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o tipo de filosofia que um homem escolhe depende do 
tipo de homem que ele é. Porque um sistema 

filosófico não é uma peça de mobília que alguém 

pode adquirir ou vender conforme o gosto. É, ao 
contrário^ animado pelo espírito 

do homem que o possui. 

Fichte^ First Introduction to the Science of Knowledge. 



Certa vez, a alguém que se aproximou e perguntou-lhe qual a 
escola filosófica ele seguia mais de perto, Demônax 

respondeu: "E quem te disse que eu sou filósofo?" E, 
afastando-se dele, soltou uma enorme gargalhada. 

Luciano, Vida de Demônax, 



A alguém que lhe dizia: "filosofas sem saber nada.'", 
Diógenes falava: "se finjo sabedoria, isto também é 

filosofar". 
Diógenes Laércio, Vidas e opiniões dos 

filósofos ilustres. 
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D.L. - Diogenes Laertius. Lives of eminent philosophers. 

SSR - Giannantoni, G. Socratis et socraticorum reliquiae. 

(os algarismos romanos indicam a escola filosófica e as 

letras o filósofo a que o fragmento se refere). 
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INTRODUÇÃO 

O PROBLEMA EM TORNO DOS CÍNICOS 

O cinismo é o que há de mais elevado sobre a terra; 
para alcançá-lo são necessários os dedos mais 

delicados e os pulsos mais bravos. 
Nietzsche, Ecce Homo. 

Cinismos 

O assunto do presente trabalho é o cinismo antigo. Mas, 

como modo de introduzi-lo, evoco um fato contemporâneo. 

Algum tempo atrás, o jornal O Globo trouxe uma entrevista 

com o filósofo alemão Peter Sloterdijk, que alguns anos antes 

alcançava um insólito êxito comercial com o seu Kritik der 

zynischen Vernunft mais de quarenta mil cópias vendidas 

logo nos primeiros meses. Nessa entrevista o que realmente se 

destacou, dada a inanição de seu conteúdo filosófico, foi o 

principio de um divertido tumulto provocado pelo temperamento 

explosivo - e, diria, muito pouco "cinico" - do entrevistado 

(amainado, segundo a repórter, depois de muita explicação, 

por alguns goles de vinho e um convite para um cardápio 

macrobiótico): em certa altura, a conversa é quase 

interrompida com a irritação do filósofo ao ser convidado a 

^ Sloterdijk, Peter. Kritik der zynischen Vernunft, 2 vols. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983. 
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comentar a avaliação de um critico severo que classificava a 

obra como uma "disneylândia filosófica"^. 

O livro em questão analisa o fenômeno do cinismo, 

entendido como a moderna consciência cinica ou a falsa 

consciência ilustrada, resultado invertido da ilustração, e 

contra ela opõe um quinismo restaurado, cuja força o autor 

entendeu buscar na longínqua Sinope. 

A critica é dirigida ao cinismo, definido como a falsa 

consciência ilustrada, produto da ideologia politica da 

modernidade que deliberadamente frustrou qualquer relação 

erótica com o conhecimento, tomando por máxima a equação 

"saber é poder", ampliada ainda em "poder é saber", Numa 

quase nostalgia da ingenuidade da filosofia primeira - que, 

revalidando Nietzsche, ele pretende converter em uma ciência 

alegre - Sloterdijk se inspira no quinismo grego, retendo 

dele sobretudo a sua insolência e seu caráter iconoclasta. Do 

quinismo ao cinismo, na visão do autor, há um percurso 

histórico que deteriorou uma forma radical de racionalidade. 

Por uma correção ortográfica uma mesma palavra define dois 

conceitos diametralmente opostos, como também são 

considerados opostos o cinismo filosófico dos antigos e o 

conteúdo semântico vulgar do adjetivo cínico. Opostos talvez, 

mas de modo algum independentes, deve-se acrescentar^. 

^ Tratava-se de Michael Serrar, do General Anzeiger de Bonn. 
^ As diferenças e relações entre o cinismo antigo e o moderno, 
bem como o contraste entre quinismo e cinismo, constiutem o tema 
de Niehues-Prõbsting (1979). 
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Seria, de fato, sedutor enxergar na modernidade, a 

exemplo do que ocorre com o ceticismo, o exercicio de um 

pensamento cínico, desenvolvido na esteira do fenômeno 

homônimo ocorrido na antigüidade. Mas mais conveniente foi, 

entendida a continuidade do conceito, postular a inversão do 

seu sentido. É a perspectiva adotada, antes de Sloterdijk, 

também por André Glucksmann\ Para os que se inclinem para o 

primeiro caminho, as dificuldades são naturalmente muitas, e 

a principal o fato de que o cinismo antigo jamais 

reivindicou, por esforço próprio, o estatuto de escola, 

decorrendo dai a ausência de doutrinas formalmente 

estabelecidas que caberia desenvolver. Restam os topoi 

cínicos, estes sim passíveis de aplicação na critica de 

certos fenômenos contemporâneos. O "cinismo moderno", como 

estratégia critica, voltado seja para a filosofia seja para 

as ciências sociais, pode ser definido como uma consciência 

reativa e isto parece-me coerente com a sua manifestação na 

antigüidade, mas não creio ser possível encontrar hoje 

filósofos cínicos, que muito provavelmente não estariam na 

academia nem no mercado editorial. 

De Sinope, Sloterdijk afirma virem as sua armas: a 

metralhadora giratória da insolência e da provocação, que 

fere os espíritos mais sensíveis e agrada tanto aos 

histriônicos. O que logra a critica pretensamente filosófica, 

que ajunta aos ingredientes do estilo - ética, moral, 

política, história, ideologia e também lógica, fenomenologia, 

'' Glucksmann (1981) . 
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metafísica - um mau gosto estrangeiro (como também 

estrangeiro foi Diógenes em Atenas)? Qual o resultado das 

"rajadas de urina contra o vento idealista", a genitália 

feita bandeira, ruidosas flatulências, porcaria em geral ? 

Do lado do público, entre os involuntários prosélitos do 

senso comum, o sucesso absoluto, pois a salada critica 

mostrou uma filosofia bastarda cuja necessidade de 

compreensão parecia ou secundária ou facilmente garantida 

diante de um discurso desviante: a "filosofia poluida" era 

mais divertida. Do lado da academia, prevaleceram a 

desconfiança e o desprezo reservado aos publicistas 

superficiais. Seria seguro admitir que estamos diante de um 

pensamento radical, cujo vocabulário cravante traduz uma 

visão aguda da perplexidade geral frente às idiossicrasias da 

contemporaneidade, mas que ao mesmo tempo evoca a consciência 

das eternas inquietudes humanas? 

De qualquer forma, permanecem no mesmo campo de visão, 

herdado da tradição critica, os pontos definidores do mundo 

contemporâneo - a automação, os vicios do capital, o 

totalitarismo, o reinado da informação, o ilusionismo 

religioso e todo o aparato da indústria cultural - e os 

desbotados ideais de liberdade, de felicidade e de triunfo da 

razão esclarecida. A obra pareceu incompreensível, apesar da 

linguagem clara. É mesmo provável que ilustre o destino de 

toda filosofia que tenha renunciado ao discurso iniciático e 
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ao jargão professoral", mas igualmente provável que o tenha 

feito com vistas à polêmica fácil. Vê-se, portanto, que os 

modernos repetem os antigos e que o ideal da atyphia se 

arrisca sempre a sucumbir aos vícios que busca combater. Uma 

vez que, como ocorre exemplarmente com a filosofia, o sucesso 

de público e a ■ qualidade real parecem ser extremos 

inconciliáveis, o punching out the enlightenment de 

Sloterdijk permanece atópico. 

Não se trata, aqui, de qualquer esforço no sentido de 

recuperar, para a obra do filósofo alemão, o mesmo perfil e 

alcance que o pensamento dos antigos cínicos assumiram no 

mundo grego, nem tampouco de propor a mesma relação de forças 

que um e outro possam ter tido com os seus respectivos 

contextos culturais e filosóficos (procedimento que suspeito 

ser tão inexato quanto pouco proveitoso) , mas de chamar a 

atenção para iim dado da acolhida que a Crítica recebeu, 

análogo á recepção do cinismo antigo. Ora, a oposição à 

ortodoxia acadêmica - ainda que a consideração dessa mesma 

academia seja desejada - reproduzida nos vários aspectos da 

obra, como os temas centrais e laterais abordados, o 

vocabulário, a alimentação contínua das polêmicas e o método 

desconcertante, despertou toda uma cadeia de desaprovações. 

Não apenas as desaprovações sistemáticas que configuram o 

debate entre "iguais", mas desaprovações que se revelam como 

^ Embora incorra, como acusa o apresentador da tradução 
espanhola, "na mais anticínica das virtudes, a verborragia" 
(Sloterdijk: 1989, p.8). Lembro que uma critica semelhante foi 
dirigida a Antistenes por Timon que, avaliando a quantidade e a 
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recusas integrais, de raiz ou como resultado de uma 

alteridade intransponível. A obra é instigante, mas 

lamentavelmente não é critica, escreveu um resenhista e, como 

num eco distorcido, quase podemos ouvir: 'isto não é 

filosofia'. O sugestivo epiteto, "disneylãndia filosófica", é 

ainda mais esclarecedor: de certa maneira, há ai "alguma" 

filosofia, mas não o bastante para resgatá-la do difundido e 

pouco preciso gênero da "pseudo-filosofia", ou então se trata 

de uma "meia-filosofia". Coube a essa "meia-filosofia" o 

destino inequívoco de, enquanto "disneylãndia", divertir, 

entreter, provocar o riso mas, de um modo geral, o que 

provoca o riso não deve ser levado a sério. Pareceu-me 

sintomático que um livro que tratasse justamente do cinismo - 

ainda que fosse pelo seu viés contemporâneo, mas retomando 

alguns de seus tópoi originais - tivesse uma tal acolhida. 

Assim, enquanto o sucesso de vendagem que obteve fazia 

recordar hoje o alcance de um modo de pensamento reclamado 

durante quase dez séculos ininterruptos por uma "multidão de 

filósofos", forçando-nos a procurar em outro lugar a 

justificativa para a sua inclusão no conjunto das chamadas 

"escolas socráticas menores", a desconfiança da academia, 

baseada na inflexível expectativa da filosofia como alguma 

coisa "séria", uma prática "elevada", redimensionava a 

posição dos antigos críticos com relação aos cínicos do 

período clássico e seus seguidores dos períodos helenistico e 

romano, que eram então detratados, entre outros motivos, pela 

diversidade das suas obras, o teria chamado de "tagarela prolixo" 
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sua grosseria e falta de seriedade e colocados, justamente 

por serem pn ottouôqíoi, à margem da cultura oficial. De algum 

modo, a recepção do livro de Sloterdijk constituia-se como o 

avatar de um antigo debate. 

Em parte, é no contexto desse debate que delimito minha 

abordagem do cinismo antigo, cujo sentido entendo estar 

vinculado à constituição histórica dos fragmentos relativos 

à escola cinica no quadro geral da filosofia antiga, 

constituição que se define, necessariamente, pelos modos e 

contextos de transmissão e apropriação. Trata-se, nesse caso, 

de dar especial relevo à via de acesso ao pensamento cínico, 

com a qual todo e qualquer esforço de compreensão está, 

implícita ou explicitamente, comprometido. Mais do que se 

reportar a uma tradição fragmentária - semelhante, portanto, 

à forma de aproximação a outras filosofias, a dos pré- 

socráticos, por exemplo - a tarefa do estudioso do cinismo 

será, sobretudo, a de, reconhecendo o valor de suas 

peculiaridades, lidar com um construto histórico formado por 

um conjunto de textos cuja diversidade - tanto de gênero e de 

intenção, quanto cronológica - é um traço marcante e cujo 

elemento comum é o caráter anedotário. 

Das fontes e suas edições 

O estudo e a interpretação do cinismo antigo têm, multo 

freqüentemente, esbarrado em duas questões que parecem sempre 

ÍD.L. vi. 18). 
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subjacentes a qualquer que seja o modo de abordagem ou 

aspecto particular que se deseje ressaltar. A primeira delas, 

de caráter "mais estrutural", é o problema da definição de um 

corpus cinico, isto é, o material com o qual lidará o 

estudioso. A segunda questão reside no conteúdo que se extrai 

desse material, ou, melhor enunciado, sobre o conceito 

possivel de cinismo dentro de um contexto filosófico. As duas 

questões estão, não há dúvida, intimamente relacionadas e 

discorrer sobre uma supõe, quase invariavelmente, o exame da 

outra. 

Todo o problema orbita em torno da questão das fontes, 

do uso que delas se faz, envolvendo o modo de considerá-las e 

classificá-las, bem como os critérios adotados para 

hierarquizar a sua importância. É o que determina, invariável 

e recorrentemente, toda tentativa de reconstrução da história 

do cinismo. Trata-se, porém, nesse caso, nem tanto da forma 

fragmentária com que nos chegaram os textos, mas, sobretudo, 

da forma literária na qual o pensamento cinico foi formulado, 

transmitido e reelaborado^. Muito diversificada e 

cronologicamente dispersa, pode-se dizer que a literatura 

cinica "transgride" a forma habitual na qual se espera 

reconhecer o pensamento filosófico. Essa "transgressão" 

decorre, em primeiro lugar, do próprio caráter da filosofia 

que é, antes de tudo, teórico e, por conseqüência, se 

"materializa" preferencialmente na forma de tratados 

teoréticos. Isto vale antes para o pensamento moderno do que 



22 

para o antigo, mas tal é, em todo caso, a perspectiva que 

prevalece e regula a reflexão filosófica. A continuação de 

qualquer filosofia consiste nas discussões, nos comentários e 

na critica que, no percurso da sua transmissão, é capaz de 

gerar. Assim, mesmo a "poesia" dos pré-socráticos ou a 

literatura dramática de Platão são abordadas da mesma 

maneira, tendo em vista que produzem teoria. Não é o que 

ocorre com o cinismo. O material no qual foi conservado é, na 

sua quase totalidade, de caráter anedótico-biográfico, 

sentenciai ou propriamente literário, em que as formas gregas 

da chreia e do apoftegma ocupam um lugar de destaque, 

abrigando, segundo o ponto de vista tradicional, pouca ou 

nenhuma teoria. 

Em segundo lugar, parece-me necessário adiantar que a 

peculiar situação do cinismo frente a outros produtos da 

reflexão filosófica deriva menos dos "acidentes" da 

transmissão, isto é, da sobrevivência material dos textos, do 

que do direcionamento dado pelos próprios cinicos à sua 

doutrina. Os cinicos foram reconhecidamente avessos a todo 

pensamento sistemático e, mesmo se chegaram a compor obras 

escritas (de fato, os catálogos antigos conservaram numerosos 

titulos de obras cinicas), toda a tônica recai sobre o modo 

de ser, de agir e de falar e, nesse sentido, transformaram-se 

em produtos extremos da tendência da antigüidade clássica de 

idealizar a figura do filósofo como modelo exemplar de 

sabedoria e, principalmente, alimentaram, no interior do 

® Cf. Niehues-Prõbsting (1996:329-31). 
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socratismo e a exemplo do próprio Sócrates, o mito do 

filósofo como uma individualidade excepcional'. O cinismo 

representa, portanto, uma ruptura na história da filosofia, 

tanto por relegar a um segundo plano, ou mesmo recusar, a 

matéria teórica, quanto por ter se fixado no terreno instável 

e impreciso da anedota. Na verdade, essas duas razões são 

solidárias e a segunda decorre naturalmente da primeira. Mas, 

se se admite a tese de Hadot®, segundo a qual, na 

antigüidade, qualquer escola filosófica envolvia uma escolha 

inicial por um certo modo de viver e a opção por uma visão 

global do universo, professada pelo filósofo na sua vida 

cotidiana, a maneira pela qual o cinismo se enuncia rompe 

apenas com uma concepção moderna de filosofia, enquanto que, 

no âmbito da filosofia antiga, realiza, porém de forma 

hiperbólica, uma tendência comum. 

Por outro lado, a moderna historiografia filosófica, 

ainda sob a influência da historiografia antiga - da qual as 

Vidas e opiniões dos filósofos ilustres de Diógenes Laérico é 

o principal exemplo - conservou, de certo modo, a mesma 

tradição anedótica, dando grande espaço às notas sobre a vida 

e as ações dos cínicos e, curiosamente, o volume de páginas 

dedicadas a eles é, em alguns casos, maior do que o dedicado 

aos filósofos que, por razões teóricas, são considerados mais 

importantes e mais significativos para a evolução da 

filosofia contemporânea. Mas enquanto o extenso livro sobre 

^ Cf. De Luise e Farinetti (1997: 1-17). 
® Hadot (1993;1995). 
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OS cínicos das Vidas de Diógenes Laércio (em que se destaca a 

seção sobre Diógenes de Sínope, comparável em tamanho apenas 

àquelas dedicadas a Platão e a Zenão estóico) harmoniza-se 

perfeitamente com o espírito do conjunto da obra, 

reproduzindo, embora com a sua idiossincrática complexidade, 

a mesma ordenação metodológica, o tratamento dado ao cinismo 

pela historiografia moderna parece se ressentir da carência 

de uma dimensão teórica mais evidente. Boa parte dos 

compêndios de história da filosofia antiga submetem a 

exposição do cinismo aos mesmos critérios adotados na análise 

da teoria platônica ou aristotélica e, sucumbindo às 

dificuldades inerentes a um pensamento "assistemático", 

freqüentemente se desviam num juízo impróprio sobre a 

historicidade do corpus anedótico e se esforçam por 

descobrir, por trás da causticidade derrisória dos cínicos, 

uma filosofia "válida"^. Naturalmente, o espaço dado a uma 

filosofia e a popularidade que ela alcança, sobretudo em 

contextos não filosóficos, não se confunde com a sua 

"profundidade", conceito que, como outros do mesmo gênero, 

depende muito mais da expectativa e dos critérios do 

historiador ou comentador do que do valor intrínseco do 

material que examina; de qualquer forma, toda a discussão 

insere-se no debate mais amplo em torno dos limites 

filosóficos da história da filosofia. 

® Sobre a validade filosófica da anedota, ver Neiehues-Prõbsting 
(1983) . 
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Vê-se, portanto, que o problema das fontes determina a 

recepção e a própria compreensão da filosofia cinica. 

Niehues-Prõbsting observa que, no periodo moderno, a 

transmissão do cinismo, segundo as formas da anedota e do 

apoftegma, foi, por duas vezes, seriamente questionada, e 

mesmo a viabilidade do seu conteúdo filosófico, diante das 

perspectivas propostas, ficava comprometida^". A primeira 

delas decorria da critica histórica baseada no modelo 

defendido por Pierre Bayle. Seguia-se, nesse caso, o 

procedimento de se submeter o vasto material legado da 

antigüidade ao critério da credibilidade histórica. O próprio 

Bayle chegou a aplicar o método em estudos de caso, como na 

análise de algumas anedotas em torno do encontro de Diógenes 

e Alexandre, e um seu sucessor, Christoph August Heumann, 

partiu dos mesmos princípios para examinar a legendária 

imagem de Diógenes e seu tonei. Tal modelo critico ainda 

perseverou no trabalho posterior de importantes helenistas 

alemães em torno da dificil Quellenforschung da tradição 

cinica, tais como H.Diels, E. Schwartz e K. von Fritz". 

Desnecessário dizer que tal perspectiva lançou no limbo 

da dúvida a pertinência filosófica do cinismo, já que a 

imensa literatura inicial se via drasticamente reduzida a um 

inexpressivo núcleo que sobrevivia ao perigoso crivo da 

Niehues-Prõbsting (1996: 330-1). 
Dials (1894); Schwartz (1911); Fritz (1926). Giannantoni 

(1990:iv, p.425), revendo a bibliografia sobre uma das mais 
controvertidas passagens da biografia de Diógenes cinico, 
precisamente o episódio da falsificação da moeda, classifica como 
critica "razionalistica" o método de Fritz, mas, de um modo 
geral, mantém-se na mesma perspectiva. 
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credibilidade histórica. Verificava-se que a maior parte das 

anedotas e informações biográficas sobre os cinicos estava ou 

contaminada por divergências e contradições internas, ou se 

desdobrava num sem número de versões, ou era produto da 

multiplicação de um mesmo tema envolvendo ora um, ora outro 

filósofo, personagens diferentes e, às vezes, sob muitos 

aspectos, aparentemente inconciliáveis^^. Ficavam, portanto, 

como que excluídas as anedotas e apoftegmas cuja importância 

no interior do corpus conservado era atestada justamente por 

sua repetição, recorrência e variação e que, por isso mesmo, 

pareciam indicar um outro caminho para o entendimento do 

Compare-se a confusão entre Antistenes e Diógenes como 
protagonistas da mesma anedota em Elias, In Porphirii isagogen et 
Aristotelis categorias 22b 40, p.l09, 18-22 (SSR V A 159) e em 
D.L. vi 39. Mas, mais contundente é o exemplo citado por 
Giannantoni (1990: iv, p.4): aquilo que em Gnomologium vaticanum 
743, n.6 (SSR V A 166) é atribuído a Antistenes, em D.L. ii 69 é 
atribuído a Aristipo e, inversamente, o que em Gnomologium 
vaticanum 743, n.37 é atribuído a Aristipo, em D.L. vi 6 o é a 
Antistenes. A dificuldade deste exemplo decorre do entendimento 
de que, como parece ficar demonstrado em Suda, s.v. 'ApíaxiTmoç, 
n.3908, a filosofia cínica divergia profundamente do pensamento 
de Aristipo. Já Gerhard (1912: 388-408) observava a mesma 
confusão e notava também, como depois o fizeram von Frltz (1926: 
42-46) e Hõistad (1948: 118-123; 131-8), que, principalmente a 
partir de Diógenes, a imagem do cinico oscilava entre o asceta 
rigorlsta e o hedonista relaxado. O tema especifico do prazer na 
ética cínica, que regula toda a discussão, escapa ao alcance do 
presente estudo; acredito, porém, que "contradições" como estas 
não podem ser abordadas apenas segundo o critério da 
autenticidade - independente do lado para o qual tendem as 
opiniões (Gerhard [op. clt., p.392] afirma que o hedonismo 
diogeniano é, na verdade, uma invenção, não contendo nada de 
histórico, enquanto Hõistad [op. clt., p.l31], pelo contrário, 
fala de um genuíno "ascetismo hedonista" na filosofia de 
Diógenes), mas requerem o cuidado de uma interpretação atenta ã 
evolução do cinismo, ã legitimidade do processo anedotário e ã 
cadeia significativa das "invenções" que a tradição conservou. 
Por outro lado, no exemplo citado, a própria simetria da inversão 
indica uma maior consistência na dupla atribuição do que se 
poderia supor no caso de um simples equivoco dos antologistas, 
sem excluir os possíveis pontos de contato entre as escolas 
cínica e cirenaica. Cf. Goulet-Cazé (1986: 42-52; 77-84). 
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cinismo, através da ampliação do sentido dos seus diversos 

desdobramentos e da maior possibilidade de confrontação com a 

doutrina de outras escolas. 

Apenas mais tarde, em reação ao criticismo histórico- 

filológico, reconheceu-se que o valor de uma anedota, isto é, 

seu significado .filosófico ou moral, não depende 

necessariamente da sua realidade factual ou da possibilidade 

de comprovação histórica. Mas, em todo caso, tendo em vista o 

rigor mesmo da análise filológica envolvida e o conseqüente 

aprofundamento nos detalhes da tradição - que garantem a sua 

validade metodológica - não se deve, parece-me claro, 

condenar a critica histórica como improcedente para o exame 

do cinismo, mas convém redirecionar o produto das suas 

conclusões, alertando para o fato de que não se pode buscar a 

filosofia cinica noutro lugar que não na "insegurança" da 

anedota e na diversidade da lenda". 

O segundo abalo sofrido pela base anedótica-biográfica 

da transmissão do cinismo, a que se refere Prõbsting, foi 

ainda mais deletério e teve sua origem na compreensão da 

história da filosofia tal como formulada por Hegel, em que se 

concluia o caráter não-filosófico da antiga historiografia 

filosófica. A partir dai, a história da filosofia ficava 

reduzida à história das idéias: apenas os produtos teoréticos 

dos filósofos - não mais as suas vidas - importavam para o 

De Luise e Farinetti (1997:94) escrevem sobre a imagem de 
Diógenes algo que, com certeza, vale para o cinismo em geral: "La 
lógica delia costruzione dei personaggio è un oggetto de indagine 
piü interessante delia verità storica relativa ali'indivíduo 
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novo modelo. A perspectiva da antigüidade tinha uma 

orientação radicalmente oposta, pois o filósofo era visto 

como um caráter exemplar e a sua vida era sentida como a 

verificação da sua doutrina, mas, segundo o novo paradigma, 

toda transmissão biográfica tornava-se obsoleta, supérflua ou 

desnecessária. Os . cinicos e, sobretudo, Diógenes, seu 

principal representante (com quem o próprio cinismo se 

confunde)^'', na medida em que não deixaram obras teóricas 

para além da própria existência - sendo que apenas por ela, 

ou seja, por sua exemplaridade individual e por sua 

idiossincrasia, fixaram-se como parte da cultura filosófica 

ocidental - foram alijados para as margens da história da 

filosofia, constituindo um capitulo de curiosidades^^. 

Diogene e 1'analisi delle fonti permette di porre in evidenza una 
coerenza di fondo". 

Pode-se pensar que outros filósofos e outras escolas, como 
Aristipo (e os cirenaicos) e Pirron tenham, por motivos 
semelhantes, sofrido a mesma "semi-exclusão". Para o segundo, no 
entanto, a situação é bastante diversa, tendo em vista a obra 
posterior de Sexto Empírico e a existência de um ceticismo 
moderno filosoficamente bem constituído - enquanto o cinismo 
passou a representar um vício de consciência na modernidade. De 
qualquer modo, o caso dos cinicos parece-me, de longe, o mais 
sintomático, dado o contraste entre a carência de material 
teórico e a abundância de material biográfico e anedótico. Na 
verdade, o cinismo foi um dos movimentos mais populares da 
filosofia antiga e, ainda hoje, é bem conhecida, entre outras, a 
imagem do filósofo que, com uma lanterna na mão, procura um homem 
em plena luz do dia. Sobre Aristipo consultar Giannantoni 
(1990:iv, pp.135-89) e a farta bibliografia ai indicada; sobre 
Pirron e o ceticismo antigo. De Luise e Farinetti (1997: 107-50), 
que também remetem para bibliografia especifica, destacando-se a 
coletânea organizada por Giannantoni, Lo scetticismo antico 
(Napoli, 1981). 

Escreve Niehues-Prõbsting (1996:331): "Even though they (the 
cynics) were still dragged along in the histories of philosophy 
in the nineteenth century and have begun to be excluded from them 
at an increasing rate only very recently, it was in fact the 
Hegelian understanding of the history of philosophy that pushed 
them aside into the curiosities at the margin of this history". 
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Com relação ao cinismo, o ponto de vista hegeliano é 

corroborado ainda pelo fato de o corpus cinico favorecer uma 

leitura em chave humoristico-literária e, ai, novamente se 

destaca o conjunto de anedotas em torno de Diógenes. Já 

Dudley percebia que as histórias sobre Diógenes cinico eram 

mais engraçadas {funnier) do que aquelas que Diógenes Laércio 

conta sobre outros filósofos^® e, por isso mesmo, se incluiam 

melhor em uma antologia do humor grego do que em uma 

discussão de filosofia^\ Mas se a reputação de Diógenes 

servia como um imã capaz de atrair uma boa anedota, não 

acredito que pudesse atrair todo tipo de humor, mas apenas 

aquele humor em que se reconhecesse um elemento cinico, 

conferindo ao conjunto uma coerência de fundo e uma nitida 

identificação entre a personagem - bem como o universo que 

ela representava - e o conteúdo especifico de cada anedota. 

Em outras palavras, ainda que as tomemos na sua dimensão 

cômica - e não me parece razoável desconsiderá-la - não se 

deve ignorar que as anedotas diogenianas carregam em si uma 

intenção representativa na escolha e na caracterização do seu 

protagonista e refletem, na imagem criada, a percepção 

pública da intenção cultural e filosófica dos cinicos^®. 

Dudley (1937:29, n.2): "Perhaps I may here be permitted to 
record the personal impression that the stories about Diogenes 
are decidedly funnier than those Diogenes Laertius tells about 
others philosophers. This may be due to a variety of reasons. 
Perhaps some of the apophthegraas, however they have been 
'contaminated' in detail, did originate with Diogenes; no doubt 
his reputation served as a magnet which would attract to itself a 
good story; lastly, the source of several such stories may be 
Bion de Borysthenes, who himself possessed a pretty wit". 

Dudley (1937:29) . 
Cf. De Luise e Farinetti (1997:93-4). 
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o problema em torno do cinismo, no que diz respeito ao 

seu modo de transmissão e, ao mesmo tempo, à sua permanência 

na tradição filosófica, não se esgota nesse juizo 

"ideológico" sobre o material disponível, mas prolonga-se na 

própria ordenação desse material, isto é, na sistematização e 

contextualização (ou na falta dela) dos fragmentos relativos 

ao movimento, sob a permanente dúvida a respeito daquilo que, 

com rigor, pode ser tomado como fonte fidedigna de expressão 

do seu conteúdo. Tal problema é visualizado hoje nos 

critérios de edição da literatura cinica, quando o objetivo é 

a apresentação do conjunto dos textos. 

Não são muitas as edições disponíveis e, mesmo assim, 

visam - salvo, talvez, o trabalho de Paquet que, de qualquer 

modo, não constitui uma edição e sim uma antologia em 

tradução - não o cinismo em si, mas um repertório dos cinicos 

conhecidos. Sob essa orientação, Mullach^® apresenta os 

textos relativos ao cinismo como parte dos fragmentos dos 

filósofos gregos em geral. Por outro lado, Giannantoni^° 

reúne apenas os textos em torno dos cinicos claramente 

vinculados à tradição socrática^\ 

Mullach (1860-1881). 
Giannantoni (1983-1985; 1990). 
Giannantoni (1990: iv, pp. 1-2): "II termine 'socratico' cosi 

come 1'espressione 'scuola socratica' vanno intesi nell'accezione 
che hanno assunto nella storia degli studi e possono quindi 
essere legittimamente usati in una raccolta che comprende 
personaggi come Teodoro 1'ateo, come Diodoro Crono, come Diogene 
di Sinope, come Cratete di Tebe, che certo sarebbe altrimenti 
dificille considerara 'socratici'. Ciò corrisponde dei resto alio 
stato delia tradizione antica, che non consente di separare 
nettamente le fonti relative ai Socratici veri e propri da quelle 
relative ai placita delle scuole con essi collegate, ma che non 
sempre possono essere attribuiti direttamente ai cosiddetti 
'fondatori'". 
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Tendo em vista que o seu objetivo é, não só a 

apresentação exaustiva das fontes relativas a Sócrates 

exceto, por motivos óbvios, a obra platônica, a obra 

socrática de Xenofonte e as Nuvens de Aristófanes - mas 

também fornecer aquelas fontes que nos informam sobre a 

evolução do socratismo e da constituição das chamadas 

"escolas socráticas", Giannantoni inclui somente os textos 

alusivos a Antistenes, Diógenes de Sinope, Onesicrito de 

Astipaléia, Filisco de Egina, Menandro Cinico, Hegésias de 

Sinope (a estes dois últimos é reportada uma única passagem 

de Diógenes Laércio [D.L. vi 84], em que ambos, ao lado do 

mencionado Filisco, são apenas referidos como discípulos 

[|ia0r|Taí] de Diógenes de Sinope), Mônimo de Siracusa, Crates 

de Tebas, Hipárquia, Metrocles, Trasilo e Menedemo Cinico. 

Não há dúvida de que estão contemplados os nomes mais 

expressivos da escola, o que, além do método criterioso e do 

consistente aparato critico, faz das socraticorum reliquiae 

um instrumento indispensável para o estudo do cinismo. 

Entretanto, dada a exclusão de filósofos também importantes 

associados ao cinismo, embora menos diretamente vinculados à 

tradição socrática ou ligados a ela através da Academia, como 

Bion de Boristenes, torna-se necessário utilizar uma 

considerável bibliografia complementar na composição de um 

único objeto de estudo^^. Além disso, as coletâneas 

A situação de Bion é peculiar. Diógenes Laércio o inclui no 
livro dedicado aos discípulos de Platão, afirmando que no 
principio ele seguia a doutrina da Academia, mas posteriormente 
aderiu à doutrina cinica, adotando o manto e a sacola (D.L.iv 
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existentes normalmente abandonam os fragmentos relativos aos 

cinicos anônimos ou ficticios, os textos em que o cinismo 

exprime-se de modo impessoal ou genérico, os chamados àôÉOTTOTa 

ou dôr|Aa outivoç, e mesmo as obras "imitativas" - como, por 

exemplo, as de Luciano. Esta é, precisamente, a principal 

dificuldade quando se busca uma leitura do movimento cinico 

como um produto mais abrangente do pensamento grego, e não 

tanto voltada para personagens especificas ou como expressão 

tardia do socratismo: tais textos, se desprezíveis para o 

exame do cinismo segundo uma abordagem "histórica", de forma 

alguma deixam de guardar uma versão legitima do seu 

conteúdo^^. 

Nesse sentido, a intenção do presente estudo, embora 

concentrado, por questões de objetividade e tempo, nos 

fragmentos relativos a Diógenes, é uma leitura do cinismo 

antigo segundo a múltipla compreensão da antigüidade e não a 

busca da "genuina" filosofia do Sinopeu, depurada da lenda e 

da imaginação dos biógrafos - busca cujo sucesso suspeito 

ser, no estágio atual dos nossos conhecimentos, inalcançável. 

51). Os fragmentos relativos a esse filósofo foram reunidos e 
comentados por Kindstrand (1976). 

Aparentemente atenta a essa dificuldade, Goulet-Cazé (1986:231- 
48; versão revisada em 1996: 38 9-413) elaborou um útil repertório 
dos filósofos cinicos conhecidos, em que oferece breves notas 
sobre cada nome, indicando ainda os loci fontium. Contém as 
seguintes seções: i. cinicos cuja existência histórica é 
confirmada; ii. os cinicos anônimos; iii. personagens cuja 
participação no cinismo é incerta; iv. os cinicos das Cartas 
pseudo-epigráficas; v. os cinicos provavelmente ficticios postos 
em cena nas obras literárias; vi. um cinico por equivoco; vii. 
personagens não cinicos qualificados de "cães" e viii. alguns 
títulos de obras em que está presente a palavra "cão". Na 
verdade, não há nenhuma edição reunindo os fragmentos relativos 
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Segundo a perspectiva que adoto, Diogenes converte-se em um 

dos depositários - não o único, mas o mais importante deles, 

sem dúvida - de uma certa idéia de cinismo, a qual, em todo 

caso, não está isenta de se exprimir em outras personagens 

qualificadas de cinicas, nem de ser formulada sob a 

generalidade de sujeitos anônimos ou ainda de emergir da 

simples descrição de atitudes e comportamentos reputados como 

cinicos^''. Em outras palavras, o objetivo é uma 

"prosopografia" do cinismo antigo segundo a variedade das 

suas feições, para as quais Diógenes, inúmeras vezes, 

emprestou seu nome. 

Com relação ao material propriamente dito, pode-se 

tentar, para o cinismo, o mesmo procedimento adotado na 

classificação das fontes de outros produtos culturais da 

antigüidade, ou seja, dividi-las em fontes primárias e 

secundárias^^. Ao primeiro grupo caberiam as genuinas obras 

dos cinicos, isto é, os escritos que nos foram transmitidos 

sob o nome de algum cinico; no segundo grupo estariam 

incluídas obras sobre o cinismo em geral ou sobre filósofos 

cinicos escritas antes do final da antigüidade. Não é dificil 

perceber a insuficiência e as dificuldades envolvidas nessa 

ao cinismo realizada segundo a abrangência que tal repertório 
sugere. 

Um exemplo interessante da constituição da idéia de cinismo, e 
que, embora mencionado por Goulet-Cazé (1986:247; 1996:413) no 
seu repertório de filósofos cinicos, não consta em nenhuma das 
coletâneas sobre a escola, é o seu uso "retroativo" quando 
Demônax, segundo a biografia que lhe dedica Luciano, define 
Tersites, a conhecida personagem homérica (Cf.Ilíada ii, 211 e 
ss.), como um "orador cinico": 'Eni^vei Sè kqí tòv Gepairriv i5ç Kuvikóv 
Tiva Sripriyópov (Luciano, Vida de Demônax 61). 

Cf. Navia (1996:8). 
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divisão, se adotada de maneira rigida e sem ressalvas 

paralelas. 

A principal característica do conjunto de textos que, 

com alguma segurança, pode ser considerado como fonte 

primária do cinismo é a sua extrema exigüidade. Da primeira 

geração de filósofos cinicos incluem-se apenas as duas 

declamações atribuídas a Antistenes, Ajáx ou do discurso de 

Ajáx e Odisseu ou do discurso de Odisseu - os únicos textos 

integrais dentre os mais de sessenta titulos conhecidos do 

autor^® - e uma coleção de fragmentos do mesmo Antistenes, de 

Diógenes e de Crates. Contra essas duas declamações pesa a 

dúvida da autenticidade, mantendo aceso um vivo debate que 

trata ainda dos critérios de datação e dos elementos 

retóricos, notadamente gorgianos, da argumentação^''; além 

disso, convém lembrar a discutida participação de Antistenes 

no movimento - tema que retornará adiante - o que, a julgar 

pela posição de Dudley"®, poderia exclui-lo de uma coletânea 

dos autores genuinamente cinicos. Com relação à série dos 

fragmentos a situação é ainda mais complicada e fica bem 

exemplificada com o material que diz respeito a Antistenes. 

Segundo a divisão proposta por Caizzi^% na sua edição dos 

fragmentos relativos a esse filósofo, caberiam no grupo das 

fontes primárias o que a autora inclui nas seções "fragmentos 

Cf. D.L. vi 15-18. 
Para o estado atual da questão, consultar Giannantoni (1990: 

iv, pp. 257-64). Ver também as notas de Caizzi (1966: 89-92) 
sobre as duas declamações, na sua edição dos fragmentos de 
Antistenes. 

Dudley (1937) . 
Caizzi (1966) . 
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de obras precisas" e "fragmentos de obras não precisáveis", 

indicando, como se espera, a diversa natureza desses textos, 

tanto diante das seções precedentes - "catálogo", 

"testemunhos sobre as obras" e "declamações" (na qual figuram 

o Ajáx e o Odisseu) - quanto diante das seguintes - "noticia 

biográfica" e "anedotas". Atribui-se, assim, uma precedência, 

do ponto de vista da autenticidade, a esse conjunto de 

fragmentos, No entanto, nem sempre fica clara ou plenamente 

justificada, pela leitura do texto, a sua condição de 

fragmento, seja de uma obra precisa ou não; em outras 

palavras: não há um critério rigoroso que estabeleça que um 

determinado texto se inclua melhor na seção de fragmentos do 

que na seção doxográfica, ou até mesmo, em casos extremos, na 

anedótica. É o que procura demonstrar Giannantoni quando 

questiona a inclusão na categoria dos fragmentos de certas 

passagens, como as tomadas de Aristóteles e seus 

comentadores, que se referem não a Antistenes ou a qualquer 

uma de suas obras, mas aos 'AvriaBeveioi e a sua doutrina sobre 

a impossibilidade de definir o tí 

O problema fica mais claro quando se compara a edição de 

Caizzi com a velha edição de Antistenes realizada por 

Winckelmann^^ e com o primeiro capitulo da recente antologia 

em tradução francesa de Paquet^^. Winckelmann, numa divisão 

mais concisa, propõe as seguintes seções: (1) fragmenta, que 

Giannantoni (1990:iv, p.9). Trata-se de Aristóteles, Metafísica 
H 3, 1043b 4-32 e do comentário ao mesmo passo (b 23) atribuído a 
Alexandre de Afrodisias (Caizzi 44a e 44b; SSR V A 150). 

Winckelmann (1842). 
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inclui, entre outros titulos, o Ajáx e o Odisseu, (2) incerta 

e (3) apophthegma. Já a coletânea de Paquet, com 

incompreensíveis omissões (note-se por exemplo a 

surpreendente exclusão do Ajáx e o do Odisseu) e 

metodologicamente duvidosa^^, baseando-se na divisão de 

Caizzi, apresenta cinco partes: (1) "vida e obras", (2) 

"fragmentos de obras precisas", (3) "fragmentos de obras não 

identificáveis", (4) "máximas diversas" e (5) "anedotas". 

Embora aparentemente orientados pelo mesmo critério da 

remissão explicita a uma obra de Antistenes, as discrepâncias 

são notáveis^". Assim, não se compreende bem o que leva 

Paquet a excluir de sua antologia toda a parte relativa à 

interpretação homérica, enquanto Caizzi a inclui como 

fragmentos de obras não precisáveis, ao passo que 

Winckelmann, por seu turno, agrupa os mesmos textos na sua 

primeira seção, sob o titulo de homérica, ao lado dos 

fragmentos de obras precisas. Com relação ao Héracles, a 

situação é ainda mais sintomática: Caizzi relaciona como um 

fragmento dessa obra o Gnomologium Vatiacum 743, n.ll (Caizzi 

28; SSR V A 95) , ignorado por Winckelmann, em que Héralces 

nem é mencionado. Evidentemente o procedimento de Caizzi não 

é aleatório ou acidental, mas fundamenta-se no conteúdo do 

Paquet (1990, Ia. ed. 1975). 
Tampouco se compreende a opinião de Navia (1996:32, n.l4), que 

considera a publicação de Paquet "a mais compreensiva coleção" 
das fontes cínicas. É inadmissível que, tanto nesta quanto na 
obra anterior (Navia [1995], curiosamente uma bibliografia 
anotada sobre o cinismo), não seja sequer mencionada a 
inestimável contribuição de Giannantoni para o conhecimento da 
herança socrática. 
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texto que apresenta boas razões para aproximá-lo do provável 

tema daquela obra^^; além disso, um trabalho de edição de tão 

peculiar conjunto de textos não pode prescindir das hipóteses 

que a critica histórica e comparativa tem elaborado, mas o 

que conserva o risco de se separar as fontes em primárias e 

secundárias é justamente a ausência de uma justificativa 

textual adequada, o que, no caso do cinismo, não é raro. 

Sob esse aspecto, o Político apresenta o problema 

inverso: Caizzi apresenta uma passagem de Heródico, colhida 

em Ateneu, como seu único fragmento. Trata-se, no entanto, de 

um texto cuja forma e conteúdo pouco autorizam a tomá-lo como 

um verdadeiro fragmento, embora traga o nome da obra em 

questão e confirme a autoria de Antistenes: 

o seu diálogo Politico contém uma acusação contra 
todos os demagogos de Atenas 

Passagens como esta, por sua própria característica, estariam 

melhor situadas numa seção doxográfica ou, no caso da divisão 

proposta por Caizzi, no grupo de testemunhos sobre as obras. 

De modo semelhante, Winckelmann recolhe, como fragmentos 

do Eroticus, designando, evidentemente, o titulo Flepi 

naiôoTTOiíaç q nspi yáfjou spioTiKÓç, tal como aparece no catálogo de 

Diógenes Laércio, as seguintes passagens: Clemente 

Alexandrino, Stromata ii, xx 107, 2-3 (Caizzi 109a; SSR V A 

Cf. Giannantoni, op. cit., pp. 8-11. 
Cf. Caizzi (1966: 95-7); Giannantoni (1990:iv, pp.309-22). 
Herodicus ap. Athen. v 220d (Caizzi 43; SSR V A 204): ó 5è 

noAiTiKÒç aÚTOu ôidAoyoç ónróvTuv xaTaSpopi^v Trepiexei tójv 'ABrívriaiv Sripaywyúív. 
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123), Xenofonte, Banquete iv 56-64, D.L. vi 3 e D.L. vi 11. 

Caizzi, por seu turno, não elenca esta obra e os fragmentos 

referidos são agrupados na seção das não precisáveis, da 

mesma forma que Paquet os reúne em "vida e obra", exceto o 

longo trecho de Xenofonte, que curiosamnte figura na seção 

"máximas diversas".- Sobre a mesma obra, Giannantoni afirma 

não ter sido conservado nenhum fragmento e, de fato, naquelas 

passagens o titulo não é mencionado^^. Assim, de modo 

coerente, ele recolhe as mesmas passagens de Diógenes 

Laércio, às quais acrescenta ainda D.L. vi 4 e D.L. vi 10, 

bem como Clemente Romano, Homiliae v 18, 147 (Caizzi 116; SSi? 

V A 59) , definindo-as como quid Antisthenes de generatione et 

de nuptiis senserit, deixando claro tratar-se de uma 

suposição baseada no seu possivel conteúdo; por outro lado, a 

passagem de Xenofonte, que não é reproduzida na integra 

(encontram-se apenas os passos 61 a 64), consta em "de 

Antisthenes socratis discipulo", enquanto o fragmento de 

Clemente Alexandrino vem na seção "Antisthenis placita 

varia". É provável que, neste caso, as divergências estejam 

relacionadas com a dificuldade de se discernir, no interior 

do corpus antistênico, uma reflexão de caráter politico sobre 

o casamento e a reprodução, e uma mais abrangente teoria 

38 
moral sobre o amor e o prazer . 

Dificuldade da mesma natureza, ou seja, de vinculação 

dos fragmentos aos títulos das obras, é reconhecida por 

Giannantoni (1990: iv, p.277-9). 
Sobre o assunto ver Brancacci (1993) . 
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Caizzi ao agrupar toda uma série de textos sob uma dupla 

intitulação: Kõpoç q nepi ^aoiÁeíaç - 'AÀKiPiáSqç, que Giannantoni 

considera separadamente. Winckelmann não atribui ao 

Alcibíades nenhum fragmento e relaciona noutras partes esses 

mesmos textos, enquanto Paquet faz referência apenas à parte 

de um deles - Ateneu v 216b (Caizzi 33; Caizzi 129; SSR V A 

200) - em que a omissão do nome de Alcibiades e o conseqüente 

prejuizo do contexto indicam claramente a desconsideração 

desta obra^^. Pelo contrário, mas repetindo o mesmo tipo de 

oscilação, Caizzi não reconhece qualquer fragmento do 

'A/\rj9£ia, e aqueles que tratam da doutrina lógica de 

Antistenes (impossibilidade de contradição e teoria da 

definição), os mesmos que Winckelmann relaciona a este 

titulo, são reunidos por ela como fragmentos de obras não 

precisáveis; mas, um breve trecho de D.L. vi 1 - único 

mencionado por Giannantoni como fragmento sobre esta obra e 

que nada nos informa explicitamente do seu assunto, apenas 

indicando que tanto o 'AArjdsia quanto o npoTpenriKÓç são os 

textos que melhor (^ioAiara) representam o periodo de 

influência gorgiana da produção de Antistenes - aparece na 

seção "testemunhos sobre as obras". 

