contriário ao dele, coÍïe o Aqueronte

que, alóm de desertos, afravessa regiões subtenâneas, indo desaguar

no lago Aquerusíade: é aí que a maior parúe das almas dos mortos vai

ter, aguardando que determinados tempos se cumpram, uns mais

longos, outos mais curtos, até serem de novo reenviadas às gerações
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dos seres vivos. Um terceiro rio salta do meio destes dois, e perto da

nascente precipita-se numa vasta região que arde em espesso fogo,

formando aí um lago de áglua e lama ferventes, mais extenso do que

o nosso mar. De lá, carregado de lodo e de lama, avança em círculo

e, descrevendo uma espiral à volta da terra, chega, por outro caminho,

aos confins do lago Aquerusíade, sem, no entanto, se misturar com

as suas águas. EnÍim, após viárias espirais sob a terra, precipita-se num

ponto mais baixo do Tiírtaro. Piriflegetonte é o nome que dão a este

rio, cujas torrentes expedem pedaços de lava para diversas partes da

Terra. O quarto, situado no extremo oposto deste, começa por preci-

pitar-se numa região terrível e agreste, toda ela envolta, segundo se

diz, numa cor azul sombrio. A esse lugar chamam Esúgio, e Estige

ao lago que o rio forma quando ali cai. Ao despenhar-se, as suas águas

adquirem uma força inaudita e, mergulhando no seio da Terra,

avançam em espiral, vindo postar-se em sentido conffário, frente ao

Piriflegetonte, no lago Aquerusíade; também as águas deste rio se não

misturam com nenhumas outras e, após idêntico percÌrso circular,

mergulham no Tiártaro em frente ao Piriflegetonte. O nome que este

rio tem é, de acordo com a designação dos poetas, Cocito.

Tal é, pois, anattfieza destas regiões da Terra. Ora, quando os

moÍos chegam ao lugar onde o respectivo génio os conduz, são, antes

de mais, submetidos a julgamento, tanto os que viveram de forma irre-

preensível e santa, como os que o não fizeram. Aqueles que, no

entender dos juízes, estão no meio-termo, são encaminhados para o

Aqueronte e, subindo para embarcações que lhes estão destinadas,

seguem nelas viagem para o lago; ali ficam a habitar, purificando-se

e expiando as suas culpas, se as houver, até se libertarem delas, e rece-

bendo por igual a recompensa das suas boas acções, de acordo com

o que cada um merece. Pelo contriírio, aqueles que não são conside-

rados suscepíveis de cura devido à magnitude dos seus crimes -

assim, a prática de roubos sacrflegos, numerosos e avultados, de homi-

cídios voluntiários e injustificáveis à face de qualquer lei, e de outros

crimes de não menor gravidade - a esses, o seu próprio destino os

impele a despenharem-se no Tiírtaro, donde não mais regressam. Há

ainda os que, não obstante a gravidade das suas faltas, são conside-

rados susceptíveis de cura: por exemplo, aqueles que, num momento
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de cólera, atentaram contra seu pai ou contra sua mãe e se Íurepen-

deram o resto da vida; ou que, em idênticas circunstâncias, se tomaram

homicidas. Esses são também compelidos a despenharem-se no

Tiírtaro, mas, decorrido um ano de ali estarem, a onda devolve-os de

novo: aos homicidas, do lado do Cocito; aos patricidas e matricidas,

do lado do Piriflegetonte. Quando, levados pela onda, chegamjunto

ao lago Aquerusíade, aí ficam invocando em altos brados aqueles que

mataram ou ofenderam e, depois de os invocarem, suplicam-lhes e

rogam-lhes que os deixem passar ao lago e os acolham; se são aten-

didos, passam o lago e encontram fìm aos seus males; se não, são de

novo levados ao Tiírtaro e dali aos rios, sofrendo incessantemente esse

destino até que as suas vítimas acedam aos seus rogos. Tal é, com

efeito, a pena que lhes é infligida.

Enfim, aqueles que os juízes consideram ter levado uma vida

excepcionalmente santA esses, emancipando-se destas regiões terrenas,

e como que libetando-se de uma prisão, ascendem lá ao cimo, às

regiões puras da Terra, e aí estabelecem a sua morada- Ainda dentre

estes, os que, através da filosofia, chegaram a um estado suflciente de

purificação, passam a viver para todo o sempre livres do corpo, indo

habitar moradas ainda mais esplendorosas, que não seria fácil, nem o

tempo que nos resta seria suficiente para descrever.

