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A Itália foi povoada por colônias vindas da Illyria, da
Ibéria, da Gallia Celtica, de diversas regiões da Grécia, e
finalmente da Rhetia (parte da Germania). As mais conhecidas deslas colônias são as de OEnotro e Evandro, que se
estabelecerão no Lacio, uma no anno 1676 antes de J. C.,
e a outra no anno i55ò; ambas ellas se compunhão, em
grande parte, de Arcades.
Dos OEnotrios e dos Peucclios descendião os Aborígenes,
com os quaes se reunirão os Arcadcs, conduzidos por Evandro , e os Troianos, trazidos por Eneas EÍQ 1269, e he desta
mistura de diversos povos, que os Romiuos tirarão sua origem. (Vêfle o seguinte quadro:)
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Evandro havia organisado um pequeno estado, j u n t o ao
monte Palalino. Encas, que esposou Lavinja, filha dcLalino,
rei do Lacio, fundou Lavinio. Ascanio, seu íillio, edificou
Alba-Longa (anuo ii58). Depois d'ellc, doze príncipes tinnárão n'csla áulica mclropoli do Lacio : Procas , o ultimo,
deixou dois filhos: N n m i l o r , o mais velho, Ibi desenthronisado por seu irmão Amulio, mas achou vingadores cm seus
dois netos, Romulo c Remo, a quem os Romanos davão
Marte por p a e , c por mãe a vcslal Rhea Sylvia, lilha de
Numitor. Estes dois príncipes, abandonados desde seu nas- ;
cimento, liiihúo sido acolhidos por linm pastor: simples
pastores, fizeram-se formidáveis guerreiros, c por primeiro
feito dcrribárão do Throno o usurpador A m u l i o , c entregarão o reino de Alha a Numilor.
O projecto da fundação d'uma nova cidade, que Romnlo
c Remo, conceberam foi executado só por aquclle, que rega
com o sangue do, sen irmão os fundamentos do Roma, 110
mino ;55 antes de J. C. (*). Para povoar sua cidade, cllc
ollcrcce asylo aos escravos e fugitivos. Dá a seu novo estado um governo mixlo de monarchia , aristocracia e de
mocracia.
O rei é o chefe da religião, o guarda das leis: os feixes
armados de machadinhas, que são trazidos por seus ^lozc
liclôrcs, indicao seu poder executivo. Divido a administra- 1
cão com huin senado, composto de cem membros., que parlilhão com o povo o poder legislativo, e o direito de suflr.agio!
para a eleição do monarcha , dos pontífices c dos magistrados. Romulo inslilue a ordem dos patrícios, nobreza hereditária. Trezentos homens a cavallo , denominados Céleres ,
que fórmao a guarda do Romulo, compõem um corpo, _ que
formará com o andar dos tempos a ordem dos pavalleiros.
Os plebeus, em numero de Ires mil, são repartidos em três
tribus, subdivididas cm cúrias. O patrocínio^ determina entro
os plebeus c os palricios relações de necessária benevolência «
comrnercio do recíprocos serviços. O pátrio poderia santidade
do cazamcnto, postos sob a salva-guarda das leis, c a mageslosa gravidade do culto, dispõem os Romanos p_ara as
virtudes publicas, formando-os para as virtudes privadas.
Os subditos do Romulo misturam com as occupaçoes íign-
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(') Eáta data «contestada: mis fascm datar a f u n d a r ã n de HDUIÍI d n .
amio 7 5i , utitrou de ;5s. Seguimos a Cbroiiologia da .irto »« Verifica
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colas de seus antepassados o habito das armas: a necessidade de se defender contra seus visinhos, depois do rapto
das Sabinas (749)» faz d'e]les um povo guerreiro, e brevemente depois conquistador. Rornulo mala Acron, rei dos
Cecinios, que primeiro se arma para vingar esta aíFronta.