Com boas razões, Giannantoni reúne num único grupo um 

outro conjunto de textos, que, evidentemente se repetindo, 

tratam da prioridade do "desaprender as coisas más" sobre 

todas as outras disciplinas, e os apresenta em relação com o 

Sobre o Alcibíades e sua relação com o Ciro ou sobre a realeza, 
ver Caizzi (1966: 97-8) e Giannantoni (1990: iv, pp. 347-9; 295- 
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Ciro, mas apenas em um deles tal nome aparece''"; a 

associação, também nesse caso, se dá pelo conteúdo, mas 

Caizzi, embora adotando noutros pontos o mesmo procedimento, 

arrola os passos de Arsenius e Estobeu como fragmentos do 

Ciro, enquanto D,L. vi 7 (Caizzi 174) é classificado como 

anedota. 

Os exemplos citados, aos quais muitos outros poderiam 

ser acrescentados, num continum quase infindável, demonstram 

a dificuldade dos editores diante da dispersão e da imensa 

variedade do corpus cinico. Entretanto, parece-me claro, 

aquilo que poderia ser considerado como uma falta de rigor 

com relação aos principios de classificação e disposição do 

material - por exemplo: a indicação precisa de uma citação 

textual posta em contraste com os textos de caráter 

interpretative ou doxográfico - deriva, na verdade, da 

impossibilidade de se determinar um critério rigoroso quando 

se busca uma sistematização absoluta. Diante disso, no caso 

da divisão proposta por Caizzi, uma "correção" possivel, que 

certamente minimizaria, pelo menos em parte, os possiveis 

equivocos, seria, por um lado, distinguir os fragemntos das 

obras - precisáveis ou incertas - daqueles que são, na 

308) . 
Cf. SSR V A 87. Arsenius, Violetum p.502, 13-14 : Kupoç ó PaaiAeòç 

âpü)Tri0EÍç TÍ dvayKaiÓTttTOv efri ^láGrj^ia, "tò ànonaGeTv ", £(t)q, "tò Kaxá" (Caizzi 
21a). Estobeu ii 31,34: ó auTÒç [scil. Antisthenes] èpü)Tri0£iç, tí 
àvayKaiÓTttTOv err] páGr^a "tò ànopaGelv ", "tò xaKá" (Caizzi 21b) . D.L. 
vi 7: èpü)Tri0£iç tí t(jv naGrjpáTwv àvayKaiÓTOTOv, "tò TTEpiaipeTv", £(()ri [scil. 
Antisthenes], "tò dmonovOávEiv" (Caizzi 174). Cod. Neapolit. ii D 22 
n.9: 'AvTia0£vr|ç èpwTriGEÍç- "tí èotiv âpiOTOv pd0r|pa;" £(})ti- "tò dTTO^ia0£Tv tò 
Koxà". Vale observar que o mesmo dito é atribuído a Sócrates em 
Maximus Confessor, Loci communes xvii 40. 
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verdade, fragmentos sobre as obras, conferindo a eles o 

devido caráter doxográfico e, por outro lado, marcar a 

relação entre certas passagens e os titulos das obras quando 

esta relação estiver baseada na suposição de uma pertinência 

temática. É o que pretende Giannantoni com a disposição que 

adota: após os testemunhos sobre a vida, sobre a obra e sobre 

a escola, repetem-se todos os titulos de obra conhecidos (no 

caso de Antistenes e Diógenes, são reproduzidos segundo o 

catálogo de Diógenes Laércio) e, após cada um, os fragmentos 

em que aquele titulo é expressamente citado e, depois, 

separados por asteriscos, os fragmentos que pelo conteúdo 

podem ser conduzidos ao possivel argumento da obra em 

questão. 

Todo o problema, mesmo enfrentado com tamanho escrúpulo 

metodológico, tem, como observa o mesmo Gainnantoni''^, uma 

raiz objetiva que não se pode eliminar: na ausência de 

citações literais - a transcrição de trechos de obras 

poéticas pode, por exemplo, garantir essa literalidade 

através da unidade métrica do verso^' - ou na ausência de 

Gainnantoni (1990: iv, pp.9-10). 
Poucos são os textos que oferecem tal segurança: entre aqueles 

atribuídos a Diógenes, uma única passagem de uma de suas 
tragédias, lamentavelmente não identificada, em Clemens 
Alexandrinus, Stromata ii, xx 119, 5-6 (SSR V B 135), ignorada 
por Paquet. Comvém mencionar que os outros textos em verso que 
aparecem, por exemplo em Diógenes Laércio, são citações feitas 
pelo filósofo a partir de Homero ou dos poetas trágicos. 
Entretanto, alguns dos poemas de Crates, cuja situação, desse 
ponto de vista, é bem melhor, mesmo tendo caráter parodistico, 
constiutem fragmentos de obras autênticas, como no caso do poema 
Pera (D.L. vi 85); cf. também D.L. ii 118; D.L. ii 126; Plutarco, 
De vitando aere alieno 7, p.830c {SSR V H 69); Clemens 
Alexandrinus, Stromata ii, xx 121, 1-2 (SSR V H 71); Plutarco, De 
tvenda sanitate praecepta 7, p.l25f {SSR V H 72); Teles p. 14, 3- 
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remissões explícitas à obra e ao autor, é praticamente 

impossível proceder a uma distinção segura entre fragmento, 

testemunho, apoftegma e anedota, assim como estabelecer as 

nuanças internas que cada uma destas modalidades de expressão 

pode abrigar. Portanto, aceitar os limites da sistematização 

impostos pelas peculiaridades do material disponível, 

significa reconhecer, no caso da filosofia cínica, a absoluta 

prevalência quantitativa das chamadas fontes secundárias - na 

sua imensa variedade tipológica - sobre as primárias. 

Convém mencionar ainda que as divergências entre os 

editores modernos refletem, de certa maneira, o perfil 

metodológico da principal obra da antigüidade que nos informa 

sobre os filósofos cínicos: as Vidas e opiniões dos filósofos 

ilustres, de Diógenes Laércio, apesar de manterem, de um modo 

geral, um sistema razoavelmente constante para cada uma das 

biografias apresentadas - reproduzindo, nesse sentido, o 

esquema tradicional das "sucessões" helenísticas, a saber: a 

pátria, os pais, os mestres, notícias biográficas, 

apoftegmas, a morte, os escritos e os homônimos - apresentam, 

em particular no livro VI, dedicado ao cinismo, uma série de 

contradições internas que prejudicam uma compreensão imediata 

e dificultam o reconhecimento da sua validade 

historiográfica. Também o seu caráter composite, isto é, o 

fato de constituir uma compilação de compilações, cujos 

15,2 (Estobeu iii 1, 98) {SSR V H 73); D.L. vi 86; D.L. vi 92; 
Antologia Palatina x 104 (SSR V H 77); Estobeu iv 50,5 6 [SSR V H 
82); Teles p. 44, 2-9 (Estobeu iv 33, 31) {SSR V H 83); Juliano, 
Or. ix 17, 199c-200b; Estobeu iv 50, 8, 
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textos que serviram de base dificilmente são determináveis, 

e a aparente ausência de redação final são traços que pesam 

contra uma sistematização satisfatória do material relativo 

ao cinismo. O leitor do tratado laerciano tem, de fato, a 

sensação de estar penetrando num labirinto onde faltam pontos 

de apoio e referências seguras"^. Para ficar num único 

exemplo, basta citar D.L. vi 72, em que o autor nos informa 

sobre o pensamento politico de Diógenes, cujo aparente 

contraste da necessidade da lei (vófioç) e da constituição da 

cidade (TToAiT£Ú£a0ai) com a idéia do cosmopolitismo (|jóvr|v t£ 

ôp0nv TToAiTEÍav eivai tiiv èv KÓaucu) e da comunidade de mulheres e 

crianças, apresentada logo em seguida, pôde ser explicado 

pela interferência de um silogismo estóico atribuído a 

Cleanto''"'. 

Dentre todas as conseqüências decorrentes do quadro 

exposto, o que desejo de fato sublinhar é a extrema 

dificuldade de se distinguir caráter histórico e caráter 

literário-anedótico no interior do corpus cinico, sobretudo 

na parte relativa a Diógenes, cuja situação é ainda mais 

complexa do que a de outros cinicos, tendo em vista, em 

primeiro lugar, as suspeitas, existentes já na antigüidade, 

sobre a sua produção escrita''^ e, em segundo lugar, como já 

Goulet-Cazé (1990:3882). 
Cf. Goulet-Cazé (1982). Sobre Diógenes Laércio consultar a 

introdução de H.S.Long às Vidas (em Diógenes Laércio [1991]), que 
observa que, além da pouca informação segura existente sobre a 
sua vida, a própria forma do seu nome é controversa. Consultar 
também Giannantoni (1990: iv, pp.17-32) e o detalhado estudo de 
Goulet-Cazé (1990), sobre a estrutura de composição do livro vi 
das Vidas. 

Cf. D.L. vi 80. 
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mencionado, o uso privilegiado do seus nome e imagem na 

veiculação de um anedotário mais ou menos bem definido e em 

diversas composições literárias que se estendem até a 

modernidade''®. Nesse sentido, meu ponto de vista se opõe 

frontalmente ao de Hõistad"^ quando tenta destacar o Diógenes 

histórico da so-called Diogenes legend, vinculando apenas ao 

primeiro a filosofia cinica. Todo o seu estudo fundamenta-se 

no uso da doxografia como material primário, desde que 

elimidados os textos de caráter anedótico; em outras 

palavras: qualquer anedota só adquire valor se puder ser 

relacionada com a doxografia. Em direção contrária e 

aceitando a dificuldade de se separar o joio do trigo ou de 

se descobrir a verdade por debaixo da lenda, busco argumentar 

que tal dificuldade pode se trasformar, de obstáculo a ser 

superado, na própria chave de interpretação do lugar e 

sentido do cinismo na história da filosofia ocidental. Não se 

trata, repito, de uma recusa da critica histórica na 

determinação das diversas interferências na doutrina de 

Diógenes e seus seguidores, mas dela o que considero ter 

maior importância são os processos de constituição da 

tradição cinica que são trazidos à luz, bem como os motivos e 

interesses que os norteiam. Além do mais, o testemunho antigo 

sobre qualquer filósofo ou escola, por mais bem determinado 

Um bom exemplo da apropriação da tradição cinica pela 
modernidade, em que às informações extraídas das fontes antigas 
se associa a ficção contemporânea, é a obra de Wieland, publicada 
em 1770, Socrates mainomenos, oder die Dialogen des Diogenes von 
Sinope aus einer alten Handschrift. 
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que seja, não pode ser tomado como um dado puramente 

objetivo, uma vez que se insere no jogo dos produtos 

culturais, exigindo, portanto, a sua contextualização. É bem 

verdade que, como admite Giannantoni"®, falaremos de um 

Diógenes irreal e jamais existido se buscássemos consitui-lo 

a partir de fontes tão diversas como Epiteto, Dio Crisóstomo, 

Luciano, Juliano apóstata, um padre da igreja e as epistolas 

pseudo-epigráficas transmitidas sob seu nome''^, mas a idéia 

de cinismo, como parte de uma história cultural, ultrapassou 

a temporalidade dos seus sujeitos. 

Enfim, sobre a investigação dessa história, no seu 

conjunto ou em suas partes, é oportuno reproduzir a conclusão 

do mesmo estudioso: 

"Todavia esta história da cultura é ainda muito 
pouco conhecida, e para ser reconstruída há a 
necessidade de competências diversas: é desejável 
que o progresso dos estudos permita, superando 
velhos compartimentos estanques, lançar sempre 
maior luz sobre este cruzamento de pesquisas 

Hõistad (1948); cf. p.l7: "Besides the evidence of the 
doxographies we should also regard as primary material pure 
quotations which have no anecdote character" (itálicos do autor). 

Cf. Giannantoni (1990: iv, pp.12-3). 
Sobre as epistolas cínicas, ver Malherbe (1977). 
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filológicas, arqueológicas, históricas^ literárias 
e filosóficas"^'^. 

Ibid., p.13: "Tuttavia questa storia delia cultura è ancora 
troppo poco conosciuta, e per essere ricostruita ha bisogno di 
competenze diverse: è augurabile che il progresso degli studi 
consenta, superando vecchi compartimenti-stagno, di fare sempre 
luce su questo intreccio di ricerche filologiche, antiquarie, 
storiche, letterarie e filosofiche". 



CAPÍTULO 1 

CINISMO: FILOSOFIA OU ESCOLA DE BUFÕES? 

(Alguns sintomas da recepção do cinismo antigo) 

Sequere me ín latrinum, 
ut ãliquid gustes ex Cynica haeresi. 

LahériOf Compitalia. 

O clássico episódio da "falsificação da moeda" 

(TTapaxópa^iç tò vófiiana) , narrado por Diógenes Laércio na 

abertura do livro sobre Diógenes cinico^ deu o norte a todo o 

cinismo. Cunhar uma falsa moeda é cunhar uma outra lei, é 

admitir que no lugar da moeda possam ter curso legal os 

ossinhos^. Assim os próprios cinicos tornaram pertinente a 

questão: a filosofia cinica é uma falsa filosofia? Pergunta 

envelhecida, mas que deve persistir, pois faz ressoar, a cada 

vez que seja formulada, uma outra em eco: o que é a 

filosofia? o que são os filósofos? Ao contrário de respostas, 

procurarei antes apresentar algumas questões em torno das 

oscilantes recepção e compreensão do cinismo. Reafirmo ainda 

que investigar a recepção do cinismo não é meramente 

^ D.L, vi 20. 
^ Ateneu iv 159 {SSR V B 125). 



48 

exercitar uma curiosidade histórica, é examinar a essência 

mesma do cinismo. Em outras palavras: o cinismo se constitui 

na história da sua recepção. Portanto o estudioso não deve 

deplorar o fato de que a filosofia cinica tenha se 

transmitido sobretudo em anedotas, porque esse é o meio 

preferencial de fixação de um pensamento que parece ter 

sempre privilegiado a ação sobre os discursos. 

Tomo como ponto de partida dois dados que ilustram bem o 

problema. Em primeiro lugar um dado iconográfico. Trata-se 

de uma curiosa gravura datada do final do século XV, que leva 

o então recorrente titulo de "A barca dos loucos"^ (figura 

1) . O desenho, provavelmente feito a bico de pena mostra um 

globo terrestre estilizado suspenso por quatro figuras, 

dispostas em pares, à esquerda e à direita. Duas delas, a 

julgar pelos trajes, expressões e gestos são tipicos jokers 

ou bufões. As outras duas aparecem nomeadas: à direita 

Demócrito e à esquerda Diógenes. O que o desenho nos 

apresenta é o mundo sustentado por um contundente tripé: 

loucura, riso e filosofia. Contudo, não são raros os exemplos 

que, ao longo da história, colocaram a filosofia em relação 

com a loucura e a derrisão. Cito apenas um deles: em certa 

passagem do Teeteto, Platão faz Sócrates, falando do 

filósofo, reconhecer 

^ Cf. o primeiro capitulo, "Stultifera navis", de Foucault 
(1978) . 
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Diógcnes. Demócrito e dois buíões em vo\la da 
terra. Do Barco dos Loucos, 1497 



50 

O ridículo decorrente de sua atopia\ em clara alusão à 

anedota que narra a morte de Tales: 

Quando, no tribunal ou em qualquer outro lugar, 
tem que discorrer sobre as coisas que lhe ocorrem 
aos pés ou diante dos olhos, desperta o riso 
(yéÀWTa) não só das trácias mas de todo o povo, 
despencando num poço premido pela incerteza e 
inexperiência. E a sua espantosa inconveniência se 

alia a um jeito de imbecil (...). Confuso ele 
parece ridículo (ysAoToç) 

A pergunta é inevitável: por que o filósofo é, pelo 

menos para o senso comum, ridiculo? Por que ele faz rir? ® 

Talvez porque, como afirma Bergson, 

"grandes desviados , com uma superioridade sobre os 
demais, dado que seu desvio é sistemático, 
organizado em torno de uma idéia central (...) 
provocam em torno de si, por efeitos capazes de se 
somarem sempre uns aos outros, um riso cada vez 
maior".^ 

De Bergson a Cícero no De Oratore, a idéia de superioridade é 

substituída pelo seu contrário: provocam o riso 

certas baixezas e deformidades fturpido et 
deformitas; no caráter dos homens que não gozam da 

estima universal, que não estão em circunstâncias 
calamitosas, nem (...) merecem ser arrastados ao 

castigo por suas faltas.^ 

* Teeteto, 149a. 
^ Teeteto, 174c. 
® Para este assunto, ver Prado Jr. (1985) que, de uma 
perspectiva atual, examina a oposição entre filosofia e senso 
comum. Cf- também Porchat (1993). 
^ Bergson (1987: 16). 
® Cicero, De oratore II, LVII. 
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De qualquer forma, 

"o riso, e não a hostilidade, é a reação natural da 
multidão diante das preocupações do filósofo e da 
aparente inutilidade daquilo de que ele se ocupa".® 

Se não há hostilidade é porque, como pensa Aristóteles, o 

ridiculo é uma falha, uma certa torpeza anódina e não 

corruptora^®. Mas, procedendo a análise apenas desse ponto de 

vista, fica incompreensivel a condenação de Sócrates. 

Voltemos à gravura. Devemos nos perguntar os motivos da 

escolha de Demócrito e Diógenes^\ A respeito de Demócrito, 

que não é meu objetivo aqui, quero apenas lembrar a 

existência de uma tradição , que remonta ã antigüidade, sobre 

o "riso de Demócrito", da qual um outro bom exemplo seria um 

conjunto de cartas atribuidas a Hipócrates, mas datadas do 

começo da nossa era, em que os cidadãos de Abdera recorrem ao 

famoso médico na intenção de solucionar a loucura de 

Demócrito: 

Demócrito perde a razão, esquecido de si mesmo e de 

tudo, passa noite e dia, encontrando nas grandes e 
pequenas coisas motivo de hilaridade, estimando que 

a vida inteira não é nada.(...)Demócrito ri de tudo 

Também em Luciano vamos encontrar o mesmo perfil de 

Demócrito, freqüentemente contraposto a Heráclito: o primeiro 

® Arendt, H. (1993: 63). 
Poética 144 9a. 
Sobre a relação de Demócrito com os cínicos, ver Brancacci 

(1980). 
Carta x (a Hipócrates) 18-1 Littré. 
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é sempre tratado como o filósofo que ri e o segundo sempre 

chorando^^. 

Naturalmente o caso de Diógenes - vale dizer, de toda a 

filosofia cínica - é mais flagrante. Nenhuma corrente de 

pensamento provocou, ao lado do riso, tanta desconfiança com 

relação à sua validade filosófica. Diógenes Laércio nos 

transmite a seguinte anedota: 

A alguém que disse a Diógenes: "muitas pessoas riem 
de ti", ele respondeu: "talvez os asnos riam delas, 
mas nem elas se importam com os asnos nem eu com 
elas"'' 

Passo então ao segundo dado dos dois c^ue anunciei. 

Trata-se de uma passagem de Hegel nas suas Lições sobre a 

historia da filosofia. Na abertura das poucas páginas 

dedicadas à escola cinica, lemos. 

"Pouco é o que pode ser dito sobre os cinicos, já 
que não imprimiram grande desenvolvimento à 
filosofia nem tampouco souberam criar um sistema 

das ciências; só mais tarde os estóicos se 
encarregaram de elevar suas proposições a uma 
disciplina filosófica". 

Mais adiante, já no final do capitulo, refere-se aos cinicos 

posteriores a Antistenes e Diogenes • 

13 Qf ^ Luciâno, jjGilão ÓG wHosofos» 

D.L. vi 58. 
Hegel efetivamente considera Antistenes como o primeiro cínico. 

Sobre a relação entre Antistenes e os cinicos, consultar Dudley 
(1937) e Giannantoni (1993). 
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"não são mais do que repugnantes mendigos, a quem 
produz indizivel satisfação irritar os demais com 
suas ações desavergonhadas". 

No fundo é a mesma questão que se recoloca: qual o estatuto 

filosófico do cinismo? Ou de modo mais radical: o cinismo é 

ou não uma filosofia? O fato de Hegel dedicar-lhe algumas 

páginas, ainda que poucas, em um tratado de história da 

filosofia parece responder à pergunta; mas, a julgar por sua 

avaliação negativa, seu objetivo talvez seja mais o de tentar 

resolver um mal-entendido conservado pela tradição, o qual, 

se por um lado não descarta simplesmente o cinismo, acaba por 

reduzi-lo a uma filosofia menor, a respeito da qual pouco há 

para ser dito, sobretudo pela ausência de um "sistema das 

ciências". Como afirma Peter Sloterdijk, 

"é grande o perigo de se menosprezar o conteúdo 
filosófico do cinismo pelo fato de que se tenha 
transmitido só em anedotas, Como espíritos da 
envergadura de Hegel e Schopenhauer tenham 
sucumbido a esse perigo, se pode deduzir de suas 
exposições de história da filosofia. Hegel, 
principalmente, foi cego para o conteúdo teórico de 

uma filosofia que descobre o fim último da 
sabedoria no fato de que não se tenha precisamente 
nenhuma teoria para as coisas decisivas da vida, 
mas que ensine o atrevimento de aceitar a 
existência lúcida e alegre".^® 

Chamo atenção ainda para o fato de Anthony A. Long 

examinar, em sua Filosofia Helenística, quase exclusivamente 

o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, não dedicando mais 

do que poucas referências a Diógenes ou Antistenes". Em uma 

Sloterdijk (1989: 216) . 
Long (1987) . 
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outra obra sua, em co-autoria com David N. Sedley, Os 

filósofos helenísticos, a escusa, apresentada no prefácio, 

pela não inclusão no estudo de algumas escolas ligadas 

tradicionalmente ao periodo helenistico, é significativa: 

"Mais uma vez, nós tivemos que ser cruelmente 
seletivos a respeito dos 'não-standard' filósofos 
helenisticos. Idealmente, teriamos devotado mais 
espaço aos cinicos, cirenaicos, megáricos, 
dialéticos e outros que exerceram uma influência 
formativa na filosofia helenistica". 

Na verdade, a interpretação dos modernos, longe do consenso, 

prolonga a dúvida dos antigos. 

Já Diógenes Laércio, no prólogo de suas Vidas e Opiniões 

dos Filósofos Ilustres, que constitui uma das principais 

fontes do pensamento cinico, logo após enumerar dez escolas 

filosóficas que trataram de assuntos relativos à ética, 

dentre as quais cita a escola cinica, considerando 

Antistenes como seu fundador, refere-se à obra riepi Aipéaecjv 

{Sobre as escolas filosóficas), de um certo Hipóboto, autor 

provavelmente do século III d.C, que declara haver nove 

seitas ou escolas filosóficas, das quais exclui as cinica, 

eliaca e dialética. Quanto ao pirronismo, a confusão do 

tratado de Hipóboto leva Diógenes Laércio a uma tentativa de 

explicação: 

Quanto aos pirrônicos, suas conclusões (de 
Hipóhato) são de tal modo indefinidas que 
praticamente nenhuma autoridade lhes atribui a 

" Long e Sedley (1987: xii). 
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condição de escola; algumas autoridades acolhem 

suas pretensões sob certos aspectos^ mas não sob 
outros; parece, porém, que eles constituem uma 
escola, pois usamos o termo em relação àqueles que 
em sua atitude a propósito das aparências seguem ou 
dão a impressão de seguir algum princípio, e sob 
esse aspecto teríamos justificativa para chamar os 
céticos de escola. Entretanto, se tivermos de 
entender por 'escola' uma tendência a favor de 
doutrinas positivas coerentes, já não poderemos 
qualificá-los de escola, pois eles não têm 
quaisquer doutrinas positivas. 

Na tentativa de se estabelecer o real estatuto do 

pirronismo, o que se deduz é que isto depende menos do 

pirronismo em si do que dos critérios pelos quais se define 

uma aípeaiç, cuja oscilação Diógenes Laércio denuncia. A 

situação do pirronismo é certamente análoga à do cinismo: 

perguntar se o cinismo constitui ou não uma escola filosófica 

é, em certa medida - o que é bastante óbvio - perguntar pelas 

condições que determinam uma escola filosófica, Como 

conseqüência, o cinismo foi recusado como filosofia por não 

apresentar um corpus doutrinário bem definido, com uma ética, 

uma lógica ou uma fisica bem demarcadas, sendo admitido, 

portanto, mais como um modo de vida. A questão retorna em 

Diógenes Laércio, ao fim do livro sobre os cinicos, onde sua 

opção fica clara: 

São essas as vidas dos cínicos. Acrescentaremos um 
resumo de suas teses em comum, pois acreditamos que 

o Cinismo foi uma escola filosófica autêntica, e 

D.L. i 20. Ver ainda D.L. i 18-19. Recorremos aqui, como em 
outras partes, por uma questão de comodidade, à tradução de 
M.G.Cury (1988), modificando-a algumas vezes. 
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não um simples modo de viver, como alguns autores 
afirmam. Â semelhança de Ariston, desprezavam a 

lógica e a fisica e se dedicavam à ética. 

Uma outra referência sobre o problema é encontrada em 

Santo Agostinho^\ que remete por sua vez a Varrão, no De 

Philosophia. Ao contabilizar o número de escolas filosóficas 

existentes, define o cinismo como um modo de vida que poderia 

ser adotado por qualquer filósofo de qualquer escola e que, 

portanto, não constituía em si uma filosofia, negando para 

isso a existência de um télos propriamente cinico. Sobre esse 

ponto escreve Goulet-Cazé: 

"Segundo Varrão, a qualificação 'cinico' pode se 
aplicar a posições filosóficas diferentes em que o 
único traço de união é constituído pela adoção do 
modo de vida dos cinicos. Por esta ótica, pode-se 
bem imaginar que platônicos, aristotélicos ou 
estóicos se dissessem cinicos. Varrão recusa ao 
cinismo um télos que lhe seja próprio. Ora, como o 

télos é o nó essencial do sistema filosófico que 
uma escola pode reclamar - e como afirma Cicero no 
De finibus, ' um desacordo sobre o soberano bem 
supõe um desacordo sobre o conjunto do sistema 
filosófico', Varrão não considera o cinismo como 
uma escola f ilosóf ica" . 

Deve-se considerar, contudo, que a leitura que Santo 

Agostinho faz de Varrão impõe tacitamente uma teologia ao 

télos filosófico, determinando, de certa forma, a situação do 

cinismo. Na abertura do Livro XIX lemos: 

D.L. vi 103. 
Cidade de Deus XIX 1, 2-3. 
Goulet-Cazé (1986: 30) . 
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Já que me vejo na precisão de tratar dos fins de 
ambas as cidades, da terrena e da celeste, primeiro 

vou expor, quanto permita o plano da presente obra, 
os argumentos em que os homens fundaram a obtenção 
da felicidade na infelicidade desta vida. Ao mesmo 
tempo farei ver, não apenas pela autoridade divina, 

mas também pela razão, por causa dos infiéis, a 
grande diferença que há entre as vaidades dos 
filósofos, a esperança, que Deus nos deu, e a 
realidade, quer dizer, a felicidade autêntica que 

nos dará. Os filósofos trataram com diligência do 
fim dos bens e dos males. Enfrascados em tal 
problema, com a máxima atenção, afanaram-se em dar 

com o meio de tornar feliz o homem. 

E mais adiante: 

Porque o único motivo que leva o homem a filosofar 

é o desejo de ser feliz e o que o torna feliz é o 
fim do bem. Por conseguinte, se a seita filosófica 
não tem ponto de vista próprio acerca do bem, não 
merece o nome de seita filosófica. 

Ora, a felicidade sustentada pela virtude é justamente o 

fim do cinismo: a virtude (ópertí) é suficiente para 

assegurar a felicidade (EÒTuxía)"^", afirmava Antistenes. 

Convém citar ainda a definição de Zenão, colhida na Ética de 

Apolodoro de Seleucéia, segundo a qual o cinismo é um atalho 

para a virtude (aúvTOjiOv ètt' àpETtív óôóv) exigindo do filósofo 

uma radical abdicação dos valores mundanos. Essa abdicação 

vai justificar o conjunto de procedimentos e a construção de 

uma imagem que levaram o cinismo a ser concebido 

simplesmente como uma modo de vida (ávaraaiç pícu) . Ocorre que 

cidade de Deus XIX, 1,1. 
D.L. vi 11. 
D.L. vii 121. 



58 

- e isto é importante, se temos sob exame a posição de Santo 

Agostinho - esse mesmo conjunto de procedimentos e práticas 

foi responsável, durante os primeiros anos do cristianismo e 

aos olhos do observador comum, pela indistinção aparente 

entre cínicos e cristãos^®, mas, enquanto no cristianismo se 

renunciava a este mundo com vistas às benécias da 

posteridade, entre os cínicos a renúncia era a condição que 

viabilizava uma felicidade imediata; o imediatismo da 

proposta cínica já é evidente com Antistenes, em uma saborosa 

anedota transmitida por Diógenes Laércio: 

Iniciando-se^ certa ocasião nos mistério órficos^ 

ao sacerdote que dizia que os iniciados em tais 
mistérios participariam de muitos bens no Hades, 
Antistenes replicou: "Então, por que não morres?"^^ 

Resta atentarmos para mais uma passagem de Santo 

Agostinho: 

A própria diferença de hábito e costume dos cínicos 
não alude ao fim do bem, mas ao modo como deve 
viver quem busca o verdadeiro bem, seja qual for o 

que assim lhe pareça. (...) Seja qual for a 
diferença que dos demais filósofos distinga os 
cínicos, é certo que carecia de valor para a 
escolha do bem beatificante. 

que a dificuldade da questão consista no fato de que 

talvez seja impossível dissociar do modo de vida cínico um 

'tnélos que lhe é intrínseco. 

Sobre o assunto ver Downing (1993) e La Calle (1986). 
D.L. vi 3. 
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Assim, tanto em Hipóboto, citado por Diógenes Laércio, 

como na obra de Varrão, referida por Santo Agostinho, o 

cinismo é recusado como uma verdadeira escola filosófica: 

seja pela ausência de um quadro institucional e de um sistema 

doutrinário estabelecido, seja, mais especificamente, pela 

carência de um télos próprio, tomado como o critério 

definidor de qualquer filosofia. 

Um outro testemunho que concorre na mesma discussão é o 

do imperador Juliano, em dois de seus discursos: o VII, 

Contra Heráclio, o Cínico e o XIX, Contra os Cínicos 

Ignorantes. Esses dois textos, uma vez que expressam o ponto 

de vista dos poderes instituídos, dão a exata medida da 

influência e importância dos cinicos no contexto do IV 

século, ao mesmo tempo em que tornam visiveis as 

conseqüências da popularidade que alcançaram. Neles, ao 

expor a sua própria opinião, depreendem-se dois *cinismos" 

distintos, um ideal ou, como quer Juliano, autêntico, do qual 

seria simpatizante, e outro praticado por boa parte daqueles 

que se diziam cinicos, mas cujo procedimento beirava a 

fanfarronice e o despudoramento levianos^®. Por conseqüência, 

acaba-se também revelando uma outra perspectiva pela qual o 

cinismo era encarado. Cito dois trechos dos discursos de 

Juliano: 

(...) em nome das Musas, responda-me a esta questão 
relativa ao cinismo: ele é uma forma de delírio, um 
gênero de vida indigna de um homem, na verdade uma 

Cf. Bouffartigue (1993). 
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disposição bestial da alma que renega toda beleza, 

toda honestidade, toda hondade?^"^ 

(...) assim, posto que o cinismo pensa ser uma forma 

de filosofia - não a mais vil e a mais 
desacreditada, mas a rival das mais estimáveis - 

convém, antes de tudo, dizermos algumas palavras 

sobre a filosofia mesma. 

No primeiro trecho, do Contra Heráclio, Juliano indaga sobre 

a natureza do cinismo partindo das obras atribuidas a Enomau 

de Gadara, dentre as quais ele cita duas - A própria voz do 

cão (Kuvòç aÚTO({)wvía) e Contra os oráculos (Kajà tójv xPIcfTqpíajv) 

- visando a responder ao ataque de Heráclio, suposto cinico 

que gozava de alguma notoriedade e que compusera uma alegoria 

na qual, além de atacar o imperador, tocava em assuntos 

relativos à religião. No segundo trecho, do Contra os Cínicos 

Ignorantes, ao tomar a defesa de Diógenes, acusado por um 

cinico anônimo de vangloria, fornece uma descrição do cinismo 

autêntico por oposição à imagem degradada mantida pelos 

cinicos de sua época. Disto se pode concluir, com Goulet- 

Cazé^^, que, visto de fora, o cinismo se apresentava como uma 

realidade complexa que comportaria pelo menos três 

definições: simples modo de vida, filosofia degradada ou 

filosofia no sentido mais nobre do termo. Por outro lado, se 

o cinismo dividia as opiniões externas, não havia também, no 

seu interior, pelo menos no periodo romano, consenso sobre o 

seu real significado, que, assim como as definições que 

Contra Heráclio, o cínico, 5. 
Contra os cínicos ignorantes, 2. 
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pretenderam cercá-lo, oscilava muitas vezes entre posições 

extremadas. 

Podemos ainda extrair do peculiar ponto de vista de 

Juliano, a existência de um cinismo que é meramente um modo 

de vida e, mais do que isso, um modo de vida degradado, que 

vulgarizou uma real filosofia, uma filosofia "^no sentido mais 

nobre do termo" . Por outro lado, refere-se ele a um cinismo 

autêntico, para o qual, no Contra os Cínicos Ignorantes, além 

da defesa de Diógenes, pretende estabelecer as origens - 

aliás, divinas - e expor formalmente um corpus doutrinário, 

bem como o esquema de suas partes, tudo segundo o que teria 

aprendido de forma sistemática: 

Expomos publicamente o que aprendemos de nossos 
mestres (tôw StSacTk^ojv) a respeito do assunto dos 
cínicos (...). 

Portanto, segundo o testemunho de Juliano, pelo menos um 

cinismo "^autêntico" goza de um sistema mais ou menos formal. 

Além disso, ele condena ainda a idéia tradicional do cinismo 

como um 'atalho para a virtude" (aúvTOnoç ètt' ápETiiv óôóç), pelo 

qual alguns cinicos dispensavam a instrução geral, isto é, as 

èyKÚKAia na0JÍjiaTa afirmando o próprio Juliano ter ""percorrido 

a educação circular" (tiiv kúkAw àycjyqv TTOp£u0£VT£ç)A 

interpretação bastante peculiar de Juliano, em certos 

momentos, parece colidir com algumas opiniões de Diógenes ou 

Antistenes, transmitidas por Diógenes Laércio. Por exemplo: 

Goulet-Cazé (1986: 31) . 
" Juliano, Carta 89. 
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"(...) a excelência está nas ações, não 

necessitando de muitas palavras nem de muitos 
conhecimentos 

ou: 

A um amigo que se lamentava com ele por haver 
perdido os apontamentos, sua resposta foi: "devias 
tê-los gravado na alma, e não escrito no papel". 

Para Billerbeck, Juliano idealiza um cinismo sublime, 

"de colorido religioso", no qual ''o homem de Sinope torna-se 

um paradigma de uma filosofia divina e universal, em que o 

fundamento délfico do "conheça a si mesmo" se realiza menos 

em um sistema de doutrinas (Xóyci) do que nos atos (épya) 

apresentando-o, não mais como um mero modo de vida, mas como 

uma filosofia prática. A posição de Juliano se insere, dessa 

forma, no esforço, mais abrangente e anterior a ele próprio, 

de depurar o cinismo de seu elemento chocante e ofensivo. 

Esse esforço teria sua origem na relação histórica entre 

cinismo e estoicismo: os estóicos, diante do problema da 

origem e da orientação de sua filosofia, tiveram que lidar, 

de alguma forma, com a herança diogeniana. Também ai, as 

soluções foram várias: oscilaram entre o elogio do cinismo 

(mas, nesse caso, mais como um modo de vida) , sua admissão 

" Juliano, Contra Heracleios, 23. Cf. Bouffartigue (1993: 340). 
D.L. vi 11: Tiív t' àncTiiv túív ípyuv eTvai, nnie Aóywv ttAeíotijjv Sconévriv nnie 

paGrmáTüJv. ^ 
D.L. vi 5: yv(jjpí|JOu ttotè TTpòç aÚTÒv dmoSupo^ievou úç efri xà ÒTTOpvtífiaTa 

áTToXwAeKwç, "?5£i yòp", è(^r], "tv ijiuxti aúxà Kai m èv toTç xaríoiç 
KaTaypá(J)£iv". 

Cf. Billerbeck (1993) . Sobre o fundamento délfico do ''conhece a 
ti mesmo", cf. Juliano, Contra os cínicos ignorantes, 8. 



63 

parcial ou uma completa recusa, deplorando-o, sobretudo, em 

seu aspecto moral. 

A interpretação do cinismo como uma filosofia prática 

pode sugerir um procedimento cômodo no sentido de conciliar 

duas visões contraditórias, isto é, admitir o seu inegável 

caráter prático sem negar a sua dimensão filosófica. Dessa 

perspectiva, a critica não pode desconsiderar a visão que o 

próprio cinismo tinha da filosofia, ou seja, proceder no 

sentido inverso, entendendo no cinismo uma outra concepção da 

atividade filosófica. Ora, também no que diz respeito à 

filosofia os cinicos adotaram a "falsificação da moeda". 

Entende-se portanto a má-vontade com que Diógenes recebia as 

teorias de Platão: 

"Platão"^ dizia Diógenes, "a mesa eu vejo, mas a 
mesidade não vejo de modo algum". Ao que Platão 
teria respondido: "é que você tem olhos para ver a 
mesa, mas não tem espirito para ver a mesidade. 

Para os cinicos tal espirito não interessava. Para eles a 

filosofia só ganha sentido na sua dimensão prática e é 

justamente ai que se torna viável uma apologia da virtude: 

A alguém que lhe declarou: "não tenho inclinação 
para a filosofia", Diógenes disse: 'por que vives, 

se não cuidas de viver bem?".^^ 

Devem estar claras estas duas características 

complementares do cinismo: a filosofia cinica não se esgota 
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na simples prática da virtude, ela inclui ainda uma prática 

denunciadora, isto é, para o cinico a filosofia deve, de 

certa forma, perseverar na subversão, realizada dentro de uma 

esfera política. Assim as "ações desavergonhadas" e a 

derrisão são as armas que acusam os vicios, a arbitrariedade 

das convenções e a. inutilidade das aflições humanas, sendo 

então compreensível a pergunta lançada por Diógenes contra 

Platão : 

Para nós qual a utilidade de um homem que, depois 
de perseverar tanto tempo na filosofia, não 
incomoda ninguém? 

O filósofo cinico é, como escreveu Luciano, um cão que 

morde rindo"®. 

" D.L. vi 53; cf. também D.L. vi 40. 
D.L. vi 65. 

" Temistio, Da alma (Estobeu III 13, 68). Cf. Plutarco, De 
virtute morali 12, p.452d. 

Luciano, Dupla acusação, 33. 



CAPÍTULO 2 

FIGURAÇÕES LITERÁRIAS DO CINISMO: O CASO DE LUCIANO 

...ridendo dicere severum... 
F. Nietzsche,Ecce Homo 

Dentre os autores que, inspirados ou não pelo contato 

direto coiti uma literatura genuinamente cinica, escreveram 

sobre o cinismo em geral ou sobre algum filósofo cinico em 

particular, ou que, de modo mais incidental, emitiram 

qualquer opinião sobre a escola, Luciano parece-me, por 

várias razões, representar o caso mais interessante. Penso, 

em primeiro lugar, na própria complexidade do conjunto da sua 

obra no que concerne ao tratamento dado ã matéria cultural 

herdada e aos fatos da sua época e, conseqüentemente, na 

dificuldade de classificar a sua produção de acordo com os 

cânones usuais. O rótulo de poligrafo, a que tal dificuldade 

naturalmente induziu, ao contrário de desaconselhar a sua 

utilização como fonte informativa para a compreensão de algum 

fenômeno preciso da tradição clássica, torna-o 

particularmente relevante, sobretudo quando se busca a forma 

de inserção desse mesmo fenômeno não apenas na sua categoria 

especifica mas, de uma perspectiva mais abrangente, no corpo 
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da cultura como um todo. Assim, mesmo que o corpus lucianeum 

não seja épico, nem trágico, nem biográfico, nem retórico, 

nem filosófico, nem lirico, nem mistico, nem mitológico, nada 

desautoriza que cada um destes gêneros de discurso, uma vez 

entendidos como produtos culturais, possa ser examinado pela 

sua ótica^. 

Nesse sentido, a critica de Luciano à filosofia ou, 

melhor dito, às escolas filosóficas e aos filósofos mesmos, 

não se orienta por uma análise interna, isto é, não constitui 

um discurso propriamente filosófico, com a pretensão de tomar 

parte num debate entre sistemas, nem tampouco há nela o 

desenvolvimento de um intelectualismo abstrato ou qualquer 

perspectiva de caráter cientifico. Registram-se, no entanto, 

da antigüidade á critica moderna, autores que defendem a 

adesão de Luciano a alguma escola filosófica, mas nenhuma das 

posições encontra fundamento suficiente quando se considera 

todo o conjunto da sua obra e mesmo para a proposição de 

fases distintas dentro de uma evolução os argumentos 

permanecem pouco convincentes^: 

"É preciso determinar com mais precisão que a 
intenção e a atitude de Luciano concernentes à 
filosofia não se separam da intenção e da atitude 
relativas a outros produtos culturais, só ganhando 

^ Cf. Brandão (1992:11), no qual em grande parte me baseio para 
as considerações aqui apresentadas. O autor apresenta um 
aprofundado exame da poética de Luciano, em que subjaz a debatida 
"questão luciânica", e remete para bibliografia especifica. 
Ressalto, sobre o assunto, a síntese de Jones (1986:1-5), para 
quem a discussão moderna tem inicio justamente em torno da 
relação de Luciano com os cinicos, com a publicação, em 1879, do 
estudo de Jacob Bernays, Lucian und die Kyniker. 
^ Cf. Brandão (1996: 13, n. 8), que identifica as diversas 
interpretações da escrita "filosófica" de Luciano. 



67 

pleno sentido nessa relação. Não cabe portanto 
esperar de Luciano uma postura de filósofo. 
Estabeleça-se de uma vez por todas: Luciano não é 
critico de filosofia, historiografia, literatura, 
religião, arte, costumes. A ser assim, seria 
necessário admitir o lugar comum de que exerce 
critica superficial. Luciano é critico de cultura, 
entendida como paidéia (. . .)"^ 

Em contrapartida, se o julgamento de Luciano sobre os 

filósofos é "pouco especializado" - ele mesmo se admite 

apenas "moderadamente familiarizado com a filosofia"'' - a 

critica que contém se inspira na visão do homem comum, 

refinando-lhe contudo a sensibilidade e o bom senso, como 

fica demonstrado na conclusão do Hermótimo, segundo a qual a 

maioria das doutrinas das diversas escolas filosóficas, 

amiúde absurdas ridículas e contraditórias e mesmo assim 

transformadas em esquemas que substituem o real, deve ser 

trocada, com proveito, pela vida normal das pessoas comuns. É 

o que conclui a personagem Hermótimo do argumento 

desenvolvido por Licino: 

Pelo que dizes, jamais encontraremos (a verdade), 
nem filosofaremos, mas será melhor viver uma vida 
simples, abstendo-nos de filosofar.^ 

^ Brandão (1997: 234). 
^ Luciano, Sobre a dança, 2: (t)iAoao(t)ía tò nérpia wniArjKÒç. 
^ Luciano, Hermótimo 67: OúSéttote (5pa tSv oò (t)nç Euptiaofiev oú5è 
4)aoao(}>iiao[i£v, àAAà Se^oei fip5ç lôiujTriv rivà píov àTToaTÓvTaç tou (t)iAooo(t)ETv. 

