FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

PEDRO FREIRE RIBEIRO

BASES DA POLÍTICA IMPERIAL
DOS AQUEMÊNIDAS

fc

RIO DE JANEIRO
1957

"E se tu pensares que eram poucos os países que Dario. e
rei, possuiu, olha para a imagem dos que estão suportando o
meu trono e tu os conhecerás; assim, saberás que a lança do
homem persa foi muito longe; assim saberás que o homem
persa lutou contra seus inimigos, muito longe da Pérsia."
(Inscrição de Dario — Nacch-i-Bustã, a)

ÍNDICE
Prefácio

9

Introdução

11

O problema das fontes

15

Conquista, conservação e queda do Império

23

Elementos básicos da política imperial

48

a) a comunidade persa

48

b) a estrutura militar

54

c) a organização político-administrativa

61

d) os fundamentos econômicos

75

e) ação política e diplomática internacionais

84

Conclusão
Bibliografia

93

Apêndice

99

Gravuras. . .

101

PREFÁCIO
A história da Pérsia antiga sob a dinastia dos Aqitemênidas, baseada principalmente na utilização de fontes gregas, da Bíblia e de certo
número de inscrições cuneiformes e hieroglíficas, já está estruturada
desde a segunda metade do século passado. A. T. Olmstead, da Universidade de Chicago, no prefácio de seu livro "The History oi the Persian Empire", a mais recente e a mais atualizada grande obra de conjunto sobre o império dos Aquemênidas, chega a admitir que, até então,
nenhuma obra havia sobrepujado a "Fifth Monarchy" de George Rawlinson, (parte que trata do Império Persa, em seu trabalho "Five Great
Monarchies oi the Ancient Eastern World"), cuja primeira edição data
de mais de noventa anos.
Sem endossar inteiramente a opinião de Olmstead, não há dúvida
que a obra de Rawlinson seguida das de Sayce, Justi, Prasek, Huart, etc.,
das secções correspondentes das grandes coleções modernas e, muito especialmente, de numerosos estudos monográficos, publicados principalmente em revistas especializadas, tornaram a História Persa um terreno
bem conhecido. E' verdade que ainda há margem para a solução de
problemas isolados, como bem demonstram os pequenos estudos realizados. Com a grande descoberta feita, há menos de vinte anos, por uma
equipe do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, ainda parcialmente por analisar, é possível que haja oportunidade, pelo menos no
terreno do estudo da vida quotidiana, para contribuições de aspecto
mais revolucionário.
O que é estranho é que, com tudo isso, possa ter sido deixado à
margem algum aspecto fundamental da vida do Império Persa sob a
dinastia Aquemênida. Pois é o que acreditamos haver ocorrido com o
estudo das bases da política imperial dos Aquemênidas.
Sendo o estado persa, pelo menos a partir de Ciro o Grande e até
o fim de sua dinastia, um estado característicamente imperial, é óbvia
a importância do estudo específico das bases em que se organizou, das
condições em que se tornou possível a ereção do maior estado imperial
até sua época, dotado de condições de estabilidade maiores que as das
estruturas anteriores e, se possível, das intenções do escol que o criou
e manteve por mais de dois séculos.
Um estudo dessa natureza ainda não foi feito, embora existam afirmações isoladas, em vários autores, que reconhecem a originalidade e a
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importância histórica do Império dos Aquemênidas, que louvam sua
diplomacia, que apregoam o valor de sua organização militar, mas não
se abalançam a demonstrá-lo e, muito menos, a realizar um trabalho de
cortjunto que reuna todos os fundamentos orgânicos da política aquemênida.
E' possível que o desinteresse por um tema tão significativo reflita
as tendências de uma época. E' relativamente muito recente a valorização de todos os aspectos orgânicos e dinâmicos dos fenômenos sociais,
através da História. E, particularmente, o estudo das relações internacionais só tem obtido curiosidade mais intensa e assumido caráter científico, em fase ainda mais recente. A primeira cátedra de Política Internacional foi criada em 1919 na Universidade de Wales. O primeiro
ensaio penetrante sobre as origens da diplomacia, compreendendo uma
análise dos fenômenos de política internacional entre os primitivos, é
de 1954: "Lês origines de Ia diplomatie" de Ragnar Numelin. A História da Diplomacia dirigida por V. P. Potiemkine que abrange o estudo dos mais interessantes aspectos da história diplomática e política internacional, desde a antigüidade, é também bastante moderna. Mesmo
esta última, embora consagre alguns trechos ao estudo da política internacional dos egípcios e assírios, não dedica uma única linha à política
imperial persa.
Arnold Toynbee, em seu original e penetrante "A Study oi History",
consagra apenas algumas palavras ao Império Aquemênida, nos seis
volumes que constituem a primeira parte de sua obra Na segunda, recentemente publicada, corrige a lacuna com várias referências no VII
e VIII volumes, especialmente num apêndice erudito, longo e especializado sobre "The Administrative Geography of the Achaemenian Empire", um tanto diverso do espírito de sua obra, mas onde se podem
encontrar conceitos interessantes sobre a política dos Aquemênidas. Não
é, entretanto, o que se poderia desejar.
Foi assim a convicção da inexistência e da importância de uma obra
sobre as "Bases da política imperial dos Aquemênidas", com os objetivos
e técnicas adequados, que criou a noção da originalidade do tema e
conduziu à elaboração deste trabalho.

INTRODUÇÃO
Em meados do século VI a. C., iniciou-se a rápida formação de
um império que, em menos de trinta anos, tinha sua estrutura delineada
e em cerca de setenta atingira sua máxima expansão. Calcula-se em
3.218.620 quilômetros quadrados a área que abrangia e em oitenta
milhões o número de seus habitantes. Compreendia todos os velhos estados do Próximo Oriente, do Egito à Mesopotâmia, com as mais diversas
estruturas, desde os grandes estados agrários às cidades-estados comerciantes da Fenícia, da Síria ou Ásia Menor, abrangendo também as pequenas comunidades agrícolas da Anatólia, e os povos pastores do Irã,
conjunto dotado das mais diversas tradições, de línguas, raças e religiões
heterogêneas, apresentando os mais variados sistemas de governo.
Durante mais de dois séculos, esses povos viveram sob a direção
de um dos mais novos e menos numerosos dentre eles: os persas. Xenofonte calcula o número dos persas em cerca de 120.000, o que é um
número extremamente baixo para uma tarefa tão grandiosa. Conseguiram compensar sua diminuta população, mantendo-se desde o início,
como escol dirigente isolado, sendo poucos os grupos que admitiram a
participar das maiores vantagens na direção do Império.
Tal estado representa, em proporções e estabilidade e, até certo
ponto, em formas mais tolerantes de governo, um grande avanço sobre
as formas imperiais anteriores, das quais as mais expressivas foram as
suméria, acádia, babilônica, hitita, egípcia, cretense e assíria.
Sua criação e desenvolvimento ocorrem devido a circunstâncias históricas favoráveis e a fatores específicos que, conjugados ambos pela
ação consciente dos governantes persas, num sistema que provou eficiente, proporcionam aos povos vencidos, estabilidade e tranqüilidade superiores às que haviam gozado em muitos períodos de sua história como
povos independentes.
E' possível determinar-se os fatores que tornaram exeqüíveis as realizações da dinastia Aquemênida.
A partir de Ciro II, existiu nas camadas dirigentes persas uma política de criação e sustentação de um grande estado imperial, dirigido política, administrativa e militarmente pelos persas, embora admitindo, subsidiàriamente, contribuições dos outros povos e indivíduos no manejo
das instituições.
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Tal propósito pôde ser levado a efeito, não apenas pelo talento TV
Pelado pelos principais chefes, como pelas características fundamentais
e seu povo e do meio que habitavam. Ajudou-os um sistema políticoadministrativo extremamente adequado aos objetivos visados e às condições existentes. Não se deve esquecer uma hábil ação diplomática que
pode ser considerada como um dos maiores fatores do sucesso alcanfado.
A rudeza do clima, a pobreza do solo, os perigos constantes, a existéncia de bons cavalos, deram aos persas a sobriedade, a saúde, a resistência e a capacidade militar que formam os bons exércitos, qualidades
conservadas e desenvolvidas, mais tarde, por um sistema adequado de
educação. Pouco numerosos em relação aos povos vizinhos, tornaram-se
o núcleo de coesão de um grande contingente, recrutado por ocasião das
necessidades de campanha. Em tempo de paz, conservava-se em permanente estado de mobilização, nos pontos vitais do Império, apenas a?
guarnições persas.
Economicamente, os persas tinham à sua disposição as vantagens
que lhes davam os altos postos da administração (dos quais, apenas os
medos partilhavam em escala importante): a isenção de quaisquer trioutos, a melhor parte dos saques de guerra, e as contribuições dos povos
dominados, amplamente suficientes para manter em funcionamento o
sistema de administração imperial e sustentar os privilégios do escol
dirigente.
Politicamente, adotaram, como forma de governo mais adequada,
a monarquia absoluta, de direito divino, com algumas característica*
feudais, em que os reis, sucedendo-se em linha masculina, exerciam seus
poderes por delegação da divindade. Na prática, o poder absoluto era
tevemente atenuado pela ação das grandes famílias, pela extensão do
império, pelos princípios morais da religião mazdeista e pelas prática4;
\uridioas vigentes entre os persas.
Administrativamente, a conservação dos principais cargos na mão
dos persas, permitia a execução permanente de uma política que atendesse principalmente aos objetivos nacionais persas. Entretanto, uma
das bases mais sólidas do sistema imperial residia na conservação paralela das velhas administrações dos povos dominados, com suas características próprias, muitas vezes com seus soberanos, desde que não se
chocassem com os interesses persas, ou com os princípios gerais de <=ua
administração, e sujeitos a um sistema de supervisão.
Diplomaticamente, o estado imperial persa desenvolveu grande e
eficiente atividade, não sob o aspecto da diplomacia ocidental moderna,
mas provocando uma série de ligações com povos vizinhos e contaotos
com indivíduos simpatizantes, no seio de estados inimigos. Estabelecendo
ilianças, influindo na política interna dos adversários, pela corrupção ou
pelo agasalhamento de políticos exilados, usava uma política de suavidade para com os escóis vencidos, que alternavam com castigos rigorosos

para os inimigos obstinados. Além disso, ostentavam uma ética oficial
nas relações internacionais e respeitavam os enviados dos outros povos.
Sobre tais bases, pôde assentar-se sòlidamente, a estrutura imperial
que edificaram. Nenhuma delas, isoladamente, seria suficiente para dar
aos persas o domínio de tantas regiões, por um espaço de tempo relativamente tão extenso. A sua conjugação foi a chave do sucesso dos
Aqueménidas, essa dinastia que criou e manteve por tanto tempo o sistema imperial e que desapareceu com o Império, quando as condições
não mais se tornaram favoráveis ao seu funcionamento.
Da sua complexidade, de seu mérito, é uma demonstração a incapacidade de seus vencedores de estabelecerem sobre bases estáveis a conquista. Alexandre, mercê de suas extraordinárias qualidades militares,
pôde destruir a máquina militar sobre que repousava o império persa.
Entretanto, a unidade imperial não lhe sobreviveu. Em lugar do grande
estado, surgiram numerosos governos que não criaram para os povos
que governaram melhores condições de vida. Seus sucessores fracassaram sempre nas tentativas de reconstituir a unidade que os Aqueménidas haviam conseguido dar ao Próximo Oriente e que no fundo, ficou
sendo o profundo desejo, o objetivo revelado ou não, dos condutores
de povos. A incapacidade dos monarcas helenísticos, das dinastias arsácida e sassânida e mesmo do Império Romano em refazer e manter a
velha construção Aquemênida, é talvez um dos maiores elogios tácitos
que pudesse merecer a obra daqueles soberanos.

O PROBLEMA DAS FONTES
Aquele que se abalança a estabelecer os fundamentos da política
imperial dos Aquemênidas encontra um dos seus obstáculos na precariedade numérica das fontes, nas deficiências dos historiadores a que
recorre, quer pela carência de meios de informação com que lutavam,
quer pelas insuficiências de suas técnicas de elaboração do trabalho
histórico.
A inexistência de um historiador nacional persa, contemporâneo aos
fatos estudados, o desaparecimento dos arquivos aquemênidas, de valor
político, ainda concorrem para agravar o problema.
Poderíamos também mencionar o fato de terem sidos gregos todos
os historiadores que contribuíram com um cabedal importante para o
conhecimento do mundo persa, como outra deficiência com que tem a
lutar o estudioso, já que sendo inimigos tradicionais dos iranianos e possuindo instituições políticas diversas, tenderiam a interpretar incorretamente fatos e instituições do adversário ( l ) .
Para a primeira fase da história persa, desde as origens da dinastia
até a época de Xerxes I, quem maior contribuição nos oferece é Heródoto. O "Pai da História" foi talvez o historiador mais analisado e, sob
certos aspectos, mais combatido (2) . Mesmo no mundo antigo, lhe fizeram restrições. Ctésias, embora lhe seja manifestamente inferior, o critica (3) . Plutarco dedicou-lhe um ensaio intitulado "Da malignidade do
Heródoto" (4). Entretanto, modernamente, a descoberta de abundante
material arqueológico, tem mostrado o quanto, freqüentemente, Heródoto está próximo da verdade, mesmo quando se refere a fatos que não
presenciou e que se passaram em épocas distantes da sua (5). E' ele o
único (exceção feita para o período de Ciro) a nos dar uma narração
coordenada sobre a História Persa, de Aquemenes a Xerxes, abrangendo
informações de caráter geográfico, etnográfico, lingüístico, social, econômico, político, etc., além de um número relativamente abundante de
acontecimentos históricos. Ctésias de Cnido, médico grego, que viveu nos
séculos V e IV a. C. e que esteve vários anos na corte de Artaxerxes II,
também escreveu uma história dos persas (Pérsica), desde Ciro a Artaxerxes 11, que chegou até nós sob a forma de uma condensação feita por
Fócio (6). Em sua forma original, continha também o estudo dos antecedentes imediatos à formação do Império. Revela, entretanto, menor
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espírito crítico que Heródoto e, em conjunto, suas afirmações estão menos
de acordo com o material arqueológico encontrado pelos modernos.
Tucídides, que participou pessoalmente das Guerras do Peloponeso,
toi um historiador dotado de um grande senso de equilíbrio e de uma
objetividade maior que a de Heródoto, deixando alguns dados interessantes sobre a história persa de seu tempo, naquilo em que se entrelaçava com a dos gregos. Eles têm maior valor para a compreensão do
jogo diplomático dos Aquemênidas e das revoltas do império, que para
o estudo das instituições persas.
Xenofonte continua, nas "Helênicas", a narração das lutas entre
Atenas e Esparta e fornece um grande número de informações sobre a
crescente intervenção persa nas lutas entre os gregos. Embora sem a
penetração de Tucídides e, mesmo sem a sua isenção de ânimo, os dados
que nos traz são valiosos (7). A expedição de que tomou parte, como
um dos mercenários gregos que iam ajudar Ciro o Jovem a arrancar o
trono da Pérsia de seu irmão Artaxerxes II, aumentara seus conhecimentos sobre as condições reais de muitas regiões do Império. Através da
descrição da "anábasis" e da "catábasis", os pontos fracos da organização
imperial transparecem (8). A confecção da "Ciropédia" deve também
ter obrigado Xenofonte a procurar informar-se melhor sobre a história
persa. Em que pese o caráter didático da obra, já reconhecido pelos antigos, (9) há nela fatos históricos comprovadamente verídicos, como a
existência daquele Gobrias, que entrou em Babilônia à frente de tropas
persas, fato confirmado em nossos tempos, pelo encontro de um documento cuneiforme, a "Crônica Babilônica". Aliás, Xenofonte, ao descrever as instituições persas, tem sempre diante de si o que se passava
em seu tempo e, freqüentemente, estabelece comparações entre as práticas do tempo de Ciro e as que lhe eram contemporâneas, não se esquecendo, muitas vezes, de acentuar quais as que haviam permanecido imutáveis e aquelas que se haviam transformado (10). Mesmo os ideais da
educação persa que podem parecer idealizados em Xenofonte, são indicados por historiadores anteriores e posteriores a ele e, mau grado as
intrigas de harém e alguns atos de crueldade na corte aquemênida, os
gregos sempre revelaram respeito pelos persas, como homens. Em outras
obras, Xenofonte fornece-nos, aqui e além, novos subsídios (12).
Da obra de Teopompo, qus viveu e escreveu no século IV a.C., só
nos restam fragmentos. Apesar do conceito de que gozava entre os antigos, não nos pode ser de muita utilidade.
De muito maior valor que Teopompo são seus contemporâneos, os
oradores áticos do século IV a. C., especialmente Isócrates, Lísias, Andócides, Esquines e Demóstenes (13). O entrelaçamento entre a política
exterior da Pérsia, a luta entre os partidos das cidades gregas e sua ação
internacional levou os oradores helêriicos daquela fase a abordar temas
que se relacionam com a política imperial dos Aquemênidas.

As "Vidas" de Plutarco contêm elementos valiosos sobre alguns
aspectos da história persa. A biografia de Artaxerxes II, Mnemom, embora medíocre para o estudo das instituições imperiais, é acompanhada
pela história de grandes vultos que se distinguiram nas lutas contra os
persas e, em suas biografias, as condições do Império e os acontecimentos fundamentais tornam-se acessíveis ao leitor (14). Em outras obras
do mesmo autor, como, por exemplo, "Da malignidade de Heródoto" e
"De isis e Osíris" (15), encontramos críticas e informações úteis.
Na "Geografia", de Estrabão, especialmente no livro XV, há numerosos comentários sobre instituições e costumes dos persas. Muitas vezes
parece apoiar-se em Heródoto, mas em outras é evidente a consulta de
várias fontes (16).
A perda de numerosos livros da Biblioteca Histórica, de Diodoro
da Sicília, privou-nos, sem dúvida, de um volume de dados bem apreciável. E' verdade que, além dos livros I a V e XI a XX, vários fragmentos foram conservados (17).
Arriano da Bitínia, através da história de Alexandre nos põe em
contacto com os últimos dios do Império Persa e, algumas vezes, se refere a outras fases da dinastia Aquemênida.
Entre autores gregos e romanos de várias épocas, dos logógrafos
à era bizantina, poderíamos enumerar um grande número que contribui
com referências maiores ou menores, de valor desigual, para esclarecer
este ou aquele ponto não abordado pelas fontes mais importantes. Poetas, logógrafos, historiadores, teatrólogos, oradores, etc., trazem referências que ajudam o estudiosos. Esquilo, Baquílides, Hecateu de Mileto,
Helânico de Lesbos, Cárom de Lâmpsaco, Éforo, Dionísio de Halicarnasso, Amiano Marcelino, Aristófanes, Górgias, Platão, Aristóteles, Cícero
e muitos outros serão utilizados, embora com valor secundário.
O cativeiro dos hebreus em Babilônia, na época da conquista persa,
a licença que lhes foi concedida por Ciro para regressar à Palestina,
fizeram com que vários trechos da Bíblia se referissem aos persas, especialmente Esdras e Neemias. Tais passagens foram abundantemente
discutidas e a tendência é atribuir-lhes um valor real, como fonte de
informações de certos aspectos da política imperial persa (18).
Na Mesopotâmia, apenas os fragmentos de Beroso nos informam,
como trabalho histórico, sob a Babilônia na época da dominação aquemênida (19). Em compensação, documentos cuneiformes, alguns de
grande importância, esclarecem-nos sobre os primeiros tempos da expansão e sobre as condições de vida do império em várias fases. Os mais
importantes são o cilindro de Rassam (Cilindro de Ciro) e a Crônica Babilônica. Toda a história do reinado de Nabonide, sua aliança com os
persas, a queda de Astíages, suas falhas na política interna babilônica,
a luta contra Ciro, a queda de Babilônia e os primeiros atos do rei persa
como "rei das quatro regiões", lá se encontram com uma nitidez extra-
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ordinária, fornecendo muitos dados que concordam plenamente com o
que a historiografia clássica nos havia afirmado.
Mánetom, no Egito, permanece como historiador isolado e sua obra
só chegou até nós através de fragmentos, não da Egipcíaca original, mas
de uma Epítome que foi organizada posteriormente, baseada na obra
primitiva (20). Numerosas inscrições em monumentos, a Crônica Demótica e os documentos que se encontram em seu reverso, os papiros
aramaicos de Elefantina e material informativo de várias naturezas, trazem um adjutório apreciável aos historiadores (21).
Material esparso, de caráter local, das outras regiões do Império,
tem o seu lugar na revelação das condições específicas dos países ou
regiões sob o governo dos Aquemênidas. Pequenas inscrições, moedas,
contratos, etc., permitem-nos julgar melhor de certas condições de vida
que longos documentos de caráter político (22).
Quanto à documentação persa, é de se lamentar que o Império
Aquemênida não tivesse o seu Tito Lívio, que se consagrasse à tarefa de
recompor, para os seus contemporâneos e para a posteridade, a formação
e os grandes dias do estado imperial que reunia todas as velhas civilizações do Próximo Oriente.
Há, na Bíblia numerosas referências não só a arquivos persas como
a crônicas dos reis aquemênidas. No livro de Ester, o soberano persa
manda que lhe tragam o livro das memórias e das crônicas para que
fosse lido diante dele (VI 1) e, numa outra passagem (L, 19) fala-se
nas leis dos medos e persas. Em Esdras (VI, 1), menciona-se a procura,
na casa dos arquivos em Babilônia em que se guardavam os tesouros
reais, do decreto em que Ciro havia autorizado a reconstrução do tempo
de Jerusalém; encontrou-se em Ecbatana, diz o cronista, a lei de Ciro.
Outros exemplos poderiam ser dados.
Ctésias, nos extratos da "Pérsica" feitos por Fócio, gaba-se (23) de
haver escrito sua história depois de devidamente informado. Diodoro
da Sicília, citando o mesmo Ctésias, indica a existência de documentos
reais nos quais os persas, de acordo com o que determinavam suas leis,
relacionavam seus assuntos antigos (24).
Tal documentação, se realmente existiu, o que é provável, sob a
forma de rolos, desapareceu inteiramente, quer destruída por Alexandre,
como querem muitos, quer através da ação do tempo e das contingências
históricas (25). Sobreviveram proclamações reais e documentos análogos, sob a forma de inscrições gravadas na pedra ou em argila, das quais
a mais célebre é a inscrição de Dario I, em Beistum. Embora em número
relativamente pequeno, têm servido para esclarecer bem certos problemas, como o das origens da dinastia Aquemênida, o da sucessão de seus
reis, o da divisão das satrapias, o das grandes revoltas de Dario I, o de
certos aspectos político-religiosos do regime e o da erecão das grandes
construções aquemênidas. Em 1936, Roland G. Kent publicou um excelente trabalho sobre os achados realizados até aquela data sobre as ins-
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criaçoes em persa antigo (26) e, em outras obras, anteriores e posteriores,
analisou e publicou os textos. Tais inscrições, de grande valor, encontram-se também publicadas em coletâneas em várias línguas, especialmente em obras de Weissbach, Hertzfeld e Scheil.
A maior soma de inscrições dos Aquemênidas foi encontrada em
data bastante recente, por uma equipe do Oriental Institute da Universidade de Chicago, que se destinava, preliminarmente, a realizar apenas
pequenas tarefas complementares que permitissem uma publicação definitiva sobre os edifícios já conhecidos da esplanada de Persépolis. A
missão passou, depois, a realizar excavações regulares sob a direção de
Ernst Herzfeld e, mais tarde, de Erich F. Schmidt. Além de numerosos
baixo relevos, edifícios, sinetes de reis e altos funcionários, surgiu à luz
do dia um acervo de cerca de 20.000 tabelas de argila. Ainda resta
muito para que este material seja inteiramente decifrado. As publicações já feitas e os trabalhos nela baseados, mostram que, até agora, não
têm um caráter revolucionário para a história dos aquemênidas mas,
sem dúvida, são de grande valor para a compreensão da vida quotidiana, naquela fase do Império Persa.
Como textos, de valor apreciável, de origem persa, resta-nos ainda
o Avesta, em que a doutrina mazdeista e certos costumes da comunidade medo-persa, da época em que foi redigido, são documentados (27) .
Entretanto, apesar de ser dominante a opinião de que a doutrina de Zaratustra se organizou na época Aquemênida (28) ou, pelo menos muito
próxima a ela, o valor do Avesta é bem menor do que se poderia imaginar,
à primeira vista. Em sua forma atual, o livro sagrado do mazdeismo
compreende trechos elaborados em épocas muito diversas. Os Gatas
propriamente ditos, formam a parte mais antiga do atual Avesta, e foram
escritos em uma espécie muito primitiva do zend, que era a língua dos
medos. As outras foram redigidas posteriormente. A única parte completa dos 21 noscs ou livros do Avesta primitivo, é o Vendidad (29).
São os fragmentos que compõem o lasna, unidos ao Vendidad e à litania
do Vispered que formam o Avesta propriamente dito (30) . O lacht ou
Corda Avesta (Pequeno Avesta) é um livro de orações de época muito
niais recente. Quanto aos livros mazdeistas compostos na era sassânida,
seu valor é praticamente nulo para o estudo da Pérsia Aquemênida.
Alguns autores admitem existir valor informativo para o estudo da
história antiga da Pérsia na obra de Abul Casim Mansur ou Firdúsi,
poeta que redigiu o Xa-Nama (Livro dos Reis) que ficou para os persas
como uma obra épica nacional. Embora Firdúsi tivesse usado para seu
livro, material compilado desde o século VI, por ordem de Cosroes I, (31)
o valor de sua obra é extremamente desigual e somente ponderável para
a época sassânida. Maneckji Nusseravanji Dhalla escreveu uma obra,
interessante por vários aspectos, tentando caracterizar a civilização persa
desde as origens até a época sassânida. Admite que o zoroastrismo nasce
com a civilização medo-persa e intitula a obra "Civilização Zoroastria-
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na". Para a primeira fase, ou período Pichdadiano, utiliza-se principalmente de Firdúsi e, secundariamente, do lacht. Para o segundo período
ou Quianiano, utiliza-se do lacht, do Xa-Nama, do Vendidad e do Dincard (este último, de composição inteiramente sassânida). Entretanto,
ao entrar no período medo e, a seguir, no período aquemênida, abandona completamente aquelas fontes, por sentir sua precariedade, chegando ao ponto de deixar sem um capítulo sobre religião o período aquemênida, numa confissão tácita de que o própria Avesta, sob sua forma
atual, não lhe parece apropriado para fornecer dados rigorosos para uma
fase de cronologia precisa. Aliás, as informações que Firdúsi fornece a
Dhalla para a composição dos períodos Pichdadiano e Quianiano, são
cheios de anacronismos. Faz por exemplo os reis do período mais primitivo dirigirem do alto de um elefante a batalha de suas forças (32), ou
assinalar armas de ferro para toda a época Quianiana (33), o que só seria
possível muito próximo à era dos medos. Dhalla usa, assim, para a fase
aquemênida, apenas os escritores gregos e a Bíblia.
E' claro que todas essas fontes, tão heterogêneas pela sua natureza,
pela sua procedência, pela sua época e pelas características pessoais dos
vários historiadores têm valores diversos. Em muitos casos, só resta
ao historiador indicar os dados, sem poder chegar a um julgamento preciso sobre seu valor, já que a atitude tão freqüente de querer concluir
a qualquer preço é muitas vezes mais prejudicial que a simples abstenção. No correr deste ensaio, teremos a oportunidade de mencionar
vários trabalhos, inócuos em sua tentativa de demonstrar positivamente
algo que a escassez das fontes não permite.
Entretanto, apesar de todas as deficiências com que se tem a lutar,
o material posto à disposição do pesquizador é suficiente para que com
eles se possa arquitetar o estudo das bases da política imperial dos aquemênidas. Sem a riqueza de detalhes que seria de desejar, é possível caracterizar os objetivos e os processos do grupo dirigente persa na formação e manutenção do Império e as condições sobre que repousou sua
ação. E isto terá justificado este ensaio.