O vencedor consagra a Júpiter Ferctrense os primeiros clespojos opimos (*) São depois derrotados os Crustumerios e os
Antemnates (748)- Os Sabinos do Cures, dirigidos por Tacio,
seu rei, penetram, por trahição de Tarpeia, em Roma ,
cuja existência vae depender d'um combaltc. Hcrsüia c as
novas esposas dos Romanos desarmam os dois povos, que
ficam unidos para sempre por hum tratado de paz. Tacio
partilha o throno com Romulo, c seus subditos estabelecem
sua morada no monte Tarpeio, e no monte Quirinal (744) :
os fundadores de Roma já occupavatn o Ccelio c o Palalino;
finalmente cem Saliinos vem dobrar o numero dos Senadores, No fim de seis annos, Tacio morre em Lavinio, assassinado por homens, a quem recusara faser justiça. Romulo
não receia mais que outrem venha comparlir o fructo o a
gloria de seus triumphos: toma as armas, asscnhorêa-se de
Fidenas, e triumpha duas vezes dos Veienses (758—736).
Funda colônias nos paizes vencidos, transporta para Roma
uma parte d'esses estrangeiros, aos quaes concede os direitos de cidadãos; e é, seguindo este exemplo, que os Romanos assegurarão a duração de suas conquistas. Este príncipe é morto no Senado, cujos direitos linha desconhecido
(715): sua apothcose pelos Senadores lança um véo político
sobre este attentado. Romulo linha reinado trinta e sete
annos j era a idade de Roma, cuja população se elevava
já a quarenta c seis mil homens em estado de combaltcr
por ella.
Depois d'um interreguo d'um anão e cinco dias (716 —
71*4), durante o qual o senado exerceu todos os poderes,
Numa Pompilio, genro de Tacio, é eleito rei de Roma,
sem haver sollicitado esta honra ( y i ' 4 ) . Este virtuoso príncipe faz gozar aos Romanos das doçuras da paz por espaço
de quarenta e três annos. Emprega-se cm aperfeiçoar as
instituições religiosas de Romulo, erige o templo de Jano,
que devia estar fechado em tempo de paz, e aberto no de
{*) Chama»ão-sc assim os dcspojos, que o general do exercito romano
trazia do combate, Cm que elle tinha vencido e morto com suas mãos o
general inimigo.

guerra; fôrma o collegio das veslaes, dos pontífices, dos
agoureiros, dos sacerdotes salios, dos feciacs. Antes de
Numa o culto tinha tido seus ministros, mas este príncipe,
multiplicando-os, fixou suas prerogalivos, seus deveres e
suas allribuições. Numa reformou o calendário (*) , e delerminou quaes seriam os dias faslos c nefastos; animou a
agricultura. >0 templo elevado á boa fé, o caracter divino
dado aos marcos, que limitão as herdades, sob o nome de
deuses Términos, são para clle meios de inspirar aos Romanos a religião do juramento, c o respeito devido ás propriedades.
Para apagar a dislincção, sempre subsistente, entro os
antigos subditos de Romulo e de Tacio, classificou-os por,
corpos de officios, compostos de todos os que cxcrcião a
mesma profissão, sem altencão á diílcrcnça de origem. Afim
de tornar mais veneraveis suas leis, csle príncipe soube
persuadir ao povo que eram inspiradas pela nympha Egeria.
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Túlio Hoslilio
ma, 671 antes de J. C. Governando este príncipe guerreiro (**), começou Roma a aprender essa bclla disciplina, que
(*) Romulo havia Instituído mn anno de dez mezes, dos quaes alguns
tinham trinta e cinco dias, e outros somente vinte. Ao primeiro mez
chamou Mars, nome de sen p a i ; os outros eram Aprilis, Maius, Junicui,
Quinlilis, Sexlüis, Scptcmher, October, November, December. Não sendo
f u n d a d a esta maneira de contar o anno nem sobro o curso do sol, nem
sobre o da lua, causava grande confusão no calculo do tempo.
N u m a rcctiticou o anno de Romulo pelo curso da lua, c dividiu-o em
doze mezes, acrescentando Janiiaríns e Febntarius depois de December,
prcfasendo todos elles 554 dias ; por predilecnão porem ao numero impar,
deu-lhe um dia de mais. Faltavam portanto dez dias para que o a n n o ,
assim determinado, correspondesse ao anno solar. Afim de obviar este
inconveniente, Numa ordenou que se intercalasse todos os annos um
mez extraordinário, entre 20 e aS de fevereiio , que era então o derradeiro
mez do anno.