É significativo, nesse contexto, o uso do adjetivo iSiiJTriç, que 
tanto indica a simplicidade do homem privado, quanto guarda os 
sentidos de "ignorante" ou "vulgar"; o mesmo termo, como 
substantivo (do qual deriva a sua função adjetiva), pode 
designar, aplicado a pessoas, o homem que não possui qualquer 
formação especifica {unprofessional) , em oposição, por exemplo, 
ao filósofo "profissional" (cf. Aristóteles, Política 1266a31), 
ou, de forma absoluta, um homem ignorante ou inculto, em oposição 
a TTETraiSEUHEVOÇ. Luciano sugere ai o valor da vida simples, mas 
também a superioridade e o bom senso dos "ignorantes" que vivem 
como qualquer um, sobre a enfatuada visão de mundo da maioria dos 



E, mais adiante, não só contra a insensatez e a vaidade dos 

filósofos que buscam um conhecimento acabado das coisas 

verdadeiras por meio de teorias estanques, o conselho 

expresso pelo mesmo Licino se volta em favor de uma vida 

simples e da disposição, que deve ser constantemente 

renovada, para o aprendizado: 

Portanto, também tu (já que tal é a tua opinião) 

farias bem melhor em decidir viver, daqui para o 
futuro, uma vida como a de toda a gente: serás um 
cidadão cumo os demais, não porás esperanças em 
coisas bizarras e estúpidas, nem (se fores sensato) 

te envergonharás de, já velho, mudares de opinião e 
te passares para coisa melhor.^ 

Dai se depreendem outros aspectos da atitude de Luciano 

no que diz respeito à filosofia. Antes de mais nada, fica 

clara a sua indisposição diante do sectarismo das diversas 

escolas, que multiplicam teorias contraditórias enquanto a 

verdade deve ser naturalmente uma. É a idéia que perpassa 

todo o desenvolvimento do Hermótimo, mas que também se 

que se dedicam a filosofar. Sobre o ponto de vista de Luciano, 
escreve ainda Brandão (1997:248): "Contra toda a sofisticação de 
correntes defende-se, no Hermótimo, um 'tó kgivò (})pov£Tv', que 
apenas latu sensu poderia ser entendido como um 'senso comum', 
mas que mais exatamente se identifica com um senso de 
simplicidade, de realidade -e, portanto, de verdade - decorrente 

de uma paidéia adequada"; e, sobre a filosofia ideal que dai se 
conclui, cita o comentário de Venchi (1934:57-8): "è questa una 
filosofia eminentemente pratica, prodotto di naturali virtü, 
sinonimo, sebbene forse di significato un poco piü ampio, di 
'buon senso populare': esclude dunque, nella maniera piü 
assoluta, qualsiasi astrazione teórica". 
® Luciano, Hermótimo 87: Kai ou toívuv, ètteíttep outü) aoi ôokeT , èç tò Aoittòv 
ôv âpeivov TTOiTÍoaiç píov te koivòv ánaai Pioüv á£íwv xai aunTToAiTEÚari toTç ttoA^oTc; 
OÚSÈV dAAÓKOTOv KQÍ T£TU(txjJH£vov íAttíÇüjv, koí oúk aloxuvf), rfvTTEp £U (t)povriç, £l 
vÉpwv áv0pü)TTOç fJ£Ta[ia0tíain koà peTaxü)piía£iç Trpòç tò PéAtiov. Utilizo-me, 
neste passo, da tradução de Magueijo (1986:133-135). 
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percebe noutros lugares. No Eunuco, a figura de Licino 

reaparece para, às gargalhadas (y£AúÍv) comentar com o amigo 

Panfilo sobre os fatos ocorridos durante a disputa por uma 

cátedra de filosofia vaga®. Nessa obra Luciano tanto ataca 

aqueles que se proclamam filósofos mas, ao contrário da 

virtude pregada, revelam um comportamento indigno, hipócrita 

e velhaco, quanto acusa o caráter institucional e burocrático 

da filosofia "oficial". Além disso, o sectarismo apontado no 

Hermótimo dá lugar a uma perspectiva critica inusitada: pelo 

estipêndio que o próprio Licino diz, citando Homero, não se 

tratar "de uma pele de boi ou de uma vitima", mas da não 

desprezível soma de dez mil dracmas, digladiam-se não 

filósofos de escolas opostas, mas dois peripatéticos: 

Esta éf Panfilo^ a Helena pela qual lutavam 
sozinhos um contra o outro. Até aí nada que 
provocasse o riso, exceto, talvez, o fato de que 
homens que diziam ser filósofos e desprezar as 
riquezas, lutassem por elas como pela pátria em 

perigo, pelos seus altares e pelas tumbas dos seus 
antepassados.^ 

Luciano faz Licino marcar ainda o ridículo da situação em que 

a discussão, que deveria restringir-se a argumentos 

filosóficos, descamba para o ataque pessoal, culminando com a 

Luciano, Eunuco 1: nó0£v, u AukTve, Kai tí yeAóív í|fjTv á(t)T^ai; dei pèv yòp 
(jxiiSpòç tjv TuyxávEiç, touti ôè ttAéov toC auvtíGouç eTvai poi SokeT, ê(|)' ó'tü) prjSe 
kotexeiv Suvcxtòç eT tòv yeAwja. 
® Trata-se das cátedras de filosofia que, juntamente com uma de 
retórica, foram estabelecidas em Atenas por Marco Aurélio. 
® Ibid. 3: AuTn, ^ nán(t)iA£, í| 'EAévr) ÚTiep fjç èfiovopdxouv rrpòç àXAtíAouç. koI 
áxpi ye TOÚTOu yeAoTov oúôèv tiAÍ|v èKcTvo Vacoç, tò (t)iAoaó(t)Ouç eTvai (fxícrKOVTaç kqI 
XpriMÓTcov KaTa<t)pov£Tv ÍTreira únèp toútwv wç ÚTTÈp TTOTpíôoç Kivôiveuoúariç kqI lepuív 
TTaTpúwv Kttl TáíJxjJV TTpoyoviKüív dtyuvíÇeaeai. 
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acusação de que um dos concorrentes seria eunuco. A essa 

altura, quando até mesmo os juizes, "os mais competentes, com 

mais experiência e os mais sábios da cidade"^", consentem no 

encaminhamento da disputa, dividindo-se sobre a possibilidade 

de um eunuco filosofar, a critica de Luciano torna-se mais 

penetrante. Com uma ironia amarga, passa a concordar com os 

métodos da decisão, que vão desde o desnudamento do suposto 

eunuco à sugestão de levá-lo às mulheres para dai concluir 

sobre a sua competência filosófica. Licino arremata: 

Este é, meu amigo^ ao que parece^ o melhor critério 
com relação à filosofia e uma demonstração 
irrefutável. Pelo visto^ devo desejar que também 

meu filho - que no entanto é ainda muito jovem - 
tenha não o pensamento e a lingua^ mas um membro 
apto para a filosofia.^^ 

Também a especulação teórica, a que se dedicam a maioria 

dos filósofos, torna-se, em Luciano, objeto constante de 

critica. O esforço que empreendem no afã de conhecerem - e, 

sobretudo, de ensinarem - coisas estranhas à sua experiência 

e carentes de qualquer utilidade comprova o seu charlatanismo 

e a sua estupidez, e a "sabedoria" que buscam exibir sem 

nenhum sinal de dúvida ou conjectura, na medida em que revela 

o seu contrário, lança-os sempre no ridiculo. Todo o quadro é 

agravado quando procuram comprovar a consistência das suas 

doutrinas através de raciocinios e conceitos abstrusos que 

mais as afastam de um senso de realidade, transformando cada 

Ibid. 2. 
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proposição num verdadeiro malabarismo retórico, ou, para usar 

o termo grego, em pura àAaÇovtía. Tal é o contexto do 

Icaromenipo, diálogo em que Luciano segue o provável modelo 

da diatribe cinica - o que já fica indicado no nome da 

personagem principal - valendo-se, na fabulação do enredo, de 

um recurso próximo . ao aTTOuSoyÉAoiov, o qual pode ser definido 

como uma mistura do sério com o risivel e que é conhecido 

como um dos aspectos característicos do modo cinico de 

expressão^^. Nele Menipo narra a viagem que decide fazer pelo 

céu em busca da verdade sobre o cosmo e sobre os deuses, 

depois de se desencantar com as obscuras e contraditórias 

teorias filosóficas: 

Eles (os filósofos) estavam de tal modo longe de me 
removerem da minha antiga ignorância que me levaram 

a confusões ainda maiores^ inundando-me todo dia 
com primeiros princípios ^ causas finais, átomos, 
vácuos, matérias, idéias e coisas semelhantes. 
(...) Tu, amigo, ririas ao ouvir a ostentação e a 
charlatanice dos seus discursos 

O caráter satirico de boa parte da produção luciânica, 

que faz supor tanto no Eunuco como em outras obras, a 

presença de um "certo exagero" na elaboração do enredo e no 

tratamento das personagens não diminui o valor do seu 

testemunho; ao contrário, a sátira faz realçar o ponto de 

" Ibid. 13: auTri yòp, lu âTOlpe, <t)tAoao(})íaç àpíarn Kpíaiç ^oikev etvai kqí 
ÓTióSei^iç ávavTÍAcKTOç. cjote koi tòv ulòv - eti 5É poi ko^iS^ véoç âaTiv - eu^aípriv & 
oú Tqv yvw|ir|v oú5è tiiv yAóÍTTav àAAà tò atSoTov etoihov èç 4)iAoao(})íav ex^iv. 

Ver sobre o assunto Giangrande (1972), Roca Ferrer (1974) e 
Kindstrand (1976:39-4 9). 

Luciano, Icaromenipo 5-6: oí 5È Toaouxov âpa áôéqaáv pe xf^ç TroAaiõç 
£Keivf]ç dtyvoíaç dnoAAá^ai, cjcrre Kai elç peíi^ouç ànopíaç ({)cpovT£ç èvépoAov, dpxóç 



72 

vista adotado na abordagem dos temas em questão, tornando 

mais claros os critérios de julgamento. Em especial, no 

Icaromenipo, cujo argumento se baseia no maravilhoso, a 

critica reside principalmente no efeito humorístico 

conseguido com a descrição de uma jornada absurda, através da 

qual se busca comprovar pela experiência aquilo que o 

discurso filosófico considera pela via da especulação. Ao 

fazer prevalecer sobre a "seriedade" da filosofia uma 

narrativa cuja essência é o i|^£u5oç, o que fica na verdade 

exposto é a falsidade e a tolice dos próprios filósofos. 

Pode-se, portanto, concluir que, 

"(...)como os historiadores e poetas, também os 
filósofos mentem, já que escreveram muitas coisas 
fantásticas e fabulosas. De qualquer modo, é nos 
filósofos que essa prática parece mais condenável, 
pois é neles que menos seria de esperar".^"* 

Mas, se é verdade que o julgamento de Luciano sobre os 

filósofos informa uma certa visão da filosofia mesma - e isso 

se dá por um viés negativo, na medida em que se funda mais na 

insistência sobre os vicios daqueles que filosofam do que 

sobre a apresentação de características positivas - não deve 

ser conluida dai uma recusa de toda a filosofia, nem a 

inexistência de uma imagem clara do filósofo ideal. Pelo 

contrário, o elenco recorrente dos defeitos deixa vislumbrar 

Tivaç KOÍ TÒ TOiaÜTa óoripépai pou KaraxÉovTEç (...). Kaí i3 èjaTpe, yeXáain 
àKOÚaaç Tt^v te áAaÇoveíav auxwv kqí ti^v èv toTç AóyoTç TcpaTOupyíav (...). 
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OS parâmetros da condenação, podendo-se, portanto, ter uma 

idéia bastante nitida do que seria o verdadeiro filósofo para 

Luciano, ao que se associam os dois únicos modelos positivos, 

apresentados no Nigrino e na Vida de Demônax, em que as 

personagens, respectivamente um platônico e um cinico^^, são 

retratadas segundo o perfil do (t)iAaATÍ0nç'^. Assim, apesar da 

seqüência de argumentos e da conclusão a que se chega no 

Hermótimo, Luciano não investe indistintamente contra todos 

os que filosofam, como se a própria filosofia devesse ser 

evitada, mas contra os axn^OTa (})iAoaó(t)(jjv, os que são filósofos 

apenas na aparência e, por isso mesmo, pseudo-filósofos. 

Frente à sugestão radical de que "todos os que filosofam 

combatem pela sombra do asno", deve ser lembrada a reflexão 

mais amena e mais lúcida que indica a distinção necessária 

entre "todos os que filosofam": 

Assim como nem todos que ouvem a flauta frígia 
enlouquecem, mas apenas os que estão tomados por 

Rea e que, ao som da melodia relembram a própria 
experiência, também nem todos os que escutam 
filósofos vão tocados e cheios da divindade, mas 

Brandão (1997: 235). Cf. Luciano, Das histórias verdadeiras i 
2: Tü)v TToAaióív noiriTcJv te Kaí auyypayéiuv kqi ({)iAoaó(Jxi)v ttoAAò Tepácma kqi 
|ju0uj5r| auyyeypa(t)óvTiJv. 

Sobre as peculiaridades do Nigrino, ver Brandão (1994) e, 
sobre Demônax, Goulet-Cazé (1986:234). 

Cf. Luciano, Pescador 20, em que o personagem Parresiades, 
numa conversa com a Filosofia, define-se, em meio a outros 
atributos convenientes ao verdadeiro filósofo, como um ({)iAaA>^0r|ç, 
um amante da verdade. Chamo a atenção para o fato de que 
Parresiades, que se declara, como o próprio Luciano, sirio de 
origem (ibid. 19), evoca no seu nome loma das mais tipicas 
virtudes cínicas, a parresia (TToppriaía) , liberdade de palavra ou 
franqueza. 
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apenas aqueles que, por sua natureza, têm alguma 
afinidade com a filosofia^^'' 

A expressão tò axnuaxa (j)iAoaó(t)ajv, com que Luciano designa o 

falso filósofo, aparece no Banquete, diálogo em que se narram 

os episódios ocorridos durante uma celebração de núpcias da 

qual participa a expressão máxima da intelectualidade grega e 

que é, na verdade, uma paródia da obra homônima de Platão, 

substituindo-se o esforço sublime de se refletir sobre o amor 

por uma ridicula disputa entre escolas". A expressão faz 

parte dos ataques lançados pelo peripatético Cleodemo contra 

os estóicos" e dá a Luciano a oportunidde de, outra vez, 

constatar a superioridade das pessoas "comuns" sobre os que 

se diziam filósofos: 

Os papéis tinham se invertido e as pessoas comuns 
(iôiójTai) comiam com grande decoro, sem dar mostras 

de embriaguez ou excesso. Apenas riam e reprovavam 
aqueles que, eu acho, admiravam pensando ser gente 
importante por causa da aparência (ánò twv oxrjfjárcov) , 

Os sábios, ao contrário, eram impudentes, xingavam, 
abarrotavam-se de comida, gritavam e chegavam-se às 

20 
mãos. 

Luciano, Filosofia de Nigrino 37: warrep yòp ol toO cDpuyíou aúAou 
ÓKOÚOVTEÇ OU TiávTEÇ fiaívovTOi, ÓAX' ÓTTÓaoi aÚTüív Tf] 'Péçt Aappávovxai, outoi ôè 
Tipòç TÒ péAoç ÒTTomnviioKOVTai TOU iráGouç, outo) 5ii xal <t)iAoaó(txjjv áKoúovTcç oú 
TTÓVTEÇ ^vGeoi Kai rpaupaTÍai àníaoiv, áAA' oTç ÚTrfiv ti èv TÍf (t)úaei (t)iAooo(t)íaç 
C7uyY£V£Ç. Ds modo scmslhântG, fala S0, na Vj.c/3 dG DGiuonax (3) , ds 
uma propensão "espontânea" para a filosofia: ÚTT'olK£Íaç Tipòç tò KoAá 
ópunç Kai £[J(t>ÚTOu Trpòç (t)iAoao(t)íav epwTOç èk rraiSuv. Sobre o juizo contra 
"todos os que filosofam", cf. Brandão (1997:^ 236 e ss.). 

Luciano, Banquete 1: TTopà tò SeTttvov Kal Tivaç Aóyouç (jjiAoaócfíouç 

£lTTfía0ai KOÍ £piv ou opiKpàv aucrríivai èTi' aÚToTç . 
Ibid. 30. 
Ibid. 35: xai ol pÈv ISitJTai Koqiíujç irávu èaTii5^£voi oute TTapoivouvT£ç, out£ 

àoxnMOvouvTEÇ ÈífKxívovTO, àxy ÈyéAujv póvov Kal KaTEyívcjOKOv aÚTÚiv, oTpai, ouç ye 
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É nesse contexto que se percebe mais claramente as razões da 

antipatia de Luciano para com os sábios profissionais. O 

sírio aponta neles um duplo vicio: o primeiro, um vicio de 

natureza teórica, isto é, a inutilidade e a ineficiência da 

reflexão e do estudo, necessários à maioria das escolas, se 

não são capazes de.promover a felicidade - a própria ou a de 

outros - nem uma conduta melhor e mais digna; o segundo, um 

vicio de natureza prática, deduzido da distância existente 

entre as virtudes que pregam e as ações que praticam. Trata- 

se, enfim, de um enorme descompasso entre teoria e prática: 

Enquanto tudo acontecia ^ Fílon, eu ia pensando 
comigo mesmo em várias coisas^ como por exemplo o 

fato palpável de que nenhum proveito há em conhecer 

as ciências (fjaOrffjara) se isso não vier a orientar a 
vida para o melhor. O certo é que eu via aqueles 
filósofos^ sendo extraordinários em discursos, 
provocarem o riso com suas ações. Depois me ocorreu 

que poderia ser verdade o que muitos dizem, que o 
ser instruído (nsnaiôsuaOai) pode afastar dos 
raciocínios corretos aqueles que têm os olhos fixos 

apenas nos livros e nas próprias ocupações. 

A filosofia ideal, que dai se conclui, deve ter 

necessariamente uma dimensão ética, e, mais do que isso, uma 

validade prática, fora da qual todo conhecimento perde o 

sentido. Seria, portanto, um exercido cotidiano de 

ÈGaúpaÇov olópevoi rivaç etvai ótiò tuv axnM^Tuv, ol ao4>oi ôè naéAyaivov kqí 
ÈAoiôopoCvTO Kttí ÚTTCpevETTÍHTTAavTO^ Kai âKEKpóycaav mi âiç xe'^pot? íícjav . 

Ibid. 34: *Ev ôoia ôè tqCt ' èyívcTO, TTOiKÍAa, oj cjJíAuv, tyò TTpòç ípauTÒv 
èvevóouv, oTov tò ttpóxeikttov ^keTvo, i5ç oüSèv ô(()£Aoç t^v âpa èTTÍcrrao6ai rà 
[iaGiípara, eí tiç koi tòv píov ^uG^íÇoi npòç tò PéAtiov èKeívouç yoGv nepiTTOuç 
ôvraç èv ToTç Aóyoiç èwpuv yéAwja ètri túív TTpaynáTwv ô())AioxávovTaç. eIoi^ei 
pe, pin âpa TÒ ÚTTÒ tüív ttoAAÚív Aeyónevov àA^Beç Kaí tò TT£TTai5eua0ai àrráyr) túív 
ôpeújv Aoyiopóív Touç âç pcSva tó pipAía kqí tòç èv èKEÍvoiç (t)povTÍôaa ótevè 
à(t)opüívTaç . 
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inteligência, bom senso e simplicidade em que a matéria 

teórica é toda ela revertida para as ações do filósofo. Este, 

por sua vez, deve dar, com o seu modo de viver, o testemunho 

das virtudes que prega. Compreendem-se, portanto, as razões 

que levam Luciano a sugerir a propedêutica filosófica não só 

como um processo auditivo mas também como um processo visual: 

o filósofo, enquanto ({ji^oAríGriç e diferentemente dos axiipaTa 

4)iAooó(t)üJv, converte-se em exemplum, e essa exemplaridade deve 

legitimar a sua doutrina^^. 

A perspectiva adotada por Luciano, na qual se destaca, 

como elemento fundamental, o humor, ganha uma dimensão 

especial nas obras que, como o Icaromenipo e a série dos 

Diálogos (sobretudo os Diálogos dos Mortos), se incluem na 

chamada fase menipéia. Tal designação, no entanto, diz 

respeito menos a uma visada evolutiva da sua obra, 

considerando ai a dificuldade de se conseguir uma cronologia 

segura, do que a uma opção por um estilo e à eleição de um 

m.odelo, e tendo em vista que se trata, como dissemos, de um 

modelo tipicamente cinico, julgo conveniente deter-me 

brevemente nesse ponto. 

O modelo em questão tem sua origem com Menipo de Gadara, 

filósofo cinico do século III a.C. de cuja vida o pouco que 

Cf. Luciano, Vida de Demõnax 3. Para Hadot (1993; 1995), o 
pensamento grego, já a partir dos pré-socráticos, está perpassado 
pela idéia de que a opção por um modelo filosófico reflete e , em 
última instância, determina um certo modo de vida, uma certa 
visão do universo. A própria filosofia seria assim menos um 
conjunto de sistemas do que um exercido espiritual. Parecem-me 
seguir o mesmo caminho De Luise e Farinetti (1997), ao discutirem 
a figura de Sócrates como modelo antropológico ideal na filosofia 
antiga. 
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se sabe deriva quase que exclusivamente da pequena biografia 

que lhe dedica Diógenes Laércio'\ Ai lemos sobre a sua 

intensa produção literária, na qual se incluem a Necromancia 

[NéKuia] , o Contra os físicos, os matemáticos e os gramáticos 

[npòç TOÔç ^uaiKOuç Kai ^aGT]^aTiKOuç kqí ypofjfjaTiKOÚç) e as Cartas 

como se fossem escritas pelos deuses ( 'Eniaro^al KtKO/jtpeufjévai ánò 

TOu TcÕv dediv npooojTTOu) , embora muito pouco tenha sobrevivido. 

Segundo Diógenes Laércio, nada há de sério nele e os seus 

escritos estão repletos de zombaria (KaTáyeAojç) mas 

Estrabão, certamente mais atento ao conteúdo de suas obras, 

qualifica-o de aTTOuôoyéAoioç"; da mesma forma ele é elogiado 

por Varrão^® e por Cicero, que o considera um filósofo que 

soube combinar uma profunda compreensão da natureza humana 

com uma boa dose de humor 

Ao contrário da escassez de fontes primárias, dispomos 

de um conjunto significativo de referências ao estilo e à 

temática das suas obras, que nos permite falar no 

desenvolvimento de uma tradição literária. Deve ter 

influenciado diretamente o próprio Varrão, autor das Sátiras 

D.L. vi 99-101. Pode-se aduzir também a participação de Mônimo 
de Siracusa na provável origem do cmouSoyÉAoiov. Diógenes Laércio 
(D.L. vi 83) refere-se às suas obras como "composições lúdicas 
combinadas a uma seriedade dissimulada" (naíyvia cmouôrf AeAtiGuíçi 
pEpiypÉva) . De qualquer forma, para além da possibilidade de se 
determinar com segurança as influências, os autores antigos 
reconheceram na literatura cinica uma tal originalidade que os 

levou a admitir um kuvikòç xpónoç, do qual o cnTOuSoyéAoiov era, sem 
dúvida, o traço mais marcante. Cf. Demétrio, De elocutione 25 9. 

D.L. vi 99: Oépei fièv ouv onouSaTov oú5èv tò Sè pi^Aía aÒToC ttoAAoG 
KaToyÉAüJTOç yépei (...)• 
" Estrabão xvi, p.759 (ed. A. Meineke). 

Varrão, apud Nonium 333: Menippqs ille, nobllis quídem canis. 
Apud Navia (1996:156). 
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menipéias, um conjunto de textos que, a julgar pelos seus 

cerca de noventa títulos e mais de seiscentos fragmentos 

restantes, explorava a veia cômica das preocupações humanas 

em torno de assuntos como a morte, a riqueza e o poder, e, do 

ponto de vista formal, se caracterizava por uma engenhosa e 

inovadora combinação de verso e prosa, de caráter 

freqüentemente parodistico^®. A partir dai rastreou-se a 

influência de Menipo em outros escritores como Petrônio, 

Apuleio e em obras precisas como a Apocoloquintose do divino 

Cláudio de Sêneca. 

Além disso, a transformação de Menipo em personagem, 

como ocorre nos diálogos luciânicos (além dos já citados 

Icaromenipo e os Diálogos dos Mortos, em que outros cinicos 

exemplares atuam, inclui-se também a Nekyomanteia), fez da 

sátira menipéia um gênero análogo aos Aóyoi acjKpaTiKOÍ, em que a 

figura histórica é reelaborada dentro de um contexto 

específico, resultando num tipo literário mais ou menos 

O uso da paródia na composição do discurso filosófico, bem como 
de outros recursos lingüísticos do mesmo gênero, foi bastante 
explorado pelos cinicos em geral; vejam-se, por exemplo, os jogos 
de palavras utilizados por Diógenes em D.L. vi 24; vi 33; vi 44; 
vi 59; vi 68. Também Antistenes já lançava mão de certos 
trocadilhos no título de algumas obras: é o caso do diálogo ZáGtov 
(de aá0r|, "membro viril"), obra que polemizava contra Platão 
(riAaruv) (cf. D.L.iii 35; Herodicus ap. Athen. v 220d-e [Caizzi 
37a; SSR V A 147]; ibid, xi 507a [Caizzi 37b; SSR V A 147]) e de 

'laoypá<t)Tiç kqi Aeaíaç , composto a patir dos nomes de Isócrates e 
Lísias; sobre estes jogos de palavras em Antistenes, consultar 
Caizzi (1966:78-9;99). No caso de Menipo, tal procedimento foi 
provavelmente desenvolvido a partir de Crates, de quem fora 
discípulo (D.L. vi 95; a confusão gerada pela ocorrência, nessa 
passagem, do qualificativo sinopeu, indicando a sua origem, 
explica-se pelo fato de que, uma vez tornado escravo, Menipo 
teria sido adquirido por um certo Baton da região do Ponto, fato 
narrado em D.L. vi 99; cf. Goulet-Cazé [1986: 236-7]). É 
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definido. Por outro lado, no que diz respeito ao tratamento 

da forma dialogada, Luciano associa a essa tradição satirica 

tanto o modelo platônico^® quanto elementos da comédia 

antiga, mas é de se notar que enquanto os diálogos platônicos 

circunscrevem-se num plano filosófico restrito e fazem 

contrastar a natureza dos interlocutores, isto é, o manejo 

racional e auto-consciente da linguagem por Sócrates contra o 

discurso sofistico ou ingênuo, o diálogo em Luciano é 

ampliado num debate de tradições, ou melhor, são as lacunas e 

incoerências da tradição, acumuladas desde Homero, que se 

busca apontar. É o estranhamento diante de certos valores 

firmados pela cultura que Menipo, personagem de Luciano, 

representa, aproveitando-se justamente do caráter marginal do 

cinismo como principio e da sua derrisão como resultado. 

Assim, passam pela lente descentrada do discurso cinico tanto 

as crenças tradicionais e a filosofia de Atenas quanto a 

30 
mitologia homerica . 

reconhecido o gosto de Crates pela paródia: veja-se D.L. vi 85 
{Antologia Palatina ix 497) e compare-se com Od.xix 172-3. 

Relihan (1996:2 65,n.2) chega mesmo a afirmar que as origens da 
sátira menipéia estão plantadas no universo dos diálogos 
platônicos. Não deixa de ser curioso, contudo, observar que os 
cínicos, na elaboração de um discurso adequado à sua doutrina, 
tenham se inspirado justamente nos diálogos de Platão, quem, de 
um modo geral, não suportavam. Prefiro pensar que se trata antes 
de um modelo comum do que de uma derivação direta, ou seja, a 
sátira menipéia seria tributária dos Aóyoi awKpariKoi, dentre os 
quais se inclui também o diálogo platônico. 

Cf. Branham (1989:16-7): "It is this generic distance between 
Menippus the Cynic and his legendary setting that creates the 
possibility for humor. By transporting the wry cynic into the 
terra abscondita of mithology, Lucian accentuates a conflit 
between naturally divergent traditions and endows the tales with 
a knowing sense of their own absurdity". Sobre Menipo e a sátira 
menipéia, além dos já citados, ver Relihan (1990; 1993) e, na sua 
vertente luciânica, Branham (198 9:14-28). Ver também, sobre a 
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Ainda no âmbito do que diz respeito à apropriação e à 

reformulação de certas estruturas formais e preferências 

temáticas, que a um só tempo aproximam e afastam a obra de 

Luciano da tradição precedente, num continuo movimento 

pendular entre a repetição e a inovação, determinando assim o 

seu sentido^\ resta a interferência dos elementos da 

comédia. Os aspectos mais evidentes, nesse caso, referem-se à 

elaboração de enredos segundo procedimentos comuns na comédia 

antiga, como a combinação do histórico, do ficcional e do 

mítico num mesmo cenário. Tal recurso pode, no caso de 

Luciano, refletir a busca por uma teatralidade que favoreça o 

humor e, ao mesmo tempo, a critica que esse humor normalmente 

contém, sobretudo se aceitarmos a possibilidade de que 

algumas obras foram compostas tendo em vista a recitação 

pública, embora os detalhes de tais eventos nos sejam 

desconhecidos^^. A comparação entre o Menipo de Luciano (ou 

outros cínicos que respondam à mesma performance) e o herói 

aristofânico decorre da passagem, no sentido concreto de uma 

jornada, que ambos empreendem, de um mundo familiar, cujos 

desacertos, contradições e inseguranças são postos a 

descoberto, para um outro lugar, mesmo desconhecido - e, para 

o leitor/espectador, absurdo - onde se espera encontrar a 

tradição luciânica na literatura posterior, Bakthin (1970; 1981) 
e Romano (1996:57-113). 

A abrangência de tal assunto, na medida em que envolve as 
maneiras de se lidar com a tradição, como ela se fixa e se 
desenvolve - e, nesse sentido, ultrapassa a especificidade da 
obra de Luciano - não é meu objetivo para este estudo, embora 
seja subjacente a ele. Sigo adotando a perspectiva de Brandão 
(1992:91-135)/ que enfrenta o problema na sua complexidade, 

Cf. Branham (1989:18). 
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solução para os impasses e perplexidades da experiência^'^ 

Mas tão importante quanto as semelhanças, aquilo que 

diferencia a sátira de Luciano da comédia de Aristófanes, ou 

seja, aquilo que de fato dá forma a sua poética é o 

tratamento do componente mitico da trama. Enquanto as peças 

de Aristófanes seguem freqüentemente o processo da inversão 

da realidade - e, nesse sentido, elas se aproximam mais das 

narrativas heróicas tradicionais - as viagens de Menipo dão 

um outro sentido ao uso do maravilhoso. Elas implicam não uma 

inversão da realidade, que se faz muitas vezes com a 

substituição de um quadro dado por outro que se julgue melhor 

(seria esse o padrão freqüente da trama cômica), mas uma 

mudança da perspectiva dramática^'', através do que se produz 

o humor. O deslocamento do foco narrativo para um mundo 

fabuloso promove uma ruptura na "lógica" aparentemente sólida 

da realidade e, assumindo como sério o ridículo dessa nova 

perspectiva, denuncia o ridiculo presente na própria 

realidade. A origem do riso provocado pelo Menipo de Luciano 

é, para usar a teoria bergsoniana, a exposição de uma rigidez 

mental, de uma "mecanicidade" incrustada, nesse caso, não num 

organismo vivo, mas num sistema de valores que "vive" no 

corpo da cultura^^. A mudança de perspectiva consiste, por 

fim, no exercício de uma alteridade critica, realizada por 

meio da derrisão. 

Comparem-se, por exemplo, os Diálogos dos Mortos e a narrativa 
de Menipo no diálogo homônimo com o entrecho d' As rãs, em que 
Aristófanes encena a descida de Dioniso ao Hades em busca de 
Euripides. 

Cf. Branham, op. cit., p.l7. 
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Não acredito, portanto, que o humor provocado pela obra 

satírica de Luciano constitua um fim em si mesmo, ou melhor, 

que venha dissociado de qualquer intenção crítica; a ser 

assim a própria designação de "sátira" perderia o sentido^®. 

Acho mesmo difícil aceitar que qualquer humor ou qualquer 

contexto cômico não contenha em si, ainda que de forma não 

imediatamente detectável, uma dimensão crítica, entendendo 

que o riso é, em última análise, "um canto de triunfo" e, 

nesse sentido, estabelece uma relação de superioridade entre 

os dois pólos da derrisão. Dito de outro modo, há em todo 

humor, do ponto de vista das relações que permeiam o objeto 

Cf. Bergson (1993:14-7). 
A sátira, ainda que venha a se constituir como um gênero 

literário mais ou menos bem definido, enquanto estratégia 
discursiva define-se, a exemplo da ironia, como manifestações do 
cômico. Jolles (1976:211-4), estabelece a diferença entre uma e 
outra a partir da distância entre o sujeito e o objeto do riso: 
"Segundo a distância seja maior ou menor entre o objeto 
repreensivel desfeito pela zombaria e o zombador que o desfaz, 
distinguimos entre duas formas, a saber, a sátira e a ironia. A 
sátira é uma zombaria dirigida ao objeto que se repreende ou se 
reprova e que nos é estranho. Recusamo-nos a ter algo em comum 
com o objeto dessa reprovação (...). A ironia, por sua vez, troça 
do que repreende, mas sem opor-se-lhe, manifestando antes 
simpatia, compreensão e espírito de participação. Por isso é que 
ela se caracteriza pelo sentido de solidariedade" (p.211). Para 
Jolles, a sátira e a ironia são modalidades do chiste (witz), 
enquanto o cômico em si é definido como uma disposição mental 
capaz de gerá-lo. Por outro lado, já Freud (1986), por força da 
perspectiva que adota, viu no chiste um conjunto suficiente de 
peculiaridades que permitia incluí-lo numa categoria á parte do 
cômico: "(...) Ia conduta social de Io cômico es distinta de Ia 
dei chiste. Lo cômico no precisa sino de dos personas: una que Io 
descubre y otra en Ia que es descubierto. La participación de una 
tercera persona, a Ia que o cômico es comunicado, intensifica el 
processo cômico, pero no agrega a él nada nuevo. Por el 
contrario, el chiste precisa obligadamente de dicha tercera 
persona para Ia perfecciôn dei processo aportador de placer, 
pudiendo, en cambio, prescindir de Ia segunda cuando no es 
agresivo o tendencioso. El chiste 'se hace', y Ia comicidad 'se 
descubre' (...)" (p.l62). Em todo caso, a definição de Jolles é 
útil se nos ocorre a comparação, historicamente justificada, 

3 ironia socratica e a dernsao cínica, tema abordado por 

Ucciani (1993). 



ridículo e o sujeito que ri, uma tensão de valores, aclarada 

bruscamente por uma transgressão que o riso, de certa forma, 

corrige^^. 

O perfil de Luciano, decalcado dos seus próprios textos 

- e, em primeiro plano, a sua atitude frente à filosofia e 

aos filósofos - parece garantir a sua simpatia para com o 

cinismo. A partir do exposto, podemos sintetizar os traços 

que ligam a sua poética e o seu pensamento àquilo que sabemos 

dos cínicos. Do ponto de vista da composição literária, 

sobretudo na mencionada fase menipéia, privilegia-se o 

provável modelo da diatribe cínica, e o uso de representantes 

do cinismo - não só Menipo, mas também Diógenes, Crates e 

Antístenes - no questionamento da moral vigente, no ataque às 

Naturalmente, escapa ao meu objetivo aqui qualquer discussão 
teórica sobre os mecanismos do riso. Tomo apenas, para efeito da 
argumentação que busca provar a cumplicidade entre humor e 
crítica na obra de Luciano, o que julgo ser comum à maioria dos 
estudos em torno do assunto. Trata-se, nesse caso, do riso como 
fenômeno estético. Para uma síntese das diversas perspectivas de 
abordagem remeto para Olson (1975:3-24) e acrescento os estudos 
de Duvignaud (1985) e de Sarrazin (1991), que tomam o riso na sua 
dimensão antropológica. A definição do riso como "um canto de 
triunfo" é dada por Marcel Pagnol (1990:25-6), e parece-me, por 
sua concisão e objetividade, particularmente interessante: "Le 
rire est un chant de triomphe: c'est 1'expression d'une 
supériorité momentanée, mais brusquement découvert du rieur sur 
le moqué. II y a deux sortes de rires (...). Le premier, c'est le 
vrai rire, le rire sain, tonique, reposant: je ris parce que je 
me sens supérior à toi (ou à lui, ou au monde entier, ou à moi 
même) . Nous 1'appelons rire positif. Le second est dur, et 
presque triste: je ris parce que tu es inférieur à moi. Je ne ris 
pas de ma supériorité, je ris de ton infériorité. C'est le rire 
négatif, le rire du mépris, le rire de Ia vengeance, de ia 
vendetta, ou, tout au moins, de Ia revanche". Vale notar que a 
idéia do riso como manifestação de uma superioridade não é 
recente e já Baudelaire (1991:23-50) discutia o problema, 
entendendo ser o riso, justamente por revelar uma pretensa 
superioridade, antes um sintoma da decadência e da fraqueza 
humanas e o cômico como "um dos mais claros signos satânicos do 
homem e uma das inúmeras complicações contidas na maçã simbólica" 
(p.32). Ver ainda Blondel (1988) e, sobre o cômico no Hermótimo 
de Luciano, Dumont (1993). 
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falsas ilusões, à hipocrisia e a outros vicios comuns na 

maioria dos homens, indica tanto a escolha consciente da 

liberdade e da marginalidade próprias dos cinicos (como parte 

mesmo de um deslocamento dramático), quanto a opção por uma 

forma bem delineada de denúncia, função que, para Luciano, 

deve ser assumida pelo filósofo^®. O filósofo, sendo (t)i^aArí0riç, 

converte-se, por força do seu métier, numa espécie de 

consciência, necessariamente incômoda, no corpo da sociedade. 

É o mesmo que se conclui da já mencionada censura de Diógenes 

lançada contra Platão^^, em que o cinico afirma a inutilidade 

de toda filosofia que não saiba perturbar a ordem das coisas, 

trazendo à luz, antes de tudo, a inércia dos comportamentos 

irrefletidos. 

Por conseqüência, a parresia tem um lugar de destaque na 

obra de Luciano, á qual se junta ainda o reconhecimento do 

valor parenético do riso. O recurso ao riso e à zombaria é 

amplamente atestado nas anedotas referentes a Diógenes: 

Diógenes zomba de seu interlocutor para fazê-lo reagir, já se 

escreveu''®. De forma semelhante o riso é, em Luciano, um 

instrumento pelo qual se processa a critica e, na Vida de 

Cf. Brandão (1997:246-7). 
Temistio, Da alma, apud Estobeu iii 13,68; Plutarco, De virtute 

morali 12 p.452d {SSR V B 61). 
Goulet-Cazé (1993:311). Vejam-se alguns exemplos em D.L. vi 39; 

vi 48 e vi 57. Também Salústio, um cinico do século v d.C., foi 
conhecido por "praticar a filosofia com o objetivo de adquirir 
firmeza de caráter e, ao mesmo tempo, gracejava com o objetivo de 
fazer rir" (Damáscio, Vida de Isidoro, fr. 138, ed. Zinten; Cf. 
ibid, fr. 147). 



Demônax, o autor insiste mais de uma vez no uso educativo da 

derrisão''^. 

De um ponto de vista histórico-biográfico, o retrato de 

Demônax dado por Luciano é ainda relevante quando se busca 

estabelecer a sua proximidade com o cinismo, na medida em que 

nele se concretiza o modelo ideal do filósofo. Pode-se 

argumentar que também Nigrino é retratado positivamente, mas 

o elogio deste último é, de certa forma, secundário frente ao 

objetivo principal da obra, que consiste em atacar o 

império''^. Demônax, personagem ligada tradicionalmente ao 

cinismo, é, portanto, o filósofo ideal para Luciano. Além 

disso, o próprio Luciano declara ter sido seu discípulo 

durante um longo tempo"^, o que comprovaria um background 

cinico e a sua predileção por essa escola. 

Por fim, Luciano compartilha com os cinicos a mesma 

antipatia diante de toda especulação teórica e, de um modo 

geral, a desconfiança com relação à instrução cujo 

aproveitamento prático não seja evidente. De fato, no 

cinismo, as duas atitudes são solidárias e concretizam-se 

numa recusa mais ampla da paidéia tradicional. Deste modo, os 

cinicos eliminam o percurso da educação "oficial" (xà èyKÚKAia 

[iaGrínoTa) e, embora muitas vezes demonstrem tê-lo feito'"', 

" Cf. Vida de Demônax 8 (ouv yéAcüJi TTapepuGeTTO) ; 13 (èyéXaoEv) ; 15 
(aòv yáAüJTi) ; 21 (ÈyéAa) ; 26 {KaraycAõv) . 

Ver Brandão (1994; 1997: 245). 
Vida de Demônax 1. 
Os cinicos freqüentemente citavam os poetas e isso demonstra 

que eles os conheciam bem. Diógenes faz uso de Homero (D.L. vi 
52, 57, 63, 66, 67) e de Euripides (D.L. vi 36, 55); Crates cita 
e parodia Homero (D.L. vi 90 e 85, respectivamente) e Sólon 
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rejeitam a sua necessidade para formar o sábio ou para se 

alcançar a virtude. Compare-se, por exemplo, todo o argumento 

do Icaromenipo (e ainda alguns motivos do Hermótimo e do 

Eunuco) com o que se diz de Diógenes Cinico na seguinte 

seqüência apoftegmática; 

Admirava-se de gramáticos investigarem os males de 

Odisseu, mas ignorarem os próprios; e de os músicos 
afinarem as cordas da lira, enquanto têm 
desafinadas as disposições da alma; ou de os 
matemáticos perscrutarem o sol e a lua, mas 
ignorarem as coisas que têm diante dos olhos; de os 
oradores cansarem de falar em justiça, sem jamais a 
praticarem; ou ainda de os avarentos esbravejarem 

contra o dinheiro, amando-o exageradamente. " 

O mesmo se lê na doxografia geral sobre o cinismo, no final 

do livro VI, demonstrando ter sido entendida como um 

principio essencialmente cinico a submissão de todo 

conhecimento e estudo à prática - que é, na verdade, uma 

subversão dos tyKuxAia naBiínoTa ou, para usar um conceito 

pertinente, uma Tiopax^P^^^^Ç pedagógica: 

Investigar tópicos de lógica e física não os 
contentava e se dedicavam (...) apenas à ética 

(...). Não se rendiam à formação tradicional. 
Antistenes dizia mesmo que aqueles que se tornam 
sensatos não estudam as letras, a fim de não se 
desviarem com coisas alheias. Não se rendiam à 

(Juliano, Or. vil 9, 213b-d) . Devemos ver ai uma popularidade da 
poesia que a torna acessível fora dos círculos cultos, o que de 
certa forma neutralizaria o seu uso ou, ao contrário, devemos 
redimensionar a recusa cínica da formação intelectual? No último 

caso, parece-me em causa o critério da utilidade (xpfíoiç) na 
determinação dos pa0TÍpaTa. Sobre a posição de Juliano, para quem o 
cinismo teria uma parte prática e uma parte teórica (Or. ix 11, 
190a) convém lembrar a sua tendência à "idealização" da escola. 
Cf. Goulet-Cazé (1990:277 4-81), Bouffartigue (1993:339-58) e 
Billerbeck (1996:205-21). 

D.L. vi 27-28. 
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música, ã geometriã ou a coisas assim. A alguém que 
lhe mostrara um relógio de sol, Diógenes disse: "é 
um instrumento útil para não chegarmos tarde ao 
jantar". E a outra pessoa que se exibia num 
espetáculo musical: "pela inteligência dos homens 
as cidades e as casas são bem administradas, não 
pelos sons da lira ou da flauta" 

Para o cinico toda teoria se converte em prática, ou seja, a 

doutrina é uma prática de vida, sendo a virtude algo da ordem 

das ações (epya) , muito mais do que da palavra (Aóyoç), como 

expressa a definição de Antistenes: 

A virtude é própria das ações, não precisando de 
montes de discursos e disciplinas.'^^ 

A comparação entre as idéias de Luciano e o cinismo 

poderia ser avançada com outros argumentos e aprofundada nos 

seus detalhes, mas apenas o apresentado até aqui parece-me 

suficiente para que se entenda a aproximação que vários 

autores propuseram. Ainda que as perspectivas sejam diversas, 

os argumentos orbitam sempre em torno do que procurei 

demonstrar, havendo, nesse sentido, um conjunto de opiniões 

que, desde a antigüidade, vinculam Luciano ao cinismo"®. 

D.L. vi 103-104: àpéoKci ouv auxoTç tòv AoyiKÒv kqi tóv (j)uaiKÒv tóttov 
TTEpiaipelv (...), MÓvu) ôè TTpoaéxeiv tw i^Gikw (...). TTopaiTouviai 5é xai rà 
èyKÚKAia ^ia0l^^laTa. ypápfiaxa yoüv pavGáveiv ^(paoKsv ó 'AvrioQévriç touç 
aüJ(t)povoç yevopÉvoç, iva pi] ôiaaTpÉ(|)OivTO toTç àAAoTpíoiç. rrepiaipouai Sé kqi 
yeunETpíav Kai nouaiKi^v kqi návTa xà TOiaura. ó youv Aioyévriç Tipòç tòv 
èTTiôeiKVÚvra auTÚJ wpookotteTov , "xpiiaipov", 2(t)ri, "tò ?pyov npòç tò pq òoTEpfiaai 
SeÍTTvou". Tipòç TÒV âTTiSeiKvúnEVOv aÚTü) pouaiKÒv ?(()iT "yvüjpaiç yòp àvSpiÍjv eu pèv 
oÍKOÜVTai TTÓAeiç, eu 5' oTkoç, ou i|jaApoTai kqí TEpETÍopaaiv . Cf. Euripides, 
Antíope, frag. 200 Nauck, de que esta última sentença é citação. 

D.L. vi 11: TTÍV t' dpETIlV TÓÍV ÊpyiOV eTvQI , fiTÍTE AÓyu)V TrAEÍOTlOV ÔEOpEVrjV 
piÍTE pa0r|náTtüv. 

Quacquarelli (1956; citado por Brandão [1996; 1997]) fornece 
alguns exemplos, mesmo para desautorizá-los, afirmando que "per 
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Por outro lado, no extremo oposto, outros autores viram 

na atitude de Luciano com relação ao cinismo uma recusa 

bastante ampla, tendo em vista a violência dos ataques que, 

em vários momentos da sua obra, endereça aos seus 

representantes''®. Mas esses mesmos ataques ainda puderam ser 

harmonizados com a composição do filósofo ideal a partir do 

modelo cinico, considerando-se que Luciano investe apenas 

contra o cinismo corrompido; a sua especial severidade contra 

os cinicos seria, assim, menos uma ambivalência de juizo do 

que um sintoma de que a deturpação da conduta cinica era 

sentida por ele como algo de mais grave que os desvios de 

outras escolas^°. 

Assim, Luciano faz a própria Filosofia personalizada 

lamentar-se contra aqueles que a afirmam seguir, gente 

inescrupulosa "a meio caminho entre a multidão e os 

il suo carattere aristocrático ed erudito, Luciano non poteva 
certo idealizare un cinico": Isidoro de Pelúsia (Epístola iv 55: 
TTOpà Tüív Kuvikúív, wv eTç i^v Kai ó Acukiovóç); no século xvi, lacob ac 
Legnano e N.Zoppino; no xvii, G.Boselli; no nosso século, 
Terzaghi. Luciano foi ainda, como dissemos, vinculado a outras 
escolas filosóficas e o próprio Quacquarelli acredita em uma 
sincera conversão ao platonismo: "Luciano è un platônico 
immanentista che (...) dei paltonismo segue 1'ética e non Ia 
metafísica". Essa definição reflete a complexidade da posição de 
Luciano: é notável que um mesmo autor possa ter sido classificado 
tanto como platônico, ainda que distante da metafísica platônica, 
quanto como cinico. O mesmo Brandão (1996: 244-9), embora 
recusando convincentemente a idéia de uma conversão à filosofia, 
concorda com uma "preferência" pelo modelo cínico (tratar-se-la, 
como propôs Schwartz [1965], de um "cinismo literário"), 
apoiando-se, sobretudo, na descrição de Demônax, que aceita, sem 
reservas, como filósofo cínico e como filósofo Ideal para Luciano 
(p.245) . 