O PROBLEMA DAS FONTES : NOTAS
(1) \eja-se, por exemplo, a preocupação de Heródoto em mostrar a existência de
idéias democráticas entre alguns persas (III. 80-83 e VI, 43). Plutarco em "Da malignidade de Heródoto", mostra-se patriòticamente irritado com elogios de Heródoto aos
persas ou com suas acidentais restrições a alguns gregos. (24, 26, 41, 43 e outros).
( 2 ) Em conjunto, se o mérito de Heióduto é granda, o valor de suas afirmações ó
variável. Dele se poderia dizer como R. W. Macan, Herodotus — The fourth, íifth and
tixth books, London, 1895, v. I, p. XIII: "O valor histórico do material encontrado em
Heródoto varia não somente de volume a volume ou de Livro a Livro, mas de parágrafo
a pnragiafo, de sentença a sentença, de linha a linha. Cada história separada, cada
afirmação individual deve ser julgada por seus próprios méritos". E, como afirma J. T.
bhotwell, Historia de Ia Historia on oi mundo antiguo (trad. espanhola), México,
1940, p 202: "...por muito que os gaias abusassem de sua ignorância, ou que o contundissem as fontes, deixou-nos, amplamente, os meios para que formássemos um juízo
sobre ele. E este mesmo fato influi muito para que o veredicto, inclusive desta época
crítica, científica, lhe seja favorável".
(3) Não só a "Pérsica" de Ctésias .é ii.ferior às "Histórias". Sua "indica" é um
amontoado de fantasias.
(4) A crítica feita a Heródoto em "Da malignidade de Heródoto", analisa alguns
erros de técnica do historiador, que não tiram, de modo; algum, o valor global da obra.
(5) For exemplo, sobre os primeiros reis aquemênidas, a derrota de Astiáges, a conquista de Babilônia, a ascenção de Dario ao trono e a contrução do canal ligando o Nilo
ao Mar Vermelho.
(6) Embora a forma de extratos, sob que chegou até nós a obra de Ctésias, possa
ter diminuído seu valor intrínseco, suas aptidões naturais para compor História eram
inferiores às de Heródoto, Tucídides, Xenofonlt, Diodoro ou Plutarco.
('/) J . K.Thompson, A History of Historical Writing, New York, 1942, p. 34,
embora achando que' Xenofonto não é um historiador de primeira classe, julgou-o "inteligente, honesto,sadio em seus juízos e direro e claro em fuá narração".
(S) A Anábase não só nos esclarece sobre condições militares de certas regiões do
Império, como nos dá uma idéia sobre o desenfreado espírito de aventura dos mercenários gregos, destrutivo das condições de estabilidade do ocideníe do Império e altamente
nocí\o para as próprias cidades gragas da Ásia.
(9) Aulo-Gélio, em suas "Noites Áticas", XIV, 3, diz que a Ciropédia foi composta
com a intenção de contrapor-se à obra de Platão, em que o filósofo estuda a melhor
lorma de governo. Cícero, Ad Quintum Fratrem, também afirma que a Ciropédia não
se baseou na verdade histórica, mas foi criada tendo presente a descrição de um governo justo.
(10) No fim do capítulo 2 do livro I, por exemplo, enumera alguns dos costume»
persas que ainda persistem em sua época.
d l ) Por exemplo, Heródoto (I, 136), Estrabão (15.3.16-17) e Arriano, Anébasis V, 4.
(12) Especialmente nas "Helênicas" e em "Agesilau".
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(13) A3 mais importantes são: "Panegírica", "Evágoras" (Isócrates). "Contra Agoratos" (.Lisias), "Sobre a paz com Esparta" e "Sobre os Mistérios" (Andócides) ""Filípican", "Das Simórias". "Pela liberdade dos ródios", "Da embaixada", "Halonéso", "Da
coroa" (Deroóstenes) .
(14) ""iemistocles", "Péricles", "Alcibíades", "Aristides' "Lisandro", Demóstenes"
"Agesilau" e "Alexandre".
(15) Em "De Isis e Osíris", encontramos bem caracterizado o caráter dualista
moral da religião persa (46-47) .
(16) A parte mais valiosa está em 15.2.14 até 15.3.24.
(17) Diorloro é mais valioso para os períodos de 480 a 430 a.C. e 362 a 302 a.C.
(18) Com especialidade Esdras, Neemiasi e Ester, em que a narração é mais objetiva,
mais concatenada. Através dela pode-se fazer uma idéa razoável de certas instituições
persas. Um estudo valioso, R. de Vaux, "Lês décrets de Cyrus et de Darius sur Ia veconsirucüon du temple", R. B., XLVI, 1937, compara os textos bíblicos com outras fontes, precisando-lhes o sentido e marcando-lhes o valor.
(19) Em FHG, v. II. Beroso viveu no século IV a . C . . Pouco nos resta dele.
(20) Máneton inclui os reis persas até Dario II em uma dinastia, a XXVVII. Praticamente, nada mais nos oferece sobre o período aquemênida.
(21) A Ciónica Demótica nos informa sobre a época da libertação do Egito do
domínio persa. No reverso, há documentos de Cambises e Dario concernentes ao país.
Um deles é uma ordem de Dario para que se fizesse uma compilação das leis egípcias.
O papiro aramaico de Elefantina é o apelo de uma colônia militar judaica de Elefantina
a seus irmãos de Judá e Samaria.
(22) O material encontrado pelos pesquizadores da Universidade de Chicago em
Pereépolis, e trazido parcialmente à luz por G. Cameron, E. Schmidt, E. Herzfeld e
A. T. Olmstead, representa uma contribuição extremamente valiosa.
(23) Ctésias, Pérsica, I.
(24) Diod. da Sic.
(25) E' provável que a ação do tempo e a invasão dos partas tenham contribuído
com uma parte maior que a ação destruidora de Alexandre, que se deve haver circunscrito e. Persépolis.
(26) R. G. Kent, The Present Status of old Persian Studies, JAOS, 1936.
(27) Trata-se de uma sociedade ainda fortemente impregnada da mentalidade dos
grupos de pastores nômades, mas já incentivando as práticas agrícolas. Não nos traz, entretanto, fatos históricos específicos sobre os persas. E' mesmo provável que ele descreva
costumes dos medos e bactrianos, onde se supõe ter surgido a doutrina. Veja-se a
discussão do prob>3ma em A. V. W. Jackson, Zoroaster, the prophet of Ancient Iran,
p. 182 ss.
(28) A. V. W. Jackson, op. cit., p. 150. ss.
(29) S. Partow, Zarathustra, Montpellier, 1929, p. 86 ss.
(30) S. Partow, op. cit., p 67 ss.
(31) Veja-se Justi, Historia de Ia Pérsia Antigua (trad. espanhola), Buenos Aires,
1950, p. 380-82.
(32) M. N. DhaUa, Zoroastrian Civilization, New Yor, 1922, p. 135.
(33) M. N. Dhaila, op. cit., p. 131.

CONQUISTA, CONSERVAÇÃO E QUEDA DO IMPÉRIO
ANTECEDENTES

O povo persa aparece mencionado pela primeira vez na História,
nos anais assírios de Salmanasar III, (1) no décimo sétimo ano de seu
reinado (844 a. c. ). Vários anos mais tarde, um outro texto do mesmo
rei declara: "em meu vigésimo quarto ano de reinado atravessei o baixo
Zab
Parti de Namri. Recebi os tributos de vinte e sete reis da
terra de Pársua. De Pársua eu parti. Para as terras de Messi e dos
Medos desci as terras de Araaich e Harrar. ..." (2) Assim se refere o
rei assírio, na primeira metade do século IX a. C., à terra ou próprio
povo dos persas. Este fez parte de um dos grandes grupos arianos que
se deslocaram, entre 1200 e 1000 a. C., do seu habitat na extremidada
sul-ocidental da estepe euro-asiática (3). A primeira parte desse grupamento deslocou-se para leste onde se instalou na Aracósia e oeste da
península indiana (4) indo, mais tarde, local'zar-se todo na índia. O
outro ramo, o medo-persa, fixou-se no Irã setentrional, onde deixou vários vestígios arqueológicos, especialmente em Rei (5) e Tepe Sialc (6).
Uma cerâmica negro-cinza, nórdica, veio a predominar, substituindo, em
Tepe Hissar, os velhos modelos pre-arianos (7) . Em Sialc, ergueram
uma cidade fortificada e deixaram uma necrópole que modifica inteiramente as velhas praxes funerárias (9). Os achados dos túmulos revelam uma população de pastores e cavaleiros que não deviam, entretanto,
desconhecer os rudimentos da agricultura (10).
Supõe-se que os povos medo-persas tenham entrado no norte do
Irá, de um modo relativamente pacífico e se hajam infiltrado entre as
populações locais pondo-se a serviço dos chefes regionais para, mais tarde,
assumirem, muitas vezes, a direção das comunidades autóctones (11).
No tempo de Salmanasar III, a acreditarmos nos documentos assírios, os persas acHavam-se localizados a oeste e a sudoeste do lago de
Ürmia, enquanto que os medos viviam a sudeste do lago, já na região
de Hamadã (12), que seria o centro político de seu país na época
áurea da dominação dos reis dejócidas.
E' possível que, depois da morte de Salmanasar III, os persas tenham ficado submetidos ao rei do Urártu, que erigiu uma esteia no desfíladeiro de Quel-i-Chim (12).
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As denominações Pársua, Pársuas, Pársuai, continuam a aparecer
nos anais assírios sob Samsi-Adad V, Adad-Nirári III, Tiglat-Falasar III,
Sargão II e Senaqueribe, ligadas às campanhas militares dos assírios no
Ira e aos tributos que lhes eram pagos pelos povos locais. (14).
Supõe Ghirshman que os persas hajam descido da região do lago
de Ürmia para os contrafortes das montanhas dos Bactiári, acima da
grande curva feita pelo Carum, zona que o diretor das Miasões Arqueológicas Francesas no Irã acredita ser o Parsumas, achando-se aí instalados no fim do VIII século a. C. (15)
As numerosas comunidades arianas dos medos e persas, dirigidas
por pequenos "reis", (16) realizam uma evolução análoga nos últimos
anos do século VIII a. C., formando dois grupos homogêneos dirigidos,
respectivamente, pelos fundadores das dinastias nacionais: Dejoces e
Aquemenes. (17)
Os medos organizam-se mais rápida e eficientemente que os persas,
os quais submetem à sua suzerania, sob o governo de Fraortes, sucessor
do primeiro rei medo. (18) Sob um terceiro soberano, Ciáxares, depois
de afastarem o perigo provocado por uma invasão cita, (19) aliam-se
aos babilônios de Nabopalassar, (20) apoderam-se da Assíria, Armênia
e parte da Ásia Menor até o rio Hális, esta última região depois de uma
luta indecisa com os lídios de Aliátes. (21)
Enquanto os medos atingiam seu apogeu, os persas, paulatinamente,
se expandiam para o sul. (22) Mais tarde, Dario, dará a relação de
vários reis aquemênidas até sua época: "Diz Dario, o rei: meu pai é
Histaspes; o pai de Hisíaspes foi Arsames; o pai de Arsames foi Ariaramnes; o pai de Ariarc.mnes foi Teispes; o pai de Teispes foi Aquemenes .
"Diz Dario, o rei: devido a isso fomos chamados Aquemênidas; há
muito tempo, somos de longa linhagem; há muito tempo existem reis em
nossa família.
"Diz Dario, o rei: houve oito em minha família que foram reis; eu
sou o nono. (23)
Dario não menciona expressamente quais, dentre seus antecessores, os que foram reis. Mesrno que todos os que mencionou houvessem
obtido a realeza, ainda faltariam três. Como, em outra passagem da inscrição de Beistum, (24) se refere ao rei Cambises, seu antecessor e a
Ciro, o pai deste, restaria um rei por nomear. Heródoto cita também
Aquemenes como fundador da dinastia persa e em um trecho mostra
a existência de dois ramos masculinos: um, de Aquemenes a Teispes,
de Teispes a Ariaramnes, de Ariaramnes a Arsames, de Arsames a Histaspes e de Histaspes a Dario (confirmando a inscrição), e o outro de
Aquemenes a Teispes, de Teispes a Cambises, de Cambises a Ciro, (25)
esquecendo-se, aí, de mencionar o outro Cambises, filho do grande Ciro
cuja história desenvolve amplamente em outros trechos de sua obra.
Seriam estes, todos os oito reis, governando em dois ramos, os mencio-

nados por Dario? As investigações arqueológicas conduziram-nos a documentos que confirmam a comum existência de dois ramos dos aquemênidas e retifica ligeiramente, corn o acréscimo de um rei, a linha de
Aquemenes a Ciro o Grande. Um cilindro encontrado por Rassam, em
tíaDilõma, e hoje no Museu Britânico diz: "Eu sou Ciro, rei do mundo,
o grande rei, o poderoso rei, rei de Babilônia, rei da Sumeria e Acádia, rei
dos quatro cantos do mundo, filho de Cambises, o grande rei, rei da cidade de Anzã, neto de Ciro, o grande rei, rei da cidade de Anzã, bisneto
de l eispes, o grande rei, rei da cidade de Anzã..." No mesmo cilindro,
em outra passagem, fala em Cambises seu filho e, numa inscrição em
Murgab, diz: "Eu sou Ciro, o rei, o Aquemênida". (26)
Assim são nove e não oito os chefes dos dois ramos dos Aquemênidas antes de Dario. Teriam reinado todos e, neste caso, a inscrição de
hteistum faltaria à verdade, ou um deles não chegaria a atingir a realeza? Foram encontrados textos (27) que provam o governo de todos
os chefes aquemênidas, menos Histaspes, o pai de Dario. E' possível
que Arsames tenha reinado até a época de Ciro II, o Grande, quando
seus territórios, foram anexados aos do outro ramo dos Aquemênidas.
Aquemenes deve ter reinado apenas sobre o Parsumas e, assim, Teispes, até a última parte de seu governo quando, aproveitando-se do enfraquecimento do Ela pelos assírios de Assurbatiípal, (28) deve ter se
apoderado do Anzã e, mais ao sul, da região de Parsa. Quando, por
sua morte, se estabelecem os dois ramos da dinastia, Ciro I conservou,
com o Anzã (incluindo o Parsumas), o título de "grande rei", (29)
enquanto que Ariaramnes se intitula, em uma tabela de ouro que chegou
até nós, (30) "grande rei, rei dos reis, rei do país de Parsa", p que lhe
parece lhe dar, pelo menos em título, superioridade sobre Ciro I. A
tabela de ouro de Arsames, (31) encontrada em Ecbatana, como a de
seu pai, atribui-lhe o título de "Grande rei, rei dos reis, rei de Parsa, filho
de Ariaramnes", mantendo-se assim a situação anterior. Cambises I,
hino de Ciro l, conserva o título de rei do Anzã. (23) embora sua
aliança matrimonial com a filha do meda Ciáxares deva ter contribuído
para aumentar seu prestígio. Ciro II, até pelo menos o ano de 549
a. C. ainda mantém o título de rei do Anzã, isto é, mesmo depois da
derrota de Ciáxares e tomada de Ecbatana. (33) Entretanto, em 546
a. C., já se intitula rei de Parsa, o que parece indicar a união dos ramos
Aquemênidas. (34)
Assim, os dois primeiros séculos após a invasão do planalto, o grupo
persa parece se haver localizado no norte da península, sendo encontrado, um pouco após, no extremo noroeste. Século e meio depois, já os
vemos a oeste, no país dos Bactiáris, extendendo seus domínios, meio
século mais tarde, até o país de Parsa (o Fars atual) no sudoeste da
península. Até então, seu desenvolvimento não apresentou nada de extraordinário, assemelhando-se ao de outros grupos de civilização primitiva, havendo sido até amplamente sobrepujados pelos seus irmãos ária-
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nos, os medos. E' nesse estado, ainda não inteiramente unificados, divididos em dois grupos, que vai iniciar-se o governo de Ciro II, rei do
Anzã.
A EXPANSÃO
Datará do fim da primeira metade do século VI a. C., a grande
expansão que criaria, em menos de trinta anos, (35) um grande império
que, consolidado pelos seus três sucessores imediatos, será o maior estado
imperial até então conhecido. Pouco depois da ascenção de Ciro ao
trono do Anzã, o encontramos, segundo a Crônica Babilônica, em aliança
com Nabonide, rei da Babilônia, (36) para ficar com as mãos livres
contra Astíages, suserano dos persas, primeiro obstáculo para uma política expansionista. A Crônica (37) está de acordo com Heródoto (38)
em assinalar a derrota de Astíages, facilitada pela traição de uma parte
dos medos, que se alia a Ciro. Os tesouros de Ecbatana são levados para
o Anzã (39) mas a cidade foi respeitada e será a moradia de verão
dos Aquemènidas (550 a. C.) (40). No ano seguinte, ainda encontramos
Ciro usando o título de rei do Anzã, mas é provável que pouco depois
tivesse anexado, talvez pacificamente, o reino de Parsa, associando, como
estava fazendo com os medos, o outro grupo dos persas, à grande aventura que empreendia. Entretanto, o primeiro documento em que Ciro
II se intitula "rei de Parsa" é atribuído apenas a 546 a. C.
Unindo as duas partes dos territórios aquemênidas e a Média, vai
encontrar-se senhor de terras que se extendern de Parsa, no sudoeste do
Irã, ao Hális, no meio da Ásia Menor, que constituía a fronteira do Estado meda com os lídios, desde a época de Ciáxares. (41) A Crônica
Babilônica volta a mencionar Ciro cerca de três anos depois, passando
o Tigre, abaixo de Arbelas, para dominar um chefe local (547 a. C . ) .
(42) Refere-se também, no ano seguinte, a uma expedição que partira
do Anzã contra a Acádia. (43) E' possível que se tratasse de Ciro,
consolidando suas posições. Alguns anos mais tarde, Ciro teria de enfrentar a maior potência da Ásia Menor, a Lídia, então dirigida por
Creso, a quem a rápida expansão persa começava a atemorizar.
As referências mais claras sobre a política de Creso estão contidas
em Heródoto. Segundo ele, o rei da Lídia, temendo o excessivo poder
dos persas resolveu tomar a iniciativa de uma campanha que derrotasse
Ciro II. (44) Além de consultar os principais oráculos gregos e o oráculo de Amom, na Líbia, aliou-se a Amásis do Egito e a Nabonide (Labineto, segundo Heródoto) de Babilônia, conseguindo uma promessa de
auxílio de Esparta. (45) Confiando, entretanto, em suas próprias forças
de lídios e mercenários, marchou para leste, estabelecendo seu quartel
general na Capadócia. Ciro II aí veio encontrá-lo, travando-se uma batalha indecisa na região de Ptéria. (46) A seguir, Creso retorna a Sardes, onde licencia os mercenários e apela para que seus aliados venham
em seu auxílio dentro de cinco meses, supondo que Ciro só atacasse após
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o inverno. (47) Este, entretanto, sabendo das medidas de Creso, avança
a marchas forçadas sobre Sardes e, após um breve sítio, conquista a
cidade (546 a . C . ) . (48)
A versão de Xenofonte, na Ciropédia, merece muito menos fé que
a de Heródoto, não apenas pelo caráter didático de sua obra, como por
uma concordância menor com outras fontes. A parte mais inverossímil
de sua narração, está em que a guerra de que se originou a formação do
império persa, nasceu de uma projetada campanha dos mesopotâmios
contra os medos de Astíages, que pede e obtém o auxílio de Ciro, ainda
então apenas príncipe herdeiro dos persas (49). A Crônica Babilônica
mostra-nos que, ao contrário, foram os babilônios que se aliaram aos
persas contra os medos. Não há dúvida que Xenofonte menciona também a expedição de Ciro ao norte da Mesopotâmia, para obrigar um
rei da Armênia a cumprir seus compromissos com os medos, (50) fala
em combates com os caldeus (51) e cita a passagem, para o lado dos
persas, de um grande senhor babilônico, chamado Gobrias (52) que nós
encontramos mencionado na Crônica Babilônica. A seguir, descreve a
guerra contra Creso, ao lado do qual coloca lutando um corpo de tropas
egípcias, e conta, com abundância de detalhes, a vitória dos persas e a
tomada de Sardes. (53) O tom excessivamente encomiástico e a prolixidade de Xenofonte contrastam, entretanto, com a sobriedade de Heródoto e levam o leitor a aceitar dele apenas o que parece confirmar as
outras fontes importantes.
Terminada a conquista da Lídia, como apenas Mileto, entre as
cidades gregas da Ásia, aceitara um acordo que Ciro lhes propusera antes
de atacar Creso, (54) o rei persa mandou ocupar as outras. (55) Elas
procuram, sem consegui-la, a aliança de Esparta. (56) Diante do perigo,
unem-se mas são vencidas pelos generais medos Mazares e Harpagos,
que Ciro mandara contra elas. (57) Diz Heródoto, que os jônios das
ilhas depois da conquista de seus irmãos do continente, entregaram-se ao
rei persa. (58) Harpagos, a seguir, procedeu à conquista dos cáunios,
cários e lícios. (59).
Enquanto se processava a ultimação da conquista do extremo oeste
da península, Ciro voltou para o oriente, não só devido aos cuidados que
lhe dava a aliança babilônico-egípcia, como pela agitação dos bactrianos
e saces, talvez de acordo com Nabonide. (60).
Diz Heródoto: "Enquanto que Harpagos devastava os países da Ásia
interior, Ciro em pessoa assolava os da Alta Ásia, submetendo todos os
povos, sem esquecer nenhum. (60a)
"Quando Ciro colocou sob seu domínio a totalidade do continente,
atacou os assírios". (60b)
As designações "Alta Ásia" e "continente" parecem indicar o planalto do Irã, o que é reforçado pelas alusões anteriores aos bactrianos
e saces. A hipótese de Legrand (61) de que o "continente" deveria referir-se à Ásia Menor não parece correta, não só pelas objeções mencio-
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nadas, como pelo intervalo de tempo decorrido entre a campanha contra
Creso (546 a. C . ) e a campanha babilônica (539 a. C.), expressamente consignada Crônica Babilônica. (62)
O mais provável é que o intervalo fosse consagrado à conquista do
Planalto. Ctésias, aliás, divide as campanhas no Irã em duas partes:
uma anterior e outra posterior à conquista da Lídia (é preciso não esquecer que Ctésias omite a tomada de Babilônia pelos persas de Ciro).
A primeira teria sido feita, justamente, contra os saces e bactrianos e a
segunda contra os derbíquios, aliados a indianos, e em todas Ciro se tornara vencedor, embora na última delas tivesse sofrido um ferimento do
qual veio a morrer. (63). Xenofonte coloca a campanha de Ciro "conquistando todos os povos das fronteiras da Síria ou Oceano Índico", em
penúltimo lugar. (64) Como Heródoto (64) também admite uma outra campanha no Irã, após a conquista de Babilônia (64), é verossímil
que as lutas de Ciro contra os povos belicosos do planalto se tivessem
processado em duas etapas, terminando a primeira com a conquista
do noroeste da índia, que já encontramos mencionada na inscrição de
Beistum (65) como fazendo parte das regiões que Dario recebeu ao
subir ao trono.
Data, também provavelmente, da primeira, a expedição à Gedrósia,
mencionada por Arriano, (66) em que, como aconteceria mais tarde a
Alexandre, de retorno ao Irã, o exército invasor sofreria grandes perdas,
os bactrianos foram submetidos, ou pela força das armas ou, como o quer
Ctésias, (67) ao haverem sabido que Ciro casara-se com Amítis, filha de
Astíages, tornando-se assim, a seus olhos, legítimo sucesor do rei medo,
a quem reconheciam como senhor. Subindo depois à Sogdiana, onde
lutou contra os saces, luta nem sempre feliz e que parece haver terminado numa aliança entre ambos, (68) os persas construíram Cirópolis,
bastião avançado contra os povos das estepes. (69).
De volta à Pérsia, preparou a campanha contra Nabonide, que suscitara grandes descontentamente em Babilônia, com sua política religiosa, conseguindo aliados na Mesopotâmia. No décimo sétimo ano do
governo de Nabonide, o povo do mar inferior (golfo Pérsico) contra ele
se revoltou. Ciro passou à Mesopotâmia, venceu uma batalha em Rútu,
talvez a cidade de Rata, de Ptolomeu, situada ao sul de Babilônia, entrou
em Sipar sem combate, e o seu general Gobrias penetrou em Babilônia,
(70) sem encontrar resistência, a 16 do mês de Tamuz (junho de 539
a. C . ) .
Heródoto (71) e Xenofonte (72) dizem que Ciro tomou Babilônia
fazendo desviar o curso do Eufrates, surpreendendo os habitantes da
cidade. Na Ciropédia é também Gobrias quem, a mando de Ciro, dirige
as tropas persas na entrada da cidade (na Crônica Babilônica, a entrada
de Ciro dá-se dois dias depois da de Gobrias).
As referências que a Bíblia faz sobre a queda de Babilônia, inclusive as profecias que a anunciam, parecem ter sido escritas mais tarde.
(74) Não ha precisão nelas, apesar de estarem os judeus cativos em Ba-
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bilônia, na época da conquista. Em Daniel (75) mencionam mesmo
Baltazar (filho de Nabonide) como sendo o rei de Babilônia no momento da conquista e "Dario o medo" (sic) como tendo sido quem se apoderou da cidade.
Apôs a conquista, com o pleno apoio da classe sacerdotal, Ciro recebeu em Babilônia as homenagens dos povos vizinhos: "Todos os reis que
moram em palácios, nos quatro cantos da terra, do mar Superior ao mar
Inferior
todos os reis do Ocidente que vivem em tendas, trouxeram-me seu pesado tributo e, em Babilônia, beijaram meus pés". (76)
A inscrição parece documentar o domínio persa até a Arábia, Síria, Fen.
cia e Palestina e extremo sul da Mesopotâmia.
As campanhas de Ciro II parecem haver-se encerrado com a luta
contra os povos da Cítia, os massagetas de Heródoto, (77) os citas de
Diodoro da Sicília, (78) ou ainda os derbíquios de que nos fala Ctésias. (79)
Mas quer tivesse morrido numa campanha contra um deles, quer
tivesse terminado pacificamente seus dias, como o afirma Xenofonte,
(80) construirá um vasto império que se extendia no noroeste da índia
ao mar Mediterrâneo, das planícies do Turquestão, do Cáucaso e do mar
Negro ao mar de Omã, ao norte da Arábia e às fronteiras do Egito.
Com a morte de Ciro o Grande, subiu ao trono da Pérsia seu filho
(81) Cambises II (529 a . C . ) Dos adversários de Ciro restava apenas
um independente, o Egito. Heródoto menciona a intenção de Ciro de
realizar uma campanha contra Amásis, mas nada indica que ela se tenha
processado. (82) O Egito, entretanto, constituía uma grande potência e,
mais cedo du mais tarde, orientaria alguma coligação contra os persas.
Cambises preparou uma grande expedição que, com o auxílio dos árabes,
atravessou o deserto da Síria e entrou no Egito. (83) O novo faraó,
Psamético III, fora privado das forças de Polícrates de Samos que, antigo
aliado de Amásis, amedrontara-se com a potência crescente dos persas,
provocara um pedido de aliança a Cambises e pusera sua esquadra à
disposição dos iranianos. (84)
As fontes egípcias e persas são mudas quanto à batalha que se travou em Pelusa e terminou com a vitória dos persas (525 a. C.), mas
Heródoto, que esteve no Egito, menos de um século depois, e visitou o
próprio campo de batalha, recolheu dados suficientes para recompor os
principais episódios da luta. Vencido em Pelusa, Psamético recuou para
Mênfis, onde foi, finalmente, aprisionado por Cambises. (85)
Com a conquista do Egito, os líbios, Cirene e Barca submetem-se
expontâneamente aos persas, enviando-lhes presentes como. penhor de
subordinação. (86)
De posse do vale do Nilo, Cambises elaborou novos planos de conquista: para o sul, até as terras distantes dos etíopes "longa-vida" e, para
o oeste, até Cartago que desejava conquistar. A expedição contra Cartago não se realizou porque os fenícios, que constituíam o grosso da esquadra persa, se recusaram a lutar contra seus descendentes. Ao país
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dos etíopes "longa-vida" enviara espiões ictiófagos que conheciam a língua local, para que se inteirassem de suas condições de vida. Irritado
com as respostas dos etíopes, organizou uma expedição de conquista, da
qual destacou, em Tebas, um corpo destinado a apoderar-se do oásis de
Amom e a destruir seu oráculo. O exército que marchava para o sul foi
obrigado a voltar por falta de víveres e a coluna que se destinava ao
oásis de Amom, depois de ter atingido o local chamado Ilha dos Bemaventurados, um oásis a sete dias de Tebas, e dai partido rumo ao oráculo,
desapareceu para sempre, provavelmente varrida por uma tempestade
de areia. (87)
Apesar do insucesso das três expedições, a submissão do Egito, dos
líbios e das duas cidades da Cirenaica, representou um grande triunfo
para os persas. Cairá em seu poder o último grande estado do Próximo
Oriente e as terras da Núbia, os desertos da Líbia representavam boas
fronteiras naturais para o sudoeste do Império. Para lá daqueles limites
nem a belicosidade dos povos, nem as riquezas existentes, justificavam
os sacrifícios de uma conquista e uma ocupação.
De volta à Pérsia, Cambises foi surpreendido, na Síria, pela notícia
da revolta de um mago, a quem deixara a administração de sua casa.
Este, sabedor do assassinato do irmão de Cambises, Esmérdis, por ordem
do próprio rei, aproveitou-se de ter um irmão absolutamente igual a
Esmérdis, e do mesmo nome, para fazê-lo passar pelo morto e assumir o
trono. (88) Segundo a inscrição de Beistum, (89) Cambises suicidouse (o que poderia acontecer em uma das crises de loucura que Heródoto
lhe atribui). Segundo Ctésias (90) ou Heródoto, (91) Cambises feriuse involuntariamente e daí veiu a morrer.
Uurante algum tempo, o mago reinou sobre o Império, conciliandose os povos dominados por demonstrações de benevolência. (92)
Entretanto, sete grandes senhores persas das maiores famílias, havendo descoberto o embuste, dirigidos por um deles, Dario, filho de
Histaspes e neto de Arsames, o último rei do segundo ramo dinástico
dos Aquemênidas, assassinaram o mago (Esmérdis, segundo Heródoto,
Tanioxarces, segundo Ctésias, e Gaumata, pela inscrição de Beistum) e
colocaram Dario no trono. (93)
No primeiro ano (521 a. C.), grandes revoltas ocorreram em
várias regiões do Império e as forças de Dario tiveram de travar dezenove batalhas para extirpar a rebelião na Susiana, em Babilônia, na Média, na Armênia, na Sagárcia, na Partia, e Hircânia, na Margiana e na
Pérsia. (94) Dois anos mais tarde, duas revoltas novas: na Susiana e na
Cítia, ambas dominadas. (95)
A inscrição de Beistum menciona que Dario I dominou pessoalmente a revolta dos citas, aprisionou seu chefe e apoderou-se do seu
país. Teria sido esta a expedição contra os citas do Danúbio? Ctésias
(95) admite duas expedições contra os citas, na época de Dario I, a primeira comandada por Ariaramnes, sátrapa de Capadócia, e a segunda,
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pelo próprio rei, atravessando o Bósforo. Heródoto coloca a incursão
contra os citas europeus logo após a realizada contra Babilônia revoltosa (97). A inscrição de Beistum admite uma revolta da Susiana três
anos após a última rebelião em Babilônia e, a seguir, a insurreição da
(Jítia. (98) Como encontramos nos documentos oficiais persas referência
a mais de uma espécie de citas, é provável que a inscrição de Beistum
se referisse aos citas já dominados na época de Ciro, provavelmente aos
citas de barretes pontudos.
Após a extinção das revoltas, deve ter-se dado a organização do Império em satrapias (99) ou a sua reorganização, se aceitarmos a menção ao sátrapa Dadarses, em Beistum, (100) como prova de que já existiam; procedeu-se também à regularização do estabelecimento de guarnições persas em todas as regiões e à do sistema de enviados imperiais,
(101) enfim, à criação de uma estrutura administrativa que impedisse
a reprodução da ocorrência de revoltas generalizadas como as que acabavam de produzir-se.
A seguir. Dario I foi ao Egito, (102) onde numerosos documentos
(103) atestam a correção dos erros atribuídos a Cambises (517 a. C. ).
Assegurando a tranqüilidade da Lídia, Dario mandou matar Oroites, governador de Sardes, que o hostilizava, sem revolta aberta, desde
o início de seu governo. (104)
Depois, apoderou-se de Samos, a primeira de suas conquistas, segundo Heródoto (105), consolidando sua posição na Jônia.
Os persas realizaram ainda, então, uma expedição à Líbia e à Cirenaica, (106) que lhes permitirá consolidar seu domínio, já que a nova
lista de satrapias, redigida em Persépolis, a seguir da de Beistum, (107)
apresentará uma nova divisão, Putaia, que designará aquelas regiões.
Paralelamente, Dario I empreendeu sua primeira grande expedição,
a da Cítia européia, em que atacou os povos citas para além do Danú
bio. Realizando a política da terra devastada, os citas, com as vantagens que lhes davam o conhecimento do local, sua excelente cavalaria
e seus arqueiros, melhor armados que os persas (no dizer de Heródoto,
e Ctésias), colocam-se fora do alcance dos persas e dão a Dario uma
demonstração objetiva das limitações que a força do grande império
sol ria diante de certas condições geográficas e militares. (108)
As pequenas vantagens obtidas parecem haver permitido o domínio
de um diminuto núcleo de citas, (109) o dos povos da Trácia, a captura
de Perinto e o domínio dos peônios. (110) A conquista de Lemnos e
Imbros também ajudou a reforçar a posição militar dos Aquemênidas,
desde 511 a. C. (111)
Deve datar desses anos, a expedição que fez Cílax de Carianda, por
ordem de Dario explorando o curso do Indo até o mar, navegando depois
até Suez, num total de trinta meses. (112) Após a expedição, Dario submeteu os indianos, isto é, extendeu para o sul as regiões já dominadas
pelos persas, na índia, e que ele recebera de seus antecessores. (113)
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Ao lado do país de Gandara, que já figura na relação dos domínios persas
da inscrição de Beistum, (114) encontra-se o Hidus, (índia ou Sind)
na inscrição de Persépolis, datável de 513 a. C. (115)
Subitamente, em 499 a. C., iniciou-se uma grande revolta na Jônia,
dirigida pela única cidade que se aliara a Ciro antes da queda da Lídia:
Mileto. Heródoto a atribui à ambição de Hisitieu, então amigo comensal e conselheiro do rei da Pérsia. De Susa, induziu Aristágoras, tirano
de Mileto e seu genro, a revoltar-se, o que foi feito, apesar da opinião em
contrário de Hecateu, o historiador. (116)
Da Grécia, Atenas e Erétria enviaram-lhes auxílio, ao todo, vinte
e cinco navios, (117) Os jônios dirigiram-se a Sardes, incendiando a
cidade, inclusive o santuário de Cibele. Não conseguiram, entretanto,
apoderar-se da acrópole, onde estava uma forte guarnição persa comandada por Artafernes, sátrapa da Lídia e irmão de Dario I. (118) Os coligados ainda obtiveram alguns sucessos, como o controle do Helesponto,
a aliança dos cários e a dos cipriotas. (119)
Entretanto, sua desunião, a falta de tenacidade em seus propósitos,
iriam levá-los à derrota. Assim mesmo, ainda resistiram alguns anos.
Somente em 494 a. C. os persas obtiveram em Lade, uma vitória decisiva no mar e apoderaram-se de Mileto. (120) No ano seguinte, estava
extinta a rebelião. (121)
A expedição que Dario fará realizar em 492 a. C. contra os
gregos üa .Europa, é atribuída a um desejo de vingança, contra Atenas
e Erétria, pelo auxílio que haviam concedido aos rebeldes da Jônia.
(122) Todavia, é possível que a tentativa de conquista da Grécia fosse
uma continuação natural daquelas realizadas na Trácia. Assim, Mardônio, filho de Gobrias, passou o Helesponto a bordo dos navios e, depois, a expedição dividiu-se em duas partes, uma delas, sob o comando
do próprio Mardônio seguindo por terra, e a outra, formada pela esquadra, costeando as regiões invadidas. A frota conquistou Tasos e o exército submeteu os macedônios e, depois de uma grande luta, os trácios
briges. (123)
Infelizmente, a esquadra foi surpreendida por uma tempestade, nas
proximidades do monte Atos, e sofreu grandes perdas, avaliadas em trezentos navios. Como as tropas de Mardônio haviam sofrido grandes
baixas na luta contra os trácios briges, julgou-se de melhor alvitre regressar à Ásia, não sem alguns resultados positivos, que representavam
a consolidação do domínio persa ao nordeste da Hélade. (124)
Dario preparou uma nova expedição contra a Grécia e fez precedêla pelo envio de emissários às cidades gregas, pedindo submissão, simbolizada na entrega de terra e água, no que foi satisfeito pela maior parte
das cidades, principalmente pelas insulares. (125)
Desta vez, as forças persas dirigir-se-ão especialmente contra Erétria
e Atenas, que haviam auxiliado os jônios rebeldes. E' provável que haja
influído na decisão do grande rei os conselhos de Hípias, o ex-tirano de