Deixou-se aos pontífices o cuidado de determinar o mez intercalar: este
arbítrio causou os maiores ahusos, e é o que torna tão difficil a precisa
verificação da chronologia romana. Júlio César, no a n n o de Homa 707»
pôz termo a esta desordem, e regulou o anno pelo curso do sol. Deu seu
nome, Julius, ao mez Quintills, Augusto deu o seu, Augustas, ao mez
SexlUis. Finalmente, como o anno Juliana ou de César deixava subsistir
um erro de alguns minutos, o papa Gregorio XIII reformou este deffeito
no anno 1682 de nossa era, c levou o calendário ao mais alto grau de precisão
a que seja possível chegar.
(") Hicomnemdisciplimm wililarem, art(mriuel/eti<indicçn<Kdit,—l'lotOf

depois a fez senhora do universo. Túlio Hoslilio aproveita
algumas hostilidades dos Alhanos para quebrar a paz, que
seu prcdecessor havia mantido (667). Terminou-se esta
guerra pelo famoso combatlc dos Horacios e Curiacios. O
joven Horacio, vencedor, mancha seu Iriumpho com o
assassinato de sua irmãa Camilla. Condemnado a morte
pelos dccemvivos, elle appella para o povo, por conselho do
rei, e é somente condcnmado a passar pelo tigillo sororeo
(madeiro d a i r m ã a ) (*). Desde então ficou sendo um direito incontestável a appcllação de todas as sentenças para
o povo. Alba é admitlida na alliança dos Romanos. Mcllio
Snllccio, dictador d'csta cidade, quer trahir Túlio Hoslilio
em hum combate contra os Fidcnatas, c contra osVcicnses.
O supplicio cruel d'csle general, a destruição d'Alba , a
reunião de seus habitantes a cidade romana , são o resultado d'csta traição (665). Alba havia subsistido quinhentos
c dczcsele annos pouco mais ou menos. Pela mina d'esta
cidade Túlio Hostilio lança os fundamentos do dominação
de Roma no Lacio, porque até então Alba era tida como a
metrópole das cidades latinas. Este rei morre ferido por
hum raio, segundo a opinião mais geral, depois de haver
reinado trinta c Ires annos (65()). I\'o seu reinado o moutc
Cu-lio foi comprehcndido no recinto de Roma.
Seu succcssor, Anco Mareio, neto de Numa (antes do
J. C. 65t)) inaugurou seu reinado, pondo cm vigor as instituições religiosas do seu avô, e animando a agricultura
despresada no tempo de Túlio Hoslilio. A despeito de suas
inclinações pacificas, teve todavia de'Sustentar sele guerras, a primeira contra os Latinos, a segunda contra os Fidcnatas, a terceira c a sétima contra os Sabinos, a quarta
c a quinta contra os Veicnscs, a sexta contra os Volscos.
Na occasiao da guerra contra os Latinos, virão-se pela primeira vez os fcciacs exercendo seu minislerio político c religioso. No cerco de Fidenas os Romanos fazem pela primeira vez uso da mina. Auco destruiu Politoria, incorporou
Iniina parte dos Latinos á dominação r o m a n a , c comprehendeu o monte Avenlino no recinto de R o m a , cujo domínio cxlendcu até ao mar, como o prova a construcção
do porto de Oslia. Assenhorou-se lambem do monte Janiculo, situado na margem direita do Tibre, c juntou-o ú
(*) Sormium itgiUum iwaní,—T, Livío, liv. i» cap, 26.
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cidade por uma ponte de madeira, cuja conslrucção, e m a n tença íbrão coníiadas a sacerdotes nomeiados Ponliíiccs. A
exploração das salinas, cujo producto ó distribuído pelo
povo, os muros de Roma reediíicados com um plano mais
regular, a construcção d'uma prisão, a d'um aqueducto,
atteslão ainda quão utilmenle para os Romanos empregou
Anco Mareio um reinado de vinte quatro annos ( 6 1 4 ).

g l l . — Dymuastia etrnsca.— Tarquinio Antigo. — Scrvio Tnllio.
— Turquinio Soberbo ( 6 i 4 — Í > f j 4 ) .