São as posições que se alinham à interpretação de Bernays 
(1879), para quem Luciano teria sido fundamentalmente um Inimigo 
dos cínicos, sustentando ainda que o seu negativo ponto de vista 
sobre eles o impede de alcançar uma compreensão adequada das suas 
doutrinas. Cf. Navia (1995:147). 

Brandão (1997:245). 
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verdadeiros f ilósofos"''^ que na aparência se assemelham a 

ela, mas cuja vida é toda ignorância, impudência, vaidade e 

abuso. Volta-se, com esse argumento, sobretudo contra os 

cinicos: 

O certo é que toda cidade está cheia desses 
oportunistas, especialmente aqueles que se 
inscrevem em nome de Diógenes, Antistenes e Crates 

e colocam-se sob a égide do cão, pessoas que jamais 
imitam o quanto há de útil na natureza dos cães, 

como seu caráter de guardião, caseiro, amante de 
seus donos, com boa memória; mas o latido, a 
gulodice, a rapacidade, a lascivia incontrolável, a 
adulação, o bajular a quem lhes dá qualquer coisa e 

o hábito de estar sempre em volta das mesas - estas 
coisas sim - copiaram com precisão. " 

De forma mais concisa, também o juizo de Cicero já incidia, 

antes de Luciano, sobre a àvaíStia cinica: 

Na verdade, toda a doutrina dos cinicos deve ser 
rejeitada, porque é inimiga do pudor, sem o qual 

nada de correto ou honesto pode existir. 

A opinião de Cicero é visivelmente redutora e enquadra- 

se no debate mais amplo em torno da discussão sobre o modo de 

vida do sábio, isto é, se o sábio devia ou não adotar o modo 

Os fugitivos 4: eiaív tiveç, t3 Zeu, èv nETaixpíu) tuív te ttoAAóív Kai tcJv 
(t)iAoao({)OÚVTü)V , TÒ \iEv axma Kal Kal póSiopa i^pTv ôpoioi kqí Kara xà aúxà 

^^'^O^^^fugitivos 16: ToiyapoDv ÈfiTTETrAnaTai rrãaa ttóAiç tíÍç xoiaÚTriç 

óaSioupYÍaç Kol MÓAioxa xwv AioyÉvn xai 'Avxiaeévn kqí Kpáxtixa èTTiypa(t)OM£vwv Kal 

ÒTiò xüí Kuvi'xaxxoMEvaiv, oi xò [íèv xPHOiMOv óttóoov ^veoxi xff (t)úaEi xuív kuvôív, oTov 
xò èuWxiKÒv n oiKOupiKÒv H 4)iAo8£OTtoxov ri [ívtimovikòv, oúSapúíç êÇriAtüKaaiv, 
úAoKnv Se Kai Aixveíov Kaí ótpTraynv Kal d<))po5ioía auxvò Kal KoAoKEÍav Kal xò 
aaívEiv xòv SiSóvxa koI ttepI xpaTTÉÇaç ex^iv, xauxa dtKpipúíç ÈKTiETTOviiKaaiv. 
Compare-se com Ateneu, Deipnosoph. xiii 33. 

" De officiis i 41^ 1^8: cynicorum vero ratio tota est eicienda; 
est^enim inimica vericundiae, sine qua nihil rectum esse potest, 
nihil honestum. 
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de vida dos cínicos, em que tomaram parte, sobretudo, os 

estóicos"'". Cícero, inspirando-se, com certeza, em Panécio, é 

categórico ao negar que o cinismo seja adequado ao sábio e 

censura especialmente os stoici paene cynici (estóicos que 

foram quase cínicos) Do mesmo modo, sem, contudo, inserir- 

se num debate entre escolas filosóficas, Luciano reproduz as 

mesmas características atribuídas aos cínicos quando o 

objetivo era atacá-los. É interessante observar que Luciano 

parece ter sido bem consciente a respeito da recusa do 

cinismo - e, naturalmente, dos critérios sobre os quais ela 

estava fundamentada - por parte de alguns estóicos, e chega a 

insinuar que, para estes, a qualificação de cínico era 

recebida como ofensa ou zombaria^^. Por outro lado, o único 

estóico elogiado por Luciano foi Epiteto, cuja ética se 

caracterizava pela tentativa de coalizar as duas doutrinas, 

conservando para o estoicismo a herança cínica, expurgada 

porém dos seus componentes mais polêmicos^^. 

Cf. em D.L. vii 121, a posição de Apolodoro de Seleucia, um 
condiscipulo de Panécio; Cf. também Ário Dídimo em Estobeu ii 7, 
11 (t.ii, p.ll4, 24-4 Wachsmuth; SSR V A 140). Sobre o assunto, 
vejam-se Dudley (1937: 95-109), Goulet-Cazé (1990:2808-12), 
Billerbeck (1991) e Griffin (1993). 
" De officiis i 35, 128. Cf. ainda De finibus iii 68, em que a 
recusa é menos categórica, refletindo a falta de consenso 
existente entre os próprios estóicos sobre os elementos 
cínicos da sua doutrina. Também Horácio {Satirae ii 2, 53-69), 
embora muitas vezes apresentando sotoici rustic!, com barba e 
bastão, distingue o sordidus victus cínico do tenuis victus do 
sábio estóico. 

Luciano, Sobre os assalariados (De Mercede conductis potentium 
familiaribus)34 . 

Luciano, Contra um ignorante que comprava muitos livros 
{Adversus Indoctum et libros muitos ementem) 13. Sobre o cinismo 
em Epiteto, ver Billerbeck (1978; 1993: 321-3). 
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Pode-se afirmar que toda a condenação do cinismo, 

partindo do perfil traçado por seus detratores, 

independentemente das suas intenções e do lugar de onde 

falam, repousa, de um modo geral, sobre os mesmos vicios que, 

somados, redundam no mais completo amoralismo. 

Estando a critica da filosofia e das escolas filosóficas 

orientada no sentido que temos exposto, o testemunho de 

Luciano, bem como o lugar do cinismo no conjunto de suas 

obras, ganham particular relevância. Como observa Caster 

(1937: 68), os cinicos freqüentam a obra de Luciano de duas 

maneiras: ou aparecem como seus porta-vozes ou são de fato 

descritos. No primeiro grupo, ao qual correspondem as obras 

da fase menipéia, estão em jogo principalmente Diógenes, 

Antistenes, Crates e Menipo, personagens dos Diálogos dos 

Mortos (e também o Menipo da Necromancia e do Icaromenipo) , 

que transmitiriam o ponto de vista do próprio Luciano e 

tirariam em seu nome a moral dos acontecimentos e das 

discussões^®. Trata-se, portanto, de um cinismo 

"incorporado", em que o filósofo cinico, expressando-se em 

primeira pessoa, é convertido num porta-voz do próprio 

Luciano. No segundo grupo incluem-se os cinicos considerados 

a partir de seu exterior que, como objetos de observação, 

podem ser descritos e julgados. 

Os outros nomes citados por Caster, o Cinico (O Cínico), 
Cinisco (Zeus Confundido, A Travessia), Micilo {A Travessia) e 
Licino (Diálogo com Hesiodo) , são personagens exclusivamente 
literários (apenas mencionados por Luciano) ou são uma designação 
para o filósofo cinico em geral, como no caso de Cinisco, cujo 
nome é na verdade um diminutive de kúcjv. 
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A divisão de Caster, se bastante funcional no conjunto, 

no detalhe deixa escapar pontos importantes. A falha está no 

uso que se faz do critério da divisão - que é antes de tudo 

formal - ou seja, de um lado vozes cinicas que se manifestam 

no diálogo (portanto em primeira pessoa) e, de outro, a 

descrição dos cinicos, na maioria das vezes anônimos, que 

abundavam em qualquer grande cidade do império^^. Decorrem 

dai algumas imprecisões. Antes de mais nada não creio que se 

possa desprezar as vozes cinicas dos diálogos luciânicos 

quando se busca a visão do autor sobre a escola/ ao 

contrário, a escolha da voz de um cinico decorre justamente 

do vinculo que se pretende entre o discurso que essa voz 

apresenta e uma certa idéia de cinismo. Tal vinculo é 

necessário e ainda mais significativo quando, ao invés de 

caracterizar um cinico ficticio, Luciano faz intervir no 

diálogo uma personagem histórica cujo nome é o depositário 

de uma série de lendas e anedotas que, embora abrigando no 

seu conjunto uma margem razoável de divergências, 

delimitariam a expectativa em torno da sua ação. Assim, por 

exemplo, seria incompreensível se o discurso de Diógenes, tal 

como aparece nos Diálogos dos Mortos, fosse atribuido a 

Platão ou Epicuro; da mesma forma, idéias e opiniões em que 

se reconhecesse a predominância de uma vertente platônica, 

epicurista ou estòica não caberiam na fala de um Crates ou de 

um Menipo, exceto se se buscassem os efeitos da ruptura e da 

ó_]^"^027sâo • Em outras palavras, o uso de vozes cínicas nao 

" C.f. Luciano, Os fugitivos 16. 



determina de modo absoluto a simpatia entre o pensamento de 

Luciano e o do primeiro cinismo, como pensa Caster, mas gera 

a necessidade de coerência entre o nome dessas vozes e uma 

visão de cinismo pertinente com o contexto do segundo século. 

Nesse sentido, julgo pouco acertado tomar Luciano, em 

qualquer obra ou período de sua produção, como um imitador 

dos cinicos®°, e mesmo a afirmação de que os cinicos exprimem 

o seu ponto de vista deve ser feita com cautela, do contrário 

restaria apenas a perplexidade diante da figura de Diógenes 

tal como é perfilada no Leilão de Filósofos. Nessa obra, que 

com respeito à forma apresenta semelhanças com a série dos 

Diálogos (forma dialogada, sem mediação, inicio ex abrupto, 

além da interação de personagens históricas com figuras 

mitológicas), Luciano mais uma vez lança mão do nome 

"Diógenes", mas agora para ridicularizar os mesmos aspectos 

do cinismo que condena em outras obras, adotando a clara 

estratégia da deformação dos princípios da escola, cujo 

resultado é uma eficiente caricatura. Deste modo, a 

simplicidade converte-se em grosseria, e a frugalidade em 

indigência desnecessária, a liberdade de palavra (iroppriaía) 

descamba para a garrulice, a modéstia (áxucfjía) dá lugar aos 

seus opostos mais radicais, ao orgulho e ao desejo de fama, e 

o dominio das paixões é buscado pelo mais destemperado dos 

métodos. 

"Dans les écrits de sa période de production ménipéenne, les 
Cyniques furent ses porte-parole au moins autant qu'il était leur 
imitateur" (Caster, 1937: 68). 
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Alguns tradutores do texto"' chamam a atenção para o 

fato de que o que realmente se vende não são filósofos, nem 

mesmo filosofias, mas certos princípios de vida inspirados era 

modelos filosóficos. O próprio Zeus, ao ordenar a disposição 

da "mercadoria", refere-se a ela como píoi: aú axfiaGv 

TTopoyaycjjv píouç, àAAà Koa^iríaaç TipÓTcpov. Harmon propõe ainda que o 

alvo da critica de Luciano, tal como fica evidente no 

Pescador (um declarado prolongamento do Leilão de Filósofos e 

que segue o mesmo caminho da ridicularização ao substituir a 

venda por uma igualmente ridicula pescaria) , não é aqui, nem 

em outras obras, como acredito ter demonstrado acima, toda a 

filosofia ou todos os filósofos, mas apenas "a chusma 

ordinária dos filósofos fingidos"; entretanto, percebe-se a 

elaboração de tipos, tanto do tipo comum do filósofo (o ar 

severo, o cenho franzido, a palidez do rosto, a barba espessa 

e o discurso ao mesmo tempo truncado e ostentatório são 

traços recorrentes), quanto do estereótipo do representante 

de cada escola, que muitas vezes aparece com nomes conhecidos 

e tem o perfil reforçado com passagens biográficas. Não vejo, 

entretanto, nenhuma razão para se substituir, na tradução, o 

nome do filósofo pelo adjetivo que exprime o seguidor da 

mesma corrente ou da escola equivalente: cinico por 

Diógenes, pitagórico por Pitágoras, acadêmico por Sócrates 

(!), heraclitico por Heráclito e assim por diante. Tal 

procedimento, adotado por Harmon para "resolver" um problema 

" Harmon em Lucian (1988: ii, p.449); Navarro González era Luciano 
(1988: ii p. 30) . 
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a que induzem os próprios manuscritos, parece-me enviesado 

justamente por sobrepor uma interpretação de conjunto e uma 

suposta intenção do autor ao detalhe do texto. Ora, a 

intenção do autor constitui-se no próprio texto e o que ele 

nos diz é o que o autor escolheu dizer, sendo qualquer 

abordagem critica,, fora dessas premissas, ilegitima ou 

redutora. No caso em questão, o resultado são as imprecisões 

conceituais (a relação entre as escolas constituídas e os 

seus representantes tradicionais) , o esvaziamento da carga 

significativa da escolha de certas figuras históricas na 

condução do diálogo e, como conseqüência, a perda do efeito 

cômico ao se encenar a venda de personagens emblemáticas da 

•filosofia. Também não concordo com a opinião de Navarro 

González" quando sugere que "na época de Luciano a filosofia 

ficou reduzida basicamente a uma atitude moral diante da 

vida", embora tenha havido, com certeza, a partir do periodo 

helenistico, um grande interesse pela ética, talvez como 

conseqüência do avanço macedônico que, ao mesmo tempo em que 

abriu as fronteiras do mundo grego para outras culturas, 

gerou a falência do antigo espirito politico®^. No quadro que 

se instala, a reflexão sobre a ttóAiç, ou seja, a política no 

seu sentido originário, da qual a ética não se destacava 

formalmente, modifica se em direção ao indivíduo, com o 

objetivo de garantir-lhe a £u5ainovía®\- se é visivel a 

prevalência de uma reflexão ética a partir deste periodo, 

Navarro González, loc. cit. 
" Cf. D.L. vi 31-32; vi 93. 

Cf. Reyes (1979: 49-50) . 



isso não garante uma "redução de toda a filosofia a atitudes 

morais", nem tampouco significa a ausência de outros 

interesses, como mostram, por exemplo, a ontologia, a lógica, 

a fisica e a epistemologia desenvolvidas com a evolução do 

estoicismo; nesse sentido, convém recordar que uma das 

princiais criticas , à validade filosófica do cinismo recaia 

sobre a ausência de Sóypara": a critica decorre portanto da 

expectativa de que qualquer escola filosófica se organizasse 

num sistema doutrinário bem definido®^. 

D.L. i, 19-20; cf. Goulet-Cazé (1993: 277-83). 
Também há que se relativizar a idéia de um "individualismo" na 

ética helenistica ao considerarmos círculos mais ou menos 
restritos como foi o de Epicuro; em primeiro lugar esse 
"individualismo" está harmonizado com a absoluta importância da 
amizade ((j)iAía) : cf. Epicuro, Ratae sententiae xxvii: cjv ao(f)ía 
TTopaaKEuáÇeTai eiç rpv toõ õAou píou paKopióxriTa, ttoAò péyiaxóv èariv í| rriç (j)iAíaç 
Kxnaiç; e xxviii: n aÚTii yvujnn SctppeTv te ènoíriaEv únep toG priGèv aiojviov 
etvai Seivòv fjriSè ttoAuxPÓviov, koí tiiv èv auToTç toTç tópiopévoiç áacjxáAEiav ({)iAíaç 
páAicrra xareTSc auvTeAoupÉvriv (D.L. x, 148); em segundo lugar o 
conselho de Epicuro para se evitar a política (cf. Epicuro 
Sententiae vaticanae 58 Mühll [= L.S. 22D i] ) não significa á 
recusa total da participação na vida da cidade (em uma carta 
mencionada por Filodemo, Epicuro afirma ter participado de todos 
os festivais nacionais [169 Usener]), mas abster-se de uma 
carreira politica (cf. Filodemo, Rhetorica 2.58, 16 [10.4 
Arrighetti], "where Epicurus contrasts 'life's safety' with 
TToAiTiKii áywvía" [Long & Sedley, 1987; ii, p.l31]). Pensemos, 
portanto, no Jardim como uma "sociedade" separada da vida 
pública, mas não alheia a ela (cf. ainda Long [1987:27]; sobre a 
reflexão politica no estoicismo ver Schofield [1991] e 
especialmente sobre a participação do sábio na politica, ibid ' 
pp.119-27). Em sentido semelhante já Antistenes comparava a tt(5Aiç 
ao fogo: se alguém se aproxima muito dele, se queima, mas a 
distância excessiva provoca o congelamento (Estob. iv 4,28 [ SSR 
V A 70]; cf. Gnomol. vat. 8). De fato, também no cinismo, que 
sempre passou por uma doutrina mais "individualista" - talvez 
porque o cinismo jamais tenha constituído uma "escola" no 
sentido material do termo (cf. Goulet-Cazé [1993]; sobre o 
Cinosarges ver Giannantoni [1990: iv, pp. 223-235; 1993:15-34]) 
sendo que mesmo a existência de um discipulado cinico é 
controversa (cf. D.L. vi, 21; Dion Crisóst. or. iv (4) 14 e 35* 
sobre o assunto ver Giannantoni [1990: iv, pp. 485-9]) - há á 
presença tanto de uma "filantropia", conforme testemunha o 
próprio Luciano com o exemplo do anfitrião narrado n' O cínico 
(6-7), quanto de um interesse politico stricto sensu, como 
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Assim, parece-me ser a "redução da filosofia a uma 

atitude moral perante a vida" menos uma característica do 

segundo século do que um produto do entendimento do próprio 

Luciano. A critica luciânica é na verdade um sintoma reativo 

a "uma cultura infestada de filosofia"®^ e a filósofos 

enfatuados com um "saber" que perde de vista qualquer 

dimensão prática e converte-se em evidente áAaÇoveía. No 

Icaromenipo, a voz de Menipo, que Luciano faz insurgir contra 

esses filósofos, aponta para as suas ocupações que vão muito 

além do dominio moral e que constituem uma ciência do 

improvável: 

Em primeiro lugar, eles, caminhando sobre a terra, 
em nada nos superavam, a nós que pisamos neste 
solo, e também não tinham visão mais aguda do que o 
vizinho, sendo que alguns eram mesmo míopes, por 
velhice ou preguiça. Mesmo assim, diziam conhecer 

os limites do céu, mediam o sol, visitavam o espaço 
acima da lua e, como se tivessem despencado das 
estrelas, descreviam o tamanho delas. Muitas vezes, 

mesmo não sabendo exatamente quantos estádios há de 
Megara a Atenas, acontecia de ousarem afirmar de 
quantos côvados é a distância entre a lua e o sol, 
mediam a altitude do ar, a profundidade do mar e a 
circunferência da terra. Além disso, desenhavam 

círculos e esquematizavam triângulos em cima de 
quadrados e múltiplas esferas e dai mediam toda a 

comprova o catálogo das obras de Antistenes, que inclui o Hepi 
vóuou n nspi TToAiTSÍaç (cf. D.L. vi, 16; Ateneu, Deipnosophistae v, 
220d [ 43 Caizzi]) e o das obras atribuídas a Diógenes, dentre as 
quais está a HoAiraa (cf. D.L. vi, 80; Ateneu, Deipnosoph. iv 
159c [SSR V B 125]; Filodemo, Flepl tíõv Itoiküv, coll. xiii 1-x 25 
[SSR V B 126]). Com relação à aparente ambigüidade em D.L. vi, 
72 Goulet-Cazé (1982) defende a tese de uma interferência da 
literatura estóica na doxografia laerciana sobre Diógenes cinico. 
Ainda sobre a politica cinica, assunto ao qual retornaremos, ver 
Hõistad (1948:103-49), Gigante (1961), Aalders (1975:53-64), 
Giannantoni (1990: iv, pp. 403-11 e pp. 537-50), Schofield 
(1991:141-5); Moles (1996: 105-20) e, com particular atenção para 
a noXiTEÍa, Dorandi (1993: 57-68). 

Brandão (1997: 235). 



extensão do céu. Depois, o fato de discorrerem 

sobre coisas tão obscuras sem nada conjeturarem não 
demonstrava a sua ignorância e o seu total 
enfatuamento? Na verdade, exprimiam-se com 

veemência e não deixavam aos outros nenhuma chance 

de superá-los em exagero, pouco faltando para 
jurarem que o sol é uma massa incandescente, que a 

lua é habitada e que as estrelas bebem água, 
tirando o sol, como se usasse a corda de um poço, a 
umidade do mar e distribuindo a todas elas 
ordenadamente. O grau de contradição dos seus 

discursos é fácil comprovar. Por Zeus, examina se 

são semelhantes as suas doutrinas e não 
completamente divergentes. Para começar, entre eles 

o conhecimento sobre o universo é diferente: se 
para uns parece ser incriado e imperecivel, outros 

se atreveram a falar até do seu demiurgo e do 
processo de criação; esses muito me surpreendiam ao 

se concentrarem em um deus artesão de tudo, sem 
antes estabelecerem de onde vinha e onde ficava 
enquanto criava cada coisa; de fato, antes do 
surgimento de tudo é impossível conceber tempo e 

68 
espaço. 

Se do ponto de vista da forma e, nesse caso, também do 

da estrutura temática, podemos concordar com Branham ao 

afirmar que na obra de Luciano "Menipo aparece em uma Atenas 

clássica atemporal e seu motivo é, por conseguinte, mais 

universal e menos dependente das atribuições de uma audiência 

ou ocasião particular"^^ é impossível não considerar a 

interferência do contexto e da prática filosófica do seu 

tempo, que é ao fim o próprio material da critica. Luciano 

tanto condena a substituição do real por sistemas obscuros 

formulados por teorias excêntricas, quanto cobra dos 

filósofos a coerência entre vida e doutrina, e isto explica 

Icaromenipo 5-8. 
Branham (1989:15): "Menippus appears in a timeless 'classical 

Athens', and his motive is accordlying more universal and less 
dependent on the concerns of a particular audience or occasion". 



em parte a sua provável preferência pelo modelo cínico^°, o 

qual renuncia a toda especulação teórica, e mais do que 

privilegiar a prática sobre a doutrina, transforma uma na 

outra, igualando-as. Portanto, a idéia das "vidas 

filosóficas" tal como concebida no Leilão não reproduz de 

forma acabada o ponto de vista de Luciano sobre a filosofia 

em geral e sobre cada escola em particular, mas resulta de um 

ideal de filósofo que deve viver conforme a doutrina que 

prega e cuja propedêutica contenha o elogio a um modus 

Vivendi. Pode-se acrescentar ainda que, se a opção por uma 

determinada aípsaiç define por conseqüência um certo tipo de 

vida, tal fenômeno não é exclusivo do segundo século e, 

recordando-se mais uma vez a posição de Hadot^^, é possivel 

apontá-lo já a partir de Sócrates e Platão ou mesmo a partir 

dos pré-socráticos; por este ângulo, o traço comum a qualquer 

escola é uma âoKriaiç espiritual assumida pelo filósofo na vida 

cotidiana^^. 

No caso do Leilão, resta-nos perguntar pela ausência, 

até certo ponto incômoda, dos nomes de Platão e Aristóteles. 

Uma explicação possivel está no fato de que, na eleição das 

personagens, a preferência recaia sobre os filósofos aos 

quais a tradição vinculou um modelo mais nitido de 

comportamento e cuja doutrina exija explicitamente dos seus 

"iniciados" s adoção de certos principios de vida; pode—se 

Brandão (1997: 243-9) . 
Hadot (1995) . 



argumentar também que a presença de Platão está, em parte, 

subsumida no próprio Sócrates'^. 

Vale retomar a cena. No diálogo, Luciano retrata um 

curiosissimo leilão em que Zeus aparece como o organizador, 

Hermes como o pregoeiro e, como mercadoria, desfilam 

Pitágoras, Diógenes,, Sócrates, Crisipo e Pirron, apresentando 

as suas respectivas filosofias, que colocariam a serviço dos 

eventuais compradores. Transcrevo e traduzo, na integra, o 

trecho que trata do cinismo (LgUso. . . 7 — 11) , no qual há, 

sobretudo quando a própria voz de Diógenes expõe os 

fundamentos da escola, uma rica descrição do seu seguidor 

típico. 

ZEYI - (...)- àÁÁov napáycj^sv. 
EPMHI -17] BoóXei tÒv auxiiiovra èkeTvov, tÒv ÍIovtikòv; 

ZEYE - návü fièv ouv. 
EPMHI - OuTOÇ ó TI]V TTiípav è^rjprq^évoç, ó è^wfjíaç, iAOè koI 
nepíiOi èv kukàü) tò cruvéSpiov. píou ávSpiKÒv nwÀw, píov âpiOTOv 

Kai yevviKÓv, ^íov èÁeóGspov t(ç LüVTÍasrai; 
ArOPAETHI - 'O Kffpu^ mÒç ov; ttcjâsTç tòv èÀsúOspov; 

EPMHI - "Eyioys. 
AFOPAITHI - Eit'ou Séôiaç fjtj aoi SiKàarjrai ávSpanoôiafjou q 

Kai npoKCÚÉaT]Ta( os eiç "ApEiovnáyov; 

Opinião semelhante defendem De Luise e Farinetti (1997), ao 
a figura de Sócrates como exemplum e modelo 

antropológico ideal na filosofia antiga. 
Na verdade, as intervenções do Sócrates de Luciano aludem a 

algumas das idéias que Platão lhe atribui; eis um dos trechos do 
diálogo em que Sócrates é interrogado pelo seu futuro comprador: 
"Comprador: - 'Que tipo de vida levas?' Sócrates: - Habito uma 
cidade que eu mesmo moldei, valho-me de uma constituição estranha 
e sigo as minhas próprias leis'. Comprador: 'Gostaria de ouvir um 
dos teus princípios'. Sócrates: - Ouve então o maior, o que penso 
sobre as mulheres: nenhuma delas será só de um, mas todas serào 
divididas com quem desejar o matrimônio.' Comprador: - 'Queres 
dizer que ficam abolidas as leis contra o adultério?' Sócrates: - 
'Sim por Zeus, e junto todas as mesquinharias sobre esses 
assuntos' {Leilão de filósofos, 17). A proposital confusão entre 
Sócrates e Platão fica mais evidente quando o nome deste 
comprador é, diferentemente dos outros, revelado: Dion de 
Siracusa {Leilão.19)* 



kPMHI - OuStv aÚTiJ rrfç npám.ioç- ourni yàp tJvai 
navranaoiv èÀcúOípoç. 

ArOPAITHE - Tí 5 'âv nç aunÕ /p/faoiro ^umÕvn sai oura) 
KaKoSai[jóvcúÇ SiQKeipévoj; n^qv ti fjrj OKanavt.a yt: ha! úSpo<pópov 

aÚTÒv ánoSeiKTtov. 

EPMHE - Oô fjóvov, dÂÂà xai qv Oupiopóv aÚTÒv f'niarrfcjqg, ttoAu 
mOTOrépu xuvaiiv. áfJí^Af:i kúviov aúní) kqI tÒ óvofíor. 

ArOPAITHZ - íloôanòç Sé íotiv rj ríva Tt)v âaxqaiv f'nayt:AA(:Tai; 

EPNHE - AÚTÒv èpou' KáÀÁiov yàp ounu noit:Tv. 
ArOPAITHI - At-Sia tò OKuOpunòv auTOu koi sarqcptç, /jq fJf: 

ôÁaKTqaq npooEÀOóvTa q kqí vq Ata âÓKq yt:. oõ^ àpçç ioç Siffprai 

tÒ ^ú^ov KQi ovvécmaKe ràg òxppuç ko! ántiAqTiKÓv ti koi 
ÔTTOpÁéjTSi; 

EPMHI - Mq 5é5i6f TiOaoòç yàp íoti. 
AFOPAITHE - 18] Tò npúJTOv, u ^f:ÀTiOTC, noSanòç íÍ; 

AIOFENHE - riavToSanóç. 
ArOPAITHI - ÍJcüÇ ^éysiç; 

AIOFENHE - Tou KÓopou noAtTqv ópçç. 
AFOPAETHE - Zq^oTç Sè Sq TÍva; 

AIOFENHE - Tòv 'HpQK^Éa. 

AFOPAETHE - Tí ouv oôxl koi AeovTqv ápnéxui tò /vtV yáp 

^úÀov eoiKQÇ auTÚ) . 
AIOFENHE - TOUTÍ ^oi ÁsovTq, TÒ Tpi^Jviov. OTpaTEuopai ôc 

tJGTTTf, TÒ Tpi^CJVlOV. OTpaTEUOpai Sè túOUEp ÈKíTvOÇ tm TOÇ 

qSovàç, ou K£Á£uaTÓç, áÀ^á íkoóoioç, ÈhKaOÕpai tòv fiiov 
npoaipoúijsvoç. 

AFOPAETHE - Eu y£ Tffç npootpÉatojç. ti páÀicfTa t:iSt^vai ot: 

(püjfjsv; q TÍva Tqv Téxvqv exeiç; 
AIOFENHE - 'EÀEuOepüjTqç ei/ji tíÕv ávOpíJmov koi ioTpòç nÕv 

naGütv TÒ Sé âAov áAqOeíaç Kai nappqoíaç npo(pqTqç t:tvai 

fioúAopai. 
AFOPAETHE - ]9] Eu y£, (j npoípqTa- qv Sé npíwfiai ou, TÍva pt: 

tÒv Tpónov SiaoKqaeiç; 
AIOFENHE - npójTOv pév napaAa^v a£ sai ánoSúaaçTqv Tpu(pqv 

Kot ánopíçe ouyKaTOKAeíoaç Tpi^viov n£pi^aÀ(ú, /vtrà Sé ttoveTv 

kqí Kápv£iv KaTavayKÓouj ^opai KaÕ£ÚSovTa koi uSiop nívovTa koi 
(jv /tux£v épnipTTAáp£vov, tò Sé xPHPCi^a, qv éxqç, éfjoi m:iOóp£voç 

£Íç Tqv OáÀQTTO (pépuv £pPaÀ£Tç, yájjou Sé áf.i£Aqo£iç hol naíSwv 

KOI naTpíSoç, koi návTa ooi touto Aqpoç éoTOi, koí Tqv 
TTQTpúav oiKÍav ánoÀimov q ràípov oÍKqo£iç q nupyíov épqpov q 

KOI TTÍOov q nqpa 5£ ooi Oéppiov éoTOi pEOTq koI òmaOoypà<p(ov 
pi^Aíwv kqí outojç éxcov £uSaipovéoT£poç £Ívai (pqO£iç tou 

p£yáAou fiaoiAétüÇ. qv paoTiyoT Sé tiç aTp£pAoT, toútwv ouSév 

áviapòv qyqoq. 
AFOPAETHE - TIuç touto <pqç tò pq áAy£Tv paoTiyoõp£voç; ou 

yàp x^^^^nÇ n K^opà^ou tò Séppa npipé^Aqpai. 
AIOFENHE - Tò EúptníS£iov éK£Tvo ÇqA(Ja£tç piKpòv évaAAà^aç. 
AFOPAETHE - Tò noTov; 

AIOFENHE • 'H <f>pqv aoi áÀyqa£i, q Sé yAwoaa ^otoi ávóAyqTOÇ. 

]10] â Sé páAiaTO SeT npooETvai, toutó éoTiv ÍTcpòv xPH £^'^01 koi 
dpaauv Kat AoiSop£To6ai nõaiv ^^ífç ^oiAeíjoi uai 



lUJ 

ÍSkjjtoiç' ouTiü yàp áno^/^tipovTQÍ ot: hoi à\'Spt:To\' ÚTToArjtJjovTOt. 

pápa^apoç Sè f] (piovq tono hai ánqxtç tò (pOt^fia sai úTtxytõç 

ôiÀOiov Kuví, KQi npáoojnov Sè f!vTtTQ^Jt\'Ov Koi fiàSiofia toioútu) 

TrpoaojTTCü nptnov, kqí ÓAcjç OqpidlSq rá nàvTa koí âypia. ni(S<jç Si 

Küi énieÍKeia kqí ^ETptórqç ántonD, kqí tò tpuOpíov ànó^uaov too 
npooíÓTTOV TravT£Áó)Ç. SítJKt: St rà noAuavOpwnÓTara nÕv 

Koi év aúroTç toútoiç póvoç kqí àKOivíovqTOÇ tivat (h'Xt: fit) 
(píAov , prj ^évov npooitpevoç- KaTÓÀuoiç yàp rà toioijto rrfç 

ápxffç. èv ôtpei St nàvTUJv, â f^iqSt: iSíç noiqot:itv cfv nç, Oappiov 
TTOÍei, KOI TÓjy á<PpoSio((úv aipou tó ytAoiórtpa, kqí Tt:Áoç, qv 

aoi SoKq , jToAuTToSa (ò/jòv q aqníav ^xrywv áTtóOavt:. raúrqv aoi 
rqv £uSaifJovíav npo^evou^Ev. 

ArOPAETHZ - ]IirAmrye- ptapá yàp kqI oôk ávQpwniva Átymç. 

ÂIOFENHI - 'Ay^/\à ^çoTQ yt:, lo outoç, kqí nâoiv tóxtprf 
psTsXOeTv ou yáp ooi SeqOEi natSeíaç kqI Aóycov kqí Áqpiov, cUA ' 

ênÍTOpoç aurq aoi npòç Só^av q ÓSÓç- kóv iSuoTqç qç, rfroí 
OKUToSétpqç q TapixomáXqç q t^ktiov q TpancÇÍTqç, ouStv at' 

KWÁúasi Oau^jaoTÒv eivai, qv póvov q àavíSua koi tò Opáooç napq 

Kai ÀoiSopeToGai koAcÕç ÈKpáOqç. 

ArOPAITHI - ripòç TaÕTa fjtv ou Sêopai oou. vaÚTqç S' àv foioç 

q Kqnoupóç èv KOipu yévoio, Kai tquto, qv t'(h:Aq Of ánoSóoí)ai 

oÔToai rò fjéyiOTOv 5ú' ó^oÀuv . 

EPMHE - "Exs Aaj3ojv Kai yàp àopt:voi áiraÁÁa^óptOa èvox^oGvtoç 
aÚTOü Kai ^oáívTOÇ Kai ânavTaç áTra^an^wç ò^píÇovTOÇ Kai 

áyopsúovTOÇ KaKwç. 

" ZEUS - (...) Vamos trazer um outro. 

HERMES - /!/ Que tal aquele maltrapilho do Ponto? 

ZEUS - Que seja. 

HEIRMES - Tu aí f com a sacola pendurada,- tu mesmo 

com os ombros nus, anda e dá uma volta ali no 

centro. Ofereço para venda uma vida varonil, uma 

vida excelente e nobre, uma vida livre. Quem vai 
querer? 

COMPRADOR - Ô pregoerio, o que tu dizes? Que vendes 

um homem livre? 
HE!RMES - Exatamente. 

COMPRADOR - E não tens medo de que ele te mova um 

processo por vender como escravo um homem livre ou 

te denuncie junto ao Areópago? 

HERMES - Ele não se importa com nada disso, pois 

pensa ser livre em qualquer circunstância. 

COMPRADOR - E que proveito se tira de alguém tão 

sujo e assim nesse estado tão deplorável? Só se for 

para fazê-lo cavar poços e buscar água. 
HEIRMES - Não SÓ. Mas se o colocares diante da tua 

porta, ele será muito mais fiel do que os cães. 

Aliás, o nome 'cão' lhe cai bem. 
COMPRADOR - E de onde ele é e que escola professa? 

HERMES - Pergunta a ele que assim é melhor. 



COMPRADOR - Me dá medo o seu ar severo e olhar 

sombrio. . . Não vá ele me avançar ou mesmo^ por 

Zeus, me morder! Não vês como ele levanta o bastão, 
tem o cenho franzido e o olhar irado e ameaçador? 
HERMES - Não temas, pois está domesticado. 

COMPRADOR - /8/ Primeiro, ó belo, de onde és? 

DIC>GEn:JES - De todo lugar. 

COMPRADOR - Como dizes? 

DIÓGENES - Vês um cidadão do mundo. 

COMPRADOR - E imitas alguém? 

DIÓGENES - Héracles. 

COMPRADOR - E por que não levas tu também a pele de 

leão? Pois no bastão estás parecido com ele. 
DIÓGENES - A minha pele de leão é este manto e luto 

como ele contra os prazeres - sem que ninguém me 
obrigue, mas por vontade própria - propondo-me uma 

vida purificada. 
COMPRADOR - Belo propósito! Mas o que podemos dizer 

que sabes melhor? Ou: que arte dominas? 
DIÓGENES - Sou libertador de homens e um médico 

para as paixões. Para resumir, quero ser um 
intérprete da verdade e do livre falar. 

COMPRADOR - /9/ Muito bem, intérprete, se eu te 

compro, de que maneira me exercitarás? 

DIÓGENES - Primeiro, ao me encarregar de ti, 

afastando-te da moleza e lançando-te comigo na 

indigência, visto-te um manto grosseiro. Depois te 

obrigarei a sofrer e a passar necessidades, 

dormindo no chão, bebendo água e saciando-te com o 

que a sorte trouxer. Posses, se tu tens, convencido 
por mim, lançarás no mar, e não farás conta de 
casamento, filhos ou pátria; essas coisas todas 

serão para ti ninharias e, abandonando a casa 

paterna, habitarás uma tumba, uma pequena torre 
solitária ou mesmo um tonei. E que a tua sacola 

esteja cheia de tremoços e papéis escritos dos dois 
lados. Sendo assim, dirás ser mais feliz do que o 

grande rei. Mas se alguém te açoitar ou torturar, 

não pensarás haver nisso qualquer incômodo. 

COMPRADOR - Como dizes tal coisa, que não vai doer 

se eu for açoitado? Pois eu não estou coberto com 
nenhuma carapaça de tartaruga ou carangueijo. 
DIÓGENES - Seguirás pelo avesso aquele pequeno mote 

euripidiano. 
COMPRADOR - Qual? 

DIÓGENES - 'A alma de doerá, mas a lingua nâo'^"*. 

/IO/ As principais coisas que deverás seguir são 

estas: ser descarado e impudente, insultar a todos 

Euripedes, Hipólito 612: yAwaa' ôpoí^iox', 5Í: (í)pi^v àvujnoxoç ("minha 
juJTOU; n\as minhs alrna nào") . 
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igualmente, reis e plebeus, pois assim serás notado 

e tido como corajoso. Tua 1inguagem será bárbara e 

a tua voz desagradável, bem igual a u;n cão; o 
rosto contraído e o passo adequado a ele e tudo o 

mais igualmente feroz e selvagem. Ficarão longe o 

respeito, a indulgência e a moderação e o ruborizar 

será de todo retirado do teu rosto. Busca os 

lugares mais abarrotados de gente e no meio deles 

queira estar só, insociável, evitando amigos e 

estranhos. Tudo isto é dissolução das constrições. 

Faze confiante, à vista de todos, o que ninguém nem 

sozinho faria e dos prazeres do amor toma os mais 

ridículos. Por fim, se te agradar, come uma lula ou 

um polvo cru e morre. Eis a felicidade que 
procuraremos para ti. 

COMPRADOR - /II/ Sai! Dizes coisas torpes e 

desumanas. 
DIOGENES - Mas coisas facílimas, meu caro, e 

alcançá-las todas é cômodo. Não precisarás de 

educação, discursos, tolices, mas essa estrada será 

para ti um atalho até a fama. E mesmo se fores 

pobre, curtumeiro, vendedor de salsichas, 

carpinteiro ou banqueiro, nada te impedirá de ser 

admirado, se só o despudor e a ousadia estiverem ao 
teu lado e se aprenderes bem a insultar. 

COMPRADOR - Para isto não preciso de ti. Se ainda 

pudesses vir a ser, numa emergência, um marinheiro 

ou um jardineiro. . . e mesmo assim se te quisessem 
vender por dois óbulos no máximo. 

HERMES - Toma, pode levá-lo. Ficaremos felizes em 

nos livrarmos dele, que só faz perturbar, gritando, 

afrontando e falando mal de todo mundo. " 

A maioria dos pontos desta descrição tem correspondência 

com o que se encontra em outras fontes referentes a Diógenes 

e as mesmas características, com diferentes combinações, 

aparecem sempre aplicadas aos cinicos. Em primeiro lugar os 

elementos da indumentária que caracterizam o seu exterior: 

(1) a "sacola" (nrípa, pera)^^, na qual o filósofo cinico leva 

Cf. Plutarco, An vitiositas ad infelicitatem sufficiat 3 p. 
4 99 c-d; Apuleio, Apologia 22; Filodemo, Sobre a retórica i, 
coll. LX 12- LXI 4 {SSR V B 155); Luciano, Vida de Demônax 48; 



ll).> 

OS poucos objetos que possui, o alimento e, eventualmente, 

algumas folhas escritas dos dois lados, signo de uma 

frugalidade também intelectual; (2) o "manto grossseiro" 

(ipipiúviov, Tpí(3(jjv, tribon)^^, que compõe uma aparência 

Antologia Palatina vil 65-68 e xvi 333; Ausonius, epigr. xxix 
(SSR V B 157); D.L. vi 22-3; vi 33 e vi 37; Sêneca, Carta a 
Lucílio xiv 2, 14 (cf. o diminutivo perula); Simplicio, In 
Epicteti enchiridion commentarium 32; Juliano, Or. ix 18, 200d- 
201c; com referência a Crates: Plutarco, De vitando aere alieno 8 
p. 831 e; id. De tranquillitate animi 4 p. 466 e; Teles p. 44, 2- 
9 Hense (= Stobeu iv 33,31; SSR V H 83); a Mônimo: D.L. vi 83; a 
Bion: D.L. iv 51. Também GúAokoç e BuXáKiov em Maximus Tyrius, 
Philosophumena i 9; i 10 (SSR V B 166); xxxii 9 (SSR V D 298) e 
oúAáç (ou GuAáç na lição de Mullach, Fragmenta Philosophoruin 
Graecorum [1860-1881] apud Giannantoni, SSR V I 3) em Antologia 
Palatina vii 423 (Hipárquia). Sobre os componentes da 
indumentária cinica, ver Giannantoni (1990:iv, pp.499-505) e 
Goulet-Cazé (1990:2738-4 6). Interessante para a apreciação do 
retrato tradicional dos cinicos é o artigo de Clay (1996) sobre a 
iconografia de Diógenes. 

Cf. Plutarco, An vitiositas ad infelicitatem sufficiat 3 p. 
4 99 c-d; id. De usu carnium i 6 p. 995; id. De vitando aere 
alieno 8 p. 831e (Crates); Antologia Palatina xvi 333; Ausonius, 
epigr. xxix (SSR V B 157); Luciano, Como se deve escrever a 
história 3; id. Vida de Demônax 48; Gregório Nazianzeno, Carmina 
i 2,10 w. 228-43 (Crates; SSR V H 81 [= ibid. V H 8]); D.L. iv 51 
(Bion); Juliano, Or. ix 18, 200d-201c. O termo Tpípwv tem um uso 
adjetivo e exprime, aplicado à vestimenta, "aquilo que se usa 
constantemente", de onde "grosseiro"; portanto, como substantivo 
designa um "manto grosseiro". A forma que ocorre no texto - o 
diminutivo TpiPtóviov (TpiPwvápiov em Epiteto, Dissert, iii 22, 47) - 
ressalta a precariedade do traje cinico e retorna em Luciano 
reforçado pela ausência do ou contraposto a um ttoikÍAov 
IpÓTiov: cf. Luciano, O cínico 1; ibid. 9; cf. também Antologia 
Palatina ix 145; Plutarco, De tranquillitate animi 4 p. 466e 
(Crates). Outros termos equivalentes: pallium em Plauto, Persa 
126; Varrão, Saturae Menippeae LVI 9; ibid. LXXI 20; na 
Antologia Palatina xvi 333; è^ü)m'ç em Sexto Empirico, Pyrrhonianae 
hypotyposes i 14, 153. Tais termos, quaisquer que sejam as 
descrições dos objetos a que se referem, designam, na maioria dos 
casos, a vestimenta dos pobres ou dos escravos. Se entre os 
filósofos o uso do jpípujv não é uma exclusividade dos cinicos (o 
próprio Sócrates usava-o: cf. Platão, Protágoras 335 c-d), um 
traço característico da sua indumentária é a "dobradura do 
manto", gesto que em alguns contextos expressa a própria adesão 
ao cinismo. Assim, em D.L. vi 22, Diógenes é dito ter sido o 
primeiro a "dobrar o manto" (Tpíptuva SnrALÍaaç ttpúítck; ) , mas em D.L. vi 
13, segundo Diodes e Neanto, tal precedência cabe a Antistenes, 
enquanto Sosicrates afirma que o primeiro teria sido Diodoro de 
Aspendo. Cf. D.L. vi 6 e vi 8; Filodemo, Sobre os estóicos col. 



maltrapilha e mendicante (^undiv Kai KaKO^ainóvwç 8iaKf;int'voç) o qvie 

corresponde à pele de leão quando o cínico se coloca coino um 

imitador de Héracles; e, por fim, (3) o "bastão" (^úAov) , 

peça de madeira usada como apoio, mas que assume também uma 

função pedagógica^^; deve ser ainda mencionado o píthos, um 

xvi-xx; Hieronymus, Adversus Jovinianum ii IA (= loannes 
Saresberiensis, Policrates v 17; SSR V B 175); Ps. Diógones, 
Carta 7,1; Carta 15; Carta 30,3; Tertulliano, De pallio 5 (at 
enim pallio nihil expeditius, etiam si duplex, quod Cratetis). 
Cf. ainda o emprego dos termos SitíXcíç, SittAóov e 5ínXa^ em Antologia 
Palatina vil 65, 66, 68 e 413: sobre os epigramas, Paquet (1988: 
88, n.l70) observa que se trata de um gênero literário cuja 
produção, em boa parte, forma-se a partir de um tipo de exercício 
escolar que consistia em imitar ou parafrasear textos em prosa ou 
em verso de autores antigos e contemporâneos; dai haver entre 
eles uma freqüente semelhança de conteúdo e uma relativa 
variedade vocabular frente aos outros componentes da tradição. 