Atenas refugiado no Império, que provavelmente convencera Dario de
que os seus amigos em Atenas se revoltariam quando chegasse a esquadra persa. (126)
A expedição embarcou na costa da Cilícia, comandada por Dátis,
um rnedo, e por Artafernes, sobrinho do rei. (127) Evitando a rota do
Atos, navegaram entre as ilhas os seiscentos navios da esquadra. Apoderaram-se de Naxos, pouparam Delos pelo seu caráter sagrado e tomaram reféns em outras ilhas.
Abordando a Eubéia, dirigiram-se a Erétria, tomando a cidade após
seis dias de combate. (129)
Faltava apenas a tomada de Atenas, para o encerramento da expedição punitiva. Dátis e Artafernes desembarcaram na Ática, sendo dirigidos por Hípias, que os acompanhara, à planície de Maratona. Lá, os
atenienses, ajudados por um pequeno contingente de habitantes de Platéia, inflingiram uma severa derrota aos persas, que perderam seis mil
e quatrocentos homens contra cento e noventa e dois gregos. Sete navios
ficaram também em poder dos atenienses. Após a derrota, os persas
reembarcaram e depois de haverem dobrado o cabo Súniom, aproximaram-se de Falero, esperando talvez a revolta anunciada por Hípias.
Como ela não se produzisse e o exército vencedor tivesse voltado para
cobrir a cidade, os persas retornaram à Ásia. (130)
O volume de perdas sofridas pelos asiáticos, embora muito maior
que o dos gregos, (131) era diminuto e a vitória teve, então, mais um
valor simbólico.
Dario I, decidido a submeter de vez os gregos, iniciou grandes preparativos para a formação de um grande corpo expedicionário que eliminasse qualquer possibilidade de resistência eficiente. (132) No quarto
ano de preparativos, o Egito revoltou-se contra Dario e, no ano seguinte,
quando se preparava para marchar contra os rebeldes, morreu. (133)
O reinado de Dario representa o fim da grande era de expansão
persa. Suas contribuições para o Império foram importantes, embora
não fundamentais como as de Ciro o Grande e Cambises. O sudoeste da
índia, Trácia e Macedônia, várias ilhas do Egeu e os etíopes vizinhos do
Egito (não os etíopes longa-vida), talvez submetidos pouco antes da
expedição de Mardônio à Trácia, a avaliarmos pelas inscrições deixadas
por Dario, foram os acréscimos do filho de Histaspes. À exceção, talvez,
da índia, mais densamente povoada e mais rica, eram, em geral, regiões
de valor predominantemente estratégico, postos de cobertura das partes
vitais do Império.
A ESTABILIZAÇÃO

A partir de Xerxes I, a tarefa dos soberanos Aquemênidas é principalmente a da conservação da unidade imperial. Embora sob seu governo se fizesse a maior ofensiva empreendida pelos persas, a tentativa
de esmagamento dos gregos, ela não obteve sucesso. Inicia-se o período
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de estabilização que irá até o fim do governo de Artaxerxes III e que se
subdivirá em três partes. A primeira, de luta declarada entre gregos e
persas (os gregos foram sempre os únicos adversários reais do império),
compreendendo o reinado de Xerxes I e uma parte do de Artaxerxes I,
Longimanos.
Na segunda, a política será de acordo tácito ou explícito com os
gregos, durante um período que vai de 449 a. C., da paz de Cálias, a
413 a. C., data do desastre ateniense na Sicília. isto é, dos quinze últimos anos do governo de Artaxerxes I, Longimanos, ao décimo segundo
ano do reinado de Dario II Notos.
A terceira fase será a de uma ativa ofensiva diplomática persa destinada a dividir os inimigos, apoiada, quando necessário, por ações militares localizadas. Inicia-se quando a fase final da guerra do Peloponeso,
com a exaustão dos contendores vai permitir à Pérsia servir de fiel de
balança entre os dois grupos que se debatem, com um dispêndio mínimo
de energias. E' claro que a costa ocidental da Ásia Menor será um dos
teatros de batalha entre os gregos, e as possessões do Grande Rei naquela
região estarão envolvidas na luta, mas o restante do Império gozará de
uma grande estabilidade, quando outras causas não alterarem sua tranqüilidade .
As lutas desse período nunca chegarão a se transformar em guerra
oficial entre os gregos e o Império. Poucos detalhes da luta serão significativos para o estudo da conservação do estado imperial persa, já que
são freqüentes as mudanças de controle das cidades gregas da Ásia, que
passam de mão em mão, com uma grande freqüência. A terceira fase
compreende os nove últimos anos de governo de Dario e os reinados de
Artaxerxes II, Mnemom e Artaxerxes III, Ocos, isto é, de 413 a.C. a
338 a. C.
Os curtos períodos de Arses e de Dario III, Codomano já representam a desagregação do Império.
Ao subir ao trono, o primeiro cuidado de Xerxes foi terminar
os preparativos para dominar a revolta do Egito, iniciada no ano anterior, mas só um ano depois pôde marchar pessoalmente para o vale do
Nilo e subjugá-la, deixando como sátrapa seu irmão Aquemenes. (133 b)
Em um documento do início de seu governo, fala de uma província agitada a que trouxe a tranqüilidade. (134) É possível que se
tratasse da Bactriana, (135) de onde seu irmão Masistes parece ter
vindo reivindicar o trono, contentando-se, entretanto, com as honras que
lhe foram oferecidas por Xerxes.
Uma revolta de maior importância foi a que Xerxes teve de enfrentar na Babilônia, (136) apesar de já haver sido governador da
cidade, em vida de Dario I. Ctésias diz que Xerxes recebeu a notícia
da morte de Zópiro, que provavelmente o substituirá no governo da
cidade, pelos babilônios, quando se achava em Ecbatana. A revolta foi
dirigida, a princípio, por um certo Bel-Simani e, a seguir, por Samas-
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eriba. Megabizo tomou a cidade, que teve suas muralhas destruidas.
seu templo Esagila demolido, sendo a grande estátua de ouro massiço
de Marduc, que Heródcto avaliou em doze côvados de altura, tomada
pelos persas. O saque do templo deve ter produzido riquezas enormes,
porque só uma outra estátua de Marduc com seus acessórios, pesava,
segundo Heródoto, oitocentos talentos de ouro. (137) É possível que
se desse então a união da Assíria e Babilônia em uma única satrapia. (138).
A seguir, talvez estimulado por Mardônio, o Grande Rei terminou
os preparativos para a expedição contra a Grécia. As forças dirigiramse para Sardes, de onde ganhariam, mais tarde, o Helesponto, transposto em uma ponte de barcos. Seriam avaliadas em mais de dois
milhões de homens, incluindo os contingentes da esquadra e sem mencionar os corpos auxiliares que os gregos da Europa iriam fornecer. (139).
Os Estados gregos do norte submeteram-se sem dificuldade. Mesmo
os que alimentavam desejo de resistência, como os tessálios, não lutaram porque as condições topográficas não permitiam nenhuma resistência eficaz. Além disso, os gregos do sul, a quem haviam solicitado
auxílio, negaram-se a combater após examinarem as condições do
terreno. (140).
A primeira linha de resistência foi estabelecida nas TermópUas.
em terra, e na ponta de Artemísiom, no mar, próximo ao desifiladeiro. (141). Apesar do aspecto heróico que assumiu a defesa de
Leônidas, com seu pequeno contingente, e das perdas muito maiores
dos persas, as Termópilas foram transpostas e Atenas tomada e incendiada, havendo a população ateniense se refugiado em Salamina. (142).
No mar, os gregos foram mais felizes. Não só os choques ocorridos em Artemísiom os favoreceram ligeiramente, como a esquadra
persa perdeu cerca de quatrocentos navios numa tempestade junto à
costa da Magnésia. (143). Assim, quando devido à ação de Temístocles os gregos ofereceram combate na posição extremamente favorável de Salamina, já haviam diminuído sensivelmente as desvantagens iniciais e puderam, com seu arrojo, obter uma grande vitória
naval. (144).
Xerxes, que assistira ao combate, puniu injustamente os comandantes fenícios e provocou o regresso dos navios fenícios e egípcios,
que constituíam quase a metade de sua esquadra. Em tais condições,
a volta do rei se impunha. (145).
O exército persa se deslocou para o norte. Mardônio, que havia
conseguido convencer a Xerxes a deixá-lo permanecer na Grécia com
um corpo de exército, ficou com os 10.000, os couraceiros persas, e
o grupo de l. 000 cavaleiros, aos quais reuniu, principalmente, tropas
medas, saces, bactrianas e indus. Escolheu também a maior parte dos
persas. O total de suas forças montava a 300.000 homens. (146).
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Xerxes transpôs o Helesponto com o restante das tropas, havendo
60.000 homens do exército de Mardônio acompanhado o rei até o
lado grego do estreito. (147).
Na primavera seguinte Mardônio desceu da Tessália e depois de
tentar um acordo com os atenienses veio travar combate com os gregos,
chefiados pelo espartano Pausânias, em Platéia. Erros de Mardônio e
superioridade dos hoplitas gregos em terreno acidentado (148) e na
luta corpo a corpo, levaram ao esmagamento de todo o exército persa,
exceto 40.000 homens que Artabazo conseguiu levar para o norte da
Grécia. (149).
Se excetuarmos as campanhas de Alexandre, Platéia foi a mais
importante derrota que os persas sofreram diante dos gregos e deve ter
influenciado os soberanos persas a assumirem, daí em diante, uma
atitude predominantemente defensiva. O grande valor da vitória grega
se deve a haver sido obtida contra um contingente formado ern grande
parte pelos próprios persas, entre os quais o contingente de Imortais,
os l. 000 homens de escol da cavalaria, e um corpo de infantaria persa
com couraças. (149). Nenhuma outra batalha demonstrou melhor as
deficiências do armamento defensivo persa diante dos hoplitas gregos,
em terreno favorável a estes. Embora o reinado de Dario I marque,
em conjunto, o fim da era expansionista persa, a batalha de Platéia
constituiu, de fato, o acontecimento militar que terminou, e de uni
modo sintomático, a última grande expedição expansionista persa.
No mesmo dia de Platéia, os gregos obtiveram uma vitória sobre
as forças persas em Mícale que, embora de muito menor significação
militar que a de Platéia, tornou possível a agitação das cidades da
Jônia contra os persas. (150).
As vitórias de 479 a. C. conduziram à formação de uma liga entre
as cidades gregas marítimas, a Confederação de Delos, obra de Aristides, cujo objetivo era a luta contra os persas. (151). O retraimento
de Esparta, provocado pelo caráter predominantemente marítimo da
nova fase da guerra, pelo aspecto estreito da política espartana e talvez pela desconfiança provocada entre os gregos diante da atitude de
Pausânias, (152) no comando dos aliados depois de Platéia, deu margem a que Atenas passasse a dirigir, sòsinha, a política anti-persa.
Entretanto, apesar da derrota, o prestígio do Império ainda continuava imenso, e uma das demonstrações disso é, sem dúvida, a tentativa que os dois grandes vencedores gregos, Temístocles e Pausânias,
fizeram para aproximar-se do Grande Rei, (153) havendo o primeiro
terminado seus dias em território imperial, hóspede e protegido de Xerxes que lhe havia atribuído a renda de algumas cidades. (154)
A luta se prolongou, no mar, por muitos anos, sem que nenhuma
ação decisiva se produzisse. Em 458 a.C, o ateniense Címom, à frente
de uma esquadra da Confederação, obteve, entretanto, uma vitória de
certa significação : aniquilou uma esquadra persa, de cerca de duzentos
navios e um exército, ambos sob o comando de Ariomandes, junto à

foz do rio Eurimedonte. Em conseqüência, os persas se retirasam, e o
Egeu, até a área de Chipre, ficou nas mãos dos gregos. (155).
Numa inscrição de Xerxes, em Persépolis, figuram dois novos
tributários, possivelmente conquistados por ele, os Daas e os Acaufaca. (156).
Em 464 a.C., Xerxes I e seu filho Dario morreram assassinados,
em uma conspiração de palácio, e subiu ao trono Artaxerxes I, apelidado Longimanos (157).
O novo rei teve de enfrentar, inicialmente, em 462 a.C., uma
revolta dos bactrianos, derrotando-os após duas batalhas. (158).
Ao mesmo tempo, um líbio, Inaros, se revoltou no Egito, sublevando a região de Sais. Outros rebeldes surgem, inclusive um príncipe,
Amirtaios (Amenárdis) . Inaros venceu e matou o sátrapa Aquemenes,
cercando os remanescentes das tropas gregas em Mênfis. (159).
Os atenienses mandaram uma frota auxiliar Inaros, mas Megabizo,
comandando um novo exército persa, e a esquadra fenícia, derrotou os
atenienses. Inaros, depois de dezoito meses de resistência, foi vencido
e levado para Susa. Os outros rebeldes foram também derrotados e o
novo sátrapa, Sarsamas, mostrou mesmo uma atitude conciliatória. (160).
Diante do desastre no Egito, os membros da Liga de Delos recolheram o tesouro dos confederados em Atenas, com medo da ameaça
persa. (161).
Entretanto, em 450 a.C., Címom derrota uma esquadra de navios cilícios e fenícios, entre Chipre e a Panfília, morrendo, pouco depois,
em Chipre, onde suas tropas obtiveram a vitória de Salamina. (162).
A seguir, abriu-se, a partir de 449 a . C . e até 413 a . C . um
período de equilíbrio entre gregos e persas, compreendendo o resto do
governo de Artaxerxes I (até 424 a. C.), os meses presumíveis dos
reinados de Xerxes II e Sogdiano (424 a. C.) e o reinado de Dario
Notos, até 413 a. C.
Muito se tem discutido (163) se foi celebrado em 449 a.C. um
tratado com o Grande Rei, negociado por Cálias, que estabeleceu que o
exército persa não se aproximasse da costa a mais de um dia a cavalo,
nem fizesse navegar navios grandes para além de Fasélis, renunciando ao domínio marítimo da costa ocidental da Ásia Menor, entre
Fasélis, na costa da Lícia, e as rochas Cianéias, na entrada norte do
Bósforo. (164).
Todavia, como diz Plutarco, se o tratado não existiu, as cousas se
passaram, na prática, como se houvesse sido celebrado. (165).
A fase que se iniciou em 449 a.C., irá permitir aos atenienses
estender sua Confederação à costa ocidental da Ásia Menor, desde
Fasélis até o sudoeste do Ponto Euxino. Para a Pérsia, abrir-se-á o
período mais tranqüilo de sua história, em que o único problema de
maior importância parece ter sido a revolta de Megabizo, (166) desprovida, aliás, de grande significação, quer quanto às suas causas, quer
quanto a seus resultados.
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Dario II, Notos, que começara a reinar em 424 a.C., viu-se, em
413 a.C., diante da grande derrota que Atenas acabava de sofrer, na
Sicília, com uma situação de tipo novo (167).
Não só as cidades da Confederação ateniense procuravam desligar-se da Liga, como Esparta tentava aproximar-se dos persas, talvez
a conselho de Alcibíades. Eritreu e Quios chegaram-se a Esparta e à
Pérsia, mais ou menos ao mesmo tempo. (168).
O império persa começou, então, um jogo diplomático que residia,
principalmente, em auxiliar as cidades gregas mais fracas (dentre as
mais importantes) contra as que, momentaneamente, se encontrassem
em posição mais forte ou a apoiarem aquelas que, embora em ascensão,
reconhecessem o domínio do Grande Rei sobre o maior número possível de cidades helênicas. Nesse jogo, vão ter um lugar destacado Tissafernes, sátrapa de Sardes, e Farnabazos, sátrapa de Dascílio. (169).
Três tratados são celebrados entre os persas e os gregos, em 312
e 411 a.C., todos vantajosos para o Grande Rei. No primeiro, conhecido pelo nome de tratado de Mileto e concluído em 412 a.C., os
espartanos, representados por Calcideus, reconheceram as pretensões dos
persas sobre "todos os territórios e todas as cidades que estão nas mãos
do rei e que estiveram na posse de "seus antepassados", o que era
admitir direitos persas sobre grande parte da Grécia continental. Em
compensação, os contratantes reconheciam como inimigos de cada um
os inimigos do outro, comprometendo-se a impedir que os atenienses
recebessem qualquer vantagem daquelas cidades e a não fazer a paz
em separado com Atenas. (170).
Em 411 a.C., Teramenes conseguiu adições ao tratado, que eram
um pouco mais vantajosas para os espartanos: a obrigação de auxílio
mútuo só vigorará em caso de guerra e não de revoltas; as tropas gregas
que se encontrassem em território persa, a pedido do Grande Rei,
seriam mantidas por ele, (171).
Como entre os peloponésios despertasse aversão o reconhecimento
do direito persa sobre cidades do continente, Tissafernes, por intermédio de Alcibíades, (172), tentou aproximar-se dos atenienses. Estes
não aceitaram suas condições, e o sátrapa voltou-se, novamente, para
os espartanos e, ainda em 411 a.C., celebrou, com eles, um terceiro
tratado, em que os direitos do rei eram reconhecidos apenas sobre as
cidades da Ásia. (173).
Em 404 a.C., com*a morte de Dario II, ocorreram dois fatos de
importância para o Império. O primeiro foi a secessão do Egito, que
permaneceria independente por todo o governo de Artaxerxes II e durante a maior parte do de Artaxerxes III, num total de sessenta e
um anos. (174).
A outra foi a derrota final de Atenas, na Guerra do Pelopo
neso, (175) que dará uma grande agressividade a Esparta, diante da
Pérsia. Já em 403 a.C., Lisandro realizou incursões na satrápia de
Farnabazos, embora fossem elas seguidas de desculpas, por parte de
Esparta. (176).
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Em 401 a.C., teve lugar a expedição de Ciro, o Jovem, governador da Ásia Menor, contra seu irmão, o novo rei, Artaxerxes II, para
privá-lo da coroa. Xenofonte, participante do corpo expedicionário,
contou seu transcorrer na Anábase, desde sua organização, ao auxílio
dos mercenários gregos, a morte de Ciro na batalha de Cunaxa e ao
retorno dos mercenários gregos à zona costeira da Ásia Menor. (177).
A seguir, Esparta enviou Tibrom à Ásia e depois Dercílidas, em
missão evidentemente hostil aos persas (178).
O Império aproximou-se de Evágoras de Chipre e do ateniense
Cônom. (179) Esparta enviou Agesilau à Ásia e o rei espartano obteve
algumas vitórias. (180) Mas os persas entregaram o comando de sua
esquadra a Cônom) e este, em Cnido (394 a.C. ), destroçou a esquadra
espartana. (181).
Dorieus e Timócrates foram enviados à Grécia, com dinheiro persa,
para levantar os outros gregos ontra Esparta. O próprio Cônom, vitorioso, trouxe a Atenas subvenções persas (182). Recomeçara o jogo de
equilíbrio de poder entre as cidades gregas, dirigido pelo Grande Rei.
O reconhecimento deste estado de cousas provocou, em 392 a.C., o
envio do navarca Antálcidas ao novo sátrapa da Lídia, Tiribazos, pelos
espartanos, na esperança de uma aproximação com Artaxerxes II. Um
verdadeiro congresso se reuniu em Sardes, incluindo também representantes de Atenas, Tebas e Argos. mas nada de positivo resultou dele, a
não ser um auxílio secreto de Tiribazos aos espartanos. (183).
Entretanto, a renovada expansão marítima de Atenas e, principalmente, seu auxílio a Evágoras de Chipre (momentaneamente rebelado
contra o Grande Rei) e aos egípcios (então separados do Império),
modificou a política persa. (184). Uma nova missão de Antálcidas
teve êxito. Farnabazos, o amigo dos atenienses foi chamado a Susa e
substituído por Ariobarzanes. (185) E em 386 a.C., na cidade de
Sardes, Tiribazos, depois de mostrar aos delegados de Atenas, Argos.
Corinto e Tebas, o sinete real que autenticava o edito com as determinações do rei da Pérsia, leu, perante eles, o conteúdo do rescrito : ''O
rei Artaxerxes acha justo que as cidades da Ásia lhe pertençam e também as ilhas de Clazômenes e Chipre e que, em compensação, se deixe
às outras cidades gregas, grandes e pequenas, sua autonomia, exceto
Lemnos, Imbros e Ciros que, como no passado, pertencerão aos atenienses. Aos que não concordaram com estas condições de paz, farei pessoalmente a guerra, com a ajuda dos que as aceitarem, sobre a terra,
sobre o mar, com minha frota e meu tesouro. (186)
Artaxerxes II aproveitou-se da tranqüilidade que lhe deu, momentaneamente, a paz de 386 a.C., para tentar, sem resultado, submeter
o lígrto. (187). Extinguiu, entretanto, a revolta de Evágoras de Chipre
e dominou, embora com dificuldade, uma rebelião dos cadúsios. (188)
A paz de 386 a.C. foi renovada em 371 a.C., nos Congressos
de Esparta e Delfos, (189) mas como desde 371 a.C. Tebas estivesse
em ascensão, os espartanos provocaram um novo Congresso, em Susa,