Roma, no tempo dos Tarquinios, príncipes de origem
grega, e vindos da E t r u r i a , começa de alguma soiie uma
nova era: deixa o caracter de colônia de Alba para tomar
o aspecto menos agreste de colônia Elrusca. Esta cpocha
oflereco muito maior interesse por isso que o reinado dos
três últimos reis de Roma c admitlido como certo por aquelles
que não acccitão, como provado, o que se refere de seus
prcdecessores. A revolução que fez passar Corinlho do governo oligarchico dos Bacchiades para a tyrauia de Cypselo
(665), devia dar a Roma o maior de seus monarchas. Demaralo, hum dos Racchiades, considerável por seu nascimento e pelo grande coinmcrcio, que fazia com a Ilalia,
refugiou-se cm Tarquinia, cidade da Elruria. Depois de
sua morte, seu íilho Lucumon veio, sob o reinado de
Anco, estabelecer-se cm Roma ( a n u o 65a antes de J. C.);
tomou o nome de Lúcio Tarquinio. Os numerosos clientes,
que trazia comsigo, augmcnlaram a população desta cidade:
se.us serviços, o nobre emprego, que fazia de suas riquezas,
o fizerSo igualmente querido do povo c do rei de Roma. Por
morte de Anco, sollicitou publicamente o l h r o n o , c o povo
creou-o rei por uma lei curialu (61/1). Para recompensar
aquelles á quem devia a coroa , fez entrar para o senado cem
plebeus, ficando assim elevado a trezentos o numero dos
senadores. Elevou ao mesmo tempo o numero dos cavalleiros a mil c duzentos, c ao depois a dois mil quatrocentos.
O collegio das vestaes foi augmentado; a influencia dos
agoureiros, favorecida pelo príncipe, torna-se decisiva cm
todos os negócios do estado. Tarquinio m a n d a aplanar a
summidade do monte Tarpcio, para a conslrucção d'utn
templo em honra de Jupiler Capitolino. Attribue-se a este

príncipe a introducç.ao cie simulachros gregos e etruscos
nos templos de Roma. Edificou um circo, embellezou Roma , e construiu esgotos ainda hoje subsistentes e tão
magníficos , «que Roma, diz Bossuet, não se envergonhou
» d'elles, mesmo quando foi senhora do mundo.» Tarquinio
Antigo fez treze annos guerra aos Latinos, e tomou-lhes
Apiolcs, Gruslmncrio, Nomento, Collacia, Corniculo, e
muitas outras praças (de 615 a 601). Sustentou contra os
Samuilas duas guerras, uma das quaes se terminou por
uma trégua de seis annos (Sgy), c acabou depois de seis annos
de combates, pela submissão d'cste povo (581). Tarquinio
subjugou as doze nações elruscas, depois o"uma guerra de
nove annos, si acreditarmos em Dyonisio dTIalicarnasso, que
a conta mui circumslaiiciadamenle; mas Ti to Livio guarda a
este respeito um silencio absoluto. Todavia qualquer que tenha
sido a causa, não se pode duvidar da união das duas nações
elrusca e romana n'esta cpocha, e menos da influencia de Tarquinio Antigo sobre a Etruria, cujo vestuário, ceremonias e
usos importou para Roma: entre outras coisas a toga pretexta , a bolla de oiro, que distinguia os meninos de nascimento patrício,, e o grande triumpho em carro puxado por
quatro carallos. Romulo só tinha instituído o pequeno triumpho a pé, chamado ovação.
Tarquinio, depois de haver por trinta e oito annos trabalhado pela gloria e felicidade de sua pátria adoptiva , morreu aos golpes de assassinos, mandados pelos íilhos de Anco
Mareio (578).
No reinado de Tarquinio Antigo, Celtas, vindos da Gall i a , passarão os Alpes, dirigidos por Bellovero, expellirao
os Etruscos, uma parle dos quaes occupava, havia mais de
quatro séculos, a Galüa Gisajpina, e estenderam-se até a
margem meridional do Pó. Outros Celtas, tendo por chefe
Slgoveso, irmão de Bellovcso, peneirarão na Germania
(566).