O substantivo £úAov tem um uso bastante largo: a princípio 
designa a madeira mesma, isto é, a madeira morta ou um pedaço de 
madeira, para então significar qualquer objeto de madeira, em 
especial "bastão", "maça" ou "clava", mas também certos 
instrumentos para castigar escravos ou criminosos (cf. Luciano, 

Vida de Demônax 50) . Contudo esta é sua única ocorrência na 
composição da imagem do cínico, embora a relação com outros 
termos empregados seja evidente, tanto pela alusão a Héracles, 
que porta normalmente um objeto semelhante, quanto pelo gesto 
ameaçador de se erguer o bastão (liç Siffpiai tò ^úAov) . Com um uso 
notadamente pedagógico, menciona-se a PaKiripía em Ps. Diógenes, 
Carta 38, 2 e no Papir. Vindob. Gr. 29946 (col. iii 3-24) {SSR V 
B 143); cf. também, com sentido próximo, D.L. vi 21; vi 32; vi 88 
(Crates) e, diferentemente, D.L. vi 23 e Maximus Tyrius, 
Philosophumena i 9; i 10 {SSR V B 166); xxxii 9 {SSR V B 298); 

como símbolo do cinismo de Diógenes: Juliano, Or. vii 18, 223c-d; 
do cinismo de Antístenes, Crates e Diógenes: Luciano, Vida de 
Demônax 48 (sobre a oposição entre a paKTqpía e o unrpoç e sobre a 
personagem Hipérides, mencionados na passagem, ver Goulet-Cazé 
[1986: 246] e Paquet [1988: 235, n.47]) e do cinismo em geral: 
Juliano, Or. vii 19, 225b-d; id. Or. ix 18, 200d-201c (nestas 
passagens Juliano adverte para o fato de que apenas a posse do 
bastão ou dos outros componentes da "armadura" cínica, bem como o 
comportamento rude, não garante, sem mais, a participação na 
filosofia cínica); Epiteto, Dissertationes ab Arriano digestae iv 
8, 15. Ainda com uma função pedagógica, Antístenes faz uso do 
^ápSoç em D.L. vi 4; sobre este passo e sobre o emprego do fbdpSoç 
como símbolo do mestre de escola, cf. Giannantoni (1993: pp. 20- 
1) e Paquet (1988: 25, n.l8); o mesmo termo aparece em Antologia 
Palatina xvi 333. Outras ocorrências: baculum ou baculus 
(Apuleio, Apologia 22; Ausonius, epigr. xxix [SS/{ V D 157]); 
clava (Hieronymus, Adversus Jovinianum ii 14 [= loannes 



grande tonei ou jarro usado normalmente para armazenagem do 

vinho, que Luciano lembra ser o tradicional abrigo de 

Diógenes, embora ajunte a ele os inusitados Tá4)OÇ ("tumba", 

"túmulo") e TTUpyíov tpri|iOv (uma "torrezinha solitária" ou 

"isolada") como outras alternativas para a habitação dos que 

se dispõem a seguir, o caminho do cinismo^". A sugestão de um 

túmulo como morada do cinico - que parece não encontrar eco 

em nenhuma outra fonte -, ao afastá-lo do convivio dos vivos, 

ressalta, ao mesmo tempo, a excentricidade da sua doutrina e 

a abjeção do seu modo de vida; também a "torre solitária" 

evoca o seu paradoxal isolamento, a recusa de uma 

sociabilidade realizada num espaço essencialmente urbano, 

Saresberiensis, Policrates v 17; SSR V B 175]); oki'ttuv (Antol. 

Palat. vii 65, 68 e 413); pÓKxpov (Antol. Palat. vii 66). 
A imagem de Diógenes utilizando um tonei (ttÍOoç, doliuin) como 

abrigo é bem documentada pela tradição: D.L. vi 69 (apud SSR V B 

26), vi 23, vi 43, vi 103; Sêneca, Carta a Lucílio xiv 2, 14; 
Hieronymus, Adversus Jovinianum ii 14 (SSR V D 175); Maximus 
Tyrius, Philosophumena xxxii 9 (SSR V B 298); Ps. Diógenes, Carta 

16; Juvenal, Sátira xiv 308 e ss.; Luciano, Como se deve escrever 
a história 3. Paquet (1988: 51, n. 3), no entanto, chama a 
atenção para a ausência de qualquer vestigio sobre o píthos de 
Diógenes em autores como Plutarco, Cicero ou Epiteto, mas a sua 
figura tornou-se célebre já na antigüidade; na vasta iconografia 
do cincio, encontram-se algumas peças antigas que o representam 
com o píthos e a mais conhecida delas é o relevo da Villa Albani, 
em Roma - descoberto e restaurado no século xviii -, que retrata 
o seu encontro com Alexandre o Grande; Diógenes aparece no 
interior de um velho tonei (encimado pela figura de um cão) , 
apoiado sobre a sua borda, tendo nas mãos o bastão e a sacola, e 
o olhar voltado para o guerreiro de pé à sua frente. Artistas 
modernos se inspiraram no mesmo quadro para a critica de 
problemas contemporâneos. É o caso, por exemplo, de Honoré 
Daumier, que em uma litogravura intitulada "Le cynique 
(Propriétaires et locataires)" retrata, de forma caricata, alguns 
homens assentados no interior de tonéis, e, acompanhando a 
figura, a seguinte legenda: "II est un peu dur d'être obligé de 
loger dans un tonneau quand on n'est pas né pour être cynique". 
Cf. Clay (1997: 373-9) e sobre a iconografia dos filósofos 
antigos - Diógenes incluido - ver Hõricht (1989). 
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aspecto do cinismo que Luciano retoma mais adianto^", mas, 

tornando incompreensivel a dimensão filosófica de tal 

escolha, insinua a hipocrisia e a insensatez dos seus 

seguidores. Por outro lado, a ocorrência do termo nopyíov 

nesse contexto faz supor alguma relação com o tema cinico do 

cosmopolitismo, se considerada à luz de um breve fragmento de 

uma das tragédias de Crates, do qual ouvimos que a pátria do 

cinico não possui uma única torre (Trúpyoç), nem um único 

teto, mas toda a terra está pronta a lhe oferecer abrigo e a 

se tornar a sua cidade®°. 

Luciano, Leilão de Filósofos 10: "Busca os lugares mais 
abarrotados de gente e no meio deles queira estar só, insociável, 
evitando amigos e estranhos". 

D.L. vi 98: Ojix £^Ç TiáTpaç poi mjpyoç, oú pia arcyri,. ndoriç Sí: kqí 
TTÓAKJpa KQi Sópoç^ ETOipoç í|fiiv èv5iaiT5a6ai ndpa. "Não uma torre da minha 
pátria, não um teto, / mas tanto uma cidade quanto uma casa de 
toda a terra / nos serve para morar". Hicks (Loeb Classical 
Library) traduz: "Not one tower hath my country nor one roof, / 
But wide as the whole earth its citadel / And home prepared for 
us to dwell therein" e Paquet (1988: 113): "Ma patrie n'ost pas 
faite d'une muraille ni d'un toit, /Mais la terre entière est la 
cité e la maison / Mise à notre portée pour y habiter à demeure"; 
já a tradução de Gama Cury (1988 : 177), ainda que se possa 
admitir a permanência do sentido, mal suporta um cotejamento mais 
cuidadoso com o original: "Minha pátria não tem apenas uma torre 
nem apenas um teto; onde quer que seja possivel viver bem, seja 
onde for em todo o universo, é lá a minha cidadela e minha casa". 
Esta forma do texto, em que se mantém o genitivo náxpaç no 
primeiro verso, reflete a opção pela lectio difficilior de 
Giannantoni e Long, mas Grotius, seguido por Nauck, Diels e Diehl 

(Cf. SSR V H 80) propõe a correção para o nominativo Trárpa: "Minha 
pátria não é uma só torre, nem um só teto (...)". Cf. D.L. vi 63, 

vi 72, vi 93; Juliano, or. vii 25, 238c; Epiteto, Dissert. iii 
22, 45-48, ibid, iii 24, 64-66; Maximus Tyrius, Philosophumena 
xxxvi 4, ibid, xxxvi 5 {SSR V B 299); Dio Chrysostomus, or. iv 4, 
13 {SSR V B 582); Plutarco, De Alexandri Magni fortuna aut 
virtute 10, 332b-c, ibid. 6, 329a-d; Luciano, O cínico 15; 
Antologia Palatina vii 417. Sobre o cosmopolitismo cinico, 
consultar, entre outros, os comentários de Giannantoni (1990: iv, 
pp. 536-50), Schofield (1991:141-5); Moles (1993: 259-80) e Navia 
(1996: passim). Vale observar um pequeno detalhe: a forma irúpyov, 
que consta no fragmento atribuído a Crates, aparece também nos 
manuscritos da familia 'b' do corpus lucianeum, embora a maioria 
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Em todo caso, a aparência do cinico 6 descrita som 

qualquer alusão ao seu fundamento filosófico ou politico e o 

objetivo do diálogo é, antes de tudo, a critica de uma 

exterioridade, exercida sobre elementos precisos da tradição. 

Nada em que se possa surpreender a presença do puramente 

ficcional é acrescentado; pelo contrário, a lembrança de 

dados históricos - a referência à terra natal de Diógenes - 

exprime a associação entre a biografia do cinico e o 

imaginário comum sobre o seu ensinamento. Mesmo o argumento 

do diálogo pode ser encarado como uma dramatização da 

passagem da vida de Diógenes, reproduzida em um número 

considerável de versões, segundo a qual ele teria sido 

capturado por piratas durante uma viagem e vendido como 

escravo®^; naturalmente Luciano se cala sobre o desdobramento 

do episódio, que mostra o filósofo desempenhando, com 

excelência, a função de preceptor dos filhos do seu comprador 

(um certo Xeniades), destacando-se, positivamente, portanto, 

alguns aspectos da pedagogia cinica®^. Nesse sentido, o 

dos editores prefiram o diminutivo mjpyíov (Cf. SSR V D 80, p. 
265) . 

D.L. vi 29-31, vi 36, vi 74-75; Arsenius, Violetum p. 204, 3- 
17; ibid. p. 199, 14-200, 5; ibid. pp. 204, 26-205, 2 (SSR V B 
70); Eudocia, Violarium 332 p. 243, 14-8 (SSR V B 70); Suda, s.v. 
AioyÉvriç , n. 1143, n. 1144 {SSR V B 71); Plutarco, De 
tranquillitate animi 4 p. 466e; id. An vitiositas ad 
infelicitatem sufficiat 3 p. 499b; Musonius Rufus, Reliquiae 9 p. 

49, 3-9 (=Stob. iii 40, 9; SSR V B 73); Epiteto, Dissert, iv 1, 
114-18 (SSR V B 73); ibid, iii 24, 66-7 (SSR V B 290); Filo, Quod 
omnis prohus liber sit 18, 121-4 (SSR V B 74); Clemens 
Alexandrinas, Paedagogus iii, iii 16,1 [=Arsen. p. 197, 29-198,3; 

SSR V B 74); Stob. iii 3, 52 (SSR V B 75); Gellius, Noctes 
atticae ii 18, 9-10 (SSR V B 77); Juliano, or. vii 8, 212d-213a. 
Para a análise das fontes consultar Giannantoni (1990: iv, pp. 
453-60). 

D.L. vi 30-31. 
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Leilão repercute a literatura cinica anterior e a 

possibilidade de que Luciano tenha se inspirado diretamente 

na Venda de Diógenes de Menipo®^ (ou na obra homônima de 

Êubulo®") não é desprezível. Além disso, da inserção nessa 

cadeia que poderíamos chamar histórico-tradicional, o efeito 

da critica luciânica é potencializado justamente pelo uso do 

discurso direto e da forma dialogada: os compradores, entre 

eles o de Diógenes, aos quais Luciano atribui o papel de 

juizes, na medida em que são eles que decidem pela compra ou 

não da "mercadoria", buscam desconfiados encontrar alguma 

serventia para os profissionais do saber e assim encarnam, 

como observadores, o cidadão comum daqueles tempos a quem o 

mundo da filosofia era, de certa forma, inacessível e o 

Ibid, vi 29. Sobre esta obra de Menipo ver Donzolli (1960), 
que examina a possível interferência da biografia de Esopo na 
tradição sobre a venda de Diógenes. Pode-se imaginar que o 
recorrente motivo da irpáaiç, caro à diatribe cinica por oferecer a 
ocasião propicia para o desempenho extremado da parresía e da 
autarkeia, era respaldado pela real ameaça que representava a 
escravidão: "Slavery, in particular, is so remote from us that it 
is hard to comprehend how real a terror it was to the Greeks of 
that period. Yet one has only to consider how powerful were the 
pirates in the Mediterranean until their suppression by Pompeius, 
to see that any traveller by ship was running a real risk of 
being captured and sold into slavery (...). Exile, slavery, loss 
of home and possessions, are frequent burthen of the Cynic 
diatribe" (Dudley, 1937: x). Por outro lado, a contaminação mútua 
entre as biografias de Esopo e Diógenes (cf. Relihan, 1996; 271, 
n. 20) parece corroborar a tese de Adrados (1978; 1986), segundo 
a qual a fábula, ainda que não fosse um gênero propriamente 
cínico, mas tendo em vista o seu caráter popular, teria se 
convertido num importante instrumento de divulgação do cinismo, 
consituindo-se no periodo helenistico como "literatura 
cinicizante". Ver também Goulet-Cazé (1990: 4000-25), que usa o 
episódio da venda de Diógenes para demonstrar a estrutura 
compósita das Vidas de Diógenes Laércio. 

D.L. vi 30. 
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julgamento dos filósofos redundava, não raro, no 

estranhamento e na derrisão®^. 

Mas é por estar contida no próprio depoimento de 

Diógenes que a critica ao cinismo se faz mais aguda e 

surpreendente. Para explicar a essência do cinismo, ele 

descreve o aspecto .e o comportamento do cinico, mas silencia 

sobre a lógica que subjaz a essa exterioridade, gerando uma 

sorte de inversão na qual o elogio esperado se transforma 

logo em ridicularização, quando entram em choque a sua 

declarada pretensão de querer ser "libertador de homens", 

"médico das paixões" e "intérprete da verdade e do livre 

Nesse contexto é significativa a anedota que narra a morte do 
Tales (D.L. i 34, ii 4; Platão, Teeteto 174a) e também o conteúdo 
de uma das fábulas de Esopo (31 Chambry) que, embora sem 
referência a Tales ou a filósofos, mas a um astrônomo 
(àorpóAoyoç) , reflete a relação tipica entre a filosofia e o senso 
comum. Platão, mais de uma vez, admitiu a atopia do filósofo o o 
seu caráter derrisório (Teeteto 149a, 174b-175b; República 494a, 
496d) , e a dificuldade de se conciliar a ocupação com a esfera 
divina e o trato das coisas humanas {Filebo 62b). Sobre o 
elemento derrisório da filosofia, parece-me pertinente a análise 
de Bergon sobre os mecanismos do riso: "(...) ce sont surtout de 
grands distraits, avec cette supériorité sur les autres que leur 
distraction est systématique, organisée autour d'une idée 
centrale (...) et qu'ils provoquent ainsi autour d'eux, par des 
effets capables de s'additionner toujours les uns aux autres, un 
rire indéfiniment grandissnt" (Bergson, 1993: 11). Sob o prisma 
bergsoniano estão as interessantes considerações feitas por 
Hannah Arendt, na seção 10, "A luta interna entre pensamento e 
senso comum", do capitulo 2 de A vida do espírito (Arendt, 1992: 
63 e ss. ) : "O riso, e não a hostilidade, é a reação natural da 
multidão diante das preocupações do filósofo e da aparente 
inutilidade daquilo de que ele se ocupa" (p, 64). Compare-se com 
a idéia do objeto ridiculo em Cicero: "certas baixezas e 
deformidades {turpido et deformitas) no caráter dos homens que 
não gozam da estima universal, que não estão em circunstâncis 
calamitosas, nem (...) merecem ser arrastados ao castigo por suas 
faltas" (De oratore ii 58) ou já em Aristóteles: "O ridiculo 
(yíAoiov) é alguma falha, um defeito anódino e não corruptor" 
{Poética 149a). Sobre as relações entre filosofia e senso comum, 
de uma perspectiva contemporânea, ver Porchat (1993: 46-95) e, 
principalmente, Prado Jr. (1985: 122-72); sobre o riso na 
antigüidade grega consultar Arnould (1990) e Halliwell (1991). 



falar"^®, com o tipo de vida que propõe, baseada na miséria e 

no sofrimento aparentemente gratuitos. Há, na verdade, um 

visivel conflito, um desajuste, entre o discurso que se faz 

sobre a vida cinica e a voz que o enuncia; a partir desse 

conflito, a compreensão do cinismo e do papel de Diógenes no 

diálogo pode seguir dois caminhos distintos: ou afirmamos que 

há uma "ironia involuntária" da personagem no discurso 

apologético (vale dizer: uma ironia do autor no tratamento da 

personagem), tendo em vista que a exaltação do cinismo vai, 

contrariando toda expectativa, deixar expostas sua 

inconsistência e sua insensatez, lançando o próprio Diógenes 

no ridículo; ou, ao contrário, haveria na passagem um jogo 

dialético entre duas visões do cinismo, baseado na ruptura 

entre um falso elogio (um elogio "cinico", no sentido vulgar 

do adjetivo) e a figura de Diógenes, seu principal expoente, 

apontando no sentido da distinção entre um suposto cinismo 

autêntico, vinculado ao Diógenes histórico, e o cinismo 

corrompido praticado no tempo de Luciano; assim, o próprio 

Diógenes, revestido da autoridade de porta-voz do verdadeiro 

cinismo, se encarrega de desmascarar os seus seguidores 

equivocados ou mal intencionados. Nesse caso, é forçoso 

aceitarmos a interferência de uma concepção idealizada do 

pensamento cinico: a filosofia de Diógenes vem reelaborada e 

depurada de seus elementos mais polêmicos e chocantes, que a 

Cf. D.L. vi 29: (...) ppwTTÍGri tí oTôc ttoicTv, ánexpívaio, "àvSptJV 
ótpXEiv". "Interrogado sobre o que sabia fazer, responde: 'comandar 
homens*". Aulus Gellius {Noctes atticae ii 18, 9) reporta a mesma 
declaração de Diógenes: novl homminibus liberis imperara, ao que 
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tradição, em contrapartida, associou ao comportamonto dos 

cinicos em geral e que, no caso de Luciano, estariam 

identificados com os falsos filósofos e com os charlatões, 

isto é, com os axn^aTa (f)iXoo0(|)ujv®^; fica evidente a franca 

oposição entre um cinismo genuino, nobre, útil e 

filosoficamente consistente, e um falso cinismo, notável 

apenas por sua hipocrisia e exibicionismo®®. 

A comparação entre duas outras obras de Luciano reforça 

a sua possivel concepção antitética do cinismo. Na Vida de 

Demônax exalta-se a figura de Diógenes como um importante 

formador do ecletismo filosófico de Demônax®^ (de quem o 

próprio Luciano afirma ter sido discípulo durante um longo 

tempo^°) ^ bem como são elogiados valores tipicamente cinicos, 

em especial a liberdade {tAtuGepia) e a sinceridade 

(TTappr|<7Íoc) a estrutura mesma da obra segue, em boa parte, 

o modelo das chreiai, gênero bastante explorado por autores 

helenisticos e que melhor se prestou à transmissão do 

pensamento cinico^^. No extremo oposto, em Sobre a morte de 

Xeniades responde: accipe liberas meos, quibus imperes. Ver 
Goulet-Cazé (1990: 4006-9). 

Luciano, Banquete 30. Cf. Brandão (1997: 236-7). 
Sobre a idealização do cinismo, que, além de Luciano, contempla 

autores como Epiteto e Dio Crisóstomo, ver Billerbeck (1993), 
Vida de Demônax 5: eí Kal tw axnuaxi kqí toG píou fiçtaiwvri tòv ZivionÉa 

ÇriAoCJv ^ôo^ev; ibid. 62- èyu) ôè ZuKpairi Gau^iáÇw Aioyívri kqí 4)iAú) 
'ÀpíaTiTmov. 

Vida de Demônax 1. 
Vida de Demônax 3: ôAov 6è napaSouç ?:auTÒv íAeuOcpíçt Kaí Tiappqaíçi aÒTÒç 

TE ÔpBÓ) KQl ÚyiEt Kaí àvETTlAtÍTTTU) pío) XP^M^VOÇ KQl ToTç ÓpúJOl Kal ÓKOÚOUai 
TTapáSEiyfia irapÉxwv ti^v íiauToO yvojpriv Kai Triv tv (()iAoao({)av dAt^OEiav; ibid. II' 
Kal pTooç oú heTov toG Tipò aúxoG Tiapà toTç nAiíBEaiv txr^aaio íni te nappnoíçt 
Kal èA£u0£píçt, Kal tiveç ètt' auTÒv auvÉarrioav "Avutoi kcí MeA^toi (...). 

Sobre o assunto vejam-se Kindstrand (1986) e Goulet-Cazé (1992: 
3978-97). 
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Peregrino Proteu, Luciano descreve Peregrino como convertido 

ao cinismo e insiste, em meio a outras acusações - a de 

parricidiO/ por exemplo^^ - no seu desmesurado amor pela 

fama, que o leva ao absurdo de cumprir a promessa - feita por 

iniciativa própria e com prévia e eloqüente publicidade - de 

se lançar ao fogo da pira olímpica logo após a festividade 

dos jogos®''. Além disso, o discurso do cinico Teágenes''^, 

reproduzido por Luciano num tora de óbvia e debochada 

reprovação, faz do Proteu uma figura divina, superior a 

Diógenes, a Antistenes ou mesmo a Sócrates, e comparável 

apenas ao próprio Zeus'^. O texto refere-se ainda à 

temporária adesão de Peregrino ao cristianismo e a como, 

também entre os cristãos (contra os quais Luciano mais de uma 

vez dirigiu seus ataques - um "anti-cristão", no juizo de 

Aretas^^), alcança grande reputação e de novo é tomado por um 

Sobre a morte de Peregrino Proteu, 10; ibid. 14. 
Sobre a morte de Peregrino Proteu 1: (...) koí nGp íyrvfio' Tooouti) 

âpa tc3 £pu)Ti Tf[ç 5ó£r|ç cTx^to. O episódio teria tido lugar nos Jogos 
Olímpicos de 165; sobre a datação ver Jones (1986:124-5). 

Sobre Teágenes, veja-se Goulet-Cazé (1986:241). 
Ibid. 5: TÒv nèv yòp Iiviottcq r] tòv SiSdoxoAov aÚToC 'AvriaOrvri oôht 

nopapóAAeiv i^^iou aÚTu), àXX' oúSè tòv ScjKpárri aúxòv, íkóAei Sh tòv Aía íní Tqv 
ojjiAAav; ibid. 6: Aúo yòp toutcíç, çó píoç ápiOTa 5piJioupyií|iaTa tOr.áaaro, 
TÒV Aía TÒV 'OXú^TTiov Kaí flpcjTéa' nAdcrrai 5c kqi tcxvTtoi, tou (j^v (hciSíaç, touS^ 

())úoiç. Sobre Luciano e os cristãos consultar Caster (1937) e 
Jones (1986: 117-148); sobre a relação entre cínicos e cristãos, 
La Calle (1986), Downing (1988; 1992; 1993), Dorival (1993) e 
Matton (1996); especificamente sobre o caso de Peregrino, Jones 
(1986: 117-32; 1993). 

Apud Jones (1986: 33). O autor chama ainda a atenção para o 
fato de que, alguns anos antes, o eclesiarca e lexicógrafo, 
mestre de Aretas, Fócio, elogiava em Luciano a sua investida 
contra a religião pagã, tendo em vista sobretudo a sua sátira aos 
deuses gregos. Mais importante do que o retrato de Luciano como 
um critico impiedoso da cultura de seu tempo, que nada poupa e em 
quem prevalece uma definição negativa da paidéia, a que alguns 
estudiosos modernos aderem (consultar Brandão [1992]), a posição 
dos dois eruditos revela o ponto de vista do leitor que deriva a 
sua compreensão do texto a partir do seu próprio interesse diante 
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ser divino (ú)Ç Gtóç) , inferior apenas ao próprio Cristo'". A 

aparente indistinção, pelo menos para o observador comum, 

entre cinicos e cristãos, já que os adeptos de ambas as 

correntes se caracterizavam pela abnegação e pela renúncia 

aos bens materiais, deu a Luciano a oportunidade de, com um 

único argumento, atacar os dois grupos, tomando-os como casos 

exemplares na elaboração de uma critica mais geral ao 

sectarismo filosófico e ao fanatismo religioso, 

intencionalmente confundidos. Em todo caso, exceto a 

aparência, não há, como observa Jones®^, nada de cinico no 

cristianismo de Peregrino nem nada de cristão no seu cinismo, 

sobressaindo a ausência de uma exposição mais detalhada das 

duas doutrinas, que Luciano define com a mesma ironia: 

Gau^iaaTii ao4)ía para o cristianismo e OaujiaaTn áoKrioiç para o 

cinismo^°°. Não se trata, é claro, de uma lacuna na composição 

e na justificação dos elementos da biografia, considerando 

que o que dela realmente interessa é a KtvoSo^ía do falso 

filósofo; a partir disso, frente ao desprezo pelos cristãos 

que, por ingenuidade, tomam por "segundo Messias" um 

embusteiro, o ataque aos cinicos aparece melhor projetado, 

tendo em vista que reproduz o conjunto de opiniões que 

dos temas abordados. Tal fenômeno é o que me parece estar em 
causa na recepção e transmissão do cinismo. 

Sohre a morte de Peregrino Proteu 11. 
Jones (1993: 310): " Hormis cela, il n'est rien dans le 

christianisme de Pérégrinus qu'on puisse qualifier de cynique, et 

on verra qu'il n'est rien, dans son cynisme, qui relève du 
christianisme". 

Sobre a morte de Peregrino Proteu 11; ibid. 17, 
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apontavam, no cinismo, uma tendência à vaidade o à 

ostentação^®'. 

Esta última interpretação, se por um lado favorece um 

perfil mais homogêneo da figura de Diógenes ao longo da obra 

luciânica (ele retorna como personagem retratada 

positivamente nos Diálogos dos Mortos), resolvendo em parte a 

incômoda ambigüidade no que diz respeito ao tratamento dado à 

compreensão do cinismo, por outro, tem o inconveniente de ser 

externa ao próprio diálogo, exigindo portanto uma remissão ao 

conjunto dos textos; pode-se mesmo acusá-la de ser um mero 

artificio que busca "corrigir" o caráter desviante do 

Diógenes do Leilão. 

A principio, a posição de Luciano fica sintetizada da 

seguinte forma: de um lado ele valoriza as qualidades morais 

e alguns aspectos da propedêutica do primeiro cinismo, que 

tende a idealizar, e, de outro, condena e ataca 

impiedosamente a maioria dos cínicos do seu próprio tempo, 

entendendo que eles realizam mal ou traem os princípios da 

escola. Esta é, por exemplo, a compreensão de Goulet-Cazé, 

que tem, assim me parece, o inconveniente de deixar de lado 

os Diálogos dos Mortos, julgando que o seu interesse é 

sobretudo literário, como se isso desmerecesse seu valor na 

interpretação da imagem que Luciano tem dos cinicos^"^. Ela 

Cf, D.L. vi 8; vi 2 6; vi 41. 
Goulet-Cazé (1990:2763-68) amplia o ponto de vista de Helm 

(1902). Para este último, Luciano jamais foi filósofo mas, embora 
reprovando o modo de vida e algumas idéias dos cinicos, encontra 
vários componentes positivos na sua filosofia. Helm observa que 
Luciano teria, desse modo, estado atento às diferenças 
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toma na sua análise apenas as seguintes obras: A viclà de 

Demônax, Sobre a morte de Peregrino Proteu, Os fugitivos e 

Leilão de filósofos, desconsiderando, para esta última, as 

relações que podem ser estabelecidas com os Diálogos. Luciano 

seria, semelhante a Sêneca, Epiteto e Juliano, uma espécie de 

"espelho deformador" dos cinicos, ora para melhor, ora para 

pior. 

Insistindo nos elementos idealizados do cinismo segundo 

Luciano e concentrada apenas na Vida de Demônax, Billerbeck 

observa que a posição do autor de Samósata, embora com 

caracteristicas próprias, se coaduna em alguma medida com a 

concepção sobre os cinicos em geral e sobre Diógenes em 

particular difundida no período imperial^"^. Mas, conclui-se 

da sua exposição sobre essa fase do cinismo que, enquanto 

autores como Epiteto reformulam a doutrina cinica com vistas 

a harmonizá-la com o estoicismo, com a clara intenção de 

evitar o excesso e a vulgaridade dos cinicos contemporâneos, 

e outros, como Dio Crisóstomo - que também ataca os cinicos 

da sua época^°'', acusando-os de ignorância e ostentação - 

fazem de Diógenes, Odisseu ou Sócrates, os representantes de 

seus próprios pontos de vista, reelaborando-os segundo os 

interesses de cada ocasião^°^, o cinismo elogiado por Luciano 

ideológicas e práticas entre os próprios representantes do 
cinismo. 

Billerbeck (1993; 1996). Cf. ainda Billerbeck (1991). 
Dio Crisóstomo, Or. xxxii 9 (Para os Alexandrinos) . 

Discute-se, em torno da Quellenforschung, o substrato 
antistênico e uma possível tendência sofistica nas orações de Dio 
Crisóstomo, bem como a sua real conversão ao cinismo nos anos de 
exílio. Cf. Billerbeck (1996:211-2, n.37 e 38) e bibliografia ai 
citada. 
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tende a ser apenas um dos componentes de um ecletismo 

filosófico de que Demônax é o produto. 

Também cabe mencionar a divisão proposta por Niehues- 

Prõbsting para o entendimento do cinismo segundo Luciano^'"'. 

No corpus lucianeum estaria destacada, em primeiro lugar, uma 

critica aguda contra o cinismo praticado por alguns dos seus 

contemporâneos, realizada no ataque contra Peregrino e nas 

descrições de Os fugitivos. Em segundo lugar, viria a 

tendência à idealização no retrato de Demônax e também em O 

cínico, obra de caráter propagandistico, mas cuja autoria é 

objeto de discussão^°^. Por fira, o autor chama a atenção para 

o uso de vozes cínicas, sobretudo as mais emblemáticas - 

Diógenes, Antistenes, Crates e Menipo - na expressão do que 

seria o pensamento do próprio Luciano. A consideração mais 

atenta deste recurso, que traz para a discussão os Diálogos 

dos Mortos, Zeus confundido e O Desembarque ou o tirano, 

distingue esta das outras abordagens e tem a sua importância 

justamente no fato de que a escolha de vozes cínicas indica 

ura certo modo de apropriação do cinismo. 

Segundo a visão desses autores, a posição de Luciano 

frente aos cinicos é, como dissemos, regulada por um duplo 

juízo, todavia formado segundo um único critério: os elogios 

e as censuras estariam rigidamente determinados em obras 

precisas e teriam como baliza um modelo ideal de filosofia, 

Niehues-Prõbsting (1979 :195-213) . Cf . Goulet-Cazé 
(1996:17,n.54). 



que, ao mesmo tempo em que determina uma certa concepção de 

cinismo, é determinado por ela. Dessa perspectiva, Luciano 

discerne com clareza o cinico verdadeiro do charlatão, ao 

qual recusa toda e qualquer virtude. O esquema que deriva 

dessas análises tem, é certo, a vantagem da objetividade e da 

clareza, na medida em que, já numa primeira leitura, é 

facilmente reconhecivel, e, além disso, harmoniza-se com a 

suposta evolução histórica do cinismo, que parece ter 

caminhado no sentido da deturpação. Luciano seria, no 

interior dessa evolução, uma voz de resistência. 

No entanto, uma leitura mais cuidadosa dos textos e uma 

atenção maior a certos detalhes dispersos no conjunto da 

produção luciânica podem nos abrir outras perspectivas e 

novas possibilidades de interpretação. Nesse sentido, o que 

me parece provável é que a atitude de Luciano com relação ao 

cinismo apresente uma complexidade maior do que suporta essa 

visão esquemática, não devendo ser simplificada em termos de 

recusa ou aprovação, mutuamente excludentes, conforme o 

contexto geral de cada obra. Entendo que a sua posição 

revela, na verdade, uma ambigüidade, ou melhor, uma real 

ambivalência de juizo, derivada não de hesitação ou de 

incompreensão, mas da consciência de que o julgamento do 

cinismo, qualquer que seja ele, é sempre conseqüência de 

critérios e interesses variáveis. Mas o que realmente 

distingue a posição de Luciano e faz dele um autor 

Em nota introdutória à 
apresentsi slguns dados 0m 
(1997:254-5). 

minha tradução desse diálogo, 
torno da questão: Cf. Flores 



privilegiado na história do cinismo, tanto no que diz 

respeito ao modo de composição - e, portanto, ao 

estabelecimento de sentido - de uma tradição filosófica da 

antigüidade, quanto no fato de antecipar as implicações 

contidas no cinismo moderno, é o reconhecimento do terreno 

sobre o qual atua o filósofo cinico: o terreno movediço das 

convenções humanas de que os conceitos, os valores o as 

virtudes não são mais do que produtos necessariamente 

relativos. O cinico explora essa relatividade que determina e 

dá forma ao juízo, ele mesmo relativo, que permite alterar ou 

"falsificar"/ sem prejuizo da coerência interna, as relações 

que os homens estabelecem entre si e com o mundo em que 

vivem. Basta que se aceite uma nova regra, isto é, um outro 

código de convenções, e todas as oposições que ordenam a 

conduta humana - sofrimento/prazer, riqueza/pobreza, 

saúde/doença, carência/suficiência, poder/submissão, 

conhecimento/ ignorância, inteligência/estupidez - ficam 

ameaçadas, bem como a fronteira entre virtude e vicio adquire 

uma nova feição. 



CAPÍTULO 3 

nAPAXAPATTtlN TO NOMIXMA 

OU AS VÁRIAS FACES DA MOEDA 

O cinismo é a única forma pela qual almas comuns 
se aproximam da honestidade. 

F. Nietzsche, Além do Bem e do Mal. 

A expressão nopaxapaTTEiv tò vómofia - traduzida 

freqüentemente por "falsificar a moeda" - tornou-se, a partir 

de Diógenes, quase proverbial e logo se converteu no 

principal lema do cinismo. Comentadores modernos fizeram dela 

o caminho por meio do qual o pensamento cinico pode ser 

compreendido^ e alguns dos autores antigos mais importantes 

para o testemunho sobre o cinismo insistiram no preceito 

dessa "falsificação"^. 

Pretendo aqui retomar o debate em torno do episódio 

narrado por Diógenes Laércio na abertura do livro consagrado 

a Diógenes cinico, em que a "falsificação da moeda" aparece 

como a causa de seu exilio e, conseqüentemente, da sua 

^ "Pour comprendre ce qu'est vraiment le cynisme de Diogòne, il 
faut se laisser guider par 1' idée de 'Ia falsification de Ia 
monnaie'". Goulet-Cazé (1992: 9). 
^ Cf. Juliano, Or. ix 8, 188 a-b; Or. ix 12, 192 b-c; Or. vii 4, 
208d; Or. vii 7, 211b; Plutarco, De Alexandri Magni fortuna aut 
virtute i 10, 332c; Luciano, Demonactis vita 5. 



iniciação filosófica. Meu objetivo será a revisão da critica 

à historicidade do texto laerciano, mas, ao recuperar a 

discussão em torno do tema, busco, mais do que introduzir 

algum novo argumento, reabilitar a pluralidade das versões 

como um dos traços característicos da tradição diogeniana. 

Tomo, portanto, o episódio da "falsificação" como um exemplo 

privilegiado do modo de constituição do corpus cinico. 

Eis o relato de Diógenes Laércio (vi 20-21)"^: 

Aioyévqç 'Ik£OÍou rpaneCírou Iiviüntúç. (prjoí St AiokMjç, 
5r]/J0críav auroO rrjv rpàneÇav f^;(OvTOÇ tou mxTpòç Kai 

napaxopá^avTOÇ tò vófjiopa, (puyíTv. Eú^ouAíSqç S ' i.v nÕ lit pi 

Âioyévooç auTÓv </>rjai Aioyévqv toõto npõ^at kqi ouvaÀõaOai rtu 

TTQTpí. oô fjqv áAAá kqi qõtòç ntpi qôtou (prjatv tV t(Ô ÍIopSáÀío úç 

napaxapá^ai tò vó^io}ja. evioi S ' tni^tAqrrjv yf:vófjt:vov 

ávajTsioSffvai ônò tluv tsx^'twv kqí t.XOÓvTa t:iç At'A<poòç rj eAq tò 

ÂfjÁiov èv r/f narpiSi 'Anó^Àiovcx; rruvOàvtoúai ti touto npà^ti 

^ O mesmo episódio é referido em outros lugares. Sobre a 

TTopaxópa^iÇ: D.L. vi 5 6; Suidas, s.v. Aioycvriç, n. 1143, 1144 {SSR 
V B 3); Favorino, De exillo iv col. 3, 26-32 (SSR V B 12), em 
que a alusão à TTopaxíipa^iç é dada pela expressão oTkoi oúS?: 
àpyupoyvoípüjv àyaGòç éSókei [scil. Diogenes]; Schol. in Lucianum vit. 

auct. 1 {SSR V B 16), cujo termo correspondente é àpyupajioipóç; com 
valor marcadamente simbólico ver Suda, s.v. yviõOi oauTÓv, n. 334 
{SSR V B 3); Juliano, Or. ix 8, 188 a-b; Or. ix 12, 192 b-c; Or. 
vii 4, 208d; Or.vii 7, 211b; Plutarco, De Alexandri Magni fortuna 
aut virtute I 10, 332c; Luciano, Demonactis vita 5; D.L. vi 71. 
Sobre a pátria e o exílio (ou fuga deliberada) de Diógenes, mas 
sem referência explicita à Tropoxópa^iç: D.L. vi 49; Estrabo, 
Geographica xii 2,11; Pomponius Mela, De chorographia i 19,105 

(SSR V B 1); Luciano, Bis accusatio 24; Musonius Rufus, 
Reliquiae 9 p. 43, 15-44, 1; 9 p. 47, 9-10 (SSR V B 13); Chronicon 
Paschale a. 362 (SSR V B 2); Plutarco, De tranquillitate animi 

6, 467c; De capienda ex inimicis utilitate, 2 p. 87 A; Ovidio, Ex 
Ponto i 3, 67-68. G. Giannantoni {Socratis et socrticorum 
reliquiae. Napoli: Bibliopolis,1990, iv vol., p. 424) chama a 
atenção para a ausência de qualquer traço da "falsificação da 
moeda" nas orações diogenianas de Dion Crisóstomo e nas epístolas 
pseudo-diogenianas (Cf. Ps. Diog. epist. 1 [SSK V B 531] e Dion 

Crisóst. or. iv [SSR V B 582]), muito embora ambos façam 
referência ao exilio de Diógenes e seja evidente a defesa do 
cinismo. Assim, também é de estranhar o fato de que Diógenes não 
seja mencionado na passagem de Teles, filósofo cinico do III séc. 
a.C., sobre o exilio (Estobeu iii 40,8). 



ânsp ávanííoQíTar tou St: ouyxcjpqoavroç tò tioàitikòv \'Ó/ji(7}í(7, 

ou auvcíç, TÒ Ktp^a tKipSrjÀtuot: kqí (pcopaOtíç, uiç fu'v nviç, 
i(/)uyaSí'úOri, úç 5è tivcç, íkíov úmÇffAOt. <popq0t.íç. /"vioi St ^aai 

napá TOU naTpòç aÚTÒv M^ovtq tò vó^nofja Sia<pOt.Tpar hal tòv 

/j£V ôsOévTQ ánodavETv, tòv St (puytTv tXQtÃv t ' tiç AiXyoòq scrt 
TTuvOavó^tvov ouK ti napaxapá^ti, cUÂà tí noirfoaç 

tvSo^ÓTOTOÇ tOTai, ouToj AafitTv tòv xp^o^^àv toutov. 

Diógenes de Sínope era filho do banqueiro Icésio. 

Diodes diz que ele foi banido da sua cidade porque 

seu pai, que era responsável pelo dinheiro do 
estado^ falsificou a moeda. Mas Eubúlides, no Sobre 

Diógenes^ diz que o próprio Diógenes fez tal coisa 

e foi exilado com o pai. Aliás, ele mesmo, no 
Pôrdalo, afirma ter falsificado a moeda. Alguns 

dizem que ele se tornou administrador e que, tendo 

sido corrompido por alguns trabalhadores, foi até 
Delfos - ou ao oráculo Délio da sua cidade 
perguntar a Apoio se poderia fazer aquilo a que era 

induzido. Teve, então, o consentimento para alterar 

as instituições políticas, mas não entendeu bem e 
falsificou a moeda. Depois, quando foi descoberto, 

segundo alguns, foi exilado, mas, segundo outros, 

deixou a cidade voluntariamente, com medo. Outros 

dizem ainda que ele recebeu do pai a 

responsabilidade de cuidar da moeda e adulterou-a; 

o pai morreu na prisão e ele fugiu; foi em seguida 
para Delfos e perguntou não se poderia falsificar, 

mas o que deveria fazer para ser mais famoso e 
assim recebeu o referido oráculo. 

O tema da "falsificação da moeda", conforme se lô em 

Diógenes Laércio, pode ser considerado um eixo que liga as 

informações sobre a pátria e a filiação de Diógenes cinico 

com aquelas sobre o seu exilio e sua iniciação filosófica, 

exprimindo também o conteúdo do seu pensamento; assim, 

presente tanto na seção propriamente biográfica, quanto no 



conjunto das a napaxápaçiç é mencionada ainda em D.L. vi 

56 e D.L. vi 71 e aludida em D.L. vi ^9. O f^íoç laorciano 

situa-se, desta forma, no centro de uma tradição que fez 

desta passagem da biografia de Diógenes uma das peças 

fundamentais sobre a qual os cinicos ergueram as bases da sua 

doutrina. 

O episódio foi bastante explorado pelos autores antigos, 

que viam nele o fundamento de toda a práxis cinica, chegando 

mesmo transformá-lo num preceito universal de sabedoria, 

garantido pelo oráculo délfico. É o caso do Imperador Juliano 

que coloca lado a lado, como ideais da doutrina perfeita, os 

dois imperativos: yvwBi gqutóv e irapaxapa^ov tò vó^iafia^- o 

primeiro é bem atestado pela tradição^, mas a presença do 

segundo, como um preceito délfico, certamente tem como fonte 

a história de Diógenes Laércio e, além disso, é conhecido 

apenas no contexto de Diógenes de Sinope^. Logo, se a 

aceitação de Antistenes como fundador do cinismo permanece 

hoje ainda como um ponto controverso® e, de um modo geral, 

considera-se que o cinismo, no seu perfil mais genuino, 

depende do pensamento de Diógenes (ou mesmo é com ele 

identificado), a "falsificação da moeda" fornecia, segundo o 

'' Cf. a análise da estrutura do píoç laerciano proposta por 
Giannantoni (1990: iv, p. 415-6) 

^ Or. vii 7, 211b; Or. ix 8, 188a. Na Suda (s.v. yvúüGi oauTÓv, n, 
334) aparece a mesma aproximação: yvú50i oauxòv Kaí tò vó[jicr[ja 
TTopaxápa^ov, nopayyÉApaTa üuGiKá. 

® Cf. Platão, Protágoras 343b. 
'' Cf. Gardner (1873) . 
® Sobre o assunto ver o já clássico Dudley (1937), cuja tese 
central busca refutar a visão do cinismo como uma escola 
socrática menor fundada por Antistenes e demonstrar a 
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contorno histórico pretendido pelo texto laerciano, a 

autoridade perfeita para a subversão e a ruptura radical com 

os valores convencionais pretendidas pela escola. Em outras 

palavras, diriamos que o episódio narrado por DiógGnos 

Laércio outorgava legitimidade histórica á recusa cinica da 

"moeda corrente" e antecipava todo um conjunto de ações ou, 

se preferirmos, antecipava uma performance'^. Nesse sentido, a 

falsificação tem um alcance simbólico muito maior e passa, de 

mera contravenção monetária, a uma recusa mais ampla dos 

valores convencionais, na intenção de substitui-los por 

novos. A biografia de Diógenes apresentava, portanto, uma 

origem para a contrafação que o cinismo introduziu em todos 

os campos, moral, religioso, politico e, principalmente, no 

campo da própria filosofia. 

Tal arranjo, na forma como conservado pela tradição, 

provocou a reação esperada: a excessiva justeza e precisão do 

episódio, isto é, a plasticidade de suas possibilidades 

interpretativas, que favorecia o seu aproveitamento na 

fixação posterior da doutrina, colocava em suspenso, em 

sentido inverso, a sua credibilidade histórica. Dessa 

perspectiva, a suspeita decorre menos de um exame rigoroso 

das evidências materiais do que do fato de que quando uma 

andedota informa sobre o inicio de uma carreira filosófica, 

inexistência de qualquer relação direta entre Antistencs e 
Diógenes. Ver também, mais recentemente, Giannantoni (1993). 
' Para ficar num único exemplo, é significativa a anedota em 
D.L. vi 64; elç GéaTpov tiaríti [scil. Diogenes] ívavxíoç xoTç í^iouaiV- 
èpu)Tri0eíç ôè ôià tí, "toOto," Í4)ri, "èv navTi tú) píw íniTCÔrúü) ttoicTv". "Diógenes 
entrava no teatro indo de encontro às pessoas que saiam e, 
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há nela algo mais do que um simples acontecimento, ela deixa 

de ser uma mera curiosidade conservada para constituir o 

sintoma de um interesse. Logo, se a anedota está em relaçüo 

com o desenvolvimento ulterior de uma doutrina, ela pode, nas 

circunstâncias mais favoráveis, apresentar essa doutrina in 

nuce, como resultado de reelaborações sucessivas, mas, em 

todo caso, orientadas para um fim especifico. A conclusSo 

possivel é: encontram-se anedotas oportunas em que atuam, num 

grau dificil de determinar, a imaginação e o interesse dos 

biógrafos e será tanto mais licito o ceticismo diante delas 

quanto maior o seu significado filosófico^°. 