— 40 —

Lá, devido à ação do representante tebano, Pelópidas, o Grande Rei resolveu inclinar-se para Tebas e, em 367 a.C., diante de embaixadores
de Tebas, Esparta, Atenas, Lépreom, Arcádia e Elida, manteve a
"paz do rei" com condições que satisfaziam a Tebas e prejudicavam
Esparta e Atenas. Esta última ficava, entretanto, com o direito de
reclamar do rei condições que julgasse melhores. (189-a) No ano seguinte, o ateniense Timóteo foi à costa asiática à frente de uma esquadra
e obteve a revogação das condições impostas a Atenas. (190).
Pouco depois, entretanto, a inabilidade do rei provocou a revolta
de vários sátrapas, a qual degeneraria, em 362 a.C., numa rebelião
geral do Ocidente do Império contra o Grande Rei. (191) Os revoltosos chegaram a se aliar aos egípcios do faraó Tacos. (192) Só uma
revolta no Egito, contra Tacos, devido a uma reforma econômica que
o impopularizara, salvou o Império. Artaxarxes II entrou em acordo
com alguns sátrapas e puniu os restantes. (193).
Artaxerxes Mnemom morreu em 358 a.C., sendo substituído por
Artaxerxes III, Ocos. (194). O novo rei teve de enfrentar o problema
da ascensão da Macedônia, sob Felipe II, e parece haver conseguido
jogar com a rivalidade de Atenas e dos macedônios. (195).
Uma revolta de Artabazo, que, terminou pela reconciliação do
sátrapa com o rei, uma rebelião de Tenes, rei de Sídom, de pouca
duração, e uma insurreição dos cadúsios, foram problemas que resolveu bem. (196).
Como grande triunfo, em seu governo, contou-se, em 332 a.C., a
recuperação do Egito. (197).
Em 338 a.C., Artaxerxes III foi assassinado pelo eunuco Bagoas,
Arses, seu sucessor, depois de dois anos de reinado (338-336 a.C.),
foi também vítima do matador de seu pai. Subiu, então, ao trono
(336 a.C.), Dario III, Codomano. (198).
O FIM DO IMPÉRIO

No ano seguinte, Dario III era recebido, no Egito, como rei. Se <í
situação política na Grécia, durante os últimos anos, não se tivesse alterado profundamente em benefício de uma nova grande potência, que
teve a seu serviço dois homens extraordinários, o primeiro deles, notável organizador, grande diplomata e excelente general, e o segundo
um dos maiores chefes militares aue o mundo já conheceu, Felipe II
e Alexandre III da Macedônia, talvez o império persa, sob Dario III,
se recuperasse amplamente e pudesse durar ainda muito tempo.
Entretanto, o rei não estava à altura de seus contendores e era
muito tarde para agir. Desde 338 a. C. Felipe obtiver a sobre os gregos
a decisiva vitória de Queronéia, criara a Liga de Corinto, estabilizara
as cidades gregas e começara a organizar a cruzada helênica contra a
Pérsia. Em 336 a.C., quando foi assassinado, sua guarda avançada já
havia passado, sem obstáculos, para a Ásia Menor. (199).
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Somente em 334 a.C., pôde Alexandre transpor o Helesponto. Em
Grânico, aguardava-o um exército persa, a que venceu. Fracamente
apoiado no mar, caminhou pela costa para cortar as bases de apoio
da esquadra adversária, dispersando, mais tarde, seus navios. Depois,
penetrou profunda mas lentamente pelo planalto. No ano seguinte
chegou à entrada da Síria, em Isso, onde iria encontrar Dario III, em
pessoa, à frente de um exército numeroso. As novas forcas persas
também foram vencidas. (200) A seguir, emprendeu a conquista da
costa da Fenícia e Palestina, principais bases da esquadra inimiga. Depois, marchou para o Egito, onde não teve dificuldades em ser recebido
como triunfador. (201).
Embora só dois anos depois de Isso viesse a enfrentar novamente
Alexandre, em Arbelas (331 a.C.), Dario III não soube organizar uma
força capaz de deter o macedônio ou não esteve à altura do gênio militar de seu adversário. Derrotado, fugiu para Ecbátana, de onde se
deslocou, meses depois, para leste, já sem exército, à notícia da aproximação do conquistador, e foi assassinado em plena fuga, por seu
sátrapa Bessos. Assim, em 330 a. C., com a morte do último Grande
Rei, extinguiu-se o Império Persa. (202).
O sonho de Alexandre era, entretanto, chegar até onde haviam
atingido os Aquemênidas, incluir em suas fronteiras as regiões mais distantes dominadas pelos persas. Assim, continuou até a índia, e só
retornou à Pérsia em 325 a.C. . No ano seguinte, entrou em Susa, de
volta, onde começou a tomar as medidas para fundir gregos e povos do
império persa em um grandioso e estável estado imperial. Em 323 a.C.,
deslocou-se para Babilônia, que desejava transformar em sua capital, aí
morrendo ainda no mesmo ano. (203).
A morte de Alexandre marcou o início da desagregação do império
macedônico. De seus generais, nenhum esteve à altura de continuar a
obra que iniciara. O gênio dos Grandes Reis não tivera seguidores.
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ELEMENTOS BÁSICOS DA POLÍTICA IMPERIAL
A) COMUNIDADE PERSA

A presença de populações novas, ao norte do Irã, nos fins do segundo milênio a.C., com caracteres físicos diversos dos das populações
locais e com um tipo de civilização também diferente, é atestada por
numerosos achados arqueológicos (l). O pesquisador encontra-se em
presença de uma população braquicéfala, de pastores nômades, cavaleiros, dotados de um acervo de bens de cultura material relativamente
abundante e original e de hábitos funerários próprios. (2).
A partir do século IX a.C., as inscrições reais assírias nos permitem
identificar os invasores de alguns séculos atrás, com os Pársuai e Mádai,
cujos nomes de chefes revelam pertencerem à grande comunidade
de língua ariana, que se formou na idade do bronze, no sudeste da
Europa, e que começou a deslocar-se, em grandes movimentos migratórios, por volta de 2.000 a.C. (3).
Os medos estabilizaram-se desde o século IX a.C. pelo menos, na região de Hamadã, no Aderbadjã do Avesta ou Atropatene dos gregos, que
é o Azerbajã atual. Os persas, colocados no século IX a. C. a oeste
do iago de Urmia, deslocaram-se para o sul, encontrando-se no fim
do século VIII a.C. numa região denominada Parsumas, que talvez
possamos identificar com o Luristã atual, conquistando, a seguir, a
região de Anzã (em que somos inclinados a ver o atual Cusistã) e
Parsa (o Fars da Pérsia moderna). (4).
A partir de meados do século VI a. C., tais comunidades, devido
ao papel extremamente importante que passaram a exercer na histórida Antigüidade, com o início de uma brilhante política expansionista,
foram jogados à plena luz da História.
Não existem, todavia, elementos que nos permitam recompor com
grande facilidade e abundância de detalhes seus caracteres e sua vida,
das origens à época de Ciro II.
Eugène Pittard chega mesmo a declarar que é impossível afirmarmos se os medos e persas, na época de seu poderio, eram unidades
antropològicamente homogêneas ou constituíam uma reunião de populações iranizadas. (5). Raymond Furon, tentando formar um juizo
mais ou menos preciso sobre os caracteres étnicos dos grupos atuais da
Pérsia, após consultar uma exaustiva bibliografia, concluiu pelo carátei
contraditório da documentação. (6).

Não obstante, os dados de várias naturezas que nos chegaram da
Antigüidade, podem levar-nos a conclusões dotadas de um alto grau
de verossimilhança.
Sob o ponto de vista antropológico, já vimos que as populações
que invadiram o planalto, no fim do segundo milênio antes de Cristo,
são arianas. A língua em que está redigida a parte mais antiga do
Avesta e aquela dos documentos sassânidas são línguas arianas. Também ariana é a linguagem das inscrições aquemênidas que chegaram
até nós. (7).
O Vendidad, única parte do Avesta primitivo que chegou completo
até hoje, em seu primeiro capítulo, fala no Airiana-Vaeja, que seria, segundo a tradição avéstica, o local mais antigo habitado pelos grupos
arianos que invadiram o Irã, de onde teriam emigrado devido ao frio.
A seguir, enumera as várias etapas do movimento migratório, mencionando lugares, dos quais muitos parecem identificar-se com regiões do
Irã e da índia. (8).
O Avesta está cheio de referências às lutas de toda a espécie que
os arianos tiveram de travar, quer com os fenômenos naturais, quer
contra os povos que encontraram no Irã, considerando todos os obstáculos como demonstração do Mal. (9). É possível que esse antagonismo constante seja um sintoma, não só da dura oposição que sofreram,
como da separação que persistiu entre conquistadores e povos autóctones .
As inscrições numerosas de monarcas aquemênidas que se afirmam
persas, de raça ariana, parece acentuar a continuidade da separação não
só entre os dois grupos, arianos e não arianos, mas também entre os
persas e arianos não persas. (10).
Fisicamente, os persas representados nos baixos-relevos aquemênidas se assemelham aos tipos dominantes dos grupos arianos, sem a
mescla evidente com as populações locais que sofreram os arianos
na índia. (11).
A comunidade persa deveria fisicamente parecer-se com outros
grupos arianos, medos, bactrianos, partas, árias, que invadiram o planalto
simultaneamente. (12) A separação ostensiva do grupo persa, que
observamos nas inscrições dos aquemênidas, parece ter, principalmente,
um objetivo político.
Heródoto diz que os persas se dividiam em várias tribos: Pasárgados, Maráfios, Máspios, Pantálios, Gennânios, Daas, Mardos, Drópicos
e Sagáicios. Considera as três primeiras como as mais importantes, sendo
elas as que acompanharam Ciro II em sua revolta contra os medos
(seriam as que habitavam, ento, o Parsúmai e o Ánzã?) . Da tribo
dos Parárgados saiu a dinastia dos Aquemênidas) (13).
O Avesta deixa entrever em seu vocabulário, suas comparações,
que a sociedade de que nasceram suas concepções religiosas era uma
comunidade agrícola, saída recentemente de uma fase pastoril, num. estágio econômico não muito adiantado, com divisões da população que
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iam da família ao clã, deste à tribo e desta ao povo, compreendendo,
territorialmente, as seguintes divisões: casa, aldeia, distrito e país. (13).
E verdade que dentro do próprio Avesta há indicações de uma
evolução dos grupos arianos. Nos Gatas, por exemplo, o prenome é seguido de uma designação que lembra mais um nome de clã, enquanto
que nas partes mais recentes do Avesta são evidentemente nomes de
família. Já nas inscrições Aquemênidas, a norma é, após o nome, dar o
nume do pai e o da nação a que pertence o indivíduo, modificação que
é bem sintomática da evolução realizada. (15).
Tais comunidades ainda pouco diferenciadas, deveriam servir-se
dos processos agrícolas normais no Irã, como o da irrigação por meio
de canais subterrâneos ("canats") que iam buscar a água em poços, à
beira das montanhas. (16).
.Exceção feita das planícies costeiras do Cáspio, o planalto é uma
zona de f raça pluviosidade. (17). Somente o Ela, constituído em
parte por terras aluvionais, que são um prolongamento da Mesopotâmia, pode, com chuvas escassas, manter um grau alto de fertilidade. (18). Regiões consideradas "ricas" no Irã de hoje, mal dão
para o camponês matar a fome. (19).
A sobriedade dos persas primitivos era aliás conhecida na antigüidade. Xenofonte diz que sua dieta normal era formada de pão e
agrião, tendo como bebida a água pura, alimentação que só se modificava
por ocasião das caçadas. (20).
E provável que, como o quer Heródoto, algumas tribos persas se
dedicassem à agricultura, enquanto que outras se consagravam ao pastoreio, de acordo com as possibilidade das regiões que habitavam. (21) .
O clima seco do planalto, deveria tornar saudável a vida dos persas
e os hábitos de equitação dar-lhes a rijeza e as qualidades militares que
Jhes seriam úteis mais tarde.
A opinião de Xenofonte de que os persas, até a época de Ciro II,
não possuíam cavalos e não sabiam montar, (22) é amplamente desmentida pela inscrição da tabela de ouro de Ariaramnes: "Este país de
Farsa, provido de belos cavalos e de homens bons, foi o deus Aura
Mazda que me deu. Eu sou o rei deste país. (23).
A vida rude mas saudável dos persas, suas qualidades militares,
eram elementos de valor nas mãos de um grande chefe de guerra. Sem
tais caracteres, desenvolvido por um sistema adequado de educação,
não teria sido possível, a Ciro II e a seus sucessores, a criação do
grande império.
Mostrando o perigo da guerra contra os persas e a sua inutilidade,
faz Heródoto um nobre lídio dizer a Creso: "Oh! rei, tu te preparas
para marchar contra homens que usam calças e o resto do vestuário
<Je couro, que não comem à medida de seus desejos, mas o quanto lhes
é possível, já que habitam um país pedregoso; homens que não usam
vinho e apenas bebem água e desconhecem guloseimas. (24).

Todavia, em nenhum outro trecho de autores antigos está mais bem
contida a convicção da relação existente entre o poderio dos persas e as
duras condições de vida de seu país, do que a passagem com que Heródoto encerra, sem dúvida deliberadamente, as suas "Histórias":
"Foi o avó deste Artaictes, chamado Artembares, que submeteu aos
persas uma proposta, por eles prontamente aceita e assim apresentada
a Ciro. — "Já que Deus derrubou Astíages e deu o governo aos persas
e a ti, principalmente, oh! Ciro, deixa que abandonemos esta terra,
pois ela é pobre e rude, e escolhamos um outro país melhor. Muitos
existem em torno de nós, alguns mais próximos, outros mais distantes;
se tomarmos algum deles os homens nos admirarão mais que agora.
Quem, detendo o poder, não agiria assim? E quando teríamos uma oportunidade melhor que agora, quando somos senhores de tantas nações e
governamos toda a Ásia?"
"Então, Ciro, que não apreciara muito o conselho, disse-lhes que
poderiam assim proceder, se o desejassem, mas que não pensassem que,
em tal caso, poderiam continuar como governantes, mas deviam preparar-se para serem dirigidos por outros, já que países suaves formavam
homens delicados, não havendo regiões que produzissem frutos deliciosos e, ao mesmo tempo, homens de espírito guerreiro. Assim, os persas
partiram com sua opinião modificada, confessando que Ciro era mais
sábio que eles; e preferiram viver em uma terra rude e exercer a chefia,
a cultivar planícies e ser escravos de outros. (25).
Mas, sem dúvida, os persas admitiam que a perda da condição de
dirigentes não se produziria apenas com a mudança para regiões de
climas suaves e de produção abundante. Assim, no dizer dos antigos,
criaram um sistema de educação que conservasse as velhas virtudes de
antes da conquista: sobriedade, hábitos higiênicos, qualidades militares
e educação moral, que os tornavam aptos para a direção. A educação
em conjunto criava neles, desde cedo, um grande espírito de solidariedade. (26).
"Dos quinze aos vinte anos de idade, eram ensinados a usar o arco,
a lançar o dardo, a andar a cavalo e a falar a verdade", diz Estrabão, (27) quase com as mesmas palavras que Heródoto o fizera. (28).
Toda a Ciropédia é um panegírico à educação persa, cujo maior
produto — esta é a sua tese — foi Ciro, o Grande. Embora o caráter
didático do livro possa ter levado o autor a idealizar as instituições
persas, no que diz respeito à educação, não resta dúvida de que muito
do que é ali descrito concorda com o espírito religioso do mazdeismo,
com as inscrições aquemênidas, com os hábitos judiciários dos persas,
com suas virtudes militares, muitos dos quais, constatados freqüentemente pelos gregos, inclusive pelo próprio Xenofonte.
Tudo leva a crer na existência, entre os Aquemênidas, de uma política que mantivesse e desenvolvesse, na comunidade persa, as qualidades militares e de direção, reforçando também seu espírito de grupo,
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para que ela se transformasse assim no centro de sustentação de um
vasto Império.
Ã medida que alguém se aprofunda na história dos Aquemênidas,
um maior número de fatos parece confirmar o alto juízo que os gregos,
os maiores adversários dos persas, faziam de suas qualidades pessoais,
qualidades que eram reflexos dos caracteres gerais da coletividade a
que pertenciam.
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B) A ESTRUTURA MILITAR

O Estado persa foi, antes de tudo, uma criação militar. Nascido
da conquista, em todo o tempo, necessitou da força das armas para se
manter.
O povo dominador constituiu-se em um escol guerreiro, sob o qual
repousava, principalmente, o ônus da formação e manutenção do Império. (1). As virtudes militares estavam entre as mais altas. (2).
Onesícrito leu a inscrição do túmulo de Dario: "Eu fui amigo dos meus
amigos; como cavaleiro e arqueiro fui superior a todos; fui o melhor
dos caçadores; todas as cousas eu pude fazer". (3)
A inscrição de Nacch-i-Rustã alardeia a extensão das conquistas e os
feitos do guerreiro persa: "E se tu pensares que eram poucos os países
que Dario, o rei, possuiu, olha para a imagem dos que estão suportando
o meu trono e tu os conhecerás; assim, saberás que a lança do homem
persa foi muito longe; assim saberás que o homem persa lutou contra
seus adversários, muito longe da Pérsia". (4).
As extensas regiões do império tinham sido conquistadas graças
aos bons guerreiros e aos bons cavalos. Repetindo, parcialmente, a
inscrição de seu antepassado Ariaramnes, disse Dario I, no texto que
documenta a fundação de seu palácio em Susa: "Aura Mazda, o maior
dos deuses, foi quem me criou, quem me deu este grande reino, de belos
homens e bons cavalos". (5).
Uma das cousas que chama a atenção, na organização militar persa,
é que eles se constituíam como minoria guerreira, formando um exército
permanente, em tempo de paz, aumentado pelo recrutamento, em seu
país, por ocasião das lutas, e auxiliado por contingentes das regiões
dominadas. (6).
Há duas razões básicas para a criação de um tal tipo de estrutura : demográfica e política. A primeira reside no pequeno número
dos persas, especialmente se comparados com as grandes massas humanas dos países dominados. Xenofonte diz que eles eram 120
"Mi. ('/). E de supôr-se que esse número se referisse aos homens
válidos e não ao total da população, pois se tantos fossem todos os persas, pelo menos a metade seria composta de mulheres (o que é um
cálculo otimista para um povo guerreiro) e poucas dezenas de milhares
constituiriam os homens em idade militar. De qualquer modo, associaram-se em suas forças, desde a queda de Astíages, a seus irmãos de

raça, os medos, de quem, diziam os antigos, copiaram o armamento, e
outros costumes. (8). A história menciona numerosos medos no comando de contingentes persas. Harpagos, o grande general medo que
traíra Astíages. parece haver tido um papel destacado na campanha
contra os lídios. (9) Terminada a conquista de Sardes, Ciro II manda
o medo Mazares empreender a conquista do resto do ocidente da Ásia
Menor e, por morte dele, envia, da Alta Ásia, Harpagos para substituí-lo. (10) Dátis, um dos comandantes da expedição contra Atenas,
sob Dario I, era medo e partilhava a direção com Artafernes, sobrinho
neto do rei.
Os persas eram, principalmente, lanceiros e arqueiros. (11). Haviam conservado de seu período de pastores das estepes euro-asiáticas,
a preferência pelo cavalo e pelas armas de arremesso. Arqueiros e
lanceiros, levemente armados para a defensiva, constituíam sua maior
força. (12). Tropa excelente para as regiões onde a cavalaria pudesse
manobrar facilmente, onde o inimigo pudesse ser contido à distância
e dizimado pelas setas e lanças. Os antigos falam em um corpo de inlantaria persa, armado de pequenos escudos e protegidos por uma
couraça de escamas de metal. (13). Ignoravam os elmos e seus
escudos eram muito menos sólidos que os dos gregos. (14). Seu armamento era essencialmente adequado para a ofensiva.
Suas longas vestes eram uma desvantagem sensível para os combates corpo a corpo com tropas fortemente protegidas, como os hoplitas
gregos. (15). Faltava-lhes talvez o hábito de combater em filas cerradas como a infantaria pesada helênica, cujos soldados formavam u'a
massa compacta, unindo seus escudos, cuidando-se para não se separarem, obrigando-se a uma disciplina maior para agirem em conjunto.
J£m Platéia, além de manobrarem em um terreno favorável aos gregos, (16) não tiveram nem a prudência nem a habilidade de seus adversários. Diz Heródoto: "Os bárbaros muitas vezes tomavam as lanças
dos gregos e quebravam-nas; pois em ousadia e em espírito belicoso não
eram em nada inferiores aos gregos; mas estavam sem escudos e muito
abaixo do inimigo em habilidade". E, mais adiante: "Suas roupas leves
e a falta de escudos eram da maior inconveniência para eles, pois tinham de combater contra homens pesadamente armados, enquanto não
dispunham de nenhuma defesa daquele tipo. (17).
Ainda assim, as qualidades militares dos persas teriam superado,
talvez, aquelas deficiências, se Mardônio tivesse esperado que os espartanos abandonassem a proteção que lhes dava o terreno acidentado. (18)
E, mais tarde, nas campanhas de Alexandre, apesar de disporem os
macedônios de uma cavalaria pesadamente armada manobrando harmônicamente com a falange, e do gênio incontestável do conquistador,
se tivessem os persas um grande chefe, pelo menos em Arbelas teriam
sido vencedores. (19).
De qualquer modo, suas vitórias permitiram-lhes construir um
grande império e sua fama não se limitava à Ásia. Os espartanos, ao
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chegaram atrasados para a batalha de Maratona, quiseram ver os cadáveres dos "medos", cujo renome atemorizava os povos. (20).
U mais célebre dos corpos persas era, sem dúvida, o dos Imortais,
assim chamado porque era sempre mantido com os seus efetivos, 10.00Ü
homens, completos. O caráter de guarda do rei, deve ter sido uma
razão, não menos poderosa que seu valor, para a celebridade de que
gozavam. (21).
Aenofonte atribui a Ciro a criação dos Imortais. Quando o Grande Rei, conquistada Babilônia, sentiu necessidade de uma guarda
pessoal, organizou um corpo de 10.000 homens, a serem escolhidos
entre os persas, cuja vida dura os levaria sempre a considerar como
vantajosa a nova ocupação. (22) Ao descrever as tropas persas de
Aerxes l, em marcha para o Helesponto, quando da campanha contra
os gregos, Heródoto menciona os 10.000 que compunham os Imortais,
referindo-se ao luxo de suas vestes, dizendo-os escolhidos entre todos
os persas e gozando do privilégio de ter um comandante à parte,
Hidarnes, independente dos outros generais. Heródoto faz preceder os
10.000 de um corpo selecionado da nobreza persa, também de lanceiros, composto de mil homens e descreve outros mil lanceiros escolhidos entre todos os persas. Assim, ao todo, doze mil lanceiros, novo
mil dos quais tinham na parte inferior de suas lanças romãs de prata,
dois mil ostentando romãs de ouro e mil maçãs de mesmo metal (os
mais nobres). Quanto à cavalaria persa, seu número era, então, também, aoze mil: um corpo de 10.000 e dois de um milhar de homens.
A infantaria comum, com suas tiaras de feltro, suas couraças de escamas,
seus escudos incomuns, punhais, dardos e arcos, copiados dos medos,
ali também se achavam. (23) Alguns séculos depois, Estrabão, já na
época parta, nos descreverá, semelhantemente, a infantaria persa. (24)
Os persas eram excelentes cavaleiros. As incrições Aquemênidas
mostram, desde Ariaramnes, (25) que Xenofonte não tinha razão em
dizer que os persas só começaram a montar na época de Ciro, o Grande.
W ao eram apenas os medos que tinham bons cavalos (os cavalos niseus,
célebres na Antigüidade, por sua beleza e excelência), nem apenas
eles sabiam usá-los. Era, entretanto, uma cavalaria levemente armada,
cie arqueiros e lanceiros. Somente os partas irão ter uma cavalaria
pesada. Todavia, os cavaleiros persas gozaram de um justo renome
no mundo antigo e correspondiam a uma necessidade, no seu meio,
respondendo às características do povo que a usava. (27) Outros povos afins, no Irão, possuíam cavalaria do mesmo tipo. (28) Como
cavaleiros, aliás, os persas encontrariam nos citas seus maiores rivais.
Arriano refere-se (29) às derrotas sofridas por Ciro II diante dos saces
(nome por que eram conhecidos os citas, entre os persas), declarando
náo saber se eram devidas à natureza difícil do terreno ou à superioridade militar dos citas daquela região. Heródoto (30) atribui a
morte de Ciro, o Grande, aos massagetas, um povo evidentemente cita,
e, narrando a campanha de Dario I entre os citas europeus, declara
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que a cavalaria destes era superior à dos persas,mas que os citas se
retiravam diante da infantaria inimiga. Naturalmente, a ação conjunta
das duas armas eliminava a vantagem inicial dos arqueiros montados
agindo em seu próprio meio, terreno ideal para suas manobras. Ctésias (31) afirma que Ciro, o Grande, chegou a cair prisioneiro dos
saces, havendo depois se tornado aliado deles. Quando Mardônio escolheu o escol das tropas de Xerxes I para realizar na Grécia uma
nova campanha, incluiu nele a cavalaria sace, ao lado da cavalaria
meda. (32). Xenofonte atribui papel importante à cavalaria dos hircânios na luta de Ciro II contra os mesopotâmios. (33).
E possível que, a princípio, os persas dispusessem de corpos de cameleiros, como os que Harpagos aconselhou Ciro a colocar diante da
cavalaria lídia. (34) Os persas devem, aliás, ter aprendido com os
vários povos da Ásia outros expedientes de guerra, a arte de sitiar cidades, de construir máquinas, etc.
Atribui-se a Ciro, o Grande, o aperfeiçoamento de carros de guerra
e a construção de torres móveis, contendo cada uma vinte homens, puxadas por oito juntas de bois, para empregar, em combate, na Ásia
Menor. (34). O medo Harpagos usou elevações artificiais de terra
para conquistar as fortificações da Jônia e regiões vizinhas. (35) Os
persas tomaram Babilônia várias vezes, embora a tradição sempre atribuísse a conquista da cidade a estratagemas. (36).
A engenharia persa realizou obras dignas de menção, como a ponte
de navios sobre o Helesponto, a construção do canal no Monte Atos, a
estrada estabelecida na Trácia. (37)
O serviço de intendência devia funcionar primorosamente, para
manter em campanha durante meses, tropas compostas de grand.es contingentes, cuja reunião era obra de anos, mesmo se admitirmos como
exagerados os números atribuídos aos exércitos persas em certas campanhas: 1.800.000 homens na passagem do Helesponto, 600.000 homens em Isso, etc. (38).
Para manter, com mais facilidade, os povos dominados, os reis
persas estabeleciam guarnições locais, formadas exclusivamente por
persas (a não ser em casos excepcionais, como parece ser o da guarnição
de mercenários judeus em Elefantina) a mando de um "caranos", independente do sátrapa regional. (39) Para os últimos tempos do Império
encontramos freqüentemente os sátrapas dirigindo os exércitos em suas
províncias, como ocorreu comumente no século IV a. C. (40). Às
vezes, o comando de uma grande região era dada a um general, como
foi o caso de Ciro, o Jovem, na Ásia Menor, no fim do século V
a. C. (41).
A maior parte dos comandos cabia a persas de alto nascimento,
inclusive aos da própria família real. A relação de comandantes na
campanha de Xerxes contra a Grécia, os nomes dos chefes persas mortos em Arbelas, mostra que eles consideravam como uma honra e um
dever a luta na primeira linha de combate. (42) Heródoto narra a
indignação de Xerxes I, antes de passar o Helesponto, contra um lídio
riquíssimo que o hospedara, por este lhe haver pedido a isenção de um
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dcs seus filhos para a campanha que se ia travar. O rei, diante da
solicitação de tal privilégio, quando ele, seus parentes e amigos, se encontravam, por dever, incorporados à expedição, mandou que se punisse
com a morte aquele para quem se pedira a medida de exceção. (43)
Havendo conquistado o ocidente da Ásia Menor, a Fenícia, a Palestina e o Egito, os persas encontraram-se com o problema da defesa de
suas costas. Sendo, caracteristicamente, um povo continental, não procuraram adatar-se ao mar. Preferiram servir-se das esquadras dos povos
dominados, dando ao mais importante deles, o fenício, uma situação de
autonomia privilegiada. Como a tática predominante nos combates marítimos era a abordagem, provavelmente embarcavam nos navios aliado?, como o fizeram na expedição de Xerxes contra a Grécia, contingentes de forças terrestres. Fenícios, egípcios, cipriotas e jônios da
Ásia eram os maiores esteios do poder marítimo dos persas. Na esquadra de Xerxes, aquelas regiões contribuíam com 650 navios, dos l. 207
que compunham a frota, isto é, um pouco mais da metade. De um modo
geral, o sistema provou eficiente e, dentre os aliados, os fenícios forafg*
os mais fiéis. (44)
Embora não desejando criar uma grande esquadra própria, os persas estimularam as grandes viagens e procuraram servir-se do mar como
meio de ligação entre as várias regiões do Império. Cílax de Carianda,
depois de descer o rio Indo, a mando de Dario I, navegou até o estreito
de Suez, perto do qual o Grande Rei mandou construir um canal de
Nilo ao mar, a rigor, ligando o Mediterrâneo ao Oceano Indico. (45)
Heródoto narra a viagem de um persa, da família dos Aquemênidas,
Sataspes, que, para fazer perdoar por Xerxes I um crime que cometera,
tentou realizar o périplo da África, em sentido inverso ao da viagem dos
tenicios a mando de Necau II. Pela descrição de Heródoto, parece que
Sataspes chegou até o país dos pigmeus, na altura do Congo, daí regressando ao Mediterrâneo. (46)
Em síntese, os persas possuíam naturalmente, em razão de seu
próprio tipo de vida, qualidades militares em alto grau, que estimularam
e mantiveram através de um sistema de educação apropriado, qualidades que outros atestaram, na Antigüidade. Seus sistema de combate
e de armamento era uma adaptação daqueles que usavam antes da
expansão e provou eficiente na maior parte de suas campanhas. Constituiam-se em grupo militar permanente e serviam-se dos corpos auxiliares para evitar perdas excessivamente severas, incompatíveis com o
seu pequeno número. Em tudo, revelavam uma sábia política militar.
Sua queda, no terreno militar, deve-se principalmente à ausência
de um grande chefe na época da conquista macedônica que pudesse
opor-se ao gênio militar de Alexandre, à existência de um novo tipo de
exército, extremamente eficiente, a falange macedônica, agindo harmômcamente com uma cavalaria pesada e, talvez, a diminuição dos efetivos persas depois de mais de dois séculos de luta pela hegemonia.