Ora, é por estes motivos que acabo de vos expor, Símias, que

devemos dar tudo por tudo para participar nesta vida da virtude e da

razáo: é que a recompensa é bela, e grande a esperança! Claro que

insistir ponto por ponto na veracidade desta narrativa não ficaria bem

a uma pessoa de senso; mas sustentar que as coisas se passam mais

ou menos desta forma, no que respeita às almas e suas moradas, uma

vez que se recoúece que a alma é imortal, eis o que, a meu ver, não

só fica bem como vale a pena ardscar (e, com efeito, o risco é belo...),

quando assim se crê; convém, pois, que cada um de nós dirija a si

mesmo encantamentos destes, e, justamente por isso, me alonguei

tanto nesta minha história.

Estas, pois, as razões por que deve confiar no destino da sua alma

todo aquele que, durante a vida, disse adeus aos prazeres do corpo e

aos seus adomos; que, considerando-os de um efeito mais nocivo do

que benéfico, se empenhou, pelo contrário, em alcançar os przveres
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da sabedoria, em adomar a sua alma, não com adornos alheios a ela,

mas com aqueles que lhe são próprios - isto é, temperança, justiça,

coragem, liberdade e verdade - e, nestas condições, aguarda a viagem

para o Hades [e se prepara para a empreender quando a sua hora soar].

Vós dois, Símias e Cebes, e bem assim todos os outros, lá ireis ter

depois, cada um a seu tempo. Por mim, eis já chegada a minha hora,

como diria um herói ttâgico, e pouco mais me resta do que ir para o

baúo: julgo, com efeito, preferível fazê-lo antes de beber o veneno

e poupar assim as mulheres ao incómodo de lavarem um cadáver.

A estas palavras, Críton interpelou-o:

- Pois bem, Sócrates, que mandas tu de mim ou destes teus

amigos? Tudo o que nos peças a respeito dos teus filhos ou de qual-

quer outro assunto o faremos por ti da melhor vontade...

- Nada de novo, Cíton - respondeu. - As minhas recomendações

são as de sempre: não deixem de cuidm de vocês, e tudo o que fizerem

será feito, não só por mim como pelos meus e por vós mesmos, ainda

que nada agora me prometam; se, porém, puserem de parte esse

cuidado, renunciando a seguir na vida o trilho que, por assim dizer,

traçiímos com as nossas palavras de agora e com as do passado, por

muito que agora me prometam, de nada servirá o que fizerem.

- Assim nos empenharemos em proceder - replicou Críton. - E

o teu funeral, como queres tu que o façamos?

- À vossa vontâde! - disse. - Contanto que me segurem bem,

não vá eu escapar-vos...

E sorrindo tranquilamente, eis que volve os olhos para nós e diz:

- Não há meio, meus caros, de convencer Críton de que o verda-

deiro Socrates é este que vos está falando e dispondo as suas ideias

uma por uma... Imagina-me jâ esse cadáver que serei em breve, por

isso pergunta como deve enterrar-me. Afinal, o que estou para aqui

há tanto a repetir, ou seja, que, depois de beber o veneno, não mais

estarei convosco. antes irei ao encontro de uma certa forma de felici-

dade dos Bem-Aventurados, tudo isso julgo que não tinha para ele

senão este fito: o de consolar-vos a vós e simultaneamente a mim

própriol Tomo-vos, pois, por meus fiadores junto de Críton em como

se passará o confriírio daquilo que ele afiançava aos juízes: afirmou

ele, com efeito, que eu havia de ficar; vós afiançareis que, pelo
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contrário, depois da morte não hei-de ficar, antes me irei para longe...

Talvez assim Críton se resigne mais facilmentei talyez jâ se não revolte

com a minha sorte quando levarem o meu corpo a queimar ou a

enterïar, como se me estivessem infligindo suplícios... nem tão-pouco

diga no funeral que é Sócrates que ele prepara, ou transporta ou

enterra. De resto, bem o sabes, meu caússimo Cúton: uma linguagem

que não é perfeita não é só uma ofensa conffa si mesma, deixa também

maÍcas de erro na alma! Vamos pois, anima-te, diz que levas o meu

corpo a enterrar e fá-lo como desejares, como te parecer mais de

acordo com as noÍnas.

Dito isto, levantou-se e dirigiu-se paÍa outro compartimento, a

fim de tomar banho. Críton seguiu-o e ordenou que nos deixás-

semos estar. Ali estivemos pois, a trocar impressões e a aprofundar

o que fora dito, repisando uma vez mais, em toda a sua extensão,

a desgraça que sobre nós caía: era, em suma, como se ficássemos

privados de um pai, órfãos de verdade para o resto da vida! Enfim,

terminado o banho, foi a vez de lhe levarem os filhos - pois tinha

dois ainda pequenos e um já crescido; vieram também as mulheres

da família, com quem conversou diante de Críton, transmitindo-

lhes as suas recomendações. Em seguida, mandou as mulheres e os

filhos embora, e veio então ter connosco. E estavajá quase na hora

de o Sol se pôr: com efeito, demorara ainda bastante lá dentro. Já

com o banho tomado, sentou-se junto de nós e pouco mais

conversou. O Servidor dos Onze veio entretanto e, chegando-se ao

pé dele, eis que diz:

- Ao menos, Sócrates, não terei a censurÍìr em ti o que censuro

noutros, que se insurgem e me amaldiçoam quando, por imposição

dos arcontes, lhes venho comunicar a ordem de beberem o veneno...