Por outro lado, se a suspeita sobre o valor histórico do 

relato foi inspirada na excessiva simpatia entre a vida do 

filósofo e o seu pensamento posterior, essa mesma suspeita 

foi também alimentada pela própria economia do texto 

laerciano, em que a pluralidade das versões, no detalhe 

contraditórias, dificulta o estabelecimento de uma base 

factual. O percurso da critica parte do valor simbólico 

contido no TTOpaxapárTEiv tò vó^jiopa e apoia-se nas incongruências 

e imprecisões apresentadas pelo texto. 

Assim, Diels^^, depois do estudo de Weber^^ que insiste 

sobre o valor moral que a expressão adquire, sobretudo em 

interrogado porque, respondia: 'em toda a minha vida é isto que 

me esforço por fazer'". Cf. também Stob. III 4, 83 [SSR V B 267). 
Cf. Niehues-Prõbsting (1979: 43-81). 

" Diels (1894). 
Weber (1887) apud Giannantoni (1990: iv, p. 424), no qual, cm 

grande parte, me baseio para o inventário desta tradição critica. 
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Juliano^^, nega a historicidade do episódio, sustenLando quo 

toda a construção tem origem no IlópSaÀoç do Diógenes, em quo 

já constava com sentido figurado exprimindo uma "reversão dos 

valores", fundado sobre o significado de "lei" ou "costume" 

que o termo vó^iia^a adquiria. Por seu turno, destacando a 

consulta ao oráculo, délfico, Schwartz^'' defende a tese de quo 

a narrativa sobre Diógenes é construída sobre uma analogia 

com o oráculo recebido por Querefonte a respeito de 

Sócrates^^. Pode-se pensar, a partir desse procedimento, em 

uma tradição oracular da filosofia, na qual estaria também 

incluída a passagem relativa a Zenâo estóico^'^'; em todos os 

casos funda-se uma prática filosófica justificando-a no 

caráter divino da sua origem^^. Posteriormente, K. von 

Fritz", avançando a tese de Schwartz, vê no relato da 

"falsificação da moeda" uma invenção que reforça ainda em 

outro aspecto o paralelismo entre Sócrates o Diógenes: 

Sócrates herdara da mãe parteira (paTa) a mesma arte (Ttxvq) 

de trazer à luz, promovendo, contudo, o parto nas almas e não 

nos corpos^^; de modo semelhante, Diógenes podia ter 

justificada a sua missão em uma suposta contravenção do pai 

banqueiro. Assim, a maiêutica de Sócrates, que constiuti o 

seu método dialético, lançava luz ao obscuro e paradoxal 

Juliano, Or.ix 8, 188a-b; Or. ix 12, 192b-c; Or. vii 4, 208d; 

Or. vii 7, 211b. 
Schwartz (1906-1911: ii, pp. 1-23). 
Platão, Apologia 20e-21a. 
D.L. vii 2. 
Cf. Gigon (1946) . 
Fritz (1926) . 
Mai£Ú£a8ai TÒç ijjuxàç áAAà nn TÒ aiú^jaxa. Cf.Platão, Teeteto 149a-151d. 
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napaxopÓTTtiv TÒ vómopa, convertido, então, em uma matri?. 

alegórica da praxis cinica. 

A evidente semelhança entre a narrativa sobro a missão 

filosófica de Sócrates e aquela do cinico parece comprovar o 

esforço dos biógrafos em aproximar os fatos da vida do 

filósofo com a doutrina que lhe é atribuida, visando à 

composição de "coincidências" que fossem significativas'"". Se 

Sócrates mesmo, segundo os relatos platônicos, oferecia o 

depoimento sobre a origem da sua missão e da sua pedagogia, 

era sedutor concluir que o relato da napaxcípa^iç constituía 

uma invenção deliberadamente introduzida pelo próprio 

Diógenes em uma de suas obras. Tal conclusão apóia-se em uma 

das versões apresentadas por Laércio, que afirma que o 

cinico, falando de si mesmo no Pôrdalo, teria mencionado a 

falsificação (aÒTÒç TTtpi aÚTOu ({jr^oiv tv tcj HopSdAw u)Ç napaxapá^ai tò 

vó^ilC7lial) . Entretanto, a letra do texto não indica 

necessariamente uma invenção e bem pode se tratar do 

aproveitamento de um fato anterior, revertendo-o na direção 

de um interesse, estratégia largamente exemplificada na 

literatura cinica e em especial na relativa a Diógenes^\ 

Além disso, considerar a expressão como um invenção que 

aparece pela primeira vez no Pôrdalo levanta ainda outras 

As diferentes versões sobre a morte de Diógenes levam à mesma 
conclusão. Cf. D.L. vi 76. Vale notar que tanto Sócrates como 
Diógenes foram tomados freqüentemente pela tradição no contexto 

de uma exemplaridade, o que pode, em parte, explicar o 
procedimento dos biógrafos. Sobre o assunto voltar a De Luise o 
Farinetti (1997). 
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dificuldades. Em primeiro lugar, a obra é mal conhecida o nào 

nos resta mais do que o que próprio texto do Diógenos Laórcio 

conservou; o pouco que se pode conjecturar sobre ela parte do 

titulo mesmo, cuja forma e significado tem dividido os 

comentadores^^. Weber^^ sustenta que o termo MópSaAoç está 

ligado a TrÉpSo^ai, . TTOpStí, TTopSoAéoç, já que, em Epiteto''', os 

cinicos são chamados de TiópSioveç; a obra deveria expor a tese 

cinica de que o que é natural não pode ser considerado vil ou 

torpe, portanto o TTtpÔEoGai é à5iá({)Opov. 

Nesse contexto é ilustrativa a anedota narrada por 

Diógenes Laércio a respeito de Metrocles e Crates: 

Certa vez, quando se exercitava, Metrocles soltou 

um peido e, por causa da vergonha, ficava trancado 

en casa, desejando morrer. Ao ouvir isto e sendo 
solicitado. Crates foi à casa dele depois de ter 

comido uma quantidade razoável de tremoços e, com 

palavras, tentava convencê-lo de que não tinha 

feito nada de mal, pois terrível seria se não se 

livrasse dos gases naturalmente. Por fim, o próprio 

Crates peidou, reanimando-o ao consolá-lo com um 

gesto semelhante. Desde então Metrocles foi seu 

aluno e tornou-se notável em filosofia. 

Penso sobretudo no expediente de se ressaltar os aspectos 
positivos do infortúnio ou reverter em elogio uma censura. Cf., 
por exemplo, D.L. vi 40, vi 55, vi 56, vi 58. 

Para Diels (1894 : 314, n.4), uma grafia possivel seria IldpSaAiç, 
embora não se saiba qual a simbologia ligada a este animal; 
contudo, a correção parece plausível ao considerarmos a sucessão 

de títulos do catálogo das obras de Diógenes: 'IxOúaç, KoAoióç, 
nópSoAiç. 
" Weber (1887: 201) . 

Epiteto iii 22, 80 {SSR V B 290). 
D.L. vi 94: norè [íeAetwv [scii. Metrocles] koI (icia^ú moç dnonapStòv 

6n' àGu^íaç oÍkoi KaTáKAeicrroç i^v, ànoKapTepcTv pouAófjrvoç. [iaO(5v S?; ó Kpáiriç 
eioriA0e npòç aÚTÒv kqi Géiipouç ènÍTriSEç pePpwKióç ítteiOe (jí;v gútòv koi 5ià nõv 
Aóywv nr|5£v <}xaOAov nETTOiriKÉvar lÉpaç yòp âv yEyovÉvai f( Kai tò TrvrúfjaTa Karà 
({hjoiv <ÍTT£KpíveTO* teXoç 5è kqI ànOTTopStüv aÒTÒv àvÉppioocv, (i({)'ó[ioiÓTriTOç tcjv ípywv 
•napapu0r|aáp£voç. touteuOev rfKOUEv aÒToG kqí íyÉvETO àvpp Ikqvôç tv (()iAooo(})íçt. 



1 to 

Por esta ótica, a napaxápaçiç não poderia ser condenada, uma 

vez que a moeda não pertence à esfera da 4)úoiç, 

Entretanto, permanece diante destes argumentos o 

problema da origem da expressão, cujo uso metafórico a priori 

não me parece provável. Vale dizer: a fórmula cinica da 

"falsificação da moeda", tomada à revelia do um núcleo 

histórico minimo que lhe desse suporte, seria por demais 

obscura e enigmática, sobretudo para uma filosofia cujo 

quadro de princípios incluia o falar franco e claro. O 

problema da "falsificação da moeda" e o seu substrato 

histórico, como de resto todos os elementos que compõem o 

pensamento cinico, têm as suas raizes plantadas no campo da 

transmissão da doutrina, no modo como se conservou e, 

sobretudo, no modo como se transformou e evoluiu. Assim, as 

camadas interpretativas que visavam um aspecto particular do 

cinismo, fosse na sua dimensão simbólica ou no seu valor 

factual, sustentando, implicita ou explicitamente, um 

julgamento, sedimentaram em torno de cada episódio versões 

nem sempre harmônicas num processo continuo de dilatação. O 

resultado é, ele mesmo, enigmático: ou tem-se a opacidade 

histórica do acontecido, ou o conflito de usos e interesses 

reforça um eixo central que permanece em todas as variantes 

independentemente do seu contexto. A passagem citada de 

Diógenes Laércio registra a complexidade do processo no 

contraste das versões. Na primeira lemos que, segundo 

Diodes, teria sido o pai, titular de um banco público 

ÔriMOOÍav rpáTiE^av) , o responsável pela falsificação, aqui dada 
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pelo verbo TrapaxapÓTitiv; por este motivo Dióqenes teria 

abandonado {^vyeiv) Sinope. Na segunda, sob a autoridade de 

Eubúlides, autor de uma obra intitulada Ihpt Aioyt.vouç, afirma- 

se que Diógenes mesmo falsificou a moeda o foi forçado a 

deixar a cidade (auvoAãaOai) com o pai. Era uma terceira 

versão, evoca-se o próprio Diógenes, que no llópScúoç teria 

confessado a contravenção (wç nopaxapó^ai tò vójiiofja) . Na quarta, 

sem a indicação precisa das fontes, Diógenes teria se tornado 

superintendente ou administrador (tnijitAnttíç) e, persuadido 

pelos seus próprios texvítqi, consulta o oráculo de Apoio 

sobre a decisão a tomar; recebe então o consentimento para 

alterar as instituições politicas (tò ttoAitikòv vó|iiana) , mas 

equivoca-se sobre o sentido do termo vójuajia e falsifica a 

moeda (tò KÉp^a ÈKipSTÍXeuae) ; em seguida, sendo descoberto, 6 

exilado (£(j)uya5£Ú9n) ou foge voluntariamente da cidade (^kcòv 

ÚTT£^flA0£) temendo as conseqüências. Finalmente, uma quinta 

versão, também sem a indicação das fontes, afirma que 

Diógenes teria recebido do pai a incumbência de cuidar do 

dinheiro e, ao falsificá-lo (5ia4)0£Tpai) , é obrigado a fugir 

((})uy£Tv) , ao passo que o pai vem a morrer na prisão; só depois 

dirige-se ao oráculo, mas não para saber se poderia 

falsificar (TTapaxapá^£i) e sim sobre o que deveria fazer para 

se tornar mais famoso (èv^o^ótotcç) , recebendo então aquela 

resposta. 

É desconcertante, não há dúvida, a quantidade e a 

diversidade das versões (mesmo se levamos em conta que a 
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fonte está separada do seu objeto por cerca do seis séculos) 

e o fato de serem fundamentadas na autoridade de outros 

escritores (nomeados ou não) torna ainda mais problemática 

qualquer escolha. Apesar disso, permanece um núcleo mais ou 

menos bem definido: a presença, na biografia de Diógenes, do 

uma contravenção relativa ao dinheiro de sua cidade, ficando 

os episódios da fuga (ou exilio) e do oráculo apenas 

parcialmente ajustados. Pode-se, então, a partir do exame 

cuidadoso do texto, estabelecer os pontos fundamentais da 

discordância entre as várias fontes. 

De uma perspectiva filológica, podem ser mencionadas: 

(1) a dúvida entre um exilio propriamente dito e uma fuga 

deliberada, segundo o uso dos verbos <})uytTv , ouvaAaoOai, 

({)uya5£Ú£iv e òtte^eABeTv (este último reforçado pela ocorrência do 

adjetivo ékcúv) ; (2) a aparente equivalência de Tpam;(^ÍTnç e 

ètti^eAhttíç, chamando Donzelli a atenção para a ocorrência da 

expressão £xwv ôrmoaíov TpáneÇav e do termo * que 

definem, em versões diferentes a ocupação do autor da suposta 

falsificação, a primeira referindo-se ao pai e a segunda ao 

próprio Diógenes: enquanto ao TpaTT£(^ÍTr]Ç, uma espécie de 

"gerente de banco", tinha as funções de câmbio, crédito e de 

depósito, era ao £TTin£AriTTÍç que cabia a cunhagem da moeda 

■ 2 6 • 
propriamente dita ; e finalmente, (3) o campo semântico do 

verbo TrapaxapáTT£iv frente aos correlates KipSqAí.útiv e 

5ia(t)0£Íp£iv, carecendo de ressalva a tradução de TTapaxQp<ÍTT£iv 

Donzelli (1958) . 
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por "falsificar" nesse contexto: como expõe P. Gardner'', os 

termos que tecnicamente indicam a falsificação sào Ki(í(Sr|A<.ÓMv, 

TTopaTTOiETv e, principalmente, TTopaKÓnrtiv, enquanto napaxotpdiTiiv 

pode significar tanto "falsificar" ("to stamp wrongly the 

coinage"), quanto "remarcar" ou "sobre-imprimir" um outro 

xapaKTTÍp, ou "alterar" o já existente. De um modo mais 

preciso, I. Bywater e J.G. Milne^® apontam os seguintes 

significados: (1) alterar a cunha ou a estampa a fim do 

produzir um falso (2) mudar o xQpCKTííp; e (3) cunhar 

com uma estampa falsa ou fabricar dinheiro falso^''. 

Além disso, existe, em cada uma das variantes, uma 

diferença de enredo, baseada em acréscimos e omissões, da 

qual não se pode descurar e, nesse sentido, a oscilação 

terminológica, como reflexo mesmo dessa diferença, ultrapassa 

uma simples flexibilidade vocabular. Também não me parece 

provável que o conjunto das versões se deva apenas aos 

percalços da transmissão material, entendida como um processo 

neutro e continuo de cópias e compilações que, com o passar 

do tempo, ofusca o original, gerando toda a sorte de 

Gardner, op.cit. 
Bywater e Milne (1940). 
Comparar com Galen. viii p. 85 4 , Kühn: vó^Jia(ia xaO * JiKáoxriv tiíÍv 

ttóAewv Toficv aúppoAov üjvf[ç Kai TipaoEiuç, ô touç TiapaxanáTTOVTaç ü\ vonoOcTai 
koAóÇouoi ("com relação à moeda de cada uma das cidades, 
conhecemos o símbolo da compra e da venda [ou o valor de compra e 
venda], sobre o que os legisladores punem os falsificadores") e 
com a expressão tò vopioija 5ia<(>0£Ípciv kqí -napdorKiov fto(()ípriv 
("falsificar a moeda e introduzir uma efígie falsa") em Domost. 
Timocr. 213 (apud Giannantoni, op. cit., iv vol., pp. 426-7). 
Fundamental neste ponto do debate sobre o sentido exato do verbo 
TTopoxctpcítTTtiv é o estudo realizado por Seltman sobre a emissão das 
moedas de Sinope no iv século, que Dudley (op. cit., pp. 20-5 e 
54-5) apresenta pela primeira vez e que, posteriormente, é 
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confusões, as quais se cristalizam mais tarde numa antoloqia 

heterogênea. Defendo, portanto, que a gônese da 

multiplicidade das versões deste episódio é análoga à 

composição do corpus cinico como um todo e está intimamente 

ligada a um conflito de julgamentos que o deformaram, cada um 

a seu modo, na direção tanto de um interesse quanto na de u/na 

compreensão, sendo nesse contexto que se deve entender a 

transmissão da doutrina. Pode-se objetar que todo o 

pensamento antigo padeça, de um modo geral, das mesmas 

condições e que toda transmissão é, ela mesma, contaminada, 

posto que não há neutralidade absoluta possível. Pode-se 

acrescentar ainda que a interpretação de qualquer texto 

antigo não deva se furtar completamente ã discussão sobre a 

sua transmissão e ao modo como ele nos é acessível. Como 

resposta bastaria dizer, por exemplo, que o pensamento de 

Platão emerge de um terreno muito mais seguro, já que se 

realiza num corpus mais definido, cuja autenticidade é 

geralmente bem aceita. No caso dos cínicos, além da 

peculiaridade de sua metodologia e da dimensão prática da sua 

doutrina, há toda uma dificuldade de se distinguir as várias 

seções canônicas: os limites entre biografia, anedota, 

apoftegma, doxografia quase nunca são claros^°. 

publicado em Transation of the International Numismatic Congress 
1936 (1938), p. 121. 

Sobre a transmissão da obra platônica ver o exaustivo estudo de 
Alline (1915); sobre a técnica envolvida na transmissão dos 
textos antigos, A. Dain (1961) e especificamente sobre a 
transmissão do cinismo e a estrutura do livro vi de Diógencs 
Laércio, Goulet-Cazé (1990). 
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0 relato laerciano da "falsificação da moeda" 6 um 

significativo exemplo do processo de composição do pensamento 

cínico tal como se nos apresenta. Assim, numa formulação mais 

geral, podemos afirmar que o pensamento cínico se constitui 

na história de sua transmissão e recepção. Dai, é certa a 

impossibilidade de • se alcançar um "estágio zero" de todo 

processo, como se num expediente de restauração pudéssemos 

determinar, sob o amálgama das reelaborações, um núcleo 

histórico preciso, embora a causa e o interesse que motivaram 

este procedimento deva ser tentado. É o que vai garantir a 

validade do trabalho da critica sobre os escassos e 

divergentes dados materiais, mas dele deve-se esperar menos a 

proposição de um princeps rerum do que um confronto 

sitemático e rigoroso das versões. Deste modo, o que 

aparentemente seria um obstáculo a ser superado revela-se 

como o próprio fim do esforço interpretative, ou seja: da 

biografia de Diógenes, uma vez que dela deriva a sua 

filosofia (a filosofia como práxis e como bíos), importa 

menos o aspecto factual do que o produto "inverossímil" que 

foi capaz de gerar. 



CAPÍTULO 4 

A REPÚBLICA DE DIOGENES OU A ECONOMIA DOS OSSINHOS 

Não havia mais a fazer senão 
"tresvalorar todos os valores"... 

F. Nietzsche, Ecce homo. 

Desejo conduzir, neste último capitulo, o esforço de 

compreender a "falsificação" que o cinismo introduziu na 

história da filosofia para o campo mais especifico do 

pensamento politico, considerando, para tanto, a 

significativa diversidade na constituição da "lenda" 

diogeniana conforme demonstrado no capitulo anterior, 

precisamente com o exame do episódio da napaxápa^iç segundo o 

texto de Diógenes Laércio. A justificativa para tal 

procedimento reside no fato de que toda a tradição cinica, ou 

uma parte substancial dela, tem, segundo julgo, uma dimensão 

e um alcance marcadamente politicos, ainda que desenhados em 

filigrana no interior dos fragmentos sobreviventes. Além da 

interpretação que pode, sem grandes dificuldades, recuperar o 

sentido politico de alguns desses fragmentos, há ainda 

titulos documentados de obras que comprovariam o interesse 
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dos filósofos cinicos pela reflexão political Em tocio caso, 

não se trata, pelo menos segundo uma visão do conjunto, do 

uma investigação sistemática sobre a constituição da cidade 

enquanto comunidade humana, nem tampouco de uma ciência do 

mando que pudesse ser construida a partir da ordenação, 

sempre temerária, da dispersa literatura relativa ao cinismo. 

Assim, a política cínica, que se pode extrair dessa 

literatura, constitui, antes de mais nada, a conseqüência 

natural e necessária de uma reflexão moral, ou, em outras 

palavras, o reconhecimento de que o éthos de um homem não se 

isola dos de outros^. 

Afirmar a dimensão politica do pensamento cinico impõe, 

de imediato, assumir o debate com uma certa tradição 

interpretativa que vê no cinismo, mais do que a ausência de 

qualquer preocupação com os assuntos da pólls, a negação 

radical de toda sociabilidade humana. 

Assim, meu objetivo será, como nos capitulos anteriores, 

mostrar o caráter compósito da tradição cinica, atento aos 

interesses que nortearam esta composição, bem como à maneira 

com que se efetivou; e em segundo lugar, como um "subproduto" 

do objetivo anterior, embora não menos importante, tentar 

^ Cf. para Antistenes, D.L. vi 15-18 e Herodicus ap. Athen. v 
220d (Caizzi 43; SSR V A 204); para Diógenes, D.L. vi 80. 
^ Já Aristóteles aplicava o nome polltiké {méthodos ou epistcme) 
não à investigação sobre a natureza do estado ou sobre a fundaçüo 
politica da autoridade, mas à própria teoria moral. A sua 
Política seria pois a continuação da investigação moral realizada 
anteriormente, como ele mesmo parece declarar na Ética a Nicôinaco 
(1181 bl2-23). Cf.Taylor (1995:233-5). Não há qualquer 
desenvolvimento sistemático de um método ou ciência no cinismo, 
mas a relação estreita entre ética e politica, em que a ampliação 



1 

rediscutir algumas teses que têm desempenhado um papel 

formador na compreensão da história dessa escola. Destaco as 

principais, que estão intimamente ligadas: (i) a proposição 

de que o cinismo constituiu um movimento anárquico ou, mais 

precisamente, um movimento orientado por um amplo incivismo^; 

(ii) em parte como conseqüência da proposição anterior, o 

entendimento do cinismo como uma filosofia baseada numa ética 

cujo traço essencial seria um forte individualismo'^: segundo 

essa perspectiva, os cinicos também se engajaram, como 

anteriormente Platão e a maior parte dos sofistas - mas ao 

seu modo e graças talvez ao background filosófico de 

Antistenes^- no debate em torno da tensão entre o estado e o 

individuo, e teriam enfatizado sempre o individual em 

detrimento do comum ou mesmo eliminado, sobretudo a partir de 

Diógenes, a necessidade da pólis para a realização da 

eudaimonia do homem. E, finalmente, (iii) a interpretação do 

da primeira aponta na direção da segunda, legitima a e.xistência 
de uma política cínica. 
^ O termo é utilizado por Barker (1958:57). Cf. também Windelband 
(1956 [1899]:141-5,-307 e ss.); Dudley(1937:37); Sayre (1938:12- 
3); Zeller (1962:320 e ss.); Guthrie (1969:iii, p.490) c, mais 
recentemente, também Reale (1993: i, pp.333-'13) se alinha à mesma 
interpretação: "Diógenes de Sinope levará o cinismo de Antistenes 

às últimas conseqüências, chegando até mesmo à negação da 
sociedade e de suas estruturas, e a propor não só a supressão das 
classes sociais, mas do instituto do matrimônio e da pólis." 
(p.342) . 

^ Cf. Windelband (1923[1896]:84-5); Dudley (1937:34 c ss.); 
Hõistad (1948:103-49); Kindstrand (1976:11). Retomarei neste 
ponto o já anunciado na p.89, n.66 supra. 
^ Cf. Caizzi (1964) e Blaise et al. (1986); os últimos exploram, 
a partir de D.L. vi 1-2, "a dualidade intelectual de Antistenes" 
(p.ll8), vinculando o desenvolvimento de sua lógica e filosofia 
da linguagem à fase gorgiana de sua formação, e a Sócrates sua 
reflexão ética. Por outro lado, Hõistad (op. cit., pp. 103-4) 
sustenta que "Antisthenes, li)ce Plato and to some extent the 
Sophists, especially Protagoras, carried on his literary work for 
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cosmopolitismo cinico' como um dos principais sintomas de inna 

doutrina política negativa, que, associada à doxografia mais 

polêmica - como aquela sobre o matrimônio e o preceito da 

antropofagia - confirmaria ou a pouca seriedade (e, portanto, 

a irrelevância) ou o caráter destrutivo da filosofia de 

Diógenes e seus seguidores^. 

long periods under the pressure of the conflict between state and 
individual". 

Cf. D.L. vi 63; vi 72. Diógenes parece ter sido o primeiro a 
usar o termo cosmopolita (KoaponoAirpç) ; Tarn (1979 [ 1933] : 73-80) 
observava o seu pouco uso, afirmando sobre os cinicosi "were riot 
construtiva thinkers, but merely embodied protests against the 
vices and follies of civilization" (p.75) e sobre aquele termo: 
"a horrible word which he [Diogenes] coined and which was not 
used again for centuries" (ibid.) e ainda sobre Diógenes: "not 
what he was a citizen of some imaginary world-state - a thing he 
never thought about — but that he was not a citizen of any Greek 
city" (ibid.). Hoistad (1948:141—2), tendo em vista que a palavra 
não é atestada antes de Philo Mechanicus (séc. iii/ii a.C.), 
suspeita de que o Diógenes histórico pudesse tô-la usado, mas 
chama a atenção para a ocorrência da expressão de mesmo conteúdo, 
Tou KÓCJpou TToXiTr|ç, na voz de Diógenes, personagem de Luciano 
(Vltaxum ãuctio 8). A dúvida não me parece razoável pois, se se 
trata de Philo, um dos generais de Alexandre - de cujo staff 
faziam parte também Onesicrito de Astipalea e Anaximenes de 
Lampsaco, que provavelmente ouviram Diógenes (Cf. Plutarco, De 
Alexandri Magni fortuna aut virtute i 10, p.331e; Vita Alcxandri 
Magni 65, 1-2 p.701c-d [SSR V C 3]; D.L. vi 84; vi 57) - a 
proximidade cronológica e a própria tradição que faz confrontar o 
conquistador e o filósofo (Cf. Giannantoni [1990: iv, pp.443-51]) 
parecem antes corroborar a origem diogeniana do termo; além 
disso, a inexistência dos escritos de Diógenes anula o argumento 
baseado na expectativa da documentação anterior da palavra. Em 
todo caso, a coerência do vinculo conservado pela tradição, entre 
a idéia de cosmopolitismo e as possibilidades interpretativas 
nela contidas com o pensamento cinico, atesta uma vez mais o 
significado da história "construída" do cinismo. 
'' Cf. Windelband (1923 [ 18 96 ] : 82-5) ; Rudberg (1991 [ 1936] : 136 e 
ss.); Dudley (1937:34-6); Sayre (1938:12-3;31;121); Finley 
(1991[1968].89 98), que e contundente em suas afirmações: 
"Diogenes coined that word and thereby turned his back on 
centuries of Greek history" (p.93), acrescentando: "(...)Diogenes 
disowned philosophy, for, ever since Socrates, at least, the 
Greek philosopher had been a critic of society. The arrangements 
of society were a recognized branch of his subject along with the 
nature of man. Diogenes' criticism, by contrast, was purely 
destrutive. He merely attacked - politics, social habits and 
customs, religious practices. Like his hero Heracles lie clcned 
out the Augean stables, but he felt no need to put anything new 
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Segundo Giannantoni^*, o pensamento político do Dióqenos 

é atestado por duas fontes principais: a seção doxográfica do 

bíos laerciano (D.L. vi 72-3) e os fragmentos restantes do De 

stoicos do filósofo epicurista do século I a.C., Filodemo de 

Gadara^. Partindo do último texto e ajuntando, quando se 

fizer necessário, outras passagens relativas ao cinismo om 

geral e a Diógenes em particular, buscarei levantar os 

principais pontos da discussão relativa à doutrina política 

do cinismo. 

O texto de Filodemo, já a partir das primeiras linhas 

legíveis, indica a sua intenção e estratégia: uma crítica ao 

estoicismo baseada no seu paretensco de origem com o 

cinismo. Filodemo observa que os estóicos desejam, também 

inplace of rubbish. As a cosmopolitan he was bound to no state: a 
citizen of the universe is a citizen of no place. Therefore he 
need not find a good form of political organization to replace 
defective forms" (p.94) e arremata: "In short, Diogenes was a 
philosopher with very little philosophy, a preacher of virtue who 
endorsed what most men called vices, a sneerer and destroyer, 
Socrates gone mad" (ibid.) (grifos meus). Cf. ainda Aalders 
(1975:63); Niehues-Prõbsting (1979:153-4); Goulet-Cazó (1982:230 
e ss.); Schofield (1991:141-5). O caráter negativo do 
cosmopoitismo cínico é defendido pela maior parte da crítica 
moderna e Giannantoni (1990:iv, p.545, n.20) afirma que 
permanecem isoladas as tentativas de resolver a questão de outro 
modo, destacando dentre essas, os esforços de Fischer (1937), que 
polemiza com Tarn (1933;1939), de Buora (1973-1974), para quem o 
cosmopolitismo cínico é antes um conceito físico que político e, 
sobretudo, de Hõistad (1948:141-3), que afirma: "If we atribute 

to Diogenes the creation of the expression toG kóoiíou noAÍTriç [Luc. 
Vit. auct. 8] we may also atribute to him the theoretical views 
on which the word rests. This need not imply that in Diogenes 
these views had already assumed a fixed and exclusively Stoic 
form." (p. 142). Para Giannantoni (loc.cit.), atribuir a criaçíio 
daquela expressão ao cínico significa atribuir-lhe nSo apenas o 
entendimento teorético do KÓayoç, mas também a concessão da "lei 
universal", que depois será fixada pelos estóicos. 
® Giannantoni (1990: iv, p.537). 
^ Filodemo, De stoicos (Flcpi Ttov EtíoikiÕv) (Papyrus Herculanensis 155 
e 339), ed. Crõnert (1906) e Giannattasio Andria (1980) [SSR V D 
126). Sobre o autor consultar Gigante (1987). 
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eles, "serem chamados de socráticos"' e, embora assumindo a 

seqüência Sócrates - Antístenes - Diógenes - Gratos - Zcnho 

- Cleanto - Crisipo, que, de um modo geral, foi conservada 

pelos escritores das difundidas Sucessões de filósofos 

(projetadas, por exemplo sobre as Vidas de Diógenes 

Laércio^^), buscavam não se comprometerem com os aspectos 

mais controversos do cinismo, negando a Diógenes Cinico a 

paternidade das suas obras mais contundentes - em especial a 

República - e isentando Zenão Estóico de "certos erros de 

juventude, fruto da inexperiência"^^. Filodemo busca, assim, 

marcar as opiniões comuns às duas escolas sobretudo naquilo 

que os estóicos tentavam evitar. O autor recorre então, por 

um lado, à autoridade dos catálogos (ávaypa(j)ai túív nivàKwv) e 

das bibliotecas (PupAioBfiKai) e por outro às obras tanto dos 

principais estóicos quanto do principal cinico na intenção de 

demonstrar uma mesma e única orientação filosófica, 

O eixo em torno do qual o argumento é desenvolvido (que 

faz do testemunho de Filodemo uma das principais peças da 

doxografia cinica) é a República {IloÁiTsía) de Diógenes, o que 

nos leva a supor de antemão a natureza polêmica do seu 

conteúdo; e o ponto de partida para a discussão é o problema 

da autoria daquela obra, cuja conseqüência ê a tomada de 

posição no debate particularmente complexo da produção 

escrita do Sinopeu. Diógenes Laércio, sem mencionar a sua 

Filodemo, De stoicos col. xiii 1-2 Dorandi. Para cotejar com o 
original, ver Apêndice ii infra. 

D.L. i 15; vi 104-5; vii 3-4; vii 12. 
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fonte, atribui ao cinico sete tragédias, uma série do cartas 

0 treze diálogos, entre os quais consta uma República 

{IloÀiTEÍa) ; logo em seguida menciona Sosicrates de Rodes o 

Sátiro, dois autores para quem Diógenes nada teria escrito; 

cita, por fim, Sótion, que, entre outras diferenças com 

relação ao primeiro catálogo arrolado, exclui da produção 

literária diogeniana, provavelmente sob influência estóica, 

as tragédias e a República, obras que deveriam conter as 

mesmas "impiedades". A obra consta, entào, no catálogo de 

Laércio, mas é excluida do de Sótion, sendo que para 

Sosicrates e Sátiro, Diógenes nào teria escrito nada^"^. Sobre 

a questão, o texto de Filodemo parece ser conclusivo: 

Mas, como alguns dos nossos contemporâneos ainda 
duvidam, como na verdade dizem, sobre se a 

República é de Diógenes, poupando os estóicos, deve 

ser dito que ela, tendo aquelas características, ó 

de Diógenes, como as descrições dos catálogos e das 
bibliotecas demonstram. Cleanto, no Sobre a 

indijmentária, menciona-a como de Diógenes e tanto 

elogia a sua disposição, como expõe detalhadamente 

algumas de suas partes. Crisipo, no Sobre a cidade 

e a lei, menciona-a também; no Sobre a república, 

discorrendo sobre a inutilidade das armas, afirma 

que Diógenes sustenta as mesmas idéias, tendo-as 

expostas por escrito apenas na República, c no 

Donzelli (1970:231); Cf.Dorandi (1993) que, sobro o problema da 
herança cinica do estoicismo, remete para Mansfeld (1986). 

D.L. vi 80; também sobre a produção literária de Diógenes, cf. 
D.L. vi 48, vi 42-3; Eudocia, Violarium 332, p.245,10-14 (SSR V D 
117); Fronto, Epistula ad M. Antonin. imp. de eloq. 1,3 {SSR V B 
119); Apuleio, Apologia 9; Fócio, Biblioth. cod. 161 {SSR V D 
121) e sobre as tragédias a ele atribuídas: D.L. vi 73; Juliano, 
Or. ix 7, 186c; id. Or. vii 6, 210c-d; ibid. 8, 211d-212a; 
Plutarco, De recta rations audiendi 1, 41c-d {SSR V B 129); Suda, 

s.v. AioyÉvriç (n.ll42) {SSR V B 130); Clemente Alexandrino, 
Stromata ii, xx 119,5-6 {SSR V B 135); sobre o Héraclos: 
Tertuliano, Apologeticum 14,9 {SSR V B 131); sobre o Tiestes e o 

Édipo: D.L. vi 73; Teófilo, Ad Autolicum 3,5 {SSR V B 134). 
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Sobre as coisas que nào são preferíveis por si , 

afirma ainda Crisipo que Diógenes, na República, 

teria decretado que os ossinhos deviam ter curso 

legal. O mesmo Crisipo menciona esta obra no 
Segundo a vida conforme a natureza e ainda concorda 

com as suas impiedades; no Sobre o belo e o prazer, 

ele a retoma várias vezes com elogios; no Sobre a 
justiça, registrou o preceito da antropofagia, 

sobre o qual concorda com Diógenes e que consta 
também no Sobre o dever. O próprio Diógenes, no 

Atreu, no Édipo e no Filisco, ratifica a maior 

parte das infâmias e das impiedades contidas na 
República. Antípatros, no Contras as escolas 

filosóficas, menciona a República de Zenão e a 

opinião de Diógenes defendida na sua República, 
admirado com a impertubabilidade dos dois. E dizem 

alguns: "A República não é do Sinopeu, mas de algum 

outro, de algum perverso^ não de Diógenes"...^'' 

Há, na exposição, alguns pontos que merecem ser 

destacados. Em primeiro lugar, com relação à República, 

Filodemo a restitui categoricamente ao cínico, valendo-se, 

não só da documentação escrita tradicional (catálogos e 

bibliotecas), mas também da autoridade de importantes nomes 

do primeiro estoicismo: Zenão, Cleanto, Crisipo e Antípatros 

de Tarso^^. Em segundo, deve-se notar que o testemunho de 

Filodemo é claramente polêmico e tendencioso - trata-se de um 

epicurista - o que o leva a se apegar aos aspectos mais 

imediatamente reprováveis das obras que examina. Por último, 

o autor se refere aos estóicos e aos cinicos em conjunto, não 

a uns e a outros separadamente, já que o seu objetivo ó 

demonstrar que entre a doutrina do Cinosarge e a da Estoa não 

Filodemo, De stoicos col. xiv 12 - xv 14 Dorandi. 
A seqüência Zenão - Cleanto - Crisipo é posteriormente 

confirmada por Diógenes Laércio. Cf., além de D.L. i 15, em que 
esta seqüência aparece como evolução do cinismo, também D.L. vi 
105; vii 2; vii 168; vii 179; para Antípatros, D.L. vii 121 e os 



havia diferenças significativas; em suma, o texto tende a 

identificar o pensamento de Diógenes, principal representante 

do cinismo, com o de Zenão, tradicionalmente aceito como o 

fundador do estoicismo, através dos pontos mais escabrosos da 

República diogeniana, afirmando ainda a existência de uma 

obra homônima de Zenão que exprimiria os mesmos pontos do 

vista^®. Trata-se, enfim, de uma estratégia convertida em 

argumento polêmico contra aqueles estóicos que se empenhavam 

em separar o estoicismo do cinismo, do Zenão cinicizante ou, 

pelo menos, do jovem Zenão, autor também de uma República^^. 

O texto prossegue com um resumo das principais idéias 

daqueles filósofos e o que se lê na abertura dessa segunda 

parte é, por si só, sintomático: 

Transcrevamos agora as belas coisas [defendidas] 
por estes homens [sail. Diógenes e Zenão], de modo 

a gastarmos menos tempo possível com os seus 
raciocínios. 

Ao igualar as duas doutrinas, o argumento de Filodemo é, 

na verdade, único: ambas são acusadas de pregar e assentir em 

infâmias e impiedades. Dos preceitos mencionados, que 

Filodemo ironicamente qualifica de "belas coisas", podemos, 

deixando de lado aqueles sobre os quais o estado do texto não 

nos permite um entendimento satisfatório, citar os seguintes: 

a adoção do modo de vida dos cães, o emprego de todas as 

seguintes passos onde nào há confirmação de identidade (de 
Tarso?): D.L. vi 54-55; vi 57; vi 60. 

Cf. D.L. vii 32-34. 
Cf. Giannantoni (1990: iv, p.540); Dorandi (1993:60). 
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palavras, sem qualquer limite; a comunidade das crianças, o 

abandono de toda restrição no que diz respeito ao ato sexual, 

para cujo fim se abona inclusive o recurso da força; além da 

permissão da união com a própria màe, irmãos, filhos ou 

qualquer consangüineo; e a masturbação em público. Filodemo 

segue afirmando que Diógenes e Zenão pregavam a absoluta 

igualdade entre homens e mulheres, com o uso da mesma 

vestimenta, que deveria ser um manto dobrado, e a freqüência 

das mulheres aos ginásios, onde se exercitariam nuas ao lado 

dos homens; e ainda: a anuência do parricidio e a recusa de 

todas as leis e cidades conhecidas; por fim, segundo Filodemo 

(se são válidas a reconstituição e a interpretação do texto), 

aqueles dois filósofos sustentavam que todos os homens devem 

ser considerados como crianças, loucos ou doentes, já que em 

tudo se enganam, pois, entre eles, das coisas consideradas 

belas e justas, nenhuma é estabelecida como tal na natureza. 

A exposição detalhada de Filodemo, com a menção das 

fontes diretas na primeira parte, permitiu a Dorandi''', 

2 O • 
concordando com Crõnert , supor que a passagem estaria 

baseada não na tradição doxográfica, mas proviria diretamente 

da literatura cínica autêntica; o mesmo comentador lembra 

ainda que todos os pontos mencionados encontram paralelo nas 

informações sobre os cínicos conservadas em outras fontes. 

Por outro lado, Goulet-Cazé assume posição contrária, 

recusando a possibilidade de que Filodemo tivesse tido acosso 

Filodemo, De Stoicos ii 1-2 Dorandi. 
Dorandi (1993:62) . 
Crõnert (1965: 63, n.306). 
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aos escritos cínicos^"'. Certamente, é muito diíicil sabor at6 

que ponto a opinião de Filodemo está respaldada na literatura 

cinica autêntica, já que ele bem podia ter colhido na 

tradição dispersa os pontos que favorecessem seu propósito. 

Em sentido inverso, é igualmente dificil sustentar que se 

trate de deformação, pura e simples dos fundamentos da escola, 

isto é, de um "exagero" ou, mais grave ainda, de uma 

deliberada invenção de certos preceitos com a finalidade de 

comprometer os estóicos. Tal hipótese estaria, de imediato, 

desautorizada pelo conjunto da tradição sobrevivente. Parece- 

me razoável admitir, portanto, que o testemunho do epicurista 

apresenta aspectos genuinos da doutrina cinica, mas, a 

exemplo do que faz Luciano no seu Vitarum auctio, apresenta- 

os dissociados de qualquer contexto ou argumento mais 

desenvolvido que pudesse garantir o seu verdadeiro alcance e 

sentido, e que os inserisse num debate mais amplo com outras 

tradições e doutrinas. Convém, então, tentar ouvir de outras 

fontes aquilo que o texto de Filomeno cala. 

Tomemos de inicio, dentre as "impiedades" selecionadas 

por Filodemo, aquelas que tratam do comportamento sexual 

pregado pelos cinicos, que deve ter escandalizado a 

antigüidade como pode ainda escandalizar o leitor moderno. A 

proposição geral de Diógenes, que em si pouco significa, é de 

que toda restrição em assuntos sexuais deve ser afastada: 

Goulet-Cazé (1982:228): "II fault bien sür ôtre prudent quand 

on utilise le Tlepi tiüv Ztuiikúv de Philodème, un Épicurien du 
premier siècle avant Jésus-Christ qui n'a sans doute jamais eu 
accès directement aux oeuvres de Diogène". 
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^iri^tvòç àTTt;x£oOai Htpouç tíç TrXqoióojiOv".; é antes a sua soqiiúncia 

imediata que parece causar maior impacto: ' rtv npòç yt tivo 

ouvTeAnTai píav", que sugere o uso da violência com vistas à 

união. Tal sugestão deriva, muito provavelmente, da 

compreensão do cinismo como uma doutrina que abolia o decoro 

e desprezava a philía em todos os seus niveis, como o próprio 

Filodemo volta a frisar'". Por outro lado, em número maior do 

ocorrências, as passagens que conservaram a imagem do cinico 

zeloso diante dos amigos e defensor da amizade'""' parece 

sustentar a visão de Diógenes Cinico sobre a união entre 

homem e mulher transmitida por Diógenes Laércio: 

Diógenes dizia que as mulheres deviam ser comuns, 

não considerando nenhum casamento, exceto a união 

do homem que persuade com a mulher que é 
persuadi da. 

Filodemo, De Stoicos col.ii 24-5 Dorandi. 
Ibid, col.ii 25 - xix 2. 

2^ Ibid. col. XX 10-14. Cf. D.L. vi 18; Epiteto iii 24, 67-9 (SSR 

V B 22), a partir do qual a negação da philía não pode ser 
afirmada sem ressalvas. 

Diógenes definia um amigo ((})íAoç) como um única alma (iiío ij'uxn) 

que ocupa dois corpos: Estobeu ii 33,10 (SSR V B 416) o afirmava 
que, para o homem fatigado pelo sofrimento (KaTanovou^jívoi;) , não 
havia outro remédio ((fxápuOKOv awrppíaç) que o salvasse exceto um 
amigo ((()]Aoç) : Cf. Anecdota Graeca (ed. Boissonade i p.l25, 3-6) 
{SSR V B 417 e 418) . Cf. também Plutarco, Quomodo adulíitor ab 
amico internoscatur 36, p.74c; Id., De profectibus in virtutem 
11, p.82a; Gnomologium monacense latinum v 2; Cod. Vat. Gr. 633 
f.l21 (SSR V B 420), em que se afirma o valor pedagógico da 
amizade. E ainda: Gnomologium Vaticanum 743 n.l94; Estobeu iii 
13,44 (SSR V B 149); Estobeu iii 14,14 (SSR V B 422); Plutarco, 
Quomodo adulascens poetas audire debeat 4, p.21e; Ibid., De 
capienda ex inimicis utilitate 4, p.88a; Gnomologium Vaticanum 

743 n.l87 (SSR V B 421); D.L. vi 29; vi 68; Antonius, De malis 
amicis 724 (sobre Demônax): cf. Paquet (1988: 238, n.66-8). 

D.L. vi 72: fAeye ôè koi KOivàç eTvoi SeTv làç yuvaTKOç, ydfiov iirifiíva 
vopíÇwv, àXXà TÒv TTEÍoavia TTEiaeeíoi] auveTvai . 
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A comparação entre as duas passagens nos permite opor o verbo 

TTEÍOcu, cujo sentido exato é "persuadir alquém a íazer 

qualquer coisa de bom grado", ao contexto sugerido pela 

expressão ouvteAeTv píav. Sabemos ainda, através de Diógenes 

Laércio, que Antistenes aconselhava aos homens unirem-se com 

as mulheres que dessem mostras de consentimento (xí^piç) > o 

que também exclui qualquer sugestão de violência^'. V6-se, 

portanto, que a apologia da liberdade, bastante ampla, sem 

dúvida, passa, de um texto a outro, a um excesso cujo 

resultado é justamente o contrário do que se prega, sobretudo 

se se considera a igualdade que deveria haver entre homens e 

mulheres, segundo a perpectiva diogeniana. 

Mais do que a comunidade de mulheres, atestada pela 

doxografia de Diógenes Laércio, o testemunho de Filodemo 

afirma que para os cinicos as mulheres teriam a mesma 

condição que os homens e não só usariam as mesmas roupas como 

também freqüentariam os ginásios, onde, lado a lado com eles, 

se exercitariam. Mas a igualdade devia atingir também a 

prática sexual: a mulher, então, tanto pode ser persuadida 

(TTEioOeToa) , quanto persuadir (Treíoaoa) . Escreve Filodemo: 

As mulheres devem se aproximar dos homens e tentar, 
agindo com muita habilidade, convencê-los a se 
unirem com elas; se não conseguirem nenhum, devem 

buscar na praça do mercado os que estiverem 

dispostos a oferecer seus serviços 

D.L. vi 3. Cf. também D.L. vi 11. Sobre a teoria antistônica do 
amor e do prazer, consultar Brancacci (1993). 