B) A ESTRUTURA MILITAR : NOTAS
(1) e (2) Veja-se o caráter militar ,da educação persa descrita por Xenofonte,
l.irop., l, 2 e que está visível em toda a obra. As sínteses que Estrabão, 15.3.18, e
rleródoto, l, 136, fizeram da educação dos persas, também acentuam a importância das
qualidades militares.
(3) Estrabão, 15.3.8.
(4) Dario, Nacch-i-Rustã, a.
(5) Documento da fundação do palácio de Dario, em Susa.
(6) Xenofonte, na Ciropédia, III, 2, menciona os medos e armênios, formando o
ej;ercito, com os persas, na luta com os caldcus. Ciic dá um grande valor à colaboração
dos cavaleiros hiicânicos, cadúsios e saces (IV, 2 e V, 3) . Em Maratona, o centro do
exército de Dátis e Artafernes é ocupado pelos persas e saces (Heród., VII, 113). K
ei.orme o número dos povos que compõem o exército de Xerxes, que vai lutar corstr:>
w gregos (Heród., VII, 61-80). Em Grânicq, o contingente de cavalaria persa é ajuilado por um número quase equivalente de infantes mercenários gregos (Arriano, L, 14) .
li em Arbelas, Arriano enumera vinte povos combatendo ao lado dos persas (III, 11).
( /) Cirop., I, 2. Mesmo que admitamos que esse número represente apenas o da*
ioiças persas,é pequeno, comparado com os oitenta milhões de habitantes que formariam
a população do império. (A. W. Ahl, Outline of Persian History, New York, 1922, p. 16).
(3) Heród., III, 84; VII, 62.
(9) Heród., I, 80.
(10) Heród., I, 156 e 162.
(11) As frisas dos palácios de Persépolis e Susa, as moedas e os sinetes persas o
demonstram. A inscrição do túmulo de Dario I, em Nacch-i-Rustã, é uma demonstração
disso. Também Heród., VII, 40 e 61.
(12) Descrição dos corpos persas do exército de Xerxes (Heród., VIII, 40 a 91).
Aindn em Heród., XI, 61-62; V, 49.
(13) e (14) Heród., VII, 61. Estrabão, 15.3.19. Xenof., Cirop., II, 1.
(15) Heród., IX, 61-62.
(16) W. W. How, Arms, Tactics and Strategy in the Persian War, JHS, XL1II,
1923. G. B. Grundy, The Great Persian War, London, 1901, p. 436 ss. e mapa n.° 6.
(17) Heród., IX, 61-62.
(18) W. W. How, op. cit.. G. B. Grundy, op. cit. .
(19) Histoire Grecque, v. IV, G. Glotz, R. Cohen, p. 100-102.
(20) Heród., VI, 120.
(21) Heród., VII, 40, 41 e 211; VIII, 113.
(22) Xenof., Cirop., VII, 5.
(23) Heród., VII, 40-41, 61-62, 87. Veja-se as frisas dos palácios de Susa e PerséPolis. Olmstead, History, of the Persian Empire, Chicago, 1948, agredita na existência
<Je medos e susianos, entre os Imortais, caracterizando-se, nitidamente os susianos pela
cor de sua pele, numa frisa colorida do palácio de Dario I, em Susa.

- 63 —

— 62 —
(24) A descrição de Estrabão, 15.3.19, refere-se ao grosso da infantaria persa e
não aos Imortais.
(25) Tabelas de Ariaramnes e Arsames. Dario, Susa, I, 16-17. Dario, Nacch-i-Rusta, a.
(26) Os três primeiros livros da Ciropédia e uma parte do IV mostram os medos
possuindo cavalaria, enquanto que os persas dispunham apenas de infantaria. Sobre cs
cavalos niseus, Heród., VII, 40; III, 106.
(27) Após a morte de Dario, para a campanha no oriente do Império, Alexandra
sente necessidade de formar um corpo de arqueiros e lançadores de dardos a cavalo, recrutados entre os bárbaros. (Arriano, Anáb., III, 24).
(28) Xenotonte, na Ciropédia, mostra o valor da cavalaria dos medos, hircânkv;,
cadüsios e saces e o conceito em que elas eram tidas entre os persas (I, 16; II, 3;
l V, 2; V, 2 e 3). Aliás, nós as vemos associadas às grandes expedições persas.
(29) Arriano, Anáb., V, 4.
(30) Heród., I, 203, ss.
(31) Ctésias, Pérsica, III, IV, VII.
(32) Heród., VIII, 113.
(33) Xenof., Cirop., IV, 2.
(34) Heród., I, 80.
(34-A) Xenof., Cirop., VI, 1.
(35) Heród., I, 162.
(36) Xenof., Cirop., VII, 5. Heród. I, 190-91; 150-60. Crésias, Pérsica, XXII.
Jnscr. Be., col. II, 1; col. 111,15.
(37) Huród., VII, 21-24; VII, 36. Sobre a ponte sobre o Bósforo, para a campanha na Cítia, Heród., IV, 83.
(38) Heród., VII. 184. Arriano, Anáb., II, 8.
(39) The Cambridge Ancient History, v. VI, Cambridge, 1933, p. 559-60 (The
tílephantine Papyri). Heród., III, 90-91. Xenof., Cirop., VIII, 6.
(40) Arriano, Anáb., I, 12; II, 11. Como exemplo a ação de Tissafernes e Farnabazos nas lutas com os gregos. Os casos de Datames, Ariobarzanos e Aroandas são bem
ilustrativos.
(41) Xenof., Anáb., I, 1. Plut., Art., 2. Ctésias, Pérsica, LVII.
(42) Heród., VII, 82. Arriano, Anáb., I, 12 e 16; II, 11; III, 8, mostra que
assim era, não só em Arbelas, mas também em Grânico e Isso. Os próprios reis comandavam as expedições importantes.
(4á) Heród., VII, 38-40. Um fato semelhante acontece por ocasião da expedição
à Tràcia, quando Dario I manda matar os três filhos do persa Oiabasos, que faziam
parte do exército persa, por haver o pai pedido ao rei a dispensa de um deles: Heródoto, IV, 84.
(44) A composição da esquadra de Xerxes exemplifica bem a natureza da marinha
do Império. (Heród., VII, 89-95).
(45) Heród., II, 158 e IV, 44. Dario, Suez, c.
(46) Heród., IV, 43.
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C)

A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

U Império persa era dirigido por um monarca absoluto, que recebia
seu poder da divindade. O mais antigo documento de um rei aquemènida, a tabela de Ariaramnes, já o consagrava como havendo recebido
a realeza da mão de Aura Mazda. (l) .
A inscrição de Dario em Beistum, abunda em demonstrações da
suboidinação do rei ao grande deus, a quem tudo deve.
"Diz Dario, o rei: pela graça de Aura Mazda eu seu rei; o reino me
foi dado por Aura Mazda".
"Diz Dario, o rei: Aura Mazda deu-me este reino; Aura Mazda
ajudou-me até que eu obtivesse este reino; pela graça de Aura Mazda
eu possuo este reino". (2)
E numa inscrição em Persépolis, ainda é mais explícito:
"O grande Aura Mazda, que é o maior dos deuses, fez Dario rei:
ele lhe deu o reino; pela graça de Aura Mazda, Dario é rei".
"Diz Dario, o rei: Este país é a Pérsia, que Aura Mazda me deu,
possuindo bons cavalos e homens; pela graça de Aura Mazda e pelos
seus feitos, Dario, o rei, não teme um inimigo.
"Diz Dario, o rei: que Asúra Mazda me ajude com os deuses reais
e que Aura Mazda proteja este país de um exército inimigo, da fome,
da fraude; que nem um exército inimigo, nem a fome nem a fraude caiam
sobre este país; esta dádiva eu peço a Aura Mazda, com os deuses
reais. (3)
Assim, tudo é produto da vontade do deus: a realeza, a posse do
pais, a paz, a abundância e a tranqüilidade.
E, para Xerxes I, não apenas a sua realeza, mas o homem, o céu
e a terra são obras da divindade:
"Um grande deus é Aura Mazda, que criou esta terra e aquele
céu, que criou o homem, que criou a riqueza para o homem, que fez
Xerxes rei, rei de muitos, senhor de muitos". (4)
Sem chegar a participar da divindade, os poderes dos reis estão
de tal maneira identificados com a vontade do deus, que devem pairar
muito acima da vontade dos homens. Tal estrutura política apresentava muitas vantagens para a direção de um grande império, extremamente extenso e heterogêneo, nascido da superioridade militar de um

povo.sobre os demais. Além disso, a sanção da divindade era um
processo normal de consagração da autoridade. Quando Ciro II se
torna rei de Babilônia, vai fazer-se entronizar perante Marduc :
"Marduc, o grande senhor, regozijou-se com meus piedosos feitos
e graciosamente abençoou a mim Ciro, o rei que o venera, a Cambises,
meu próprio filho, e a todas as minhas tropas, enquanto nós, diante dele,
alegremente louvamos sua exaltada divindade". (5)
Talvez o exemplo dos soberanos de Babilônia e do Egito, velhas
e poderosas nações, tenha levado os reis persas a elaborar, para uso
do seu país, as fórmulas que, a partir de Dario I, acompanham abundantemente as inscrições reais. É possível também que o prestíg'o da
relif;«o mazdeista se tenha consolidado desde o governo do filho de
Mistaspes, e que os soberanos, a partir de então, não se tenham contentado apenas com a simples menção de Aura Mazda contida na inscrição de Ariaramnes.
Se os reis são resultantes do desejo do deus, são também executores dos preceitos religiosos, emanações da vontade divina.
Há uma inscrição de Xerxes, em Persépolis, que menciona expressamente a lei do deus.
"Tu, que, daqui em diante, vieres a pensar — possa eu ser feliz
enquanto viver e ser abençoado após a morte —, respeita a lei que
Aura Mazda estabeleceu, e adora Aura Mazda e a santa Doutrina
(Arta). O homem que respeita a doutrina que Aura Mazda criou, e
adora Aura Mazda e a santa Doutrina (Arta), torna-se feliz enquanto
vive e abençoado quando morre". (6)
Como, no mesmo texto, Xerxes fala num país onde existia um
templo, que ele destruiu e onde eram adorados os maus espíritos,
(daivas), isto parece confirmar a impressão que sob Dario I e Xerxes I
a rei giáo mazdeista se consolidou e que sua moral passou a ser a
moral oficial dos Grandes Reis. O culto dos daivas talvez simbolizasse
traços da velha religião ariana, cujos adeptos não estavam inteiramente
extintos. Pode-se também levantar a hipótese de que a inscrição se
refira ao templo Esagila de Babilônia, que ele destruiu, como castigo
de sua revolta (o mesmo texto menciona um país rebelde que ele
pacificou), havendo se apoderado da estátua de Marduc, feita de ouro
massiço. (7)
De qualquer modo, o rei patrocinava a verdadeira doutrina de
Aura Mazda.
Sendo a religião mazdeista, antes de tudo, uma religião com
preocupações morais, que busca o predomínio da justiça, oficialmente,
pelo menos, a vontade todo-poderosa dos reis devia estar a serviço da
justiça. Se juntarmos a esses fatos e considerações o tipo de educação
dos persas, em que, desde cedo aprendiam a julgar e a falar a verdade,
vemos que a ação política dos reis deveria sofrer, em seu poder, ilimitado teoricamente, restrições impostas pela moral mazdeista e pelos
costumes persas. Heródoto narra a maneira cruel por que foi castigado
por Dario I um juiz prevaricador, mostrando também que a preocupa-
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cão de justiça levava os persas a ter sempre em consideração, num julgamento, os antecedentes do réu. (7-a).
Dario I parece não se haver limitado a inspirar-se nos princípios
gerais de justiça da religião persa. Há numerosos indícios de que criou
uma nova legislação e que se preocupou com o respeito das antigas
leis regionais.
JNa inscrição de Beistum, Dario I diz : "estes países respeitaram
minhas leis; o que era ordenado por mim, assim eles compriam". (8)
ü-m sua inscrição funerária de Nacch-i-Rustã, o mesmo rei dá a
entender que sua legislação foi adotada em todo o Império:
"Pela graça de Aura Mazda, estas são as províncias que eu dominei fora da Pérsia; eu as governei, elas pagaram-me tributo; o que
lhes ordenei elas cumpriram; a minha lei para elas foi adotada". (9)
Num outro texto de Dario, encontrado em Susa e publicado por
Scheil, sob o numere 15, o rei, após referir-se à pacificação de províncias que lutavam entre si, diz como regulou as lutas entre indivíduos:
"Pela vontade de Aura Mazda, isto eu fiz: para que um homem
não matasse o outro, coloquei cada um em seu lugar; para que o forte
não ferisse nem destruísse o fraco, eu os fiz respeitar a minha lei". (10)
A. T. Olmstead, que acredita na criação de uma legislação na
época de Dario, menciona dois documentos de seu reinado em que aparecem a expressão "de acordo com a lei do rei". (11)
Aliás, na Antigüidade, há várias referências às leis do rei da Pérsia.
Xenofonte se refere expressamente ao código do Grande Rei. (12) Na
Bíblia, em Esdras, fala-se sobre as leis de Ciro, Dario e Artaxerxes sobre
a reconstrução do Templo. (13) Em "Ester" também encontramos
menções às leis persas. (14)
Dario I, aliás, não se contentou em criar leis para a Pérsia. Em
519 a.C. escreveu ao sátrapa do Egito ordenando-lhe que se fizesse
uma consolidação das leis egípcias até o quadragésimo quarto ano do
faraó Amásis, compreendendo a legislação dos soberanos, a dos templos
e a do povo, incluindo talvez o direito costumeiro. (15) A compilação, concluída em 495 a.C., talvez tenha sido a causa da inclusão de
Dano, por Diodoro da Sicília, entre os seis grandes legisladores do
Egito. (16)
Crê A. T. Olmstead que Dario se inspirou, para a criação das leis
persas, no Código de Hamurábi, mostrando várias semelhanças entre as
inscrições do Grande Rei e as de Hamurábi, tais como a invocação constante da divindade protetora, os auto-elogios e as afirmações de proteção aos humildes. É possível que o rei conhecesse a esteia de Hamurábi, que se encontrava então em Susa, e que pudesse mesmo
haver-se, parcialmente, inspirado nela. (17) É preciso não esquecer,
entretanto, que entre os povos do Oriente antigo, as fórmulas legais, o
estilo dos documentos oficiais tendia a assemelhar-se porque nasciam
de condições históricas e de atitudes psicológicas semelhantes.
A preocupação de justiça parece haver existido inclusive nas guerras travadas pelos persas. Xenofonte apresenta as 'campanhas de Ciro,
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pelo menos aquelas que ele descreve, como resultado de uma atitude
agressiva do adversário. (18) Quanto às revoltas, havia no mundo
antigo, a concepção de que o vencido não tinha direito de rebelar-se
contra seu "legítimo" senhor. Aristóteles chegou a considerar a escravidão como uma instituição justa, já que baseada na desigualdade natural dos homens. (19) Assim mesmo, os reis persas usavam, preferentemente, de moderação para com seus súditos revoltados.
Um outro elemento de atenuação da autoridade real era o prestígio das grandes famílias. Heródoto consigna a importância das
famílias dos seis conspiradores que ajudaram Dario I a conseguir o
trono. A uma delas, a de Otaiies, que não quis disputar o acesso à
realeza, foram dadas regalias maiores que às dos outros, ficando ela inteiramente livre, sujeita apenas a obedecer às leis persas, recebendo,
anualmente, grandes distinções. (20) Ê certo, porém, que não podiam
abusar do seu prestígio, como o prova a morte posterior de um dos seis,
suspeito de conspiração por Dario. (21)
Os sátrapas e outros membros da alta administração civil, os comandantes militares eram escolhidos entre os membros das famílias mais destacadas, o que lhes dava um grande prestígio.
A extensão do império permitia aos sátrapas, o exercício, de fato, de
uma grande autoridade, apesar das medidas tomadas por Dario para
contrabalançar o poder de seus governadores, especialmente por ocasião
de guerra, quando enfeixavam nas mãos atribuições excepcionais. As
revoltas dos sátrapas, ocorridas principalmente nos reinados de Artaxerxes 11 e Artaxerxes III, foram em grande parte, devidas a medidas
inábeis dos reis, influenciáveis, muitas vezes, por intrigas de palácio,
contra as quais reagiam os sátrapas, revoltando-se. (22)
O uso da violência contra persas ou povos dominados, sem razão
visível, como aconteceu na época de Cambises, (23) eram tão excepcionais que, no seu caso, foram atribuídos à loucura, plausível, aliás, admitindo-se o suicídio do rei. (24)
As intrigas de corte, feitas principalmente por eunucos ou por mulheres da família real, atingiam freqüentemente os reis, várias vezes
assassinados, como Xerxes I, Xerxes II, Sogdiano, Artaxerxes II e
Arses. (25) Mas mesmo quando existiram disputas e assassinatos pela
sucessão, parecem não haver afetado a estabilidade do Império, exceto,
por um momento, a revolta de Ciro, o Jovem, contra Artaxerxes II. (24)
.Nesse sentido, foram mais prejudiciais muitas rebeliões de sátrapas.
O rei parece ter sido auxiliado, pelo menos em certas ocasiões, por
um conselho real, composto dos mais importantes entre os persas. Heródoto menciona o conselho convocado por Xerxes I, para discutir a
proposição de Mardônio, de atacar a Grécia. (27) É possível que,
excepcionalmente, um estrangeiro pudesse tomar parte no conselho ,pois
mesmo Heródpto (28) diz que Dario I, ao regressar de guerra contra
os citas, convidou Histiau de Mileto, em recompensa dos serviços por
ele prestados na campanha, para seu comensal e conselheiro (duas
honras excepcionais, segundo os costumes persas). Como elementos não-
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persas que chegaram a ter, muitas vezes, grande influência na corte,
existiam os eunucos, embora tal importância não fosse devida, normalmente a magnitude das funções que exerciam, mas à proximidade do
rei e da lamília real, que suas atribuições lhe facultavam, chegando,
muitas vezes, a envolver-se em intrigas e conspirações. (29)
fcie a alta administração, nos seus setores políticos e administrativos,
civis ou militares, se encontrava na mão dos persas, a administração ren^osa talvez tenha cabido aos medos.
guando os textos, a partir do governo dos Aquemênidas, começaram a fazer referências às cerimônias religiosas dos persas, neles, os sacerdotes são sempre denominados magos. A primeira vez que tal menção
aparece em texto persa é na inscrição de Beistum, quando Dario se
refere à conspiração contra Cambises, para a ocupação do trono. (30).
Alguns autores quiseram considerar idêntica a palavra magu citada no
lasna, OS. 7, palavra, entretanto, que tem uma outra significação, coníorme o demonstrou E. Benveniste, (31) apesar dos esforços em contrário de Giuseppe Messina (32) e H. H. Schaeder. (33)
Heródoto declara expressamente que os magos constituíam uma
tribo dos medos. Como vários costumes dos persas eram naturalmente
idênticos aos dos medos ou deles copiados, nada há de inverossímil na
opinião de Heródoto. (34) No livro III de suas Histórias, encontramos
um mago dirigindo a administração do palácio de Cambises e planejando
substituir o rei legítimo pelo seu irmão, fazendo-o passar por Esmérdia,
irmão já morto de Cambises. (35) Ctésias (36) também atribui a um
mago, Esfendadates, a usurpação do trono e mostra, em outra passagem (Xll), Cambises recorrendo a magos para obter interpretações de um
pressàgio, o que parece indicar que os magos exerciam funções religiosas
e administrativas leigas no tempo de Cambises. Cambises, pouco antes
de morrer, e Gobrias, antes do assassinato do usurpador, declaram serem
os magos de origem meda e que o governo de urn mago tiraria dos
persas a hegemonia que Ciro lhes dera. (37) A inscrição de Beistum
mostra que Dario matou o mago na região da Média chamada Niséia.
o que pode talvez indicar que usurpador tivesse aí seu maior núcleo
de simpatizantes. (38)
Escritores de época posterior identificam os magos com a origem
do mazdeismo. (39) A não ser que admitamos, como quer H. H.
Schaeder, (49) que o nome "mago" seja uma forma popular de designação dos sacerdotes, que só aflora a partir de Dario. será difícil concordar com aquela hipótese, porque o Avesta não usa a palavra mago para
designar os sacerdotes e nem o fazem os textos pálaves. E embora Xenofonte afirme que foi Ciro quem criou o colégio (41) dos magos, não
temos outros elementos para confirmar essa asserção.
De qualquer modo, embora exercendo funções socialmente importantes, parece não haver cabido aos magos nenhuma função política
de relevo, a não ser a usurpação de Gaumata-Esmérdis Esfendadates.
Os textoa persas Aquemênidas, desde o mais antigo, mostram-nos
o Império, na época de Dario I, dividido em províncias. A inscrição