Os íilhos do Anco Mareio não se aproveitaram de sua
vingança tardia. Tanaquil, viuva de Tarquinio Antigo,
dissimulando por alguns dias a morte de seu esposo, íirma
a aulhoridadc real do sou genro Scrvio Tullio, que a exerce
ao principio como tutor dos netos do defunto rei (5y8), e
depois a obtém do povo para si só, cm virtude d'uma lei
curiala, que o Senado não ratificou. Este principe nascido
na escravidão, justificou sua elevação por qualidades de

um grande rei. Instituio o censo, ou contagem dos cidadãos , que se devia fazer de cinco em cinco annos. O primeiro censo (576) deu oitenta mil homens em estado de
pegar em armas. Servio dividiu Roma em quatro quarteirões , e todo o território romano em dezenove tribus. Repartiu o povo cm seis classes, e em cento e noventa e três
centúrias, segundo a fortuna de cada um; e o voto por
centurias foi substituído, para todas as deliberações importantes, ao voto por tribus, que era individual. A repar-'
ticão do imposto proporcionado i\s fortunas, os suffragios
antes pesados do que contados, e os da multidão illudidos,
em uma palavra a democracia contida em justos limites
no meio de fôrmas republicanas , taes foram os resultados
das instituições d'este sábio monarcha. Deu um cunho â
moeda (*); submótteu A regras legacs a alforria dos captivos; introduziu os libertos nas ultimas centurias, e incluiu os montes Viminal e Esqtiilinio no recinto de Roma ,
que d'ahi em diante se chamou a cidade das sete collinas.
Depois de vinte annos de combates (571—55i), admiltiu a
allianca das doze nações Etruscas; a exccpção dos habitantes de Veias, de Tarquinia, e de Ceréa, que subjugou. Collocou Roma á frente da liga dos Latinos (555), e consolidou
esta allianca pela commuuhao dos sacrifícios cm um templo cdificado á custa de todos os aluados em honra de Diana,
no monte Aventino. Pretendem akvuns, que Scrvio Tullio,
no fim de seu reinado, queria erigir Roma em republica: é
ao menos certo que seus estabelecimentos serviram essencialmente para fundar o rcgimen republicano. Depois de'
quarenta e quatro annos de reinado, Servio Tullio morreu
assassinado por conselhos de Tullia, sua própria filha, c
por mandado de seu genro Lúcio Tarquinio, neto de Tarquinio Antigo (antes de J. C. 554).
Desde então, diz Cicero, succedcu ao rei o senhor: déspota cruel, Tarquinio soberbo manda matar os principaes
Senadores, confisca seus bens, e governa com desprezo
das leis, sem consultar nem o Senado, nem o povo. Não
lhe faltavam todavia as qualidades que distinguem os príncipes hábeis. Se fez pesar sobre os Romanos o mais odioso
jugo, soube também firmar seu poder por uma estreita
(*) Note-se que a moeda era de cobre, a única que então se fabricava
em Roma. Os Romanos cunharam moeda de prata no anno 269 antes de
J. O,, 483 de Roma, três annos depois da tomada de Tarento.
2
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alliança com os Latinos. Para cimentar esta união, na qnal
entraram quarenta e sete cidades latinas, hernicas c volscas,
instituiu as feiras latinas, reunião ao mesmo tempo religiosa , política c commercial: deu sua filha em casamento
a Octavio Mamilio de Tusculo, o homem mais poderoso de
todo o Lacio. Tarquinio còrnbatteu com vantagem os Volscos, aos quacs tomou Snessa Pomelia; fez depois guerra
aos Sabinos. Gabias, cidade do Lacio, por sete annos põe
obstáculo a suas armas até então victoriosas: mas por íim,
por meio d'um estratagema concertado com seu filho Sexto, Tarquinio se apodera d'ella. O acabamento dos esgotos e do circo, começados por Tarquinio Antigo, a constrnccão do templo de Júpiter sobre o monte Tarpeio, a
maravilhosa circumstancia que fez dar a este templo o prophetico nome de Capitólio , a compra dos livros sibyllinos
pertencem ainda ao reinado de Tarquinio, e provam que
este príncipe sabia, como scns predeccssôres, fazer concorrer a superstição de seus subdilos aos cálculos de sua
política.
O poder de Tarquinio, protegido por allianças, illuslrado
por viclorias , sustentado por numeroso c devotado exercito ,
parecia inabalável. O ullrage feito a Lucrecia por Sexto
Tarquinio , em quanto o rei, seu pac, sitiava Ardeas , cidade
dosRululos, sublcvou o povo: Junio Bruto e Tarquinio
Collatino, esposo daquella virtuosa Romana, dirigem este
movimento, que se opera som desordem.
Uma lei cnriata pronuncia o banimento de Tarquinio, e
de sua famillia (antes do J. G. 5og). Este príncipe retira-se
para Gabias, e depois para Tarquinia. Roma tinha lido reis
por espaço de dusentos e quarenta e quatro annos: mas se
o reinado de