Filodemo, De stoicos col.xix 1-5 Dorandi. 
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Cabe observar a ocorrência dos verbos t'ndyt.iv e » 

que traduzi por "tentar convencer" e "agir com muita 

habilidade", respectivamente. Registra-se, para o primeiro, 

um uso bastante próximo do sentido de ntíOw referido acima, 

isto é: conduzir pelo raciocínio ou pela persuasão ou: 

persuadir ou levar- alguém a fazer alguma coisa^^. O segundo 

parece indicar, conforme o argumento do autor, a atitude 

recomendada para as mulheres frente aquela proposta para os 

homens: se a elas não cabe, por carência dos meios 

necessários, o uso da violência (pía) , convém, por outro 

lado, lançar mão da habilidade e do engenho (tíx^H) ria 

conquista de um parceiro. Seja como for, busca-se demonstrar 

que o que se recomenda, tanto para homens, quanto para 

mulheres, é um comportamento desregrado e promiscuo, mas 

também ai a tradição é controversa: 

Diógenes ridicularizava os que selam tesouros com 

ferrolhos r cadeados e fechaduras, mas abrem o 
próprio corpo com muitas janelas e portas^ por meio 

da boca, do sexo, dos ouvidos e dos olhos. 

Além disso, a tolerância ao adultério e à prostituição, 

referida em outras passagens, deve ter contribuido para a 

imagem dos cinicos como propagandistas da falta de dccoro^\- 

Cf. Homero, Od. xiv 392; Tucidides i 107; Euripedes, Hécuba 
260; ibid, 1032; Platão, Político 278a. 

Estobeu iii 6,17 (SSR V B 317): Aioycvrjç KQTryrXa tijv tA h?;v lapina 
KaTaaTmaivo[iéva)v poxAoTç kqi kXeioi kqi orj^javxpooTç , tò 5Í: oú)(ja tò oútííÍv 

noXAaTç Gupíoi kq! Gúpaiç ávoiyóvTiov Sià tc crróijaTOç kqi alSoíuv koi cStuv kqI 
ô(t)0aApü)V. Vejam-se também D.L. vi 37; vi 47; vi 53. 

Cf.D.L. vi 4; Clemente Romano, Homiliae v 18, 147 (Antistenes); 

em sentido aparentemente contrário ao adultério, a imagem de 
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no entanto, se atentarmos para a lógica cínica da ampla 

liberdade que deve sustentar a comunidade dos sábios'' - na 

qual toda união sexual é regulada pelo convencimento g pela 

aquiescência, ainda que ai interfira algum tipo do 

remuneração - não é difícil entender a indiferença diante da 

prostituição e do adultério, que a rigor não existiriam. 

Procurei demonstrar, até aqui, como o depoimento de 

Filodemo se articula no interior da tradição cínica, 

observando que a sua intenção de atacar os estóicos redunda 

na escolha de uma das vertentes daquela tradição, que é, 

então, assumida e apresentada sem qualquer discussão. Não liá, 

da mesma forma, qualquer discussão que considere outras 

doutrinas ou escolas. Assim, ao leitor familiarizado com a 

literatura filosófica da antigüidade grega não escapará o 

fato de que, ao expor o conteúdo da República de Diógenes, 

Filodemo não faça nenhuma menção à obra homônima de Platão. A 

expectativa - mesmo sendo ilegítima, por cobrar do autor o 

que ele não quis dizer - se justifica porque, como Diógenes, 

Platão defende, nessa obra, a comunidade das mulheres e das 

crianças no interior da cidade que propõe. 

Platão, ao longo de todo o livro v da República, mostra 

Sócrates premido pela necessidade de retomar alguns dos 

principais fundamentos da cidade que se pretende boa o reta 

Diógenes em Estobeu iii 6, 39 (SSR V B 218) e contra as fiaípai 
(termo que designa a companheira ilegítima, implicando a idéia de 
mulher de vida irregular, do estado de concubina até aquele de 
cortesã, mas não de prostituta, que é dado pelo termo nópvrj) : 
D.L. vi 61; vi 66. Por outro lado, Crates costumava insultar as 
prostitutas: D.L. vi 90, mas veja-se a anedota em D.L. vi 88-9. 

" D.L. vi 37, 
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(óya9r| noAiç xai ôpGq) , os mesmos que tinham si cio moiici onados 

antes mas não suficientemente debatidos^\ Trata-se da 

sucessão das três vagas, das quais o diálogo deve salvar a 

cidade construida : a lei relativa às mulheres, a comunidade 

de mulheres e crianças e, finalmente, a maior e mais difícil 

das três (tÒ pcyiOTOv kqi a proposição do rei 

filósofo. Mesmo relutante, Sócrates é forçado a explicar-se, 

em primeiro lugar, sobre a forma de educação conveniente às 

mulheres dos guardiões e a pergunta lançada como ponto de 

partida para o problema é sugestiva por usar como imagem a 

figura do cão^^: 

Platão, República 449a. 
Ibid. 449c-d; 472a. 
Ibid. 457b-c. 
Ibid. 472a. 
Seria arriscado propor uma relação entre a metáfora utilizada 

por Platão e o nome que define a escola de Diógenes, mas é 
interessante observar que a denominação de "cães" (KÚvrç) para 
esses filósofos deve ter se originado a partir da sua 
tradicional falta de vergonha e audácia, qualidades qvie, desde 
Homero, eram atribuídas aos cães (Cf. Od. xviii 338; II. vi 34 4 o 
356) . Mas alem da óvaiSeicx, também era reconhecida nos cães a 
capacidade de distinguir amigos de inimigos (tò SiOKpiTiKÓv) (cf. 

D.L. vi 60) e, portanto, a virtude da vigilância (tò 4>pouf)riTiKÓv) , 
a mesma requisitada por Platão dos seus guardiões (Rcpúblicii 
413c; 375a-376b). As explicações alegóricas para o nome da escola 
cínica são sintetizadas num escólio a Aristóteles (ed. Brandis, 
apud Dudley [1937:5]: "Há quatro razões porque os cínicos são 
assim chamados. Primeiro por causa da 'indiferença' do sou modo 
de vida (Sià tò á5id({)Opov iriç Çwíiç) , pois eles fazem culto da d8ia(})opía 
e, como cães, comem e fazem amor em público, andam descalços, 
dormem em tubos e nas encruzilhadas...A segunda razão 6 que o cão 
é um animal sem vergonha, e eles fazem culto da falta de 
vergonha, não por estarem sob a modéstia ('AiSióç) , mas por serem 
superiores a ela. . .A terceira razão é que o cão ó um bom guarda, 
e eles guardam os princípios da sua filosofia...A quarta razão ó 
que o cão é um animal que sabe discriminar e que distingue entre 
seus amigos e inimigos. . . assim, eles reconhecem con\o amigos 
aqueles que seguem sua filosofia e os recebem amigavelmente, 
enquanto afugentam os que são inadequados a ela, mordendo-os". 
Para as passagens que tratam do problema, ver SSR V 143-51, e 
para sua interpretação consultar Giannantoni (1990: iv, pp.491-7) 
e vasta bibliografia aí indicada. Considerando o uso da imagerti do 



...as fêmeas dos cães de guarda, entenderemos cjue 
devem que devem exercer vigilância com eles, como 

os machos, e caçar com eles, e fazer tudo o mais em 
comum, ou devem ficar dentro do canil como 
incapazes, por causa da criação e alimentação dos 

cachorros, enquanto os machos se esforçam c tê/n a 

seu cargo todo o cuidado dos rebanhos?^^ 

Tendo concluído que todas as coisas deviam ser comuns 

(KOivfi TTÓvTa) e consentido no dever de se ministrar às 

mulheres a mesma instrução dos homens, incluindo ai, além da 

música e da ginástica, também a arte da guerra, o diálogo se 

detém outra vez diante do embaraço causado pela conclusão do 

raciocínio, que se arriscava ao ridículo (ytAoTa) o, além 

disso, podia ser contrária ao costume (TTopàtOcç): 

Qual das coisas notas tu que seja a mais ridícula? 

É evidente que serão as mulheres nuas a fazer 
ginástica com os homens nas palestras 

Note-se que o que Sócrates estabelece como o mais 

ridículo (yeAoiÓTaTOv) , se se praticasse o que se pregou, é 

justamente aquilo que Filodemo cita quando se refere à 

doutrina cinica da igualdade entre homens e mulheres e, mais 

adiante, quando recorre a uma metáfora para indicar essa 

igualdade, refere-se, como o epicurista, à vestimenta 

cão, a defesa de princípios semelhantes e toda a literatura que 
opõe os dois filósofos, e admitindo, com um certa corrente de 
comentadores, que toda a "digressão" do livro v seria um 
acréscimo tardio ao conjunto da República (Cf. Rocha Pereira, em 
Platão [s/d.: xxiv]), seria licito postular um debate assumido, 
mas não declarado, entre Platão e o pensamento cínico? 

Platão, República 451d. Para as citações da República, uso a 
tradução da Profa. Rocha Pereira, modificando-a algumas vezes. 



comum''®. Cabe notar ainda que o argumento levantncio na 

seqüência será importante na compreensão do cinismo do 

Diógenes, já que ele se propunha à prática - bom como à 

exibição - de todos os preceitos que defendia e aduzia 

raciocinios semelhantes para justificá-la: uma vez que a 

razão e o discurso (Aóyoç) indicaram o caminho, não so deve 

"temer a troça dos gozadores"''^ e mesmo o ridiculo 6 uma 

questão de perspectiva, pois os próprios gregos, quando so 

instituiu a ginástica, achavam vergonhosa e ridicula a vista 

de um homem nu - sendo que os bárbaros ainda a acham - e no 

começo era tudo uma galhofa para os cidadãos; é, portanto, o 

uso da razão que, não só determina aos olhos (ô<{)OaAnoTç) o que 

é verdadeiramente ridiculo, como encoraja a enfrentar a 

zombaria dos maus e dos ignorantes, que riem "colhendo 

imaturo o fruto da sabedoria"^'. 

Superada a objeção de que a diferença dos sexos não 

impõe por si funções ou atividades diferentes na 

administração da cidade, conclui-se que a lei da igualdade 

não é impossível nem comparável a uma utopia, já que foi 

promulgada de acordo com a natureza (Kaià (})úoiv) , o que as 

leis vigentes é que estão, ao contrário, opostas à natureza 

Ibid. 452a-b. 
Filodemo, De stoicos col. xix 18-24 Dorandi. Cf. Platão, 

República 457a. 
Platão, República 452b: oò 4)opr|TÍov xà TtÜv oxtij[i|iaTa. 

Compare-se com D.L. vi 54: "A alguém que disse: 'muitas pessoas 

riem de ti', Diógenes falou: 'mas eu não rio'". Hpòç tòv dnóvTa, 
"ttoAAoí aou KaTOyeAúJaiV", "àXX 'èyuj", íf(()ri (scil. Aioyívriç), "oò 
KaTayeAúifiai". 

Platão, República 452c-d. Ibid. 457b. 



(napà (j)úoiv)", Sócrates e Gláucon entregam-se, na sequcncia cio 

diálogo, a examinar a segunda vaga: 

...estas mulheres todas (as mulheres dos guardiões) 

serão comuns a todos esses homens^ e nenhuma 
coabitará em particular com nenhum deles; e por sua 

vez, os filhos serão comuns, e nem os pais saberão 

quem são os seus próprios filhos, nem os filhos os 
44 

pais. 

Desta proposta, de cuja possibilidade e utilidade 

Gláucon duvida, forçando a explicação de Sócrates''"', desejo 

reter apenas aquilo que, segundo julgo, relaciona-se mais do 

perto com a doutrina cinica: a tolerância ao incesto. 

Na verdade, as restrições que Platão faz Sócrates 

enunciar visam, antes de mais nada, a eugéneia das crianças 

geradas na cidade^^; mas, uma vez cumpridos os fins do 

geração e de estabilidade do número de habitantes, e passada 

a idade justa para a procriação", os homens e as mulheres 

poderiam se unir a quem quisesse, respeitadas a descendência 

e ascendência em linha direta. De qualquer modo, ainda nesse 

caso atua a imposição da eugéneia, e o produto daquelas 

uniões, se porventura houvesse algum, seria recusado: 

Ibid. 456c. 
Ibid. 457d. O próprio Chambry, tradutor do texto (em Platão 

[1949])/ se espanta com a ousadia da proposta: "L'excuso de 
Platon pour cette monstrueuse aberration du comunisme des íemmes 
et des enfants, c'est qu'il ne fut ni père, ni époux; autrement, 
il n'aurait méconnu ce qui seul donne un but et un prix à Ia 
vie". 

Platão, República 457d-458b. 
Ibid. 459d-460d. 
Ibid. 460e-461a. 
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...quando as mulheres e os homens tiverem 

ultrapassado a idade de geração, deixaremos aos 

varões a liberdade de se unirem a quem qui serem, 

exceto a uma filha, mãe, neta ou avó; e, por sua 

vez, às mulheres, exceto a um filho, um pai ou 

outro parente em linha reta, descendente ou 
ascendente. E tudo isto, só depois de os termos 

exortado a terem o maior cuidado em não darem à luz 

o fruto dessas uniões, e, se gerarem algum filho, e 

se ele forçar o caminho, em disporem dele, partindo 

do princípio de que tal ser não será criado."^ 

Mas, um pouco adiante, afirma-se que a lei intituida 

permitirá, eventualmente, a união entre irmãos: 

...a lei permitirá uniões entre irmãos e irmãs, se 

a tiragem à sorte se inclinar para esse lado e se a 
Pi tia aprovar 

Assim, o único incesto realmente aceito na República 

platônica é aquele entre irmãos. Diógenes, por sua vez, se 

por um lado concordava com Platão sobre a comunidade de 

mulheres^", por outro, com relação ao incesto, era muito mais 

radical. O texto de Filodemo nesse ponto é inequívoco: 

Recomendava ter relações sexuais com as próprias 

irmãs, mães, com seus consangüíneos e com seus 

irmãos e filhos. 

Mas silencia sobre o raciocínio que justificava a aparente 

impiedade. Tal raciocínio foi conservado em uma passagem do 

Diógenes ou dos familiares de Dion Crisóstomo^', cujo 

Ibid. 461c. 
Ibid. 461e. 
Cf. D.L. vi 72. 
Filodemo, De stoicos col.ii 21-4 Dorandi. 
Autor do século i d.C. Posterior, portanto, a Filodemo, que 

viveu no século i a.C. A cronologia me parece importante porque, 



conteúdo derivaria, segundo Weber'"\ da tragédia do Diócjoiics 

intitulada Édipo^'^. Diógenes afirma, segundo o texto do Dion, 

ter sido a lendária personagem não um sábio desventurado, mas 

um sofista que acreditava saber o que não sabia e q\iG foi 

incapaz de viver segundo a natureza, pois recusou coisas 

naturais: 

Édipo reconheceu que tinha se unido a sua própria 

mãe e que seus filhos foram gerados com ela; e/n 
seguida, (...) ele deveria ter legalizado o fato 

entre os tebanos; mas, logo depois, perdeu o 
controle e gritava desesperadamente que era pai o 

irmão das mesmas pessoas e marido e filho da mesma 

mulher. Mas os gaios não se incomodam com estas 

coisas, nem os cães, nem nenhum dos asnos; e nem 

mesmo os Persas, que dizem ser os melhores de toda 

a Asia. 

Como Sócrates, que isenta do ridiculo a lei da igualdade 

entre homens e mulheres, invocando não apenas o domínio da 

razão, mas também o relativismo de perspectiva do 

entendimento (não haveria, por exemplo, um consenso entro 

gregos e bárbaros) , Diógenes lança mão do mesmo principio ao 

defender a indiferença (à5ia(|)opía) diante do incesto, 

incluindo-se ai aquele entre parentes diretos, como pais o 

ainda que não seja um argumento conclusivo, não nos inspira a 
justificar o silêncio do epicurista de Gadara através do 
desconhecimento da literatura cinica. Na verdade, Filodomo dá 

mostras do contrário na primeira parte do seu De stoicos. 
Weber (1887), seguido por Fritz (1926). Cf. Giannantoni (1990: 

iv, p. 484) . 
Cf. D.L. vi 80. 
Dion Crisóstomo, Or. x 29-30: ?yvu) yòp Ôti Tfi|ir|Tpí ouvry/vrTO Kol 

TTalSÉç £Íaiv auTíI) ÍKEÍvriç' xai ^lexà Tauxa , Scov Towç KpuTrrriv touto f) noifiTai 
vó^iipov toTç 0r|Paíoiç , TrpwTOv pèv -nfiaiv ènoírjOE ((«vrpóv , fnr.iTa i^yavdKTfi koí 

èpóa [ieyóAa, ôti twv auTÓÍv iráTrip ècrri kqí à5cA4)òç kqi aúifjç yovoiKÒ<; Avi'if) kqi 
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filhos. O cinico, observando que não só os animais, como 

também alguns homens^^ - os melhores (ápiOTOi) do toda a Asia 

- são indiferentes à união entre consangüineos, ostaboloco 

uma "antropologia comparada" para demonstrar a conformidacie 

do incesto com a natureza, o que justificaria a sua 

instituição legal (TTOifiaai vó^iivov) . Assim, enquanto Platão 

interdita, com vistas à eugéneia, a união de parentes diretos 

e deixa sob a chancela da sorte e da divindade aquela entre 

irmãos, Diógenes consente em todo e qualquer incesto, que 

ocorreriam também ao acaso, mas sob a anuência da (|)óoiç, como 

^0j^Qj^gtrâ a pratica dos anxmais e dos homens • 

Ampliando a polêmica para os sofistas, 6 oportuno 

lembrar que vão no mesmo sentido as palavras do Hipias do 

Xenofonte que, discutindo com Sócrates sobre o tema da 

justiça, examina a natureza das leis não escritas (vó[ioi 

^pQ(j)Oi), "as que são consideradas em todo lugar e tratam cias 

mesmas coisas"^^; Hipias afirma que estas leis, sondo as 

mesmas, foram inspiradas pelos deuses, posto que nem todos os 

povos falam a mesma lingua; afirma ainda que, por sua origem 

divina, a primeira delas é justamente o respeito aos deuses, 

a qual Sócrates imediatamente acresce a segunda: o respeito 

aos pais. Sócrates, então, sugere a terceira lei universal: 

o\6ç (30)o\ Ô£ áAcKTpuóvEÇ OÚK àyavoxTOõoiv èni toútoiç oú5í; o\ KÚvrc; oòftí; xiõv 
ôvojv oúSeíç , oúÔè o\ népaar Kaíxoi SokoCoi tú5v kqtò ti^v 'Aoíav Apiaioi. 

Cf. Heródoto iii 31, 68, 88. Euripedes, Andrômaca 173-b. 
5"' Xenofonte, Memorabilia iv 4, 19: toòç y' ív náori TauTÒ 
VOpiÇOjJEVOUÇ . 



"não se unirão pais com filhos nem filhos com pais"'", ao (luo 

Hipias pondera: 

Esta iei, ó Sócrates, não me parece ser emanada do 

deus (...), pois sei que alguns povos passam ao 

largo dela.^^ 

Trata-se, também aqui, da busca de um fundamento natural que 

pudesse regular a justiça entre os homens. 

Diógenes recorrerá, uma outra vez, a um argumento 

semelhante para explicar o que o texto de Filodemo, sempre 

polêmico, lança sem qualquer discussão: os cinicos pregam a 

antropofagia^®. Este preceito (Sóypa) , que era provavelmente 

exposto e defendido em uma outra tragédia sua, o Tiestes, 

aparece confirmado também por Diógenes Laércio^V Sc, por um 

lado, é possivel que nenhum outro filósofo tenha pregado a 

mesma coisa com tamanha objetividade, por outro lado, a 

critica moderna tem se esforçado em demonstrar a 

interferência ora do pensamento de 7\Jixágoras, ora dos 

epicuristas, ora ainda dos próprio estóicos na passagem 

Ibid, iv 4, 20: oúkoGv Kai ptÍTE yovéaç naioi iJÍyvuoOai iJiirr. naTSaç 
voveGoiv. 

Ibid, iv 4, 20: oukéti poi SokcT , ?({)ri, u) ZwKpaTcç , outoç OeoG cTvni (...) 

5ti aioGdvonaí Tivaç TTopapaívovTOç aúxóv. Cf. Donzelli (1970), que, com 
relação a outros pontos - notadamente a oposição entro vó|iO(; e 

({jóaiç - fsz intervir no debate a doutrina de outros sofistas; 
particularmente interessante é a comparação entre o pensamento de 

Diógenes, exposto por Dion Crisóstomo (Or.vi 25; 29; Or. vii 33), 
e o do Protágoras platônico em torno do mito de Prometeu, a quem 
o cínico, ao contrário do sofista, atribui as mazelas da 
civilização e do progresso (pp.234-5). Cf. também Detienne 
(1977:153-4). 

Filodemo, De stoicos col.xv 21 Dorandi. 
" D.L. vi 73. 



laerciana (cujo estabelecimento do texto também ó objeto tie 

controvérsias) que parece justificar a "infâmia"*'': 

Com este reto raciocínio dizia ('scil. Dióqenes) 

todas as coisas estarem em todas as coisas c 
através de todas as coisas; assim, no pão há carne 

e na verdura há pão, já que os corpos mais simples, 
através de poros e partículas invisíveis, se 

penetram e se reúnem sob a forma de vapor, como ele 

deixa claro no Tiestes.^^ 

O argumento de Diógenes se prende, embora sob uma outra 

perspectiva, à mesma busca pela base natural de todo 

comportamento humano. No entanto, julgo que o que Diógenes de 

fato faz é "testar" a doutrina (anaxagórica, epicurista ou 

estóica) da participação dos corpos, levando-a às últimas 

conseqüências: se na natureza tudo está em tudo, a 

antropofagia é também indiferente e, portanto, não há como 

condená-la. Em outras palavras: ainda que o cinismo recusasse 

as investigações que, distantes da observação mais imediata, 

propusesse teorias indemonstráveis, Diógenes se mostra 

disposto a aceitar qualquer comportamento em nome de uma vida 

katá physin^". 

A polêmica em torno da passagem é grande e particularmente 
inflamado é o debate entre Gigante (1962) e Donzelli (1965) em 
torno do estabeleciemnto e da interpretação do texto. Sobro o 
estado atual da questão consultar Giannantoni (1990: iv, pp.479- 
81) . 

D.L. vi 73. Traduzo com base no texto proposto por Gigante (op. 
cit., pp. 133-4): KOI túíSe ôpBcÕ Xóyu) návia ív ttcíoiv kqí Stà návTuv cfvoi 
AÉyiDV xaí yòp ív tú) dcpiu) Kpáoç eTvqi kqi èv ti3 Xaxávio ápiov , i!)c; tijv OdiiicÍTtov 
TÚ)V Aitwv âv -nõai 5iá tivuv dSqAuv -nópuv kqi fiyxuiv r.loxpivojifviiiv koI 
auvTO^iÇofiÉviov , lòç SqAov èv tó) GuéaTri ttoieT (...) . 

A busca dos cínicos por uma vida xará ({kjoiv é, do fato, 
exemplarmente demonstrada com a dieta que propunham: alguns eram 
vegetarianos (D.L.vi 104), mas Diógenes, além de defender a 
antropofagia, tentou ingerir carne crua (D.L.vi 34; vi 76). 
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Mas é na proposição mesma daquele preceito que 

encontramos uma vez mais a abolição de toda impiedade o 

proibição: 

Diógenes não achava nada de estranho e:n roubar 

alguma coisa dos templos, nem comer qualquer 

animal; nem considerva impiedade se servir de 

carnes humanas, como ficava claro pelos costumes de 

outros povos. 

Apoiado sobre o costume de outros povos (áAXÓTpia í^Ori) e 

ressaltando a condição do homem enquanto animal - o 

raciocinio é: não é errado comer a carne de qualquer animal; 

o homem é um animal; logo não é errado comer a carne humana - 

Diógenes institui a universal comunidade dos homens edificada 

sobre uma mesma e única natureza. 

É justamente esta única e mesma natureza que sustenta o 

controverso cosmopolitismo cinico: 

Interrogado sobre de onde era, Diógenes respondeu: 

"sou cosmopolita" 

Boa parte da critica moderna tem defendido que o que 

Diógenes propõe é um cosmopolitismo negativo''', sob o 

Também nessas passagens há uma dimensão política: a recusa do 
alimento cozido é, de certa forma, uma recusa da civilização: Cf. 
Detienne (em Vernant e Detienne [1979:7-35]) e Vernant (em 
Vernant e Detienne [1979: 37-132]). Recomendo ainda o delicioso 
ensaio de Onfray (1989:41-56), Diogène ou Ic goüt du polpo. 

D.L. vi 73: MrjSév te âTonov cTvai irpoG ti XaPrTv q twv Çtócov Tivcbc; 
y£Úaaa0ar prjS' àvóoiov EÍvai tò kqí tóív dvOTpwncícJv KpnÕv ("iij'aoOai, lòç SfjXov ík 

T(j)v dAAoTpíiDV â0t3v. 
D.L. vi 63: âpcüTri0£iç ttóGev eTr], "KOOviOTio>ÍTriç", ?())r|. Cf. D.L.vi 72 e, 

sobre esta difícil passagem, o criterioso comentário de Goulot- 
Cazé (1982), que defende se tratar de um silogismo estóico 
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argumento de que um cidadão do mundo é, na verdade, um 

cidadão de nenhum lugar. Na esteira de Gigante'" e de Moles'', 

há que se observar alguns pontos. Em primeiro lugar, todos os 

contextos em que o cosmopolitismo aparece trazem, do ponto do 

vista lingüistico, uma proposição positiva: Diógenes não se 

declara (5ttoAi(; e a única vez em que usa esta palavra^", está 

na verdade citando alguns versos de uma tragédia anônima em 

que figura ainda o termo doiKOÇ, "sem lar"; a citação exprime 

a capacidade do cinico de se adaptar a toda adversidade e 

mesmo nela preservar a sua eudaimonia. Em segundo lugar, 

Diógenes afirma que a única república correta ó aquela 

realizada no universo (èv kóo^w)^^: reconhece-se portanto a 

possibilidade politica do cosmo, na medida em que ele pode 

ser identificado à república correta, que para o cinico tora 

como fundamento positivo a vida katá physin. Finalmente, cabe 

lembrar que Diógenes realiza, de fato, o ideal do 

cosmopolitismo: ele é um cosmopolita, o que significa não que 

ele é estrangeiro em qualquer cidade, mas precisamente que 

ele não é estrangeiro em nenhuma cidade. Assim, os versos de 

Crates com certeza servem a Diógenes: 

Minha pátria não é de uma só torre, nem um só teto, 

mas qualquer cidade ou casa de toda a terra 

introduzido na doxografia de Diógenes transmitida por Diógonon 
Laércio. 

Cf. notas 6 e 7 supra. 
Giagante (1961) . 
Moles (1996) . Cf. ainda Donzelli (1970). 

TO ^L. vi 38. Cf. SSR V B 263. 

D.L. vi 72: ^lóvriv Te ôpGi^v TToAiTcíav efvai iv koo)iiü. 



nos serve para morar. 

A cidade do cinico lhe oferece - a ele que é 

kosmopolites - abrigo e proteção, as mesmas coisas que 

qualquer cidade oferece aos seus polítai, e nào me parece sem 

sentido que na seção apoftegmática de Diógenes Laórcio, o 

cosmopolitismo do Sinopeu venha referido no mesmo passo cm 

que ele, respondendo à pergunta sobre qual proveito tirara da 

filosofia, declara: "se não outra coisa, pelo menos estar 

preparado para qualquer golpe da sorte"^^. 

Passo então ao comentário de um último ponto do 

testemunho de Filodemo sobre o pensamento dos cinicos, que 

também é transmitido por Ateneu: 

Diógenes, na sua República, decreta que a moeda 

deve ser ossinhos 

A insólita proposta transpõe de modo simbólico a 

oposição na qual o cinismo está visceralmente engajado: a 

submissão geral do vó^IOÇ à adoção prática e radical da (juioiç. 

Ao se estabelecer que a moeda (vó^iio^a) deve ser convertida em 

ossinhos (óoTpáyoAoç) , confrontam-se a esfera da convenção 

que, aos olhos do cinico, sustentam a riqueza ilusória o as 

vanidades do homem civilizado e, no pólo oposto, o elemento 

D.L. vi 98: oúx eTç Tráxpaç poi TTÚpyoç, oú ^lía CTTÍyri,^ ndoriç Sí: kqI 
TTÓAiopa Kal ôó^ioç. eroinoç fi|jTv èvôiaiTõoeai Trápa. 

D.L. vi 63. 

Ateneu iv 159c (SSR V B 125): Aióycvrjç 5'ív xfj fauioG lloAixríçi vó(jia|jn 

cTvai vofioGeTeT àoTpayóAouç. Cf. Filodemo, De stoicos col.xv 5-9 
Dorandi. 
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natural, que uma vez assumido na sua simplicidade e 

despojamentO/ constitui o caminho inabalável que conduz à 

virtude e, conseqüentemente, à felicidade. De um ponto do 

vista etimológico, as comparações se tornam mais claras. O 

termo vó^iiana, cujo radical liga-se a vónoç, lei, convenção, 

ou, mais precisamente, aquilo que se estabelece pela 

concordância ou pelo costume, e ao verbo vonoOf;TMv, fixar 

como lei, instituir^, expressa tanto a moeda cunhada, no seu 

aspecto material, quanto tudo aquilo que é estabelecido pelo 

uso, pelo costume, ou seja, a regra. Já o termo óoTpíiyaXoç, 

que significa ossinho, freqüentemente identificado com os 

ossos das vértebras ou das juntas'^ , designando um elemento 

natural, nem fabricado, nem convencionado, inscreve-so no 

plano da (t)úaiç. Assim, admitindo-se que os ossinhos 

representam a proposta de um estado de natureza frente ao 

universo do vó^lOÇ agrupado em torno da moeda, podemos, a 

principio, resumir as relações implícitas no fragmento da 

seguinte forma: vónia^a/vópoç : àoTpáyaAoç/({)úoiç. 

Nesse sentido, a critica se processa em dois planos. Em 

primeiro lugar, de uma perspectiva mais imediata, registra 

uma investida contra a riqueza propriamente dita e contra 

todas as degenerações introduzidas por ela entre os homens^'. 

Tanto no testemunho de Filodemo quanto no de Ateneu, Dióqenos 
institui (vomoGeteT) o curso legal dos ossinhos. 

Cf. Iliada xiv 456 e Odisséia xi 64. 
De um ponto de vista econômico e social, a introdução da moeda 

na Grécia, importada da Lidia no séc. VII, se por um lado veio a 
facilitar as transações comerciais, por outro acentuou, a partir 
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Para os cínicos, o mundo civilizado - e aqui valo lembrar a 

sofisticação da Grécia do periodo helenistico^" - trouxe ao 

homem uma falsa idéia de felicidade, realizada segundo a 

aquisição de bens não necessários e a satisfação de desejos 

não naturais, que na verdade constituiriam um desvio da 

excelência moral: 

Diógenes vociferava muitas vezes que a vida dos 

homens foi oferecida pelos deuses para ser fácil, 

mas os homens perderam isso de vista, procurando 

bolos de mel, ungüentos e coisas semelhantes; 
assim, para alguém que era calçado por um servo, 

dizia: "não és feliz, se também não te limparem o 
nariz, mas serás feliz com a perda do uso das 

„79 
mãos . 

Na mesma direção vão as palavras de Antistenes, no 

Banquete de Xenofonte, uma das mais antigas noticias sobro o 

80 
pensamento político dos cínicos . Interrogado por Sócrates 

sobre aquilo de que mais se orgulhava, responde: "Da minha 

riqueza". Surpreso, Hermógenes pergunta se ele teria muito 

dinheiro, ao que Antistenes declara não possuir nem mesmo um 

óbolo. Hermógenes pergunta mais uma vez: "Mas então tens 

muitas terras?" E a resposta de Antistenes: "Talvez o 

do séc.VI, as desigualdades e o desequilíbrio político. A moeda 
favorecia o acúmulo de riqueza sem os gastos de manutençilo ou os 
riscos de perda por deterioramento, como no caso de rebanhos ou 
da produção agrícola. 

Sobre o assunto consultar Festugière (1977), sobretudo as pp. 
131-56, dedicadas ao cinismo. 

D.L. VI 44. 
Não discuto aqui o problema da inclusão de Antistenes no 

conjunto dos filósofos propriamente cínicos. Para efeito da 
argumentação proposta, aceito a tradição mais difundida que o 
coloca como fundador da escola. 



suficiente para empoeirar Autól ico"**'. Mais à front.(^, 

Antistenes conclui, diante de uma nova indagação de Sócrates: 

"Conta-nos, Antistenes", falou Sócrates, "como, 

tendo tão pouco assim,, te orgulhas do riqueza?" 
"Pois acredito que os homens têm a riqueza e a 

pobreza não na casa, mas nas almas" 

Antistenes prossegue afirmando que a opulôncia nào 

significa saciedade, tendo em vista que muitos homens, mesmo 

possuindo muitos bens, se consideram tào pobres que se expõem 

a todo tipo de trabalho e perigo para aumentar sua fortuna. 

Sem ignorar a estreita combinação entre riqueza e poder, 

chama atenção ainda para o que ocorre com alguns tiranos; tào 

famintos por riquezas, cometem em nome delas as piores 

indignidades, que envergonhariam até os mais necessitados, 

arruinam familias inteiras; matam um grande número de pessoas 

K ^ 
e muitas vezes reduzem cidades inteiras à escravidão . Além 

disso, da mesma maneira que a riqueza não significa 

contentamento, também não garante a tranqüilidade, uma vez 

que aqueles que possuem algum patrimônio se afligem para ríâo 

Xenofonte, Banquete III 8. 
Ibid. IV 34-35. 

A palavra dBpóoç, usada por Antistenes na expressc^o dOpóouç 
àTTOKTEÍvouaiv, que traduzi por "matam um grande número de peusoas", 

no plural, como é o caso, tem o sentido de "um grande número 
compactado em uma massa", freqüentemente se referindo a uma 
falange de soldados, como algumas vezes a emprega o próprio 
Xenofonte na Ciropedia. A critica antistênica contra a tirania ai 
apresentada induz a uma dupla interpretação: o tirano pode 
submeter tanto as cidades contra as quais investe, como podo 
submeter a sua própria, no caso de uma derrota. Para Antistenes 

os tiranos sofrem de uma terrivel enfermidade (xflAr.nq vóooç) que, 
tendo muito para comer (TioAXà ^ comendo muito (noAAà íoOícov) , 
não se saciam jamais (uriSÉTTOTC è^iTTÍ^J^AalTO) . 



o perder^''. Por último, pode ser ajuntado o fato do que, n'lo 

raro, a posse de riquezas exige do homem a perda tia sua 

liberdade: 

A certa pessoa que considerava Calístencs feliz 
porque desfrutava do esplendor do séquito do 
Alexandre, o Grande, Diógenes ponderou: 
"Calístenes é sem dúvida infeliz, pois almoça e 

janta quando Alexandre tem vontade" 

Dessa forma, a busca de riqueza - sendo a riqueza mesma 

um mal - seria tão somente um esforço (nóvoç) invitil cuja 

única conseqüência é afastar o sábio da virtude o cia 

felicidade. Contra isso, a resposta cinica é inequívoca: a 

redução dos desejos ao necessário e a redução das 

necessidades ao minimo. De acordo com um principio socrático 

alargado, o cinico opta pelos esforços úteis, determinados 

por uina razão preventiva que se baseia no exercício (ãohrioiç) 

diário e progressivo da frugalidade que evita o erro e a 

decepção e garante tanto a ópeirí quanto a tòíiainovío'"': 

Certa vez , tendo visto um menino beber água com as 

mãos, Diógenes jogou fora da sacola sua concha, 

dizendo: "Um menino venceu-me em simplicidade" 

O filósofo cinico prescreve, no combate aos esforços 

inúteis que orbitam em torno do nómisma, o enfrentamento o a 

Xenofonte, Banquete IV 34-45. 
D.L. vi 45. 
Sobre o assunto consultar o importantíssimo estudo de Goulet- 

Cazé (1986), todo ele dedicado à ascese cinica. 



sujeição espontânea aos esforços úteis estritamente regulados 

por uma vida kctò ({júaiv. Mais do que isso, idealiza um homem 

mais forte do que a natureza, em que, na prática do uma 

autarkéia radical, se liberte até mesmo das necessidades 

fisicas mais básicas: 

Em certa ocasião^ esse filósofo masturbava-sc cm 

plena praça do mercado e dizia: "Seria bom so, 
KS 

esfregando também o estômago, a fome passasse". 

Percebe-se ai o desejo de uma autosuficiência levada às 

últimas conseqüências. 

De volta aos ossinhos, convém lembrar que a pequena 

passagem de Ateneu retoma de modo explicito a falsificação 

empreendida pelos cinicos no interior da cidade grega. 

Partindo da mesma duplicidade de sentido da palavra nómisma, 

como "lei" e "moeda", a anedota da falsificação®^ sintetiza n 

orientação do pensamento cinico, todo ele baseado na idéia do 

subversão: do mesmo modo que o nómisma, enquanto moeda, devo 

ser convertido em ossinhos, também o nómisma, enquanto regra 

deve ser instiuido katá physin. Ora, a lei da natureza deve 

também ser a lei do homem e, desse ângulo, por que não 

falsificar o que condiciona o homem mas nào é próprio dele? 

Além disso, tendo em vista que o nómisma é essencialmente um 

artificio, como condenar a falsificação daquilo que na origem 

já não é natural? 

D.L. vi 37. 
D.L. vi 46. 
D.L. vi 20-1. 
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Resta a questão: como entender a proposta cinica do uma 

vida katá physin? Meu argumento é de que, ao contrário do (lue 

se pode supor, não há no cinismo uma negação do um sistema 

politico. Nessa direção aponta a simples possibilidade da 

existência de obras escritas que tratam do assunto. Mas o que 

é mais importante é•que o cinico vive a política que prega; 

ao contrário de Platão, que edifica sua cidade com o iògcs"*", 

Diógenes defende o seu cosmopolitismo tv Tpyoiç, se 

sujeitando, assim, ao ridículo e à pecha do despudor o da 

impiedade, que a história tem, como o epicurista Filodemo de 

Gadara, se encarregado de preservar. Em suma, as mesmas 

coisas que Sócrates reluta em simplesmente discutir'", os 

cinicos realizam com a naturalidade própria mesmo dos cães. A 

esta altura é impossível não lembrar o exemplo de Hipárquia, 

que adotou a mesma roupa que Crates e com ele se unia om 

público. 

Por outro lado, apenas no contexto da pólis a ação 

cinica ganha sentido: o cinico não abandona a cidade, vive 

dela e por ela regula sua prática. Finalmente, substituir, 

falsificar ou subverter o ndmos não significa aboli-lo, mas 

mudar o critério de seu estabelecimento. 

Eis a mordida do filósofo-cão: um naturalismo radical em 

que se busca resgatar a virtude do homem exatamente onde ela 

é negada pelas normas da pólis estabelecida. A sugestão 

cinica é contundente: o homem deve buscar a sua excelôncia na 

Platão, República 369a. 
51 Ibid. 450a-451b. 
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aceitação de sua natureza animal e com base nela viver 

politicamente; seu éthos deve ser a adoçào política do uma 

vida katá physin. Diógenes leva ao extremo a definição 

aristotélica de homem como um zdon politikón, ao exibir 

orgulhosamente a simplicidade natural do zóon. 



CONCLUSÃO 

PERSONAE PHILOSOPHICAE: O CINISMO COMO PALCO 

Nossa grande e gloriosa obra-prima é viver com 
coerência. 

Montaigne, Ensaios. 

O artista é uma figura que me faz descansar do filósofo 
quando este virou uma caricatura de si mesmo. 

M. Onfray, A escultura do si. 

Se o episódio da falsificação revela, independentomenlie 

do quanto de verdade contenha, o "nascimento" filosófico de 

Diógenes, e se indica a direção de todo o cinismo, malgrado a 

diversidade dos interesses que o manipularam, o mesmo, 

decerto, valerá para a sua morte. Outra vez e, agora, no seu 

derradeiro gesto, a biografia do filósofo foi convertida no 

apanágio de um pensamento, cuja sobrevivência é autorizada 

por aqueles que viram nela a expressão de um riqorismo 

absoluto, de um naturalismo insensato ou simplesmente o 

sintoma dos desvarios de um fanfarrão inconseqüente. 

Sobre a morte do cínico, a diversidade das versões 

(5iá(t)opoi Aóyoi) era já conhecida por Diógenes La6rcio\ tendo 

ele mesmo conservado três: segundo alguns, Diógenes teria 

morrido em conseqüência da ingestão de um polvo cru; segundo 

1 Cf. D.L. vi 76. 
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outros, o filósofo morreu retendo voluntariamente a 

respiração; outros ainda afirmam que, dividindo um polvo 

entre alguns cães, ele teria sido mordido por um deles, 

morrendo em seguida. Às versões sobre a causd mortis 

associam-se as informações sobre quando o fato se deu e sobre 

o que o próprio cinico pensava da morte: conta-se, por 

exemplo, que ele teria morrido no mesmo dia que Alexandre da 

Macedonia^, acrescentando mais uma passagem ao vasto 

anedotário sobre o confronto entre os dois personagens; 

também interfere ai, segundo uma nào menos importante 

tradição, o seu expresso desejo de que, uma vez morto, fosse 

deixado insepulto ou, então, atirado num rio, para que 

qualquer animal se servissse dele^. Vê-se sem esforço que, 

como no exemplo da contrafação monetária, a compreensão do 

cinismo espelha-se na maior ou menor dignidade que se podo 

emprestar às circunstâncias da vida - e, neste caso, às 

circunstâncias da morte - do seu principal representante. No 

caso de Diógenes, é na dispersão que encontramos a coerôncia 

da sua imagem. 

Ao retomar, no final deste estudo, através da 

configuração de extremos opostos, a imensa variedade dos 

relatos que compõem a biografia de Diógenes, em torno da qual 

a própria concepção de cinismo se sedimentou, nào pretendo 

nublar a real existência daquele que foi o "cão" por 

antonomásia. Ceder ao cansaço da busca e à incerteza dos 

^ Demétrio, Homônimos, apud D.L. vi 79; Plutarco, Quacütioncs 
convivales viii 1,1 p. 717c; Suda, s.v. Aioyívrjç (n. 11^3). 
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fatos pode, equivocadamente, nos conduzir à renúncia do 

qualquer verdade. Diógenes foi tào real quanto Sócrates ou 

Jesus Cristo, mas a sua importância decorre menos do que foi 

historicamente e mais pelo que pôde gerar no registro da 

ética. 

Assim, toda a dificuldade de se estabelecer com acerto a 

"verdadeira" história do cinismo "genuino" e dos filósofos 

que o professaram, e a incerteza gerada pelas tradições 

conflitantes refletem o principal vetor da ética cinica: a 
virtude, já ensinava Antistenes"*, está na ação, no gesto, no 

hon mot que a ocasião faculta - em tudo que compõe, no plano 

formal, o universo da chreia - ou seja, apenas na práxis a 

areté se realiza. Ficam, portanto, abolidas a teoria o a 

própria escritura ou, pelo menos, confinadas na ordem das 

coisas meramente acessórias. Desviando-se das t.yKÓKAia 

^a0TÍ^laTa, o cinismo foi definido como um "atalho para a 

virtude" e, ao fazerem prevalecer as ^^pya sobre os Aóyoi, ou, 

mais precisamente, ao converterem a açào em discurso, os 

cinicos introduziram uma "falsa nota" na tradição filosófica, 

cometeram, como já se disse, um crime de "lesa-filosofia"''. 

Descendo do Cinosarges, o velho ginásio em que se cultuava 

Héracles, o deus dos esforços, ou levantando-se dos seus 

toneis, esbravejando contra toda a gente, esses cancs sine 

coda fundaram uma doutrina sem dogmas ou sistema, uma escola 

sem discípulos e pregaram, no limite do absurdo, uma 

3 D.L. vi 79. Cf. Luciano, Vida de Demônax 66-67. 
" D.L. vi 11. 
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sabedoria sem instrução e a felicidade na experôi-icia da 

pobreza e do sofrimento. O elo necessário entre o radicalismo 

de uma prática e as formas pelas quais se conservaram lovam à 

inevitável conlusão: não há veiculo melhor para a perpetuação 

do gesto do que a anedota. 

Em sentido contrário, aprendemos com a história moderna 

da filosofia, principalmente depois de Hegel, que a vida dos 

filósofos é incidental frente ao produto teórico de suas 

reflexões e se algumas vezes a ela recorremos, consentindo na 

revitalização do modo antigo, tem-se em vista muito mais o 

desejo de comprovar a coerência entre vida o obra, mas tal 

comprovação ainda permanece como um dado puramente 

incidental. A ausência - mais por renúncia ou insuficiência 

de expressão do que pelos caprichos da herança material - do 

anteparo teórico, da exposição coerente e da escritura fez do 

cinismo não um objeto para infindáveis discussões 

hermenêuticas, mas um objeto que, como um espetáculo teatral, 

se oferece à apreciação, à fruição. O filósofo cinico, como 

uma persona philosophica "representa" a própria doutrina e, 

na diversidade da sua performance, revela os limites da 

razão, a sua fragilidade e sua plasticidade. 

Assim, como condenar Alcidama, o cinico descrito por 

Luciano^? Ao chegar num banquete de filósofos, sem ter sido 

convidado, Alcidama se esmera numa lúcida ofensiva contra o 

decoro e as regras aceitas do "bom comportamento; mas como 

^ Goulet-Cazé (1992: 9). 
® Cf. Luciano, Banquete. 



I 

apontar-lhe os vícios quando a sua noçào de virtude é de t.ii 

forma revirada que torna os seus atos inclassificáveis? 

Semelhante é o embaraço de Diderot, "confundido com tanta 

sagacidade e baixeza, com idéias tào corretas o 

alternativamente tão falsas, uma perversidade tâo geral dos 

sentimentos, uma torpeza tão completa e uma franqueza tão 

incomum", diante do sobrinho de Rameau que declara: 

Quanto aos vícios^ a despesa ficou por conta da 

natureza. Quando digo vicioso^ digo-o apenas para 

falar a vossa língua^ pois se viéssemos a nos 
explicar, poderia ocorrer que chamásseis vicio o 

que eu chamo virtude^ e virtude o que chamo vicio.^ 

No banquete que nos descreve Luciano, os filósofos, poetas, 

políticos, homens de letras em geral, encerram o seu 

costumeiro debate em grossa pancadaria; na refrega destaca-se 

Alcidama, "tendo derrotado todos os seus oponentes, golpeando 

quem encontrasse no caminho"®. No final, depois que os 

convivas são retirados do salão, socorridos polo módico 

Difilo, vão entre eles os filósofos, gemendo. Num canto, 

encostado num divã, Alcidama dormia tranqüilamente^. 