de .Beistum (42) ao referir-se a uma rebelião na Margiana, mencionando
o governador de Dario na Bactriana, Dadarses, denomina-o sátrapa, o
que pode levar-nos a concluir que as satrapias já existiam desde, pelo
menos, Cambises e, provavelmente, já na época de Ciro II, embora as
inscrições aquemênidas não forneçam esclarecimentos expressos nem
sobre os governadores nem sobre as províncias.
Segundo Xenofonte, Ciro o Grande, depois da conquista de Babilônia, fez uma breve viagem à Pérsia e, de volta à Babilônia, resolveu
criar sãtrapas para governar as regiões conquistadas, até então entregues a comandante militares. Os novos governadores exerceriam a autoridade civil, recolheriam os tributos, fariam os pagamentos das guarnições e atenderiam aos outros problemas da administração financeira.
Os chefes das guarnições dependeriam diretamente do rei. O controle
das províncias seria feito também por um enviado real que, todos os
anos, percorreria as satrapias à frente de um exército. (32)
Na inscrição de Beistum, (44) Dario apresenta uma lista de
províncias que ele recebeu: Pérsia, Susiana, Babilônia, Assíria, Arábia,
Egito, "as terras que estão no mar", Sardes, Jônia, Média, Armênia,
Capadócia, Partia, Drangiana, Ária, Corásmia, Bactriana, Sogdiana,
Gandara, Cítia, Satagídia, Aracósia, os Maços. De um lado, isto parece
ser indicação de que Dario já recebeu a organização das satrapias, de
Cambises, que talvez já as houvesse recebido de Ciro II, exceto o
Egito. Pode-se também alegar que a lista de Dario não menciona as
satrapias e sim várias regiões do Império, porque inclui a Pérsia, que,
segundo Heródoto e com toda a verossimilhança, nunca foi taxada.
Em todo o caso, a lista é extremamente coincidente com as outras
listas de Dario e Xerxes, que não incluem a Pérsia, e o nome que servo
para designar a província, "dahyu", é o mesmo empregado nas relações
posteriores.
Heródoto atribui expressamente a Dario a criação das satrapias,
vinte segundo ele, das quais menciona os povos. Admite que elas, depois,
ioram aumentadas pelos povos das ilhas e da Trácia, o que daria o
número de vinte e duas para as satrapias. Heródoto diz que os Colquídios e povos vizinhos até o Cáucaso, os Etíopes e os Árabes não eram
taxados, apenas contribuindo com presentes para o Grande Rei; como
não estavam incluídos nas satrapias de Heródoto, parece não estarem,
então, submetidos à autoridade dos sátrapas. (45).
As listas oficiais de satrapias rios Aquemênidas que chegaram até
nós, mostram uma variação de números que vai de vinte e três a
trinta. (46) Abrangem os governos de Dario I e Xerxes I. A Pérsia
só é mencionada na inscrição de Beistum. (47) Vinte e duas estão
em todas as inscrições: Susiana, Babilônia, Assíria, Arábia, Egito, "os
Jônios que estão para lá do mar", os Jônios (junto ao mar) — estes
em uma das inscrições parecem ter sido reunidos à Caria —, Sardes,
Média, Armênia, Capadócia, Partia, Drangiana, Ária, Corásmia, Bactriana, Sogdiana, Gandara, Cítia (às primeiras vezes, sem divisão, mais
tarde compreendendo os citas bebedores de haoma e os citas de barretes
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pontudos e, finalmente, incluindo uma terceira divisão, a dos "citas para
alem do mar"), Satagídia, Aracósia e Maços. Como regiões novas que
não se encontravam na primeira lista, além das sub-divisões dos citas,
temos a índia, a Caria, a Cadúsia, a Trácia, a Líbia, a Etiópia, os Daas,
e os Acaufaca. Não é fácil distinguir quando os aumentos das regiões
correspondem a novas conquistas (caso evidente dos "citas para além do
mar", da Trácia e da índia) ou a simples desdobramentos de territórios (caso da Caria, provavelmente dos cadúsios, líbios e etíopes e
possivelmente, dos Daas e Acaufaca).
Heródoto faz menção da existência de um secretário real junto a
cada um dos sátrapas, o que, provavelmente, possibilitaria um melhor
controle das administrações provinciais. Refere-se ainda à grande estrada real que conduzia de Sardes a Susa, possuindo em seu trajeto
cento e onze estações reais, onde se fazia a muda de cavalos, e belas
hospedarias, caminho que se poderia percorrer, normalmente, em três
meses. Querendo atingir-se a costa do Egeu, levar-se-ia mais três dias
de Sardes a Éfeso. (48)
Na época dos últimos Aquemênidas, havia uma tendência para
que as satrapias passassem de pai a filho, colocando o rei substitutos
provisórios quando os filhos dos sátrapas eram deixados órfãos na minoridade. Quando, por exemplo, o sátrapa Farnabazos foi chamado q
Susa, para tornar-se genro do rei Artaxerxes II, deixou como seu substituto seu irmão Ariobarzanes, mas quando o filho de Farnabazos atingiu
a idade de poder dirigir uma província, o Grande Rei designou-o para
a satrapia de seu pai. Ariobarzanes, entretanto, revoltou-se. (49)
As rebeliões dos sátrapas tinham como causas, muitas vezes, desconsiderações que lhes eram feitas pelos reis, como no caso de Megabizo,
diante de Artaxerxes I, que não respeitou a garantia de vida que ele
dera ao rebelde egípcio Inaros. (59)
Datames parece haver-se revoltado ao ter notícia de que seus inimigos intrigavam em Susa contra ele, com probabilidadedes de sucesso. (51) Aroandas rebelou-se por haver sido rebaixado de sátrapa
da Armênia a sub-sátrapa da Mísia. (52). Estes casos mostram que o
rei deveria possuir um mínimo de habilidade para não criar descontentamentos que, aos olhos dos sátrapas. poderiam parecer justificáveis.
Se o sistema de governo repousava em algumas dezenas de grandes
funcionários dotados de amor-próprio exagerado, devido às suas origens
e ao seu caráter belicoso, fazia parte das atribuições do Grande Rei saber
lidar com os mais destacados personagens em benefício do Império. A
insurreição geral dos sátrapas ocidentais, em 362 a. C., nasceu de um
conjunto de medidas inábeis de Artaxerxes II.
Algumas regiões parecem haver gozado de uma situação especial
dentro do Império. A Cilícia, por exemplo, conservou seus reis (o que
vemos testemunhado por Xenofonte durante a expedição dos Dez Mil)
em recompensa do auxílio que prestou a Ciro durante sua campanha
na Ásia Menor e, muito provavelmente, pelo valioso adjutório que sua
esquadra traria aos persas (na expedição de Xerxes I contra os gregos,
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os cilícios apresentaram 100 navios). Deviam, entretanto, manter uma
guarmção persa em seu país e contribuir anualmente com um certo tributo. (53) Os fenícios mereceram consideração especial, havendo mantido, também, seus reis. No Egito, ousaram negar-se a participar da
expedição projetada por Cambises contra Cartago e nada lhes aconteceu,
apesar do temperamento violento do rei. E, sem eles, a expedição não se
real-.zou. (54) Após Salamina, havendo Xerxes castigado injustamente
os comandantes dos navios fenícios, a esquadra semita voltou para o
seu pais. (55) Só no governo de Artaxerxes III, por algum tempo, encontramos revoltas de Tiro e Sídom, em condições especiais. (56)
U povo do reino de Judá, levado para Babilônia por Nabucodonosor II, mereceu também um tratamento excepcional por parte dos
Aquemênidas, o que justifica os louvores da Bíblia aos persas. Ciro II,
permitiu-lhes voltar para Jerusalém e reconstruir o templo de Jeová.
Us livros de Esdras e Neemias, confusos aliás em sua cronologia, falam
em medidas favoráveis aos judeus nos reinos de Ciro (O Grande),
IJario l, Assuero (Xerxes?), Artaxerxes I, dando a impressão que se
extenderam até o governo de Dario II. (58) Não parece haver dúvida
que Ciro permitiu a volta dos hebreus de Babilônia para a Palestina e,
bem assim, a reconstrução do templo, embora esta houvesse se prolongado por outros reinados. O regresso da comunidade judaica tem duas fases
importantes, uma na época de Ciro, sob Zorobabel, e a outra na época
de Artaxerxes I, sob Esdras. (60) Mais tarde, Neemias ainda no reinado de Artaxerxes I, voltou a Jerusalém, reconstruiu as muralhas da
cidade e realizou uma grande reforma em Judá (444 a. C.), tudo sob
a atitude benevolente dos Grandes Reis. (60)
Aliás, nenhuma das regiões, da Mesopotâmia até a fronteira
do Egito, exceto a Arábia, está mencionada nas listas reais das províncias, ieriam sido a Síria, a Fenícia ou a Palestina incluídas na satrapia
do Kgito, da Assíria ou da Babilônia, mesmo que fosse apenas para um
controle remoto? Aquele Tatenai de que nos fala Esdras (61) e que
tem um certo poder de supervisão sobre o que se passa na Palestina,
denominado "governador de além do rio", seria um sátrapa de Babilônia
ou um governador de categoria especial destinado a fiscalizar toda a
região da Síria-Fenícia-Palestina? É difícil saber, porque não há dados
que confirmem a afirmação de Heródoto de que a Fenícia, a SíriaPalestina e Chipre constituíam a 5.a satrapia. (62).
A Arábia, apesar de o "Pai da História" dizer que ela não era subordinada aos reis persas, em recompensa ao auxílio que prestara ao
exército de Cambises, na invasão do Egito, (63) está incluída na lista
de províncias desde a inscrição de Beistum. (64)
Xenofonte afirma que, no tempo de Ciro, a Paflagônia, Chipre
(além da Cilícia) não haviam sido submetidas a sátrapas em virtude
da ajuda concedida ao grande conquistador. (65).
O início da influência dos persas sobre Chipre parece haver-se dado
em condições difíceis de determinar rigorosamente. O fato é que os persas
mantinham suzerania sobre a ilha, que os ajudava corn suas esquadras,
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e permitiu às suas cidades, de origem grega ou fenícia, que conservassem seus governos monárquicos. Talvez estivesse subordinada à satrapia das "terras que estão para dentro do mar" ou quem sabe à satrapia
de Sardes?
E possível que alguns soberanos autônomos existissem, desde o
tempo de Ciro II, na Caria. Mais tarde, vemos alguns se destacarem,
ligados aos persas, que lhes concediam grande autonomia, como no caso
da rainha Artemísia I e do rei Mausolo.
Os persas, para o governo de seu vasto império, utilizaram-se de
mais de um centro administraivo. Os textos aquemênidas do ramo de
Ciro, o Grande, qualificam seus soberanos como reis da cidade de
Anzã. (67). Seria possível identificá-la com Susa? Não temos elementos que possam prová-lo, mas a evidente predileção da dinastia
pela velha capital elamita talvez possa ser considerada como um indício
significativo. A primeira capital do império foi construída por Ciro o
Urande; chamou-a Pasárgada, em homenagem à tribo do mesmo nome,
de onde sairia a dinastia e ergueu-a no próprio território por ela habitado. (68).
A partir de Dario, entretanto, a capital persa passou a ser Parsa,
que, mais tarde, os historiadores gregos, talvez influenciados por Esquilo, denominaram Persépolis. O organizador do império construiu a
cidade também em território da Pérsia, perto do rio Medo e precedendo uma fortaleza que ele mesmo edificara, Istacra. (69)
Não se contentaram, entretanto, os persas, com Susa e Parsa. Pelo
menos até a época de Xerxes, preferiram Babilônia para os meses de
inverno e Ecbátana para o verão. No tempo de Ciro, quando Parsa
ainda nào existia, Xenofonte diz que o rei passava sete meses em Babilônia, três em Susa e dois em Ecbátana, deixando de mencionar Pasárgada. (70) E provável que a partir da destruição das muralhas
de Babilônia e do Esagila, por Xerxes, os reis usassem Susa e Parsa e
Ecbátana como suas três capitais, especialmente as duas primeiras, onde
construíram palácios magnificentes.
Os Aquemênidas, sabiamente, não tentaram impor a língua persa
como língua oficial do Império. As inscrições monumentais e os
documentos mais importantes de caráter político eram escritos em
caracteres cuneiformes e utilizavam três línguas: o persa, o elamita e
o babilônico, correspondentes ao povo dominador e às maiores massas
de população do centro do Império. (71)
O recente descobrimento dos arquivos reais de Persépolis, trouxe
uma enorme surpresa para os historiadores: nenhuma tabela era escrita
nos cuneiformes persas empregados nas inscrições reais. A grande maioria estava escrita em elamita. Algumas centenas estão inscritas em
aramaico; algumas em frígio e uma em grego. (72) Isto parece indicar
2 os persas, pelo menos os funcionários da administração central,
conheciam bem o elamita e o aramaico. Aliás, o uso de documentos

escritos em aramaico data de Ciro e parece haver tido uma larga difusão posterior, através do império, como língua oficial predominante, já
que os encontramos servindo de língua de comunicação entre o governo
persa e países de língua não aramaica, como o Egito. (73)
A escrita comum em que a língua persa passou a ser redigida,
exceto os mais importantes documentos de caráter político, seria também a aramaica. (74)
Assim, quer na escolha dos centros administrativos, quer na língua
e escritas usadas para a comunicação com o Império, os persas adotaram
o mesmo sábio ecletismo que caracteriza outros setores da política
imperial e que revela concepções diversas e superiores às dos povos
que os precederam na ação imperial.
E' claro que um sistema político-administrativo tão complexo, enfeixando-se, em última instância, nas mãos de um soberano absoluto,
devia exigir grandes qualidades do chefe supremo. Pode-se dizer mesmo
que o Bom funcionamento do regime dependia, antes de mais nada, da
qualidade do soberano, de suas aptidões militares, de seu senso administrativo, de seu tato, sua energia, de seu senso diplomático. Quando
o império era governado por um Ciro II ou um Dario I, ele funcionava
com perfeição.
Apesar de suas limitações, pode ter representado um passo adiante
para a vida de muitos países do Próximo Oriente. As condições de
estabilidade que o regime oferecia parecem haver sido mais favoráveis
para várias regiões que o proporcionado pelos próprios governos nacionais. Isso sem o compararmos com uma dominação do tipo assírio.
Arnold Toynbee diz que "o regime Aquemênida encontrou uma resistência notavelmente pequena e teve sucesso mantendo-se durante mais
de duzentos anos a custo de uma demonstração de força impressionantemente diminuta". (75)
Outros modernos reconhecem, ainda os méritos do sistema imperial
persa. Diz, por exemplo, G. B. Grundy: "Em suas relações com as
populações e reinos vassalos, os persas parecem haver seguido uma política de tolerância e liberalismo, que é extraordinária naquele período".
E, mais adiante, querendo acentuar o caráter consciente do regime : "A
manutenção das instituições locais, no império, e o impedimento de uma
completa unificação eram eminentemente calculadas para manter as
várias populações separadas e para prevenir a difusão de qualquer revolta sobre uma larga área". (76)
Há até opiniões talvez excessivamente elogiosas, como a de Wesendonk, que admite um certo idealismo na política persa :
". . .o domínio dos persas significava não o aniquilamento e a escravizaçao de outros povos, mas a paz baseada no direito, um direito adatado
aos conceitos de seu tempo, e possuindo seguramente algumas falhas, considerado sob o ponto de vista atual, decorrendo, entretanto, de um
sentimento moral e de justiça bem enraizado e contrastando com. a
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violência cega e desenfreada que reinava nas antigas monarquias, prevalescendo, sobretudo, entre os assírios. (77)
Na verdade, o Império Persa era um sistema realista, dotado de
grande plasticidade, obedecendo a um plano consciente do escol persa
e cumprindo satisfatoriamente seus objetivos.
Quando lhe faltaram os chefes necessários, nos mementos difícei*
talvez diminuídos os efeitos do sistema de educação dos dirigentes,
pelo excesso de facilidades que o triunfo lhes proporcionava, o regime
encontrou seu fim.
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(57) Jeremias, XXXVII-XXXIX, Jeremias, LII, 30. II Reis, XXIV, 14-16.
(58) Em Esdras 4.22, fala-se em um rei Dario posterior a Artaxerxes.
(59) Esdras, 2 e 8.
(60) Neemias, 2 ss.
(61) Esdras, 5.3-17 e 6.6-15. Também N^mias 2.7-9.
(62) Heród., III, 91.
(63) Heród., III, 8-9 e 91.
(64) Insc. Be., col. I, 6.
(65) Xenof., Cirop., VIII, 6.
(66) Artemísia I levou a Xerxes, quando da expedição contra os gregos, os
cinco melhores navios da esquadra, depois dos sidônios (Heród. VII, 99). Apesar da falta de escrúpulos que o historiador grego lhe atribui em Salamina (Heród.
VJli", 87), parece haver gozado da estima de Xerxes, pelo seu próprio valor (Heród.
VUi, 67-69). Mausolo, embora oficialmente subordinado ao Grande Rei, gozava
de uma enorme autonomia e apesar da "paz do rei", apoderou-se de Rodes, de Cos
e de Quios (Demóst. Pela liberdade dos Ródios, 26).
(67) Cilindro de Ciro, 20 e 21.
(68) No Palácio, construído por Ciro, uma inscrição diz "Ciro, grande rei,
Aquemènida". E. Herzfeld, Altpersiche Inschriften, Í938, n.° 2. Onesícrito e
Anstóbulo lá viram o túmulo de Ciro e leram suas inscrições, citando-as de modo
diverso (Estrabão, 15.3.7).
(69) Estrabão, 15.3.6. Sobre as variantes do nome da capital de Dario, ver:
lr.sc. de pórtico de Xerxes, 3 (Parsa); Xenof., Cirop., VIII, 7 e Beroso, frag,
56 (S)—Persai. Em Esquilo, "Cidade dos persas". Persas, 157 e Perstpolis, Persas, 65. Ver Olmstead, History of the Persian Empire, p. 172-73.
(70) Xenof., Cirop., VIII, 6. Estrabão 15.3.2-3 e 11.3.4.
(71) Normalmente, a maior parte das grandes inscrições de caráter político
dos Aquemênidas.

(72) A. T. Olmstead, op. cit., p. XI e p. 176-78.
(73) Cowley. Aramaic Papyri of the Fifth Century B. C., London,
Cowley, Jewish Documents of the Time of Ezra, 1919.
(74) A. T. Olmstead, op. cit., p. XI-XIII e 178.
(75) Arnold Toynbee, A Study of History, v. VII, p. í
(76) G. B. Grundy, The Great Persian War, London, 1901, p. 42.
(77) O. G. von Wesendonk, Von Charaktflr dês altpersischen Staates, Zeitsch.
t. Rechtsphilosophie, t. V, 1930, p. 147.
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D) OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS

Os textos oficiais Aquemênidas poucas referências fazem que possam ser consideradas úteis para o esclarecimento da estrutura econômica
básica do Estado.
A criação do Império acarretava, de início, a necessidade de despesas especiais para a manutenção de seu arcabouço administrativo,
para a criação de um regime militar que assegurasse sua estabilidade
e uma ordem econômica que proporcionasse, ao povo dirigente, vantagens especiais dentre as populações dominadas.
Sendo a Pérsia um país pobre, sobre ela não poderia recair nem
mesmo uma parte dos encargos necessários àqueles objetivos. (1)
Xenofonte atribui a Ciro, o Grande, além da criação das satrapian,
o estabelecimento de tributos sobre os povos dominados, encarregando-se os sátrapas de recebê-los, pagar as guarnições e prover às outras
despesas. A administração das finanças imperiais teria sido, então,
estabelecida nas mesmas linhas que as da organização do exército:
hierarquicamente organizada e enfeixada, em última instância, em
poucas mãos. (2)
Heródoto, ao contrário, declara que sob o governo de Ciro e Cambises nada estava estabelecido em relação aos tributos, limitando-se os
povos a fornecerem presentes aos reis. (3) Provavelmente, a diferença
que poderia existir entre os "presentes" da época de Ciro e Cambises
e os tributos de Dario era que, com o último desses reis, se tivessem regularizado as contribuições, quer quanto às áreas que deveriam fornecê-las, quer quanto ao seu montante.
Querendo acentuar a exeqüibilidade do pagamento dos tributos,
diz Plutarco que Dario, depois de mandar verificar se era aceitável
uma taxação básica que estabelecera, mandou reduzi-la à metade, para
que se tornasse ainda mais acessível e para que os sátrapas pudessem,
sem grandes prejuízos, recorrer a requisições de emergência, quando isto
se justificasse. Como demonstração de generosidade, quando um novo
soberano persa subia ao trono, devolvia às províncias os tributos que
lhe eram devidos.
O único texto que nos fala da distribuição das cotas devidas está
no livro terceiro de Heródoto. Paralelamente à enumeração das satrapias, menciona as riquezas em metal ou em espécie, que enviavam
ao Grande Rei. (4)

"Dos jônios, dos magnésios da Ásia, dos eólios, dos cários, dos lícios, dos mílios e dos panfílios (porque uma quantia única como tributo, havia sido fixada por Dario, para o conjunto destes povos) lhe
advmham quatrocentos talentos de prata; era a primeira das províncias
criadas por ele. Dos mísios, lídios, lasônios, cabaleus, hitênios, quinhentos talentos; era a segunda província. Os habitantes do Helesponto,
ã direita da entrada desse mar, os frígios, os trácios da Ásia, os
paflagõnios, os mariandinos, os sírios, davam um tributo de trezentos e
sessenta talentos; era a terceira província. Os cilícios contribuíam com
trezentos e sessenta cavalos brancos, um por dia, e quinhentos talentos
de prata; destes quinhentos talentos, cento e quarenta eram gastos com
a cavalaria que pertencia à guarnição de Cilícia; os trezentos e sessenta
restantes cabiam a Dario; era a quarta província. A partir da cidade
de Posidéiom, que Anfilocos, filho de Anfiaraos, fundou sobre os confins
dos cilícios e dos assírios, e até o Egito, exceção feita do país dos árabes
(porque este território estava isento) o tributo levantado era de trezentos e cinqüenta talentos; esta província compreendia toda a Fenícia,
a Síria chamada Palestina, e Chipre; era a quinta província. Do Egito,
de s líbios limítrofes do Egito, de Cirene e Barca (porque estas cidades
estavam colocadas na província egípcia) advinham a Dario setecentos
talentos, sem contar o dinheiro que vinha do lago de Moiris como produto da pesca; a renda era então de setecentos talentos, independentemente desse dinheiro, o trigo que além disso era fornecido, porque é
necessário juntar cento e vinte mil "medimnes" de trigo que os egípcios
entregavam aos persas que ocupavam o Castelo Branco, em Mênfis, e a
seus auxiliares; é a sexta província. Os satagídios, os gandários, os dadíquios e os aparítios, reunidos, contribuíam com cento e setenta talentos; era a sétima província. De Susa e do resto do país dos quíssios
vinham trezentos talentos; era a oitava província. Da Babilônia e do
resto da Assíria, mil talentos 'de prata e quinhentos jovens castrados;
era a nona província. De Ecbatana e do resto de Média, do país dos paricámos e dos ortocarimbàntios, quatrocentos e cinqüenta talentos; era
a décima província. Os cáspios e páusios, os pantimatos e os daritos,
que contribuíam conjuntamente, davam duzentos talentos; era a décima
primeira província. Sobre os bactrianos. . . até os aiglos, o tributo recebido era de trezentos e setenta talentos; era a décima segunda província. Sobre os páctias, os armênios e os povos vizinhos até o Ponto
Euxmo, de quatrocentos talentos; era a décima terceira província. Sobre
os sagãrcios, os sarangeus, os tamaneus, os útios, os micos, e os habitantes das ilhas do mar Eritreu, onde o rei faz residir os deportados,
sobre todos eles o tributo era de seiscentos talentos; era a décima
quarta província. Os saces e os cáspios contribuíam com duzentos e
cinqüenta talentos; era a décima quinta província. Os partas, os corásmios, os sogdianos e os arianos, trezentos talentos; era a décima sexta
província; os paricânios e os etíopes asiáticos forneciam quatrocentos;
era a décima sétima província. Os matiênios, os saspiros e os alaródios,
eram taxados com duzentos talentos; era a décima oitava província.
Aos moscos, tibarenos, macrões, mossinecos, mares, era prescrita uma
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contribuição de trezentos talentos; era a décima nona província. Os indianos sào de todos os povos que conhecemos, os mais numerosos; e o tributo
que eles davam era comparável ao de todos os outros reunidos; era de
trezentos e sessenta talentos de pó de ouro; era a vigésima província".
Como se vê, a Pérsia conservava sua autonomia, não estando entre os
tributados, cousa, aliás, que o historiador grego declara expressamente.
As intormações de Heródoto embora não nos permitam, sempre,
localizar os povos que menciona ou contenham pequenas contradições,
ou ainda pareçam chocar-se aqui e além com dados das inscrições aquemènidas oficiais, devem conter grande parte de verdade. Através delas,
verificamos que a índia era a região mais rica do Império, contribuindo
com mais de quarenta por cento do valor total entregue pelas outras
dezenove satrapias (e não, como diz Heródoto, contradizendo-se, em
outro local, equivalente a todas as demais). A seguir, colocava-se a
Mesopotâmia, depois o Egito e regiões vizinhas (a primeira com mil e
a segunda com 700 talentos); depois, surpreendentemente, com 600
talentos, regiões do centro do planalto e da zona costeira do mar de
Uma, superando a Lídia reunida ao sudoeste da Ásia Menor, países
tradicionalmente ricos.
O total dado por Heródoto é de 14.500 talentos eubóicos. Este
número choca-se com os dados fornecidos por ele próprio em outros
trechos, mas a tendência moderna é aceitá-lo como correto, admitindose que as incorreções estão em outras referências. (5) Como o talento
eubóico de prata pesa 26,160k, teríamos um total de 370.889,6k daquele metal, por ano, para os cofres do Grande Rei, o que eqüivaleria
em valor, a 28.529,6k de ouro, a admitirmos a relação do valor 1x13,
entre a prata e o ouro, consignada em Heródoto.
O historiador grego ainda afirma que o montante se acresce com
a conquista de novas ilhas no Egeu e o domínio da Trácia, e enumera
também as doações em espécie: ouro, ébano, marfim e cinco rapazes,
fornecidos pelo etíopes, vizinhos do Egito, cada dois anos; pelos habitantes da Cólquida e seus vizinhos, quinhentos rapazes e quinhentas raparigas, todos os quatro anos; os árabes, mil talentos de incenso, anualmente. (6).
Tudo isso seria mais que suficiente para as despesas do Império
e permitiria o acúmulo, nas capitais dos Aquemênidas, de grandes riquezas, como as que dizem haver sido encontradas pelos macedônios.
Estrabão menciona vários cálculos sobre o volume dos tesouros encontrados por Alexandre, nas grandes cidades dos persas: "dizem que fora
os tesouros de Babilônia e os do campo, que não estavam incluídos no
total, só o valor dos de Susa e Pérsis foi calculado em 40.000 talentos,
embora alguns digam cinqüenta; e outros contam que todos os tesouros,
de todas as fontes foram levados, juntos, para Ecbatana e que foram
avaliados em 180.000 talentos; e os tesouros que Dario carregou
consigo em sua fuga da Média, valendo 8.000 talentos, foram tomados
como presa por aqueles que o mataram". (7)
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As riquezas metálicas eram fundidas em grandes jarros, retirando-se
posteriormente o envólucro de barro. Os persas parecem haver usado
o ouro e prata principalmente para ornatos, mobiliário e baixela,
cunhando apenas o que consideravam indispensável. (8) A descrição
dos enfeites dos soldados persas da expedição de Xerxes, antes de atravessar o Helesponto, das mesas, dos leitos e da baixela de ouro e
prata, deixados no acampamento de Mardônio, depois da derrota dos
persas, tendem a confirmar a afirmação dos antigos. (9)
Quando da criação do Império Persa, por Ciro, o Grande, já
circulavam na Ásia Menor vários tipos de moeda, não só as peças lídias
como as de proveniência grega. (10) Creso inaugurara uma cunhagem de prata e outra de ouro, mais vantajosas que os tipos de eléctrom. (11) Após a conquista da Lídia e do resto da Ásia Menos, é
provável que os reis persas continuassem a servir-se das moedas existentes, embora exista a hipótese de que os estateros de ouro mais pesados (lü,64g a 10,76g) tenham sido cunhados não por Creso, mas
por sátrapas persas, e que somente os estateros de ouro comuns, mais
leves (7,97g a S,10g), tenham sido, realmente de Creso. (12).
O amplo grau de autonomia atribuído pelos Grandes Reis às várias
partes do Império e as maiores facilidades concedidas à livre circulação
de pessoas e bens, pela estrada real Sardes-Susa, estimularam, naturalmente, o desenvolvimento da economia monetária. Por sua vez, as
gr&nde somas de metal precioso acumuladas nas capitais imperiais,
constituiriam outro estímulo para que os persas se lançassem na cunhagem de moedas próprias.
Foi, provavelmente, Dario I, quem iniciou a cunhagem de moedas
realmente persas. Elas se aproximavam dos tipos lídios de prata e
ouro. (13). A pureza dos siclos de prata (5,96g) e dos dáricos de
ouro persa (8,34g a 8,4g) era entretanto maior que a das moedas lídias. Através delas, verificamos que a relação ouro: prata entre os
persas era de 13 1/3: l e não 13: l, como o quer Heródoto, sendo,
aliás, diminuta a diferença. (14)
A cunhagem de moedas era um privilégio dos reis, que podiam, sã
o desejassem, concedê-lo a alguém. (15)
Outras medidas deveriam ter sido tomadas por Dario para estimular as trocas, complementando as mencionadas. Estabeleceu, por
exemplo, uma ligação marítima direta entre a foz do Indo e o Mediterrâneo, prime:ro, através da viagem de Cílax de Carianda, da índia a
Susa. ("16)e, depois, da construção de um canal, ligando o Nilo ao Mar
Vermelho. (17) Diodoro da Sicília (18) e Estrabão (19) supuseram
que Dario I não houvesse concluído o canal, mas temos, hoje, a prova
de que a tarefa foi levada a bom termo. Vários fragmentos de esteias
de Dario I foram encontradas ao lado do traçado do canal, do qual
ainda restam indícios. Parte da inscrição de uma esteia (20) reza:
"Diz Dario, o rei: Eu sou persa; da Pérsia eu dominei o Egito;
ordenei que cavassem este canal, desde o Nilo, rio que corre no
Egito, até o mar que em da Pérsia; depois este canal foi construído
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como eu mandei e navios foram, através deste canal, até a Pérsia,
como era meu desejo". Heródoto, (21) aliás, descreve o canal, mostrando sua sinuosidade, a largura com que foi feito, dando passagem, ao
mesmo tempo, a duas triremes e acrescentando outras informações. Numerosas inscrições da rota do Uadi Hamamat, de Coptos a Coseir, mostram que, simultaneamente, o comércio do Egito com. a Ásia também
por ali se desenvolvia. (22) Aliás, muitos contratos demóticos parecem
indicar a prosperidade comercial do Egito sob o domínio persa. (23)
A tentativa fracassada de Sastapes, de realizar o périplo da África,
tinha, provavelmente, um sentido econômico. (24).
Um documento que indica o interesse dos Grandes Reis pe!o
progresso das regiões do Império, é uma carta de Dario I a um funcionário, Gadates, aprovando a introdução de árvores frutíferas na
região da Ásia anterior, além do Eufrates. (25)
Afirma-se que a luzerna, o galo, a pomba branca e o pavão forarn
introduzidos na Grécia, na época aquemênida e que cabe aos persas o
plantio dos pistacheiros em Alepo, de uma certa variedade de uvas em
Damasco, do sésamo no Eg:to e do arroz na Mesopotâmia. (26)
Não consta, entretanto, de sua política econômica nenhuma grande
mod!íhcação nos processos cie produção e distribuição de riquezas, exis
tentes nos vários povos, por ocasião da conquista. Os documentos que
chegaram até nós, não denunciam nenhuma transformação sensível.
Apesar de governarem como classe dominante de caráter militar,
não estimularam mais o uso da escravidão. O número de escravos exigido nas contribuições anuais era muito pequeno, sendo a maior parte
deles castrados e mulheres para uso doméstico. (22) A escravização de
povos vencidos só ocorre excepcionalmente, no caso de algumas cidades,
sobre as quais parece dever cair uma punição exemplar. (28) Assim
mesmo, vemos Dario I transformar os escravos milesianos em colonos
de uma nova cidade: Ampe.
Documentos dos arquivos recentemente encontrados em Persápolia
mostram que os operários qualificados, das mais diversas proveniências,
empregados nas obras reais, eram pagos. Muitas vezes, seus salário *
rivalizavam com o dos magos. (29)
O aumento do preço médio de um escravo, na época aquemênida,
sobre o do período neo-babilônico, de cinqüenta para cenío e cinco
sjclos, é, possivelmente, um indício de sua maior raridade. (30) A baixa
do preço de terras que Ghirshman assinala, sob o Império, não poderia
haver-se produzido numa economia escravocrata em ascenção. (31).
E' difícil avaliar se a economia do Império provocou alguma elevação do custo de vida. Olmstead, por exemplo, interpreta a maior ocorrência de nomes persas, entre funcionários e proprietários, em Babilônia,
a partir, principalmente, de Xerxes, como uma demonstração de
vingança do rei contra a revolta da cidade e como um sirjtoma da ruína
provocada, entre os babilônios, pelo excesso da tributação. (32) Entretanto, Babilônia era uma cidade cosmopolita onde outros nomes
estrangeiros, egípcios aramaicos e hebreus eram freqüentes. (33) Nada
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mais natural que, progressivamente, os persas, aproveitando-se de sua
predominância política e ascensão econômica, se colocassem nos cargos
administrativos importantes e adquirissem propriedades rurais na Mesopotâmia .
Um fato que talvez pudesse constituir um indício da prosperidade
das regiões do Império e, dentro delas, dos grandes senhores, é o oferecimento do lídio que alojou Xerxes, quando o Grande Rei se preparava para marchar para o Helesponto, a fim de invadir a Grécia. O
hospedeiro ofereceu ao hóspede real toda a sua fortuna, em dinheiro:
2.000 talentos de prata e 3.993.000 dáricos de ouro. Xerxes não só
recusou como ofereceu ao lídio os 7.000 dáricos que faltavam para
completar os quatro milhões . (34)
A prosperidade da Jônia, após a revolta e, especialmente, o progresso das cidades gregas da Ásia sob a influência persa, depois do
rescrito de 386 a.C., é indicado pela abundância de emissões de moedas de ouro e prata ou ainda de eléctrom. (35)
E' possível que, muitas vezes, os persas se fizessem pagar os melhoramentos econômicos introduzidos nas províncias do Império. Heródoto fala-nos na construção de uma grande barragem, erguida nos
confins do país dos corásmios, hircânios, partas e outros povos, pelo
Grande Kei, o qual, depois de concluída a obra, passou a cobrar taxas,
para a distribuição da água, além dos tributos normais. (36)
De qualquer modo, os Aquemênidas deviam estar interessados na
prosperidade de seus súditos que, em última análise, redundava em
riqueza para a casa reinante. Há dois textos que podem simbolizar as
vantagens, para a vida econômica dos povos dominados, da "paz persa",
criando condições de estabilidade e favorecendo a utilização dos variados recursos do Império.
O primeiro é uma passagem de Xenofonte, (37) na Ciropédia,
em que descreve Ciro, depois de vencer os armênios e os caldeus, reconciliando os dois povos, até então inimigos, obrigando-os a cooperar economicamente, com grande vantagem para ambos, e atribuindo aos persas
a tunção de garantir, com suas armas, a tranqüilidade e prosperidade
de ambos.
O segundo é o texto em que Dario I descreve a construção de um
palácio em Susa. (38).
.. .
"O cedro foi trazido da montanha chamada Líbano; os assírios
transportaram-no até Babilônia e daí os cários e jônios até Susa. A teca foi
trazida de Gandara e da Carmânia. O ouro que foi usado aqui, veio de
üardes e da Bactriana. O "lapis-lázuli" e a cornalina vieram da Sogdiana. A turqueza, da Corásmia. A prata e o cobre do Egito. A ornamentação das paredes veio da Jônia. O marfim da Etiópia, da índia e
da Aracósia. Os pilares de pedra, de um lugar chamado Abiraduch, no
.Ela. Os artistas que trabalharam a pedra eram jônios e de Sardes.
Os ourives que lavraram o ouro eram medos e egípcios. Aqueles que
trabalharam as incrustações eram de Sardes e do Egito. Os que fizeram
os tijolos cozidos (ornados com figuras) eram babilônios. Os homens
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que adornaram as paredes eram medos e egípcios. Em Susa ordenou-se
uma obra explêndida; muito explêndidamente foi realizada. Possa
Aúra-Mazda proteger-me, a meu pai Histaspes e à minha terra".
Assim, se os Aquemênidas não construíram uma ordem econômica
nova, favoreceram as atividades comerciais (embora delas participando
fracamente, como classe mercantil) estimularam a produção e a
circulação dos bens. (39)
A prosperidade do conjunto interessava aos persas porque se refletia
no volume das riquezas de que deveriam dispor. A ordem econômica
aquemênida era, ao mesmo tempo, uma razão de ser para o Império,
pelas vantagens que lhe proporcionava, e um sustentáculo para o domínio dos persas, pelas possibilidades que as grandes riquezas lhes davam
de conservar o poder.
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E) AÇÃO POLÍTICA E DIPLOMÁTICA INTERNACIONAIS