A ti, conheci-te bem durante este tempo: foste o homem mais gene-

roso, mais aprazível e excelente de quantos por aqui passaram! Estou

certo de que também agora te não insurgirás confra mim mas confra

os verdadeiros culpados, que conheces bem! Agora... sabes o que vim

anunciar-te. Adeus, e trata de aceitar da melhor forma a sorte inevi-

tâvel.

E, chorando, voltou costas e afastou-se. Sócrates ficou ainda a

olhá-lo:
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- A ti também, adeusl Por minha parte farei como dizes -

respondeu. E, voltando-se para nós, comentou: - Que amável, este

homem! Durante todo este tempo não deixava de aqui vir, aqui ficava

por vezes a conversar comigo. Excelente criatura e que generosas ÍÌs

suas lágrimas! Mas vamos, Críton, tratemos de lhe obedecer; que me

tragam o veneno, se já estiver preparado; se não, que o preparem.

E diz Cíton: - Mas, salvo erro, Sócrates, o Sol ainda está nas

montanhas e não se pôs por enquanto! De resto, sei de outros que só

o tomaraÍn mesmo muito mais tarde e que, depois de a ordem lhes

ser dada, ainda comeram e beberam a seu bel-prazer, alguns mesmo

na compaúia daqueles que mais desejavam. Vamos, não te apresses,

que ainda há tempo.

Replicou-lhe ele: - É nafirral, Críton, que esses a quem te referes

assim procedam: é que estão convencidos de que lucram com isso.

Mas, por mim, é também natural que não proceda como eles, pois,

estou convicto, nada lucraria em beber o veneno um pouco mais tarde,

a não ser tomar-me ridículo aos meus próprios olhos, com esse apego

a uma vida que já deu o que tìnha a dar... Portanto - concluiu -, frata

de obedecer-me e não procedas de ouüo modo.

Ouvindo isto, Críton fez sinal ao escravo que estava de pé. Este

saiu e, decorrido ainda bastante tempo, voltou com o homem encar-

regado de lhe ministrar o veneno, que já vinha moído na taça. Ao

vê-lo, Sócrates interpelou-o:

- Muito bem, meu caro: tu, que percebes destas coisas, diz lá:

que é necessário fazer?

- Apenas - explicou - passeÍÌr um pouco depois de beberes o

veneno; quando sentires Íìs pernas pesadas, deitas-te então, e o veneno

actuará por si.

Ao mesmo tempo estendeu a taça a Sócrates. E çom perfeito à-

-vontade, Equécrates, sem que a mão lhe vacilasse ou se alterasse a

cor de rosto, pegou nela e, fixando no homem o seu habitual "olhar

de touro", inquiriu:

- Que dizes, se me servir desta bebida pÍra Ìrma libação? É ou

não lícito?

- Por nossa paÍe, Sócrates - respondeu -, preparamos a dose

que achamos conveniente.
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- Entendo - disse. - Mas, pelo menos, ser-me-á permitido, se é

que não devo mesmo, dirigir uma prece aos deuses para que me

tornem propícia esta viagem daqui para o Além... Essa é pois a minha

prece e oxalá assim seja!

E dizendo isto, segurando a taça com a mesma naturalidade e

serenidade de espírito, despejou-a de um só trago. Nós, que de há

algum tempo a essa parte ainda conseguíamos, mais ou menos, reter

o pranto, quando o vimos beber até ao fim, não pudemos mais: a mim,

pelo menos, as lágrimas corriam-me perdidamente, a ponto de

esconder o rosto para chorar à vontade - não por ele, decerto, mas

pela desgraça de ficar, eu, privado de um compaúeiro como estel

Críton, ainda primeiro do que eu, incapaz de conter as lágrimas,

levantou-se e saiu. Quanto a Apolodoro, quejá antes não deixara de

chorar, esse soltava rugidos tais, por entre lágrimas e lamentações,

que, ao ouvilo, não havia ninguém a quem não se partisse o coração

- exceptuando, naturalmente, o próprio Sócrates, que exclamou:

- Mas que é isto, meus caros?... Que estão afazer? Eu, se mandei

sair as mulheres, não foi por outro motivo - paru que não pertur-

bassem... Sempre ouvi dizer que se deve morrer em serenidade.