^ Diderot (1973: 362). 
® O Banquete 45. 
® Ibid. 47. 



APÊNDICE I 

NOTA SOBRE O SENTIDO DE TYPHOS NA TRADIÇÃO CÍNICA 

Dentre todos os principies éticos que fundamentam o 

cinismo, um dos mais destacados é a campanha aberta contra a 

fama, a vaidade, o orgulho e as falsas opiniões. Na maioria 

das fontes antigas, dois conceitos gregos, intimamente 

relacionados, respondem, independentemente dos matizes de 

cada contexto, pelo conjunto desses vicios: e TÒijioç. 

Weber, no final do século passado, expressa com as seguintes 

palavras a sua importância: Verba Só^a et Tu<p(>ç Cyn.icorum 

quasi tesserae sunt^. A compreensão do cinismo dificilmente 

deixará de passar pelo complexo e intrincado jogo do 

significados que envolvem tais conceitos. 

Limito-me aqui ao segundo deles e, sem qualqiier 

preocupação em estabelecer uma tradução - mesmo porque cada 

contexto impõe suas próprias exigências - buscarei antes 

oferecer algumas informações que possam auxiliar num 

entendimento satisfatório do termo, partindo de suas acepções 

mais gerais até o modo especifico com que se insere na 

tradição cinica. 

^Weber (1887:241, n.l). 
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Tomo, de inicio, um fragmento de um poema alribuitio a 

Crates e conservado por Diógenes Laércio': 

Existe uma cidade, Pera, em meio a um vinoíso typhos 

bela e rica, toda suja e sem ter nada, 

para onde não navega o parasita tolo, 

nem o glutão que exulta com as bundas das 

prostitutas. 

Mas timoe alho ela produz, e figos e pães, 

e por causa dessas coisas seus homens não brigam 
uns com os outros, 
nem pegam em armas por dinheiro ou glória. 

Trata-se de uma engenhosa paródia de dois versos 

homéricos^, a partir da qual Crates compõe uma metáfora do 

próprio filósofo cinico, elogiando a extrema simplicidade da 

sua aparência e a virtude do seu modo de vida. Partindo da 

descrição ficticia de Creta feita por Ulisses a Penòlope, 

Crates descreve a sua própria cidade ficticia, que 

corresponde ao cinico e à sua doutrina. Pera, o nome com que 

esta cidade é batizada, designa, na verdade, a sacola que o 

cinico carrega, na qual leva os poucos objetos que possui, e 

que consitui um dos traços distintivos da sua aparôncia. 

Compõe, em diferentes combinações, junto com o manto 

grosseiro e o bastão, a "armadura" cinica, e simboliza o 

rigorismo da doutrina e a conseqüente frugalidade dos que a 

^D.L. vi 85: Hiipri tiç ttóAiç èori ^cau) ívi oVvoni TÚ(jxj, / koAi^ koI níripn, 
TTcpíppuTTOÇ, oúôèv Exouaa, /eíç f^v oute tiç clcmXcT àvi^p piopòç napdoiTcx;, /oCítc 

Aíxvoç TTÓpvriç â-rrayaAAóiJEvoç nuy^oiv /àAAà Oúpov xal oxópSa ({)/f)ri xal ouxa koI 
âpTOUç, /t^ i5v oú ttoXe^íoGoi Trpòç àAAiíAouç urpi toútu)v, /oòx òttAo KÍKTqvrai nf()l 
KépMOTOÇ, ou TTEpi SÓ^TIÇ.. 
^ Cf. Od. xix 172-3. Com relação ao estabelecimento do texto, ó 
interessante notar que em uma das variantes (Demétrio do Falero) 

é conservada, no primeiro verso, a expressão homórica ya~' fan, 
no lugar de ttÓXiç íari. A preferência pela última na maioria das 
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assumem. A própria conversão ao cinismo exprime-se pela posso 

desses objetos. Assim Diógenes Laérico explica a evolução 

filosófica de Bion de Boristene: 

A princípio Bíon preferia as doutrinas acadêmicas^ 

no tempo em que ouvia Crates. Depois adotou a 
disciplina cínica, tomando o manto e a sacola.'^ 

Também Diógenes atestava a importância alegórica da 

TTiípa, com um jogo de palavras baseado no adjetivo àvdnripoç , 

que significa estropiado, que perdeu o uso de um membro ou de 

uma faculdade ou ainda cego, muitas vezes se referindo à 

perda do bom uso da inteligência: 

Os inválidos ele dizia serem nâo os surdos o os 

cegos, mas os que não tinham uma sacola.^ 

Ao descrever a sua Pera, Crates substitui a expressão 

original ovvotti ttóvtu), no mar vinoso, cor de vinho ou escuro 

como o vinho por um oivoni tÚ(})w, em meio ao typhos v.ínoso ou 

escuro. Substitui também o adjetivo nEpíppuToq, circundada de 

água por todos os lados, por iTEpíppunoç, completamente sujo, 

que no segundo verso exprime a paradoxal condição do filósofo 

cinico: o cinico, sempre sujo e maltrapilho, e nâo tendo 

fontes pode indicar a dimensão propriamente política do 
pensamento cinco. Cf. Giannantoni (1990: ii, p.550 [SSR V B 7ü]). 

" D.L. iv 51: OuTOç Triv ópxn^ TTopriTcTio là 'AKaôqfjaiKd, koO' ôv xpóvov 
rjKOue KpáTTiTOÇ' eTt ' èTravEÍXeTO xfiv kuviki^v ciywyrív, AqP(üv Tpíp<i)va koI nr^pav. 
Para a tradução, adoto a liçào de Reiske, que estabelece npor^priTO 
no lugar de Trap^TcTro. Cf. a nota de R.D.Hicks (em Diogenes 
Laertius [1991:428-9]}, ao texto laerciano. Sobre as dificuldades 

da passagem veja-se também Kindstrand (1976:160; T19). 
^ D.L. vi 33: 'Avairiípouç IXeycv oú toòç kuiíJhdòç koí tu<|)Aou(;, dAM toòç pr) 
^XOVTGÇ TTlípaV. 
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nada, é ainda belo e opulento, já que a pobreza ein que vivo 

decorre de uma radical autárkeia que lhe garante a liberdade 

e, conseqüentemente, a felicidade. Assim, o cínico se opõe ao 

parasita tolo, ao glutão amante de prostitutas o leva uma 

vida austera sugerida pela simplicidade daquilo que a cidade 

Pera produz - timo,. alho, figos e pàes - e passa ao largo do 

toda ambição por riquezas ou glória. O poema se tocha 

justamente com a palavra Só^a, em simetria com o termo 

colocado no fim do primeiro verso. 

Mas então o que vem a ser typhos, que mantive até aqui 

propositalmente sem tradução? O seu primeiro sentido 6 

fumaça, bruma ou névoa, provavelmente ligado pela etimologia 

a fumus do latim. Temos ainda os correspondentes verbais 

TÚ(|)w, significando basicamente fazer fumaça, enfumaçar ou 

consumir na fumaça e tu(J)Ó(j, com o sentido mais específico do 

encher de fumaça, ocultar, escurecer ou cegar com o vapor. 

Liga-se ao mesmo vocábulo o nome do lendário Tifeu (TucjMDf.óç 

ou Tu())(jjv) , monstro que, segundo Hesiodo, é gerado a partir da 

Terra e do nevoento e brumoso Tártaro (Taprapoç qt.pÓMç'') o 

deste último herda a obscuridade, que se associa à força e A 

violência. É contra Tifeu o último combato de Zeus narrado na 

Teogonia: 

® Cf. Teog. 119, 723a, 736, 807. 



ele sobre mortais e imortais teria reinado 

se não o visse súbito o pai de homens e Doiisor.. 

Vencido, Tifeu é fulminado pelo raio de Zeus e lançado no 

mesmo Tártaro e de lá governa os ventos, nào os ventos úteis 

e benévolos, Notos, Bóreas e Zéfiro, mas os ventos das 

procelas que causam ruina e destruição aos homens, 

"atulhando-os de pó e de doloroso turbilhão"®. Deriva dai o 

sentido moderno da palavra tufão, que se reproduz na maioria 

das linguas modernas ocidentais^. Uma outra tradição, dada 

por Apolodoro^°, diz que Zeus pôs fim à luta lançando Tifou 

na cratera do Etna, vinculando-o deste modo ao fumo e ao pó 

que sobem constantemente do vulcào. Typhos, de que Tifeu é a 

personificação, representa não só uma força destruidora, mas, 

principalmente um efeito fisico, - seja a fumaça, o vapor ou 

a poeira levantada pelos ventos - cujo traço comum é provocar 

uma dificuldade visual, levando conseqüentemente a um 

prejuizo no discernimento da realidade, e, tendo em vista que 

Tifeu é sepulto mas não morto, continuando a lançar foqo o 

fumaça pela boca do vulcão, exprime ainda a chama que nasce 

do orgulho^^. Cabe mencionar também a relação entro typhos c 

o substantivo ânPpovTriaía (PpovTií, o raio, com o qual Zeus 

Teog- 837-8. Tradução de Jaa Torrano {Teogonia. A origem dos 
deuses. São Paulo: Iluminuras, 1992). 
® Teog. 8 80. 
^ Navia (1996:138-41) sugere ainda a possibilidade de que o termo 
português tenha influenciado o chinês taifvng, que significa 
"grande vento". Para o presente estudo baseio-mo neste no 
indispensável Caizzi (1980:53-66). 

Apolodoro i 6, 3. 
11 Caizzi, op. cit., p. 56. 



derrota Tifão), isto é, a estupidez ou estupor próprio de 

quem é atingido por um raio. 

Ainda no campo da mitologia, convém lembrar que o lei^o 

de Neméia, cuja morte constiuti um dos trabalhos do Hòraclcs, 

descende de Tifeu, conforme relata também Apolodoro''\ O dado 

é importante, já que Héracles é o patrono divino dos 

cinicos^^e já Dion Crisóstomo (Or. LXI), certamente 

aproveitando-se da lenda num de seus discursos, opõo-no ao 

próprio Tifeu (ou Tifão), que aparece como simbolo da 

escuridão que causa confusão na mente humana^\ O mesmo Dion, 

noutro lugar (Or. VIII), refere-se ao mito de Héracles e 

Prometeu com as seguintes palavras: 

Com Prometeu ^ que me parece ter sido também um 

sofista^ Héracles se encontrou ^ no tempo em que 

aquele estava preso à ruinosa dóxa e tinha o flqado 
inchado e aumentado cada vez que o louvavam c 

diminuído quando recebia alguma reprovação, o sc 
apiedando dele, põe fim ao typhos e á philonikia de 

que era acometido. 

Da mitologia à medicina: no vocabulário médico, typhos 

designa, de um modo geral, certos tipos de febre (uso que se 

conserva atualmente na nossa febre tifóide), mas mais 

precisamente o estado de confusão mental, delírio o 

entorpecimento que acomete os doentes de febre. Dai, a forma 

verbal T£TÚ(j)ü)^al, indicando a perda do juizo ou do 

Apolodoro ii 5, 1. 
Juliano (Or. ix 8, 187c), lembrando Enomau de Gadara, concorda 

que o cinismo não é "antistenismo" nem "diogenismo" o con.sidera 
Héracles como o real fundador da escola. 

Cf. Navia, op. cit., p.l39. 
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discernimento, podendo, conforme o contexto ser trad\:zido por 

delirar, vangloriar-se ou dizer tolices^^. 

Para voltarmos ao âmbito filosófico, um trecho cio Fodro 

parece-me interessante. Vale a pena citá-lo, mesmo sendo um 

pouco longo. Interrogado por Fedro, sobre a verdade do mito 

de Oritia, Sócrates■responde: 

Eu, caro FedrOr acho tudo isso muito bonito, mas ó 
trabalho para um homem de grande inteligência, d 

quem o esforço não intimida, e aí não encontramos a 
felicidade. Além disso, será necessário interpretar 

a seguir a figura dos Hipocentauros, a da Quimera, 

e finalmente uma multidão de Górgonas e de Pógasos, 
um número pasmoso de outras criaturas inexplicáveis 

e lendárias. Se, por incredulidade, se procura dar 
verossimilhança a esses seres, usando para isso de 

uma curiosa e grosseira sabedoria, perde-se nisso o 
tempo e não podemos apreciar a vida como convém, O 

meu lazer, não o destino a essas explicações c eis 

aí a razão da minha atitude: ainda não cheguei a 
ser capaz como recomenda a inscrição délfica de 
conhecer a mim próprio. Parece-me ridículo, pois, 

não possuindo eu ainda esse conhecimento, que me 
ponha a examinar coisas que não me dizem respeito. 

Não me interessam essas fábulas e conformo-me com a 
tradição. Não são as fábulas que investigo: é a mim 

mesmo. Talvez eu seja um animal muito mais 
extravagante e cheio de orgulho que Tífon; ou, por 

ventura, um animal mais pací fico e menos 

complicado, cuja natureza talvez participa de um 

misterioso e divino destino, mas que não sc enche 

com os fumos do orgulho. 

Apud Caizzi, op. cit. p. 57-8. 
Uma rápida digressão: Baudelaire (1991:32), num contexto em quo 

trata do riso, da loucura e do orgulho, afirma: "Ku nSo conheço 
em absoluto loucos humildes". 

Platão, Fedro 229d e ss. Uso a tradução de Jorge Paleikat 
(Platão, Diálogos. Ménon, Banquete, Fedro. Porto Alegre: Hditora 
Globo, 1960). Nas demais passagens citadas, salvo outra 
indicação, as traduções foram feitas por mim. 



A mesma idéia de que o typhos expressa o orgulho dos c^ue, por 

insensatez ou ingenuidade, decorrentes de uma talta do 

discernimento da realidade, exploram e procuram discorrer 

sobre coisas que escapam à própria experiência o que, do mocio 

algum, são alcançáveis pela inteligência humana, sondo, 

portanto, pura perda de tempo, retorna, já num contexto 

cínico, na discussão de Crates com o megárico Stilpo. Dosto 

último diz Crates, num poema burlesco conservado por Diógones 

Laércio e reproduzido na Antologia Planúdea: 

Vi Stilpo tendo difíceis aflições 

em Megarãr onde dizem estar o leito de Tifeu. 

Lá ele ficava discutindo e muitos amigos ao seu 
redor; 

Buscando a virtude ao lado de livros, perdiam 

tempo. 

Para o cinico, cuja filosofia é, antes de tudo, uma práxis, 

discorrer e discutir sobre a virtude - ao invés de praticá-la 

— não passa de typhos. 

No mesmo sentido, vai a polêmica contra Platão, cuja 

doutrina os cinicos não suportavam. Ainda Diógones Laórcio 

nos informa, numa passagem que ocoreem tanto o substantivo 

TU({)OÇ quanto o verbo T£TÚ(})ü)|jai: 

Certa vez, quando Platão recebia amigos vindos da 

parte de Dionisio, Diógenes, pisando em seus 
tapetes, disse: "piso na vanglória de Platão". K 

Platão para ele: "quanto orgulho demonstras, 

D.L. ii 118: Kal ZtíAttwv ' elonôov xotAén ' ôAyr' f^xovTü / tv Mryíípoic;, 
Ô0i (jxiai Tu4xjJ£OÇ e^^iEvai euvóç. / ?vGa t' èpíÇEOxev, noXAoi S' A|i(})' oòtòv ^TaTpol• 
/ THV S' óp£Tnv TTopà ypáf4Ja Sicókovtcç KaTtTpipov. 



Diogenes, pensando não ser orgulhoso!" AIquus 
afirmam que Diógenes falou: "Piso no orqulho do 

Platão!" e que este replicou: "com outra espécie do 
orgulho, Diógenes".'' 

De fato, os cínicos foram, mais de uma vez, acusados do, 

também eles, sucumbirem ao typhos, um typhos peculiar e um 

tanto inusitado, mas ainda assim typhos. 

Tendo Antístenes levantado a parte poída do seu 
manto para exibi-la, Sócrates, olhando, diz: "vejo 
através do teu manto o desejo de glória" 

Um outro autor que me parece particularmente 

interessante para a discussão é Luciano. Ele, de certa forma, 

sintetiza a posição do cinismo com relação ao typhos o 

diversas vezes ao longo da sua obra faz referência a elo. 

Trata-se normalmente de uma perspectiva ética, que, do resto, 

prevalece em todo o cinismo. Por outro lado, o radicalismo da 

afirmação do cínico Mônimo, segundo a qual toda empresa 

humana não é mais do que mero typhos^^, abre a possibilidade 

para outras interpretações: ocorre que a mesma sentença 6 

mencionada por Sexto Empírico^', dando ao conceito de typhoí; 

uma dimensão epistemológica, aproximando cinismo e ceticismo. 

D.L. vi 26: flAaTtJV aúxou tiote tò arpúnara kckXpkótoç <t)ÍAüo^ no^KV 
Aiovuaíou, "TraTÓ) rrjv nAárcjvoç KsvocmouSiav"' npòç ôv ó IlAdxíov, "cVjov, (3 

Aióy£V£Ç, ToC TÚ(})OU SiatjxxívEiç, Sokwv ^if] TETUíJxüaOai". o\ ({«oi tòv Aioyívt^v 
eítteTv, "Trarií) tòv FlAáTWVoç tu(}>ov"- tòv Sè <j)ávai, " íiTÍpij yr. tú^xj , Aioyívre;". 
2° d.L. vi 8: aTp£^JJavTOÇ aÚTOÜ [sciJ. Antisthenis] tò iSirppcoyíV; tou 
Tpípujvoç £Íç TÒ TTpo<()av£ç„ ZuKpáTrjç ÍSijjv 4)rioiv, "ópiã oou h\à toõ Tp{p(i)V0(; 
(},aoôo^íav ". Cf. D.L. ii 36. 

d.L. vi 83. 
22 QontrB. os wãtGiüàticos viii 5. 



Em Luciano, typhos ocorre basicamente cm (iuas 

situações^^: exprime a vaidade própria do filósofo que o leva 

a ostentar - e, o que é mais grave, ensinar - um conhecimento 

que não possui e que, por sua própria natureza, nâo 6 

acessivel ao homem. Dois dos seus diálogos são exemplares 

nesse sentido, o Icaromenipo e o Hermótimo. Neles Luciano 

ataca o filósofo charlatão e presunçoso que discorro, por 

exemplo, sobre os fenômenos celestes, define a constituição 

do sol, mede a distância até a Lua, tudo sem jamais ter se 

levantado do chão. A situação se agrava quando ele tenta 

demonstrar a veracidade da sua improvável doutrina por meio 

de raciocínios abstrusos e malabarismos retóricos, fazendo de 

tal alazoneia (termo grego que pode ser traduzido por 

fanfarronice, jactância) um claro sintoma de quem se deixa 

governar pelo typhos. Por outro lado, na ótica luciânica, o 

typhos vai permear as relações entre o escravo e o senhor o 

entre o rico e o pobre. O resultado é um sentido concreto do 

typhos, ou seja, a riqueza, a glória e o poder são ilusões o 

enganos pelos quais os homens insensatamente combatera. 

Compreende-se portanto a razões que levam Antistenes a 

definir como meta do sábio a atyphia, a ausência ou o 

abandono de todo typhos^\ O typhos é, portanto, uma fumaça 

que, mais do que ocultar a realidade, vai na verdade 

desfigurá-la, levando os homens que se submetem a elo, tomar 

Cf. Caizzi, op. cit., p.64. 
Antistenes, fr. 97 Caizzi. Cf. Juliano, Or. vii 21'lb. 



as coisas pelo que elas não sào e, delirantes como num acosso 

de febre, assumi-las e ostentá-las como verdade. 

Para finalizar, convém retornar ao poema que mo sorviu 

de ponto de partida: o cinico permanece isolado no meio dti 

pólis, assim como a Creta de Ulisses circundada de àqua por 

todos os lados, mas, sendo átyphos, permanece lúcido entro a 

multidão de homens estúpidos e ingênuos, cegos pelo esc\iro 

typhos. 



APÊNDICE II 

O DE STOICOS DE FILODEMO DE GADARA 

A) Edição de Giannattasio Andria (SSR V B 126). 

126. Philodem. ritpl T(õv Etojixôív (V.H.' vin, papyr. n. 339) 

coU. Xl-X:  "clV àpxíl[v .... *AvTila6]£voui; xal Aio^ívcuí; o\j- 
v£[a]lTri, 5i[ò] xal S£oxpaT[i]xoi xaXtiolGai 0£[Xo]uaiv [jc;7. oí S-ccoi- 

xoí]. 
5 (ytti) npòç 1 BI touç fcvívalíouç xal t^iv FIolXiTtCav (ú; [àv]anápT7ixov 

jtpoojBexoiJL^vouíç] "cí av -ciç Xé^wv al'xontijTtpov .ouváTrtot; jitipã>v|toi 

8' ouv oú8è TCpòç ãXXo Tt <p£ptiv ] oúxoi tài; òn[o]XoY(aç fj jipò; tà | nipt 

xoü Bia[(i]TipíC£iv, TOOOÚTOJV I iitpitiXXTm£vcov xaxíiv, xal |'o [nlpoyt- 
Ypaçó-ct*; 8xi ntpl -riii; nol[Xi]xt£ai; àXX' oú[xl Sti ntp(í tOvo; | ònoXo- 

10 [i£pouç. 'AXXà 1 Yàp "civeí; tcõv xa9' Vã? 1 xal Tttpi xfii; 
Aioy£vou(;, cSç ?[a|"oi], 8i(rcáÇo[u]oiv noXixetOaç, Ú7itx|8uó|itvoi ttiv 
SxoáCv, ^]ti-c£1ov âv tíri tò xal A[io]t£vouç tlva[i] ] xal tòv Tpónov 
g^ou]aav toÜTOv, | dx; ai t' iva^pacpal tcõv i:[i]váxíuvpo [a]T -et Pu^Xio- 

ôfixai CTT^jxai'vouoiv. ] [Kal] K[X]táv6^ç [fr. 590 5.V.F. i pp. 132-3] iv 

15 Wwi iiEpl <rco|Xfi<; [â>]ç Aiot£vou(; aò-riiç |ivTiln[ov]túti xal ijiaivtl xal 
xo[i]|v[w]ç -et Wtõv £v au-CTji 8[i]at[áÇta)v xà]l^'n[l] (ifpou; ivCtuv 
[^5^0tffiv [noOltTxai. Kal Xp[ú]oi[jt]:ioç [deest in S.V.F.] £v tÜ)[i 

jteilpBl «óXtto; xa[l] vópiou <v?i> AC aÚT[fiç \ m]jivTiaxtta[i] . . . xa 
I ItTft ]voii[ lli[.]p iv talç (noXixltíaiç. 

20 Kòv [xwi] 1 «tpi 7:oXix[eGaç XaXijoai; Tttpl |1 (xiv) àxpn<"ía((; t]0)v 
6«Xtov [çTi®l xaOjlxa xal Aiot£vtiv X£Ytiv, [8]ji[tp Tt] ] iv xfji noX[i]xt(ai 

[xóvov çavTil[o]txai •ytÍYpaçlwç. Kàv [xõói] nt|'pl xtõv [jiiJ 8i' aúxò aíp[t- 
xôj]v çTilalv £v xfj<i> n[o]Xixt£ai v[on]o0t|[x]tTv xòv Aiot£vtiv [ntpl] 

125 Idcest in M.] 1 sqq. de Diogcnis libro, qui nol.iti[a inscribitur, vide. 
infra, adnot. 45 
126 [deest in M.] 1 sqq- cf- R- Giannattasio Andria, «Cronache Ercoiancii», 
X (1980) PP- 129-51; T. Dorandi, «Cronache Ercolancsi», xu (1982) pp, 91-13) 
et vide, infra, adnot. 45 et adnot. 52 

(1251 
(1261 ante 1. 1 XlyoMai. yip 8ti ÚjcÒ EuxpáTou; í) àfojT^] rfjv ápx^lW xal 
'Avtioflívouc xtX.. coni. Koerte - 15 ntpi (rt(oãç Cirillo: ntpl 
Aio-rívouç Gomperz: ntpl tn[taxTitiTi]< [lólç Aio^fivouç Duemmler, Uiencr le- 
cutus: ntpl <rc[Ti>.Tjç [ÓjI; Aio^ívou^ von Arnim, qui ntpl <ini><rrV[nr)^ in ailn 
coni.: ntpl (noXfiç restit. Croenert - 21 (!>< xal tvvi); iv toT; IloX(il- 
xtCai; Croenert dubit. in adn. - 21 inXojv (çtjoI Koerte: SnXuv íkcj[(!oOv Croe- 



To[ü] 1 8t[í]v àaWpaÍYláXoK; vo(x[iTt]útol0ai. Kiitai 8à T<a>OT' iv 

[tõíi 7t]tpi Tjç Xa[Xo]G|i[tv x]àv t[(Li ::pá»]|xcoi Jtpò[ç touç] fiXXioç 
[vooü]vTai; ] triM çpóvTjínv. "Afi[a xàv tcii] xatà | xòv xatò çúaiv Pí[ov 
{i]vTitio|veúei yt autfíç [xai] -caiv ixt[I] l"5uoat(iõjv xa[i o]uvxaxa[t](|- 

[Btlxoi. Kòv [Ttõ4- 5 • [ntpl "cloü | xaXoG xai Triç ^^[Sovfíí; noXXál|xi<; 
oÚTf)i; x[al -cwv] £v ouTfji (i.i||xvTi<Jx[t]Tai iit-r* [iif]xton{to[v]. 1^° Kàv ttõi 
[y] Tttpl [8i]xai[o]oúv[Tiç] 1 TÒ uepi Wfjí; [à]v0[p]a)noça[YÍai;l | Bófna 
[. Jt -xtiL ] I AioYtv[ ]va[ ] 1 &r,[ ] xoTaxix^Ipixe], |" 
Ta[ Tii; a]Oxfii; 7:paY[[jioTtG|a[ç] i[v] tâji Ç ntpl toG [xo]0tix(ov1- 
-cod t[ 1 ] I to8[ ]a toüí. . .]apxn. [Au]1"tòç O' 6 (Aio] • 
YtvTji; tv it Tõõi 'AjTptT xa[i] twi OíSÍTtoSi [xa]i T[ãji <l)iXf]l|(vii)axcüi tò 
n[XtI]<rca xcõv xaxà [-oiv ] n]oXi-ceíav ai[ax]põõv xal òv[o)|o{cov tlx; àpl- 
oxovra xa-caxw|[píC]tt. 

Kal 'Avrínoxpoi; [fr. 67 S.V.F. ra pp. 257-8] iv -cwíi] |' xaxà -coiv al- 
ptotojv Trjç Te toG | Ztivojvoç [jLiiivTi!Jxt-:ai lloXilTtíai; xal [tlfji; toG 
AioYtvouç SóIÇtiç Tiv xaxtxtópiatv iv -rii<i> riolXittiai, -oiv àTiaOía[v] 
xaxauXTjí-cpMóliívoç aÒTÔiv. [K]ol [9]a[at] \ -civt*;- "òXX' oux faxíiv] 

TI noXiTÍtíja] Tou Si[v]wj:£a)Ç àXX' ixtípou | xOvó^. K[axõ[>]v Y<ip tiÇ. 
oú AioYtjLvTiç] oto[.]. xa .... Gjv I*' [ ]t[ | xjal Ypá- 
[çlti. [ ]xo" I [AiloYÍvouç xal [ ItiTialjitv ixtivoív Irrjv 
I xal [8]iá tt Tfji [ Ypláfil^^iJLatítx;] xal xfiç [ li^líçlaívttoi zò 
[ ]xta6ai I [tÒ]v AiOYtvrjL | ]v tÇaXX[ j  
— —] II (vni) xà x[a]Xà Wcõv [àv0pá)n]<ov t^8ti T:apa|[Ylpá9[to]^lt[v], 
gícwi; âv (óç ôXiYtó|xaxov xpóvov iv xalç Í7tilvo{a[i;] SiaxpíPcojitv aÚTÜv. 
'Appltoxei] xoívuv xoTç navaYÍoi | xoútoiç xuvcõv mxançiívuolíOai Píolv 
Ò7ioxe[xa]Xu|X|Jiévwi; j [tolç è]vó(xaoi [xpíjo^ai xaíxt|[paíwí; x]al ixã- 

o[iv]* Ò7:ox[p]íPtal'°[9ai çavtpíiç* 5in]Xfiv ia[0fÍTo] jit|[Ttv8útiv]" íta- 

pa[xp]íÍ<J0at "toTi; ãp|[ptoiv oi] xâv ipõivxai, xaji fxTj xal |[ ]t[ ]à- 
o[i£v<i>ç ini8i861[vai xoT; Tcp]oaixou|itvoii;, ow|"[PiáCtoô]oi xo[ ] .loix' 
I [ ]i<revxcol[ ']i xã)[v] àv8[p]ã)v . . I [ ]a( 1 

ncrt • 24 voii[i<rtt]u£o6ai Gompcrz - 24-6 tv (túi «lipl [•;]?,; Xólfolu 
[Xpiíoí 8' iv] TÜi 7tpò[ç touçl õXXgj; vooOvra? (?) Tf,[vl çpóvr.oiv Gompcrz • 
25 xàvttXüç iv T0>i Jtpòí xtX. Crocncrt • 28 [noXXálxi; Gompcrz: [^cxjauTál- 
*i< Crocncrt ■ 30 ^ suppl. R. Giannattasio Andria - 31 lÕTi) o[uva- 
p]tla]xn (?) [xaí tíiO A(i]oTÍv(ti ) xaxaxtxIÚF»*'*' Gompcrz, scil malii 
[5 Y') o[üvap]£axti R. Giannattasio Andria • 32 ^ilx® alÒTfn 
x-cX. Gompcrz - 33 toCIG' ú]nápxti[v Crocncrt ■ 39-40 ànaOiaç xaxa- 
7tXri[9u]vó(jitvoç out[oG von Arnim - 43 ixtivo[v xjoí r.ap[aXofil®Tf,v Crwncrl • 
44 ttíç àplxní TO" Tpló(i;iafo(;l xai Tfi; (ttXiuTfJ; Crocncrt - 45 tò ( 
Í9i]xía6ai Crocncrt • Aio-rivrj (xoO Crocncrt • 51-2 xal lotoi) tt liL<ji| 



o[ 1 ]a....v[ po I ] M I Ipoí  
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2) 1" 1 I TOunv tlvai] xoi\(olúç' | .u .i 

[_ — 1 .]a2jE[ ■ òBeXçlxü; locu[xã)]v | xal ^Trcpátoiv] xal 

[ouYYtívtoOai xal toíi; 1 àlSeXípcSç x[al tIoü; wtxk* nrjlBltvix; [àWxIwOJou 

jiípouç tlç [rtXTilo]io<Jii[ò]v Ôv [nlpóí [ifí xOlva o[uvlTtX[filTai 
p(ot[v- — 1 TOu; àv5pláatilv || (dc) tòI; ifulvotCxad, tÜTa Í7táhx»v [xal &iall- 
q«X(«tx[vtTv], íküx; ôv auTOÜ; ] ouii:i)ÍÍxíjvt)xi, xSji ht^SivÒí | -urcxà' 
[vcociiv], àYo[p]áítiv toiídl' iW^'t^Trovroti;- gjç tt(uxt | BJi Trâoi xlal] 
jtáaau; xP^o6ai- tau; 1 i[8]íau; 9tpa7ioívai[<J ini7tX£l[xt]aOai toik; 
■j-aiiTpcÓTOi;, 1 Wò": l'° npoaip[outiív](ov awa- 
TCa[ílp]tiv touç õvSpo; à7:oXi7toú|oa;- ttiv aòt^v [o]-coXíiv 
toIç [à]v8pá[o]iv TÒu; 1 [Yluvaixalç] xal tcõv oírcwv ju|"-c£[xtiv ÍTU-nr\l- 
5eu[ji>xx[wv], 1 ttoiSÍ 1 òbiaÇ ÒDitTiJXXoilãx:{6oi]- 8(p6jju)}v 

[t}u xal fíun^óoWK ]t[ xal if]uiJivòi; tivai xal j [ ]aí ivav^ 
po [7cávt]w[v] xal [ou]vYU(iváCEol9ai- vxí.] àvSpácnv (it)51v ànolíxtxp^x- 

pivov 1 t 1 lu W [ W 1" ]ai T . .0 o [  
I 1 1 11 

(XI 3) "&TÍXo[ 11 4 ]o«v 1 [ laçai laç tva[ | Ia .[ Ixat 
(3u[ I lujv[ p° 1 TOÒç WtXiíulujvrou; l<rrov[ | owal to- 

oi-aio6a[i xloTi j l^-ní \i]i\\iOK Bíioipélptoíeiai <rni|"çoo(: 
[ 1 II Típcxjrt II (x) 1 òvíxtoMi rW 

[•KÕv õXXwv |ilepã)[vl, lòv àçai|[pelôfi- xal [touIí àveptó^too.; | Ou .v to- 
Ttpolçovtiv. Kal (iTjWt I' TióXiv rnrtllolôai iiTjBqxíov <I)v | ijuotti^uOa 

(iT[x[t vlqiov. a|7McvTOi; opxlaôai TOiSópia xal | [jilaivotiívoyç úiiápxtiv 

Õk; 1 Wlt xaTO vooítlv xlal p[. .].[ ] 1'°. [. . .}ow[ M 1 lou- 
Xou[. .1. «[. .luÇ xaW 6t|o[Tç ixlQpou? alòtolç ã)o|T[t ^Til5iii[(av 
Twmvl twv ví5v 1 [ M 1 xal [ ll"xaí ] -row; xl 1 

[to .ÍÍv Jcãlcav ô{iapTti)Xoú<;, ] cÓ<nt jxtjBí [-oólv vo^IiQoijívcjv | xaXtõv 
Tj Sixaúov irap' amíoüd [ iiTjBtv xoXòv iv çúCalti xa|'°Ot<nTV><ív{ai. 
Klal [8ílxai[olv 1 81 tõív atoxlpcilv xal òBíxíov ] oOrox; vltavi- 

xõx; 1 .[.1. .Xtp<[ locnt | |" laixav[ |  

I 1 I &v[Bpülv Tt [xlal Tfwaixã)V | — 

àoiiívoK Ctocnert • 55-6 5]tv[òí àníxiofln l^tpovK lU nXrioia]oviè(v Sv 
«p^í fí Tivo ouvTiXlfyroí pía(v irciívai toT; àvSpáoiv suppl. Croencrt • 60 
pjav [imívai Croencrt - 67 Toai5[ ]. náMi^ 5[i iitiS') &na\ xxX. 
Croenert • 68 -o (({alt{[vai xai] Tu^và? xiX. Croencrt • návrt* dçlai- 
poúoa; ívavttov Croenert • 72 ipjliiMàlí iMai xal na\rt'l (içaiIploú(ola< 
ivav[xíov «lávTuv xol ovcnTJUváÇto^loi lúv [t]Síuv x(TiT]v[ai] aOtox^IpíV" 

Croenert - 7) (xò nXtJiirtov xal Croencrt • 76 8i)iv Croenert • 
79 xal P[5t)X[ÚTtn]v xal tou< (çOXou; vo[(i(^iiv ú[n]oúXou^ xatní[a]t(o]v>( 
Croencrt - 85 òttolnXuxltiitoflai nplò^ i(oüç Croenert 



B) Edição de Dorandi (Giannantoni [1990:iv, pp. 537 40]) 

xm Xo]v àÇt|  ]0o] '   In àpx^lv 
xai 'Avtilo]0£vou; xai Aiofívou; ouvío|-ni, 8iò xai Eíoxpattxol 
xaXtTal0ai 0£[X]ouaiv .... 

XIV-XV   
5.iipòç 1 81 Touç ç' riolXiTtíav tl)ç àvanáp-nrjTOv 
npoolBtxoiiívouç tí fiv -oç àptOTicittpov (njvájrtoi; 
«tipõjvlxai S' ouv oúSè npòç 5XXo ti çípiiv j oCxoi tàç ànoXofíaC 

npòç tà 1 Ttepl ToC 8ia(iTipCÇuv to' 'o' o ^ú.' ttov | ntpiiiXXTi(iívG)v 
xoxúv, xall*° TtpoTtYpotÇÓTtí 5xi ntpl -0); FlolXixiCai;, àXX' oòx 8ti 
irtp( Wivoç] ànoXoYTiaovtai fiípouç. 

I 
6. àXXò] T®P "'pl "^í Aio^ívoui;, w; 
Y£ ipop'oi, BwxíTtáÇouow rioXiTtCa; ôiítxl8u6(itvoi TÍ|V E-CO<4[V, f] 
Tn£|ov Sv tiTj xò xal A[io]ifívou; ilvai |xal xòv xpÓTtov lxo\i<3cx\t xoC- 
xov.jwç aT x'àvaTpaçai xwv niváxtovl^® aX xt puPXio0fixai orinaí- 
vouoiv.lxal KXtávÔTiç iv xiõi Fltpl CTxojXfi; d); Aioyivoo; atixfji; 
(ivTiliiovtúci xal ènoivtí xai xoi|võ>ç xt xwv iv aòxr^i ( ] 
xil^'ni |i£pou; lv(<ov 7toi|tTxai* xol Xpúaimioç èv xcõ[i 

nt]lp[l] k6\ují(; xaPO v6iiou 8i' aux[fiçl m]^ivir|axtxa[i] xal xá x[t 
 1 ]fr[ 1" ]voix[ ] 1. 

[..]ç iv noX[i]xt(aií. xàv [xwi]] Fltpl TtoXixtíoç XaXV<*í ítipl 

II àxpTl<rcía[ç xlüv 5:tX(ov ç[t^(jI xaõ]|xo xal AiotÍvtjv Xí^tiv, 57:t[p 
Yltj èv xfji noXt[i]xeCai p,6vov çavTi|[o]txai [tí)]i 
ritj'pl xüv [{líQ 5i' aúxà alp[txcõ]v çT^joiv iv xi^i FIoXixiCoi 
vo[ji]o0t|xeTv xòv AioTivTjv [nepl] xoü j 8tTv àcixpaTdiXoiç vo|ji(i- 
xt]útol0ai. xtíxai 81 xoòx' iv xcii Wtplj'" f|ç ^aXoGp.iv xiv x[â)i 
np<ó]|x(oi ripò; xouç fiXXcoç voo[üv]xaçl t?iv «pp6vT)aiv. íii[a xiv] 

x[tõi] ritpl |xòv xaxà çúaiv Píov ^vr^olviún yt oúxfiç xal xwv 
ixtT|" 8ua(JiP<ôv oty xap o]uvxaxax(10ixai xòv [xwi] S [Fltpl] xoõl 
xaXoG xal xt^ç ^8[ovf\ç «oXXállxi^ aiixf^ç xa[l] xiv iv aiixr^i |ii|jjivVi- 
ox[tlxai iJLtx' [ÍY]x(oti(6)[v.]p® xàv xôii [7] Fltpl 8[ilxai[o]CTÚvTi[ç]| 

xò Tttpl xT^ç àv0pQiíO<paif[Cad| Só^tia t[..]a.[...]toxti[— — —]| 
Ai6Ttv[— — —]va[— — —]10t[— — —lxaxaxtxw[pi- 
xt.]|^'xá[xa 8i xfií a]òxfiç 7:paif[|xaxtG|a<; iv xôii Ç FIipl xoG 
[xa]9T|x]ovl^^xo<J Xí[Yti...]v[ ]p' xo8[...]o xoGO' [ún]<4p- 
Xti[v. oò]p° xòç 0' 6 AiofivTjí Cv xt xüi 'A|xptT xa[l] xõii OtSínoSi 

[xa]l x[wi <I>iXG||axü)i xà ::Xiioxa xwv xaxà x[íivl| rioXixtCov ol- 
axpõiv xal àvo|o(a)v <I)Ç àpioxovxa xaxaxc«)lp[QCti. >«*l 'Avx(naxpo^ 
iv xüipKaxà xwv aípiatcjv xfj; xt xoG] Z/jvajvo; mjiWioxtxai Ilo- 
Xilxt(aç xal xf^ç xoG Aiofivouç 8ó1Çt)ç, íjv xaxtxwpiatv àv xi^i 
riojXixtCai, Tf|v à7ta0(av xaxajtXTi[xl'°x]6fiivo; aòxü>v. xa( 9aa(| xi- 
vt<;* «àXX' oòx fax[i]v íj noXix[tnio xoG Sivojníojç, àXX' 
íxip[oulxi]v6ç. x[ax]üv oú Aiot£1[vti](; 0x0...[...] 
xaa[ ]oj<j" [ ]il xal Tpàçti. [. .].[ ] ..xou Aio- 
Ifivou; xal [— — —]tr7talmv ixtTvo[v x]al nop[aXo^i]<jxV|v.| xal 
8iá xt xfjç àpíx^iÇ toG Tp]ànl'°li«to[ç] xa{ xf^ç x[tXtuxfi]ç i^lçaívi- 



tal xò [návTCix; èçOxío^oil xòv AiotÍvtj[ ] t[..]xoo | t[.]v 
i\ óXX[ ] ou xia [ 1 . . .]u[ —|. . .]iu[— 

- -M 11 

n 7. tÒ xoXà Tõõv [àv0p]á)na)v í^5t) Ttopal^pá^cotitM, Stio); &v co; 
ôXiTwlxaxov xpóvov iv -col; è7iilvoCa[i]; 8iatp(^|itv aòtcõv. 

àl'p£[o]xtti] toívuv Totç nocva-^-íoil toú[To]iç xuvôiv o] 

çi£vua|[0ai PQov à7íoxtx[a]Xufiti£va>ç|[ToIç ò]vó(iaoi 
xtl[pa(a>ç] xai iião[i]v à:toTp(Pto|'°[0ai çavtpõõí;* 8in]Xfiv èoOfiha] 
m|[Ttv8útiv]' TtapaxpíjoBai toT; fipjipioiv oT] x& [ilipôivxai, 

xôfi (líi xai |[oíoCl Tt[...] íctiiÍvkoç ÍKiBi5ó|[vai toTç 7:p]oaiTOU|iá- 
voiç, ouv|*'[PiáCtol9ai* to[ ]aaiç|va(..]To[ | ] 
Tü>v[ ]vai TOu[<]| j:olSa[ç Ttõoiv iTva]i xoivoú;*|Xúttv[— — 

—]x[— — —]ttp°[p]iáCt[T]oi* àStXçaiç iautcõvl xal'niiTpá[ai]v 
xai oyfTUvéloilv ouYYt[(v]ta6ai, xal [t]o[Ii;]1 àBtXçoTç x[al] xoTç 
uôTç* [iTjBtvòç nípouç tlç [7tXTip'a]iaanòv &v npóç 

XDC fl [tOlva ouvTtXfjTai pCow* [írti£vai]|ToT< ivSpáoivljTÒç -pvaltxlai;, 
tT[Ta iulá^tiv BwxlçiXíKtxvtTv, ÕTtoj; &v aòtalçl oufinXí[xwvt]ai, 

xâ[i nTjBtvòçl -cu^^ávítomlv àTopá^iiv TOuç|'iÇu7niptTVioo\rcaç. tl)^ 

ttuxWl "®ai xoR] náoai^ "^*^1 tBCaiç 0tpa7ta(vai[ç] 
inmXílxta6ai touç ytifajxCTjxÓTa;* | xaç iit-cà 

tâ)vp°7tpoaipou[ji£v]cov <Tuva7ta[C]lptiv -couç SvBpaç à7ioXinoú|oaç 

tÍ|V aòx^v cToXíiv à(i 1 àvSpáaiv tàçl yvivalxaíç] xal 
•cíiv au-cõiv iit|"T£x[tiv iniTri[Stu(iáTtu[v, 7iá]v|-ca)i; 8[è SnoÇ 
àii[Ti]XXoilãi<j[0ai]* Bípó^jiolv ?Ti xal Y[u]tiváoi|o[...] t [...] ^uiivaç 

eivai xal| [návt'] àçaipoúaoç ivavx(ovl^° [n]ávTtov xal ouvYUtxvá- 
ÇtojOai [told àvSpácriv iiTjBàv à7tol[xtxpuiJLji£vovl YÍvta6ai [— — 

—] xcõv [l]Bí(jiv [ 1 ] Touç [-cltXtulhcüvltaí- [tò nXtK- 

OTOV xalp' ouvxaTaoittToBai xal |a[.].[ ]xax[..] fif) ji£v1toi Bia- 

XX ç£pta6ai [ítiBí àxáj^^çouçt ]p° nptxní ] 1| xa[....]aç 
P[....] àv£xta6a[i] tiLijllBl t0)[v fi]X[Xcov] jifpojv, iàv àçoilpiOT^(i) 

xal Touç àv0p<Ó7iou(; ILBtlTv ^«'axípolçovtív xal nóXiv 
o0ai [iTjBt^itav cáv 1 inioTátitOa n^iTt vójiov. dílitavraç o[T]taOoi 
TtoiBápia xal| jiaivoii£vouç ú^ápxtiv ôjç | xal voa[iI]v xal 

P[.-l-[ Ij'" xal touç [çQXouç vo[ii(Çtiv]l ú[n]oúXou; xal- 
n([o]-c[o]u<; xal 0tlollç i]x0poí»Ul xal oútoü;, wajxlt tilTi8iix[(av n(- 
oxiv] xõjv vGv alvi[..]Ti ..[.] t . [..] x[...] o [ ]|"xa 

[ ]xoui; xa [ ]|xo. Tiãaiv ájiapxoXoúç, | õxrct 1ít)8í 
Twv voiJLiÇo(i£vojvl xaXõiv f| 8ixa(wv rtap' autolç | jiT)8èv xaXòv iv 
■ri\i (púott xap°0t(iTnx£vai xal Síxaiov | 8à xíõv aloxpwv xal àBíxwv 

I oüttoç txovxaç S{ia vtavixcõ^l à[7t]o7iXT)x[Ttúa6ai Tipjòç t[ou<;1| 

X[..l I [.]xov[....]ti[ l"..o]0ai.x&v [ 1..].[ ] 
1 it[ ] áv[Bp]õjv Tt xal "pjvaixôõv ||. 
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