Para a consecução de seus objetivos, o Estado persa manteve com
os povos e Estados vizinhos e distantes, uma série de contactos que
assumiam as mais diversas modalidades, desde as formas oficiais de
alianças, envio de representantes credenciados aos outros governos, celebração de conferências internacionais, até a influência subreptícia na
política interna dos países rivais, ao agasalhamento de políticos exilados
estrangeiros, à espionagem ou mesmo à corrupção.
ü uso conjunto de tais processos revela uma grande habilidade no
jogo da política internacional da época, baseado no conhecimento da
natureza humana e das características sociais e políticas do adversários.
Os persas parecem haver imaginado como forma ideal de estruturação de seu império a submissão pacífica dos outros povos diante dos
seus enviados, mediante a. entrega simbólica de terra e água, obrigando-se
apenas ao pagamento de um tributo anual e à colaboração militar nos
casos de necessidade. Aqueles que assim agissem, poderiam conservar
seus governantes. Assim se submeteram muitas cidades gregas, na época
de Dario I, (1) assim parecem haver se submetido cilícios e fenícios. (2).
Havendo resistência, procedia-se então à conquista militar, realizada,
muitas vezes, com a colaboração de um grupo de políticos dos adversários ou mesmo de um de seus chefes militares. Para vencer mais facilmente Astíages, Ciro II assegurou-se a simpatia de uma parte dos medos,
entre eles seu maior general, Harpagos! (3) Na campanha contra
Nabonide, rei de Babilônia, o mesmo Ciro conseguiu o apoio de grupos
das cidades mesopotâmicas, inclusive o clero de Marduc. (4) Para
Heródoto, a derrota de Psamético III diante de Cambises se deve, principalmente, à traição de Fanes, mercenário grego, a serviço do Egito. (5)
Cambises soube também destacar do Egito seu maior aliado, Polícrates
de Samos. ( 6 ) . Ctésias atribui a queda do Egito a uma traição do
eunuco Combafeu. (7) Na expedição de Dátis e Artafernes contra a
Grécia, os persas combateram seis dias diante de Erétria e só chegaram
a tomar a cidade, explorando as divergências que existiam entre sens
cidadãos, conseguindo que, no sétimo dia, alguns notáveis lhes abrissem
as portas. (8) Na mesma expedição, os persas levaram o ex-tirano de
Atenas, Hípias, de quem esperavam uma ação decisiva junto aos seus
partidários, em Atenas; depois da derrota de Maratona, dirigiram-se para
a praia de Falero, onde parecem haver aguardado, ainda algum tempo,
um movimento favorável entre os atenienses. (9) Quando Xerxes dirigiu a expedição contra a Grécia, levou com ele Demarato, ex-rei dos
espartanos, (10) provavelmente para aproveitá-lo no caso de uma vitória
e, talvez, quem sabe, diminuir o partido anti-persa em Esparta?
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O apoio a ex-inimigos ou mesmo a cidadãos dos países rivais deve
haver tido como causa principal o desejo de servir-se deles para uma ação
futura contra os adversários ou mesmo como uma demonstração dos
benencios que trazia a amizade do Grande Rei. Além dos casos já
citados, são célebres os de Histeu de Mileto, transformado em comensal
e conselheiro do rei (11) e por quem Dario parece haver sentido uma
real amizade, a ponto de, depois da traição de Histieu, promovendo n
revolta da Jônia, (12) o sátrapa Artafernes haver mandado matar o
grego, sem conhecimento do rei, com medo de que Dario o perdoasse. (13)
Os dois grandes vencedores de Xerxes, Pausânias e Temístocles, procuraram, depois da vitória, aproximar-se do rei persa. O primeiro foi
morto pelos espartanos em castigo de sua traição. (14) Temístocles
retugiou-se no Império e foi regiamente tratado pelos persas, recebendo
a renda de várias cidades, a de Magnésia para o seu pão, a de Lâmpsaco para o vinho, a de Mintes para a carne e as de Percote e Palescépsis para a mobília e o vestuário. Ademais, ainda lhe foi dado o
direito de cunhar moedas em suas cidades. (15)
A generosidade com os dirigentes vencidos, mesmo quando não partia
deles a iniciativa de chegar-se ao Grande Rei, parece ter sido a norma
dominante na política persa, exceto em alguns casos, quando julgavam
necessária uma punição exemplar. Creso, rei da Lídia, foi perdoado e
transformado em companheiro e conselheiro de Ciro e de Cambises. (16)
Para Beroso, (17) Ciro poupou a vida de Nabonide, que veio a morrer
como governador de Carmânia (embora a Crônica Babilôn:ca (18) diga
que Nabonide morreu na própria Babilônia, depois da conquista pelos
persas). Psamético III teve a vida poupada por Cambises e só foi
morto quando se envolveu em uma conspiração contra os persas. (19)
O príncipe líbio Inaros, que se revoltara contra o Império e matara o
sátrapa Aquemenes, (20) da família real, teve sua vida poupada por
Artaxerxes l, e só foi morto, muitos anos mais tarde, pela insistência
da rainha mãe, Amítis, que queria vingar a morte de seu filho; (21)
terminada a revolta do Egito, o novo sátrapa, Sarsamas, naturalmente
por ordem do Grande Rei, pôs à frente da administração de Sais e à<í
Euto, a Támiris e Pausíris, filhos dos revoltosos. (22)
Naturalmente, em certos casos, os reis persas julgavam necessária
uma punição rigorosa aos inimigos. Os chefes da revolta contra Dario I, foram castigados duramente, sendo crucificados alguns deles. (23)
Dario mandou empalar os chefes da rebelião da Babilônia. (24) Durante a insurreição da Jôn:a, os persas ofereceram condições amenas,
de rendição, aos rebeldes, ameaçando-os, caso não as aceitassem, com
castigos severos. (25) Como os jônios não houvessem acedido, depois
de sua derrota foram castigados nos termos da arneaca, embora não
com a mesma intensidade: as mais belas jovens foram levadas para Susa,
muitos homens foram castrados e cidades foram incendiadas. (26) Os
milesianos foram escravizados por haver sua cidade chefiado a revolta:
mas, chegando os gregos a Susa, Dario I limitou-se a mandá-los para o
zona do Mar Eritreu, fundar uma colônia, em Ampe. (27) Em Eré-
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tria (28) e Atenas (29) os persas julgaram-se na obrigação de incendiar os templos, como vingança pelo incêndio do templo de Cibele, em
Bardes e urna tentativa de saque, sem resultado, aliás, chegou a ser
leita contra Delfos (30) durante a expedição de Xerxes na Grécia.
Mas as violências, especialmente as que não podiam encontrar nenhuma
justificativa oficial, eram raras. Se compararmos os métodos persas com
os assírios, ou mesmo com as hábitos guerreiros dos gregos que, durante
muitos séculos, sustentaram, entre si, lutas estéreis, não se pejando em
escravizar seus irmãos de raça, não podemos considerar realmente
cruéis os métodos aquemênidas. E tudo indica que a relativa brandura
tõíise inteiramente deliberada, para tornar a dominação persa, para os
vários povos, preferível às lutas quase permanentes a que os governos
nacionais submetiam seus concidadãos, muitas vezes por mero espírito
de aventura.
Aliás, freqüentemente, a paz imposta pelos persas representava, de
fato, um grande acréscimo de prosperidade para os vencidos. Na Jônia,
terminada a grande revolta promovida por Histieu e Aristágoras de
Miíeto, depois de castigadas as cidades, o sátrapa de Sardes, Artafernes.
obrigou os jônios a concluírem entre si convenções, para que suas
disputas se regulassem por via judiciária e não através de rapinas recíprocas. A seguir, dividiu o território das cidades em parasanges e
tributou-as de acordo com a sua área. O período que se seguiu foi de
grande prosperidade para elas. (31)
Os persas empregavam a espionagem contra seus inimigos de momento ou contra seus adversários futuros. Ciro parece haver sabido
com antecedência, não só do ataque que Creso preparava contra ele.
como d.o posterior licenciamento dos mercenários lídios. (32) Xenofonte pinta-nos Ciro enviando Araspas para informar-se das condições
do exército inimigo, de Creso e seus aliados. (33) Mostra-o também
seivindo-se dos enviados indus que vieram trazer-lhe a aliança do rei
da índia, como espiões na corte do rei de Babilônia. (34) Quando
Cambises desejou fazer a guerra aos etíopes longa-vida, enviou-lhes uma
embaixada composta de ictiófagos, que sabiam falar sua língua, para
que se informasse das verdadeiras condições dos futuros adversários. (35) Quando Dario I, instigado por Demócedes, pensou em realizar uma expedição contra os gregos, enviou espiões para fazer um
levantamento das costas da Grécia. (36) Aliás, a espionagem devia ser
muito comum então, dada a facilidade de circulação no Império. Heródoto (37) conta-nos um caso que revela o uso da espionagem pelos
gregos e, ao mesmo tempo, a habilidade de Xerxes. Quando os perras
se preparavam para transpor o Helesponto, algumas cidades gregas
enviaram espiões para inteirar-se das condições do exército inimigo.
Surpreendidos, alguns chegaram a ser mortos. Quando Xerxes soube do
que se passava, não só impediu que os outros fossem molestados como
mostrou-lhe tudo o que desejavam ver e mandou-os de volta para a
Grécia, compreendendo que o conhecimento das verdadeiras proporções
do poderio persa, traria muito mais rapidamente para seu lado a maior
parte das cidades gregas.
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Os reis Aqueménidas, seguindo talvez o exemplo dos próprios helenos, favoreciam os grupos políticos que lhes eram simpáticos, dentro das
cidades adversárias ou dominadas. Depois da conquista da Jônia, os
persas apoiaram-se nos tiranos. (38) Entretanto, quando Mardônio
realizou sua expedição à Grécia, antes de se dirigir para o continente
grego, mudou os governos das cidades jônias, entregando-os aos democratas, possivelmente por achar que deles receberia uma colaboração
mais eficiente. (39),
A rápida expansão do Império Persa, conquistando todas as potências do mundo que lhe era geograficamente acessível (Cartago, a Itália,
o oriente da índia e a China estavam fora do alcance persa), exceção
íeita dos estados helênicos, tirou-lhes a oportunidade de lançar mão de
al.tanças como um meio de dificultar a ação dos inimigos. Somente <*m
duas ocasiões parecem tais acordos terem sido usados pelos Aqueménidas com. grande oportunidade. A primeira foi, segundo Xenofonte, por
ocasião da guerra de Ciro o Grande com os babilônios, em que os persas
obtiveram auxílio do rei da índia. (39) A segunda, ocorreu na época
da invasão da Grécia por Xerxes, quando os persas se aliaram aos cartagineses para que estes, atacando simultaneamente os gregos do Ocidente, impedissem que eles viessem trazer auxílio à Grécia. (40).
Naturalmente, em suas disputas com os gregos, os persas tinham
a favorecer sua ação diplomática as próprias rivalidades permanentes que dividiam os helenos, sendo-lhes fácil obter a colaboração de
uns contra outros. Na conquista da costa ocidental da Ásia Menor, na
revolta da Jônia, nas duas expedições contra a Grécia, nunca os gregos
conseguiram manter perfeita unanimidade e colaboração eficiente, havendo os persas explorado, da melhor maneira possível, a situação. (13)
A partir de 449 a.C., o principal objetivo da política exterior da
Pérsia parece haver sido manter a estabilidade do Império, através de
concessões feitas no Ocidente aos seus únicos inimigos, os gregos. Que
isto se tenha dado através de um acordo explícito, o tratado de Cálias,
ou tenha resultado de uma harmonia tácita de vistas entre os rivais, o
lato é que se abriu, então, um período de paz, extremamente benéfico
entre os adversários, em que, o controle das cidades gregas da Ásia pelos
próprios helenos era compensado pela ausência de lutas e por uma atividade econômica mais intensa que beneficiaria ambos os rivais. (42)
A guerra do Peloponeso veio a trazer a possibilidade de que uma
cidade grega viesse a preponderar sobre toda a Grécia, unificando-a e
dirigindo-a contra o Império. Entretanto, os persas mantiveram-se na
expectativa até 413 a . C . , quando os atenienses sofreram um grande desastre miitar e Esparta e outras cidades procuraram aproximar-se do Império para que ele as ajudasse contra sua rival. (43) Os soberanos
persas poderiam haver adotado uma at:tude de abstenção, já que a luta
se travava entre cidades gregas e o Império já havia abdicado das
cidades gregas da Ásia. Poderiam também auxiliar Atenas, cujo império
marítimo estava, há tantos anos, em paz com os persas. Preferiram,
entretanto, iniciar uma política de fornecer subsídios ou mesmo auxílio
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militar ao grupo momentaneamente mais fraco ou ao mais útil à política
persa. E' difícil saber qual teria sido a política ideal. Que o perigo da
unificação dos helenos existia, prova-o a ascensão da Macedônia. E
náo é fácil demonstrar que foi a política persa de manter o equilíbrio
entre as cidades gregas que estimulou a união da Grécia. Ao contrário,
cs fatos tendem a mostrar a necessidade de uma política de equilíbrio
mantida pelos persas. Se, por exemplo, Artaxerxes III não houvesse
sido assassinado e Dario III não tivesse sido tão lento em auxiliar os
inimigos de Alexandre, revelando maior acuidade diplomática, possivelmente os macedônios não teriam conseguido vencer os gregos e invadir
a Pérsia. (44) .
Com sua atitude, o Império não só obteve grandes vantagens materiais, como a recuperação das cidades gregas da Ásia, consignadas nos
tratados ou editos de 402 a.C a 411 a. C., 386 a.C. e 367 a.C., como
exauriu, econômica e militarmente, suas adversárias, especialmente as
mais iortes dentre elas, Atenas, Tebas e Esparta. (45) O que houve
de mais sensacional nas vitórias persas foi que, mercê de sua ação. o
Grande Rei transformou-se em árbitro dos próprios problemas gregos. (46) chegando a determinar, por atos unilaterais, a solução de
diputas entre os helenos, como aconteceu nos rescritos de Sardes, de
38ò a.C., e no de Susa, de 367 a.C. . A maior parte dos congressos
Ge reunia na Ásia, como os citados. (47) Às reuniões internacionais
de omportància, realizadas na Grécia, como os congressos de Esparta,
em 371 a . C . , e o de Delfos, em 368 a . C . , compareciam representantes do Grande Rei e sua presença influía, sem dúvida, nas decisões
tomadas. (48)
Em conjunto, a ação política internacional dos persas, através de
uma atividade oficial ou subreptícia, revelou-se eficiente. Seus meios
foram brandos e distinguiram-se mais do que muitos povos, pelo respeito à palavra dada, pelo bom tratamento aos embaixadores e pela
prática de negociações.
Heródoto (49) narra um fato que pode simbolizar o respeito dos
persas por certas praxes nas relações internacionais. Quando Dario enviou emissários a Esparta para pedir a submissão dessa cidade, os
espartanos, enfurecidos, mataram os enviados do Grande Rei. Mais tarde, como os presságios deixassem de ser favoráveis, atribuíram isto ao ato
cometido contra os arautos persas e procuraram desviar a cólera dos
deuses mandando a Xerxes dois espartanos para que ele os punisse da
maneira por que fosse servido, para compensar a falta de sua cidade.
Ciente de sua missão, Xerxes recusou-se a fazer mal aos espartanos,
dizendo que se Esparta havia violado as regras reconhecidas por todos
os homens, ele não o faria, pois se os matasse estaria justificando os
lacedemônios.
De qualquer modo, a ação dos Aqueménidas no terreno diplomático, sob suas várias modalidades, foi extremamente eficiente e a insuficiente habilidade dos Grandes Reis, naquele setor, nos últimos tempos
do Império, não deve ter sido estranha à sua desagregação.
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E) AÇÃO POLÍTICA E DIPLOMÁTICA INTERNACIONAIS: NOTAS
-

(1) Heród., I, 141; VI, 48-49; VII, 32 e 131-32.
(2) Xenof., Cirop., VIII, 6, fala na Cilícia, Chipre e Paflagônia. As duas
primeiras sempre gozaram de uma certa autonomia, possuindo seus soberanos. Os
íenicios também tiveram seus reis. Vemo-los combatendo na Grécia ao lado de
Xerxes (Heród., VIII, 67).
(3) Heród., I, 123-29.
(4) Xenof., Cirop., IV, 6 e V, 3.
Cilindro de Ciro. Crônica babilônica.
(5) Heród., III, 4.
(6) Heród., III, 44.
(7) Ctésias, Pérsica, IX.
(8) Heród., VI, 101.
(9) Heród., VI, 107 e 115-16.
UO) Heród., VII, 101-04, 209, 234-37, 239; VIII, 65.
(11) Heród., V, 24-25.
(12) Heród., V, 35-36.
U3) Heród., VI, 28-30.
(14) Heród., V. 32. Tucíd. I, 128-34. Pausânias III, 14, 1; 17,2-7.
(15) Plut., Temíst., 29, 31-32, 35. Tucíd. I, 138.
(16) Heród., I, 85-91, 152, 155, 156, 207; III, 36. Ctésias, Pérsica, IV.
Xenof., Cirop., VII, 2. Opinião contrária da Crônica Babilônica. Veja-se também E. Pottier, Vases antiques du Louvre, 1922, p. 201-02.
(17) Beroso, III, 14, in FGH, v. II, p. 508. O Cilindro de Ciro diz apenas
que Nabonide caiu nas mãos de Ciro quando este entrou em Babilônia (17). Xenotonte diz que o rei da "Assíria" morreu combatendo Ciro, em Babilônia, antes
da tomada da cidade (Cirop., IV, 1) e que seu filho foi morto por Gobrias, em
Babilônia, depois da conquista da cidade (Círop., VII, 5). Daniel, 5, 29-35, fala
na morte de Baltazar (filho de Nabonide) rei de Babilônia, passando o trono para
"Dario o medo".
(18) A Crônica Babilônica coloca a morte de Nabonide oito dias depois da
entrada de Ciro na cidade, havendo o rei persa concedido ao povo seis dias para
prantear o soberano morto.
(19) Heród., III, 15.
(20) Ctésias, Pérsica, XXXII e XXXV.
(21) Ctésias, Pérsica, XXXVI.
(22) Heród., III, 15.
(23) Insc. Be., col. II, 13 e 14, col. III, 8 e 15.
(24) Heród., III, 159.
(25) Heród., VI, 9-10.
(26) Heród., VI, 32.
(27) Heród., VI, 18-20.
(28) Heród., VI. 101.
(29) Heród., VIII, 50-53. Quando Mardônio abandonou Atenas pela segunda
vez, destruiu o resto da cidade (Heród., IX, 13).

(30) Heród., VIII, 35-38. Ctésias, Pérsica, XXV e XXVIII, diz que Delfos
após urna tentativa fracassada, foi pilhado pelos persas.
(31) Heród., VI, 42-43.
(32) Heród., I, 76 e 79.
(33) Xenof., Cirop., VI, l e 3.
(34) Xenof., Cirop., VI, 2.
(35) Heród., III, 19-24.
(37) Heród., VII, 145-46.
(38) Heród., VI, 137-38.
(39) Heród., VI, 43.
(39-A) Xenof., Cirop., III, 2; VI, 2.
(40) Eforo, frag. III (FHG, v. I, p. 264). Diod. da Sic. XI, l, 4 ss.
(41) Heród., I, 155, 170; VI, 9, 11-14, 48-49, 70; VII, 6-7, 9; 32; 131-132 e
outros.
(42) Tucíd., II, 69. Psêudo-Xenof., Const. de At., II. Xenof., Das renc!as, II; Econ., VIII, 11-16. Isócr., Paneg., 40.
(43) Plut. ,Nícias, 26-30. Tucíd., VII, SO-87; VIII, 5 ss.
(44) Emtora insuficientes, várias medidas foram tomadas pelos Grandes Reis.
Diod. da Sic., XVI, 44, l ss. Demóst., IV Filíp., l, 34; I Filíp., 48. Arriano,
Anáb., II, 14, 2. Plut. Demóst., 20.
(45) A reação contra este estado de cousas reflete-se, principalmente entre os
oradores atenienses do IV século, especialmente Isócrates (veja-se G. Mathieu, Lês
idées politiques dTsocrates) .
(46) Xenof., Hei., V, 1.31. Diod. da Sic. XIV, 110. Xenof., Hei., Vil, l,
33-35. Diod. da Sic., XV, 81, 3. Plut., Pelóp., 30; Artax., 22.
(47) Tucíd., VIII, 17-18, 36-37 e 57-58, referindo-se aos tratados de 412 a . C .
e 411 a.C., em Mileto e perto de Magnésia do Meandro.
(48) Xenof., Hei., VI, 3, l e VII, l, 27.
(49) Heród., VII, 136.
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CONCLUSÃO
O Império Persa, de uma extensão e durabilidade até então desconhecidas, nasceu da política da família persa dos Aquemênidas. Aproveitando-se das qualidades naturais de seu povo, a sobriedade, o vigor,
a capacidade militar, que conservaram e desenvolveram através de
um sistema adequado de educação, conquistaram todas as regiões do
Próximo Oriente Asiático, estendendo ainda seus domínios ao oeste da
índia e à Trácia.
Uma das razões de seu sucesso foi a maneira suave com que, em
geral, foram conduzidos os povos do Império. Em uma época em que
as guerras eram freqüentes e quando ao vencedor tudo era permitido,
a conservação das autonomias regionais e a simples exigência do tributo
eram condições excelentes para os vencidos. Se aos povos era retirada
uma tributação que podia onerar-lhes a vida econômica, aos persas
carJia estimular as comunicações entre todas as partes do Império,
através da construção e conservação de estradas, canais, hospedarias,
aclimatação de culturas de uma região em outra, estímulo de instrução, etc., que correspondiam a investimentos de uma parte das taxas
em benefícios coletivos. Os encargos militares de defesa das fronteiras
e policiamento do interior ficavam, também, a não ser em ocasiões especiais de grandes campanhas, quase que exclusivamente sobre os
ombros da minoria dominante.
A estrutura imperial arquitetada pelos Aquemênidas parece representar um avanço em relação às formas que lhe foram anteriores,
íiòmente o império romano iria mais longe no entrelaçamento dos
povos vencidos, formando um império de cidadãos, com o edito de
Caracala, em 212. Entretanto, a dominação romana, sob a República,
era muito mais dura aos vencidos, não assimilados, que a forma de
domínio dos persas. Nada houve de semelhante, entre os Aquemênidas,
à exploração econômica dos povos dominados, pelos governadores das
províncias romanas ou pelos publicanos, nem algo que se comparasse
à destruição completa de uma rival, como o arrasamento de Cartago.
A escravização de gregos pelos seus conterrâneos e a política de saqueio e de terror empregada pelo monarcas assírios, mostram a benevolência do sistema persa. E' claro que ele é relativo aos costumes
da época, mas, em nossos dias, em que padrões mais elevados de ética
internacional e de política interna são apregoados, eventualmente, processos violentos de compressão são usados.