Sosseguem e dominem-se!

Ouvindo isto, envergoúiímo-nos e retivemos o pranto. Ele então

deu uns passos em volta, até que disse sentir as pemas pesadas e se

deitou de costas - tal como o homem lhe prescrevera. Entretanto, o

que lhe ministrara o veneno, palpando-lhe o corpo, observavalhe de

tempos a tempos os pés e as pernas. Em seguida, carregando com

força num pé, perguntouìhe se ainda sentia, ao que ele respondeu que

não. Recomeçou depois pela parte inferior das pernas; e, assim

subindo, nos fez ver que se tomava frio e hirto. Sem deixar de o palpar,

observou-nos que, quando lhe atingisse o coração, seria o fim... E já

praticamente toda a região do ventre estava gelada quando Sócrates,

descobrindo o rosto - pois tinha-o, com efeito, coberto -, disse estas

palavras, as últimas que proferiu:

- Críton, devemos um galo a Asclépio... Paguem-lhe, não se

esqueçaml

- Assim se fará - assesurou Críton. - Vê se tens mais alsuma

coisa a dizer...
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A esta perguntajánada respondeu. Passado pouco tempo, estre-
meceu e o homem descobriu-lhe o rosto: tinha o olhar fixo. Vendo
isto, Críton fechoulhe a boca e os olhos.

E foi este, Equécrates, o fim do nosso amigo - o homem que,

poderíamos dizê-lo, foi, de todos com quem priviímos, o mais exce-
Iente, e também o mais sensato e o mais iusto.
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Glossúrio

Anamnese - Ver Reminiscência.

Apofático - Conhecimento místico de Deus ou do divino para

além de uma ordem lógica.

Arquétipo - Modelo a partir do qual todas as coisas sensíveis são

feitas.

Contemplação - Ver Nous.

Doxu - Domínio da opinião, conhecimento subjectivo com base

nos sentidos próprio do mundo sensível.

Ética - Domínio da Filosofia que se dedica ao estudo dos valores

referentes à conduta humana.

Epistéme - Significa paÍa os Gregos o conhecimento verdadeiro

ou a ciência por oposição à percepção sensível.

Epistemologia * Discurso sobre as ciências. Reflexão filosófica

sobre a actividade científica.

Formas - Ver Ideia.

Gnoseologia - Doutrina ou tratado sobre o conhecimento.

Considera o conhecimento nos seus múltiplos aspectos.

Ideia * Unidade metafísica, fundamento ou o ser em si. A Ideia é

o próprio ser, em si e por si subsistente.

Metafísica - O que está para além da ïalof,reza, no sentido das

coisas que estão sujeitas ao devir, à geração e à destruição. Tudo

o que se encontra para além da experiência e do mundo dos ho-

mens.

Mentempsicose - Doutrina mistíco-filosófica, segundo a qual a

alma depois de separada do corpo, pode reencarnar noutros corpos.

Misotogia - Aversão ao argumento. Odio ao raciocínio e à lógica.

Mundo inteligível - Corresponde ao verdadeiro ser, possui consis-

tência ontológica própria. É eterno, imutável, real, imperecível (ver

Ideia).

Mundo sensível - Corresponde ao corpóreo, cópia e aparência da

verdadeira realidade, pálida imitação das Ideias.

Nous - Faculdade da alma através da qual se dá o conhecimento

da verdade.
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Ontologia - Tratado do ser, ciência que estuda o ser enquanto

ser, tenta decifrar o mistério do ser, tenta saber o que é o ser e inves- t
trga a presença do ser nos entes.

Orfismo - Seita de inspiração mística, que acredita na reen-

carnação da alma, na necessidade do domínio das paixões e da puri-

ficação do espírito, cuja forma superior é a vida intelectual (ver

Pitagorismo).

Participação - Relação entre o Inteligível e os seres sensíveis.

As coisas do mundo sensível apenas existem na medida em que

participam das Formas Puras. Do mesmo modo que o sensível parti-

cipa das ideias, estas participam entre si numa escala ascendente

até à ideia suprema de bem.

Pitagorismo - Primeira corrente filosófica que surgiu no

ocidente de cariz religioso, ético e político. Tem por objectivo

alcançar a sabedoria total (ver Orfismo).

Psico-agogia - O combate da alma para se libertar da prisão

do corpo, a fim de alcançar o verdadeiro conhecimento.

Reminiscência - Teoria segundo a qual o conhecimento

humano consiste na recordação das ideias ou formas que a alma

contemplou numa existência anterior quando habitava o mundo

inteligível.
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