A capacidade de assimilação de manifestações culturais de outros
povos é também um caráter do cosmopolitismo dos dirigentes persas,
especialmente visível nas manifestações artísticas e no uso de línguas
estrangeiras. A transformação da velha religião ariana numa doutrine?
de fundo moral, igualitário e universalista, não pode ser desprezada
como outro indício do gênio imperial persa.
O desaparecimento do Estado Aquemênida não apresentou, normalmente, para as regiões que o compunham, nenhuma vantagem especial. Os antagonismos entre elas se agravaram até a época em que
loram absorvidas em outros sistemas imperiais.
Assim, pela sua originalidade e importância histórica, o Império
construído pela dinastia persa dos Aquemênidas atrai a atenção do historiador e estimula o seu desejo de compreender-lhe o mecanismo e
as "bases que o estruturavam.

— 97

BIBLIOGRAFIA
As referências bibliográficas foram distribuídas em duas secções.
A primeira refere-se às "Obras antigas e coletâneas de inscrições",
que constituem, o material básico para a síntese histórica. Um grande
número de inscrições é, entretanto, mencionado adiante, já que está
incluído em trabalhos de crítica, em monografias de várias ordens e
mesmo em composições de caráter geral.
A outra é a de "Obras modernas", contendo uma parte sobre "Trabaíhos de Referência" e a seguir, "Obras gerais e especiais".
Não se tratando de uma história geral da Pérsia, não houve razão
para que a bibliografia tivesse caráter exaustivo. A relação foi executada com a intenção de trazer ao leitor as obras que fornecem as fontes
para este ensaio e as que documentam as posições mais significativas
dos modernos diante dos problemas ligados ao presente trabalho.
OBRAS ANTIGAS E COLETÂNEAS DE INSCRIÇÕES
ANDOCIDE — Discours. Lês Belles Lettres, Paris, 1939.
ARISTOPHANES — Works. London, 1930-31, 3 vols., The Loeb Classical Library.
ARÍSTOTLE — The Politics. The Loeb Classical Library, London, 1942.
ARMAM — Wcrks. The Loeb Classical Library, London, 1929-33, 2 vols.
ATÍENEUS — The Deipnosophists. The Loeb Ciassical Library, London, 1927-41,
6 vols.
AVESTA — Paris, 1881. C. da Hnrlez.
BÍBLIA (Sagrada) — Madrid, 1947, 2 tomos, Edición crítica de J. M. Bover y F.
Cantara, Burgos.
CICERON — Correspondence de Ciceron. Lês Belles Lettres, Paris, 4 vols.
CTESIAS — Pérsica (extraits dormes par Photius) . In Choix dês Historiens Grecs,
Paris, 1944.
DEMOSTHENES — De Carona and De Falsa Legatione. The Loeb Classical Library,
London, 1939.
Olynthiacs, Philipics, Minor Speeches, Speech Against Leptines. — The
Loeb Ciassical Library. London, 1930.
PIODÓRE Ei2 SCICILE — Bibliothèque Historique. Paris, 1834-38, 7 vols.
KSCHYLE ...Lês Perues..., Paris, Lês Belles Lettres, 1953.
/ÜBSQUINES — The Speeches o f . . . , The Loeb Classical Library, Londcn, 1929.
EURIPEDES — Works. The Loeb Classical Library, London, 1933-39, 2 vols.
FRONTIMUS — The Stratagems and The Aqusducts oi Rome. The Loeb Library,
London, 1925.
HERODOTUS — Histories. The Loeb Classical Library, London, 1930-31, 4 vols.
Histoires. Lês Belles Leítres, Paris, 1946. vols.

ISOCRATES — Works. The Loeb Classical Library, London, 1928-29, v. vols.
JOSEPHUS, F. -- Works. The Loeb Classical Library, London, 1926-37, 6 vols.
JULIAN — Works. The Loeb Classical Library, London, 1930-32, 3 vols.
LYSIAS — Works. The Loeb Classical Library, London, 1930.
MANETHO — Works. The Loeb Classical Library, London, 1940.
PAUSANIAS — Description oi Grecce. The Loeb Classical Library, London, 1931-35,
5 volumes.
PLATO — Works. The Loeb Classical Library, London, 1938-42, 8 vols.
PLUTARCH — Plutarch's Livvs. The Loeb Classical Library, London, 1914-20, 8 vols.
PLUTARQUE —• GEuvres mora/es ei eeurres d/verses. Paris, 1870, vols.
POLiBIUS — The Histories. The Loeb Classical Library, 1922-27, 6 vols.
SOPHOCLES — Works. The Loeb Classical Library, London, 1929, 2 vols.
STRABO — The Geography oi — The Loeb Classicul Library, London, 1917-36, 7 vols.
THUCYPIDES — Works. The Loeb Classical Library, London, 1935, 4 vols.
VENDIDAD-SADÉ — In "Lês Livres Sacrés, de toutes lês religions sauf Ia Bibls,
t. II, Paris, 1866 — Pautien et Brutiet.
XENOPHON — Hellenica. Anabasis, Srmposion and Apology. Thc Loeb Classical
Library, London, 1930-32, 3 vols.
Cvropedia. The Loeb Classical Library, London, 1925-14, 2 vols.
Memorabilia and CEconomicus. The Loeb Classical Library, London, 1938.
Ancient Records of Assyria and Babylonia — U. D. LUCKENB1LL, Chicago,
1927, 2 vols.
Ancient Records ut Egypt — J. BREASTED. Chicago, 1906-07, 5 vols.
Atchàologische Mitteilungeti aos Iran — E. HERZFELD.
Babylonian Historical Texts — S. SMITH.
Corpus Inscriptionum Graecarum — Berlin, 1825, ss.
Corpus Inscriptionum Semiticarum — Berlin.
Fragmenta fiístoncorum Graecorum — C. MULLER, Paris.
Greek Historical Inscriptions (A selection of) — MARCUS N. Tod, Oxford,
1933.
Keilinschriíten der Achameniden (D/e) — F. H. WEISSBACH, Leipzig, 1911.
Inscriptiones Gra?cae — Berlin, 1904, ss.
Mémoires de Ia Miísion Archéolo&ique de Perue — SCHEIL e MECQUENEN,
Paris.
The Behistun Inscription of Ki:ig Darius — H. TOLMAN . Vanderbilt University Studies, n.° l, 1908.
OBRAS

MODERNAS

Trabalhou de

referência

BARATTA, M. — FRACCARO. P. - - VISINTIN, L. - - Grande Atlantc Geográfico,
IV ed., Novara, 1938.
BESNIER, M. — Léxique de Géoéraphie Ancienne. Paria, 1914.
DAREMBERG, C. — S ACUO, E. — Dictionnaire dês Antiquités Grecques et Romaines. Paris, 10 vols.
LA BLACHE, P. V. de — GAIXOTS, L. — Góoéraphie Universelle puhliée sous Ia
direcíion d e . . . Paris, 1929, t. VIII.
LAMPRIÈRE, J. — Classical Dictionary of Proper Names mentioned in Ancient
Authors — A new edition, London, 1951.
HASTINGS, J. — A Dictionary of the Bible. Edinburg, 1898-1904.
PAULY WISSOWA — Rea> Encyclopadie der classischen Altertumwissenschaít. —
Stuttgart, 1894, ss.
PiROT, L. -- Supplement au Dictior.nahe de /a Bible. Paris, 1926, ss.

— 99 —

__ 98 —
SABÁ, M. —- Biblioéraphie Française de 1'Iran. Téhran, 1951.
VIGOUREUX, F. -- Dictionnaire cie Ia Bible. Paris, 1894-1912.
WILSON, A. — A Bibüography oi Pérsia. Oxford, 1930.
OBRAS GERAIS E

ESPECIAIS

ABBOT, J. — L'fe oi Cyrus. Now York, 1900.
AHL, A. W •— Outlines oi Persian History baseei on the Cuneiiorm Inseriptions.
New York. — Leipzig, 1922.
AMIAND, A. -~ Cyrus, Rói de Perse. Múlangos Rénier, Paris, 1886.
BAKBEIKAC, J. •— Hi&toire dês Anciens Tiaitez. Amsterdam - La Haya, 1439, 2 vols.
BENVENISTE, E. — Lês Mages dans L'Ancien Iran. Paris, 1938.
BERRIMAN, A. E. — Historical Metrology. London, New York, 1953.
CAMERON, G. C. — Histoire de 1'Iran Antique (traduzido do inglês). Paris, 1937.
- Darius and Xerxes in Babilônia. — American Journal of Semitic Languages, LVIII, 1941.
— Darius' Daufjhter and the Persepolis Inscription. Journal of the Near
Eastern Studies, II, 1943.
- Darius, Egypt and the Lands beyond the Sea. Journal of the Netir
Eastern Studies, I, 1942.
- Persepolis Treasury Tablets.
— Darius Carved History on Ageless Rock. The Nation&l Geographic Magazine, vol. XCVIII, n." 6, Washington, 1950.
CASARTELLI, L. C. — La religion dês róis achéménides ü'après leurs inscriptions.
Bruxelles, 1895.
CL.AY, A. T. — Gobrias Governor oi Babylonia. Journal of the American Oriental
Scciety, XLI, 1922.
CHAMPDOR, A. - - Cyrus. Paris, 1952.
CHRISTFNSEN, A. -- Die Iranier. In Kulturgeschichte dês Alten Orient, t. III,
Munchen, 1933.
CLERMONT-GANNEAU •— Origine perse dês •mvnitments araméens d'Eypte, l.a parto
(seule parue) .
CONTENAV, G. -- Achéménides et Seleucides. Paris, 1929.
CONYAT, J. — MONTET, P. — Lês insciiptions du Ouadi Hammatnar. Paris, 1912.
COWLEY, A. — Jewish Documenis oi the Time oi Ezra. London, 1919.
- Aramaic Pzpytyi of the Fifth Century B. C. London, 1923.
Cox, G. - - The Greeks and the Persians. London, 1877.
DARMESTETER, J. — Coup d'reil sut 1'histoire de Ia Perse. Paris, 1885.
DEVEBOISE, N. C. -- Rock Relieís in Ancient Iran. Journal of Near Eastern
Studies, I, 1942.
DELAPORTE, L. — Lê Prôche Orient Asiatique. Paris, 1938.
DHALLA, M. N. -- Zoroastrian Civilization. New York, 1922.
JJHORME, P. — Lês Aryens avant Cyrus. Conferénce de St. Étienne, 1910-11.
DUBBERSTEIN, W. H. -- The Chronology oi Cyrus and Cambyses. American Journal of Semitic Languages and Literatures, LV, 1938.
DuCHESNE-GuiLLEMlN, J. - _ Zoroastrc. Paris, 1948.
— Ormazd et Ahriman. Paris, 1953.
FJKDOUSI A. K. — Lê Livre dês Róis. Traduit et comente par Jules Mohl, Paris,
1876-78 — 7 vols.
FLANDIN, E. et GOSTE, P. — Voyage en Perse pendant lês années 1840 et 1841.
Paris, 1843-54.
fLUEGEL -- Cyrus and Herodotus. Leipzig, 1881.
FOUGÈRES, G. et autres — Lês premières civilisations. Paris. 1935.
ON, R
- L'Iran — Perse e Afghanistan. Paris, 1951.

GARDJNER, A. H. — The House of Liís. Journal of Egyptian Afchaeolog^XXf??,,
1938.
BUSlULa!»
GAKDINER, P. -- Tt*e Cold Coinage oi Ásia beiore Alexander the ÇfcfSt.
Bftiish
Museum, 1908.
GEIGER, W — Civilisation oi the Eastern Iranians (tradução inglesa). -- London,
1885-86, 2 vols.
GEIGER, W and SPIEGEL — The Age oi Avesta and Zoroaster (trad. inglesa). London, 1886.
GHIRSHMAN, R. -- L'Iran, dês origines à rislam. Paris, 1951.
GLOTZ, G. — Histoire Grequv, In Histoire Générale, Histoire Anciene — t. I —
t. I. -— Dês origens ai*x gueries mediques. Paris, 1938 (avec Ia col. de
R. Cohen).
t. II —. La Grèce au V." siècle.
- P a r i s , 1938 (avec Ia col. de
R . Cohen).
t. III -- La Grèce c-u IV." sit-cle.
- P a r i s , 1945. (avec Ia col. de
R . Cohen).
t. IV — 1.° partie — Alexandre et lê dêmemhrement de son Empire, 2.° ed..
Paris, 1945. Avec P. Roussel et R. Cohen.
UOODSPEED, G. S. — The Persian Empire (rom Darius to Artaxerxcs. Bibliciil
World, october, 1899.
GRÃ Y, G. B. and others — The Persian Empire and the West. In The Cambridge
Ancient History, v. IV, Cambridge, 1930.
GROUSSET, R. et autres — L'âme do 1'Irar.. Parit, 1951.
GRUNDY, G. B. -- The Great Persian W ar. London, 1901.
GUTSCHMID, A. von — Geschichte Irans und seine Nachbarlander. Tubingen, 1884
HALÉVY, J. - Cyrus et lê retour de l'exil. Revue dês Études Juives, I, 1880.
HALL, H. R. — História Antiga do Oriente Próximo (tradução para o português).
Rio, 1948.
HALLOCK, R. T. -- Datiws I. the King oi the Porsepolis Tablets. Journal of the
Near Eastern Studies, I, 1942.
HERZFELD, E. - Archeological History of Iran. London, 1935.
— Iran in the Ancient East — 1941.
HIRSCHY, N. C. -- Ariaxerxes III Ochus and His Peign with special considerations
oi the Old Testament sources bearing upon the period. Chicago, 1909.
How, W W - Arms, tatics and strategy in the Persian war. Journal of Hellenic
Studies, XLIII, 1923.
HoWART, H. H. — The beggming of Persian History. Academy, 1892.
HUART, C. e DELAPORTE, L. -- L'Iran antique -- Élam Kt Perse -- et Ia civilisation iranienne. Paris, 1943.
1'JFFE, J. H. and others —• The Legacy oi Persin, Oxford, 1953.
JACKSON, A. V. W. — Zoroaster — The Prophet of Ancient Iran. New York,
London, 1899.
— Pérsia — Past and Present New York, 1906.
JUSTI, F. — História de Ia Persin Aritigue (tradução espanhola). B. Aires, 1*)50.
JS.ENT, K. G. — Tht Recently Published oH Persian Inscriptrons. Journal of the
American Oriental Society, LI, 1931.
— A New Inscription oi Xerxes. Language, t. IX, 1933.
— More old Persinn Intocriptiotls. Journal of the American Oriental Society.
54. 1934.
— The Restauration of Order in the Empire. Journal of the American Oriental Society, 1934.
- Another Inscription of Xerxos. Language, XIII, 1937.
- The Present Stattis of old Persian Studies. Journal of the American
Oriental Studies, 1936.
- The Dniva Inscriptinn of Xerxen.

Language, XIII,

1937.

101

___ The Naks-i Rustã Inscription oi Denus. Language, t. XV, 1939.
__ Old Persian Tcxts — Darius Beliistan Inscription, Column V. Journal
of Near Eastern Studies, t. II, 1943.
— Journal oi the Near Eastern Studies, IV, 1945.
KlAN, G. R. — Introduction à 1'histoire de Ia monnaie et 1'histoire monétaire de
Ia Perse, dos origines à Ia fin de Ia période parthe. Paris, 1934.
LAGRANGE, M. J. -- Religion dês Per sés. Revue Biblique, 1904.
LEHMAN — Os persas. In História das Religiões, de Chantepie de Ia Saussaye. Tradução portuguesa, Lisboa, 1940.
L.ENORMANT, F. —Hisíoirp ancienne de 1'Orient . Paris, 1881-88, 6 voU.
LESNY, V. — Some old Persian Inscriptiuns. Archiv Orientalgi, X.
LEVY, L. — L'inscriptioTt Triomphale de Xerxes. Revue Historique, CLXXXV, 1930.
MARQUART, J
- Researches into the History cil Jran (tradução inglesa). —
'London, 1905.
MARTIN, V. — Sur une interprctation nouvelle de In Paix dtt Rói. Mus. Helv.,
MASANI, R. P. — Lê Zoroastrisníe . Religion de Ia vie honne. Paris, 1939.
MASPEPO, G. — Histoire ancienne c/es peuples de 1'Orient classique. Paris.
MASSÉ, H. et autros — La civilisc-tion iranienne . Faris, 1052.
MAZAHÈKY, A . - A. — La íamille irunienne au* tempa antv-islamiques. Paris, 1938.
MENANT — Lês Achémenides et lês inscritions de /a Perse. Paris, 1872.
MENDELSOHN, I. — Síavery in the Ancicnt Near East. New York, 1949.
MESSINA, G, — Mitti, legenda e srorín nella tradizione iranica. Orientalia, t. IV.
— Der Ursprung der Magier und die zaratusirische Religion. Rome, 1930.
MEYER, E. — Geschichte dês Altertums. Stuttgart, 1884-1902, 5 vols.
MlNORSKI, V. — Lês Études historiques et géofraphiqaea sur Ia Perse depuis 1900.
Acta Orientalia, X. 1932.
— Lês étud&s historiques et géogr^phiqu^s s'jr Ia Perse í/t\ou/s . — Acta
Orientalia, XVI, 1937.
— Lês études historiques et géographiqueu :;ur Ia Perse depuis 1935. —
Acta Orientalia, XXI, págs. 2, 1951.
MoRET, A . — Histoire de 1'Orient, t. II . In Histoire Générale, dirige par G. G/of/r .
OLMSTEAD, A. T. •—• Oriental Imperialism. American Historical Review, XIII, 1918.
— Persin and the Greek Frontier Prcblem. Clássica! Philologj', XXXIV, VTCT.
- History of the Psrsian Empire . Chicago, 1948.
- Tattenai, Governot tií Across the River. Journal of the Near Eastern
Studies, III, 1944.
- Darius as Lawgiver. The American Journal of Semitic Languages and
Literatures, LI, 1935.
OppERT, J. -— Commenf-i/re historlqite et phi/ologiqttfi dit Li- te d'Enther, d'itprèx
Ia lecture dês inscriptions perses. Paris, 1864.
PRASEK, J. V. — Geschichte der Mede r und Perspr bis tur mrtkedonischen Eraberung. Gotha, 1906-10, 2 vols.
Kyros der Gross . Leipzig, 1917.
- Dardos. Leipzig, 1914.
FARKER, R. A. — Persian and Egyptian Chronology . American Journal of Semitic
Languages and Literatures, LVIII, 1941.
—- Darius and fiis Egyptian Carnpaign. American Journ.-il of Semitic
Lnnguages and Literatures, LVIII, 194!.
POSENER. G. — La première domination pcrse en Egypt .
PARTOW, S. - - Zcrathustra . Montpellier, 1929.
POISSON, G. - ~ Lês Aryenu. Paris, 1934."
G. - La première incerporation de 1'Egypte à l'empire perse . Revue dês
Études Anciennes, XI. 1909.
RAWLINSON, G. -- Five Greaf Mcnnrchics oi the Ancient Eastern World. —
London, 1871, 3 vols.

HOGERS, R . W — History oi Anciont Pérsia. New York, 1929.
— Cuneiiormes Parallels to the Old Testament. New York.
KOSTOVTZEV -- Iranians and Greeks in South Rússia. Oxford, 1922.
ROUSSEL, P. et autres — La Grèce et 1'Otient dês guerres mediques à Ia conquéie
romaine. Paris, Félix Alcan, 1938, 2.a ed.
SARRE, F. -- Die Kunst der alten Persiens. 1922.
SARRE nnd HERZFELD — Iraiiische Felsenreliefs. 1910.
SAYCE, A. H. — Conquest of Media and Babylonia by Cyrus. Academy, 17, 1880.
SCHEIL, V. — Lê Gcbryas de Ia Cyropédie. Revue d'Assyrologie, XI, 1914.
— Rine oi the Persian Empire. Academy, 18, 1880.
SCHMIDT, E. — FUghts over Ancient Cities of Iran.
— The Treasury oi Persepolis and Oíher Discoveries in the Homeland ot
the Achemenisns.
SYKES. P. M. — A History of Pérsia. London, 1915, 2 vols.
TARN, W. and other» — Pérsia, from Xerxes to Alexander, etc. In Cambrid^e
Ancient History, vol. VI. Cambridge, 1933.
1'OYNBEE, A. - Study of History. London, vols. II, V, VI, VII, VIII, 1934-54.
VAUX, R. de — Lês décrcts de Cyrus et de Darius sur Ia reconstrution du temple.
Revue Biblique, XLVI, 1937.
WADE GERY, H. T. - - The Peace oi Kalias. In Athenian Studies presented to
William Scott Ferguson.
WESENDONK O. G. von — Von charakter dês Altepersischen Staats. Zeitsch.
t. Rechtsphilosophie, V. 1930
ZABOROWSKI, M. S. — Lês peuples Aryens d'Asie et d'£urope. Paris, 1908.

— 103 —

A P Ê N D I C E
O CILINDRO DE CIRO
(11.... suas tropas (2) . . . . q u a r t o s do mundo (2) . . . . um governo fraco
estava dirigindo o país (4) e.... ele designou um idêntico para eles, (5) como
E-sagil ele í ê z . . . para Ur e o resto das cidades, (6) uma ordem desonrosa para
e l e s . . . ele planejou liaria e inamistoõamente, (7) ele foi a causa que ot oferendas
diárias cessassem; ele designou.... ele estabeleceu dentro da cidade. A adoração
de Marduc, rei dos deuses. . . . (8) êlp mostrou hostilidade para com sua cidade,
diariamente
levou todo seu povo à ruina através de uma servidão sem descanço. (9) Devido às fuás queixas, o Senhor dos Deuses encolerizou-se violsptumente e deixou sua terra; os Deuses que habitavam entre eles deixaram seus
templos, (10) irritados por haverem sido levados para Babilônia. Marduc... para
todos os lugares habitados que se haviam transformado em ruínas (11) os habitpntes da Suméria e Acádia que pareciam cadáveres, apiedou-se deles e fê-los voltar. Ern todos os países, em toda a parte ( 1 2 ) , Ele (Marduc) buscou, desejando-o, um príncipe íntegro em seu coração, a quem tomou pela mão. Ciro, rei
do Anzã Ele chamou, para governar todo o mundo. (13). A terra de Cutu, todos
os Umã-Manda. Ele lançou a seus pés. O pogo de cabelos negros, o qual (Ciro)
conquistou com seu apoio, (14) governou-o com justiça e integridade. Marduc. o
Cirande Senhor, apreciou com satisfação seu cuidado com o povo, suas obras piedosas e seu coração honesto. (15) Ele fez com que Ciro fosse para a cidade de
Babilônia, tomando o caminho de Babilônia, indo como um companheiro e amigo
a seu lacJo. (16) Suas numerosas tropas, em número incontável, como as águas
de um rio, marcharam armadas a seu lado. (17) Permitiu que ele entrasse sem
batalha e conflito em Babilônia. Ele poupou sua cidade, Babilônia, de uma calamidade. Nabor.ide, o rei que não o temia (a Marduc), foi entregue em suas mãos
(de Ciro). (18) Todo o povo de Babilônia, da Suméria e da Acádia. príncipes e
governadores, prostaram-se diante dele e beijaram seus pés. Regozijaram-se com
sua soberania e suas faces resplandeceram ( 1 9 ) . Ao Senhor, que pelo ^eu poder ressuscita os mortos, que os protege através da destruição p malefícios, abençoaram
alegremente, honrando Seu nome.
(20) Eu sou Ciro. rei do mundo, o grande rei, o poderoso rei. rei de Babilônia,
rei da buméria e Acádia, rei dns quatro cantos do mundo, (21) filho de Cambifes, o grande rei, rei da cidade de Anzã; neto da Ciro, o grande rei, rei da cidade
de Anzà; bisneto de Teispes, o grande rei, rei da cidade de Anzã; (22) fonte
eterna de realeza, cujo governo Bel e Níibu amam, com cujo governo Se regozijam
de coração. Quando fiz minha entrada triunfal em Babilônia, (23) com alegria e
s&tisiação estabeleci minha residência no palácio real e Marduc, o Grande Senhor,
predispôs o nobre cor&ção dos habitantes de Babilônio a meu favor, enquanto cuidei
diariamente de Sua adoração. ( 2 4 ) Minhas numerosas tropas penetraram pacificamente em Babilônia. Não permiti que nenhum inimigo entrasse em toda a Suméria e Acádia. (25) Das necefsidades de Babilônia e de todas as suas cidades, cuid«i
com satistação. O povo de Babilônia T e . . - . . . ] , e afastei deles o jugo desonroso,
suas habitações (26) que haviam sido destruídas, eu restaurei. Eu removi suas ruínis.

Marduc, o grande senhor, alegrou-se com meus feitos piedosos, e ( 2 7 ) graciosamente, abençoou a mim, Ciro, o rei que o adora, a Cambises, meu próprio filho,
e a todas as minhas tropas, (28) enquanto eu, diante Dele. louvei alegremente
Sua exaltada Divindade. Todos os reik que vivem em palácios, (29) de todos os
cantos da terra, vivendo do mar Superior ao mar Inferior
iodos os reis do
Ocidente que morem em tendas (30) trouxeram-me seu pesado tributo, e em
HaDilônia beijaram meus pés. D e . . . . até Assur e Susa, (31) Agadé, Esnunai-,
i,amba, Meturnu, Deri, com o território cia terra de Gutium, as cidades do outro
lado do Tigre, que eram muito antigas (32) levei de volta, para seus lugares, os
deuses que vivem nelas e fiz com que ficassem num templo para sempre. Reuni
todos os sejs habitantes e devolvi-os aos lugares que habitavam. (33) E os Deuses
da Suméria e Acádia, que Nabonide, para cólera do Senhor dos Deuses, tinha trazido para Babilônia, por ordem de Marduc, o Grande Senhor, (34) fiz com que
pacificamente íossem levados para Seus templos, o que regozijou Seus corações.
Possam todos os Deuses, que eu levei para suas cidades, (35) pedir, diariamente
a Bel e Nabu, longa vida para mim e possan: interceder por mim e dizer a Marduc
meu senhor: Possa Ciro, o rei que te adora, e Cambises, seu filho (36) seus. . . .
Eu permiti a todos viver em paz
pássaros e pombos ('.')
seu
Eu fortaleci
"O resto da tabela apresenta apenas cerca de mais nove palavras separadas,
sem conexão".
Tradução do texto inglês «stabelecido por Robert William Rogers e publicado
em Cuneiform Parallels to the Old Testament, second edition with corrections, New
York, Cincinnati, p. 380-84.
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Portadores de tributos (do Apadana de Persépolis)
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Em lugar de. . .,
Carmania, Partia, Aracosia e Gedrosia
Leia-se :
Carmânia, Partia, Aracosia e Gedrófiia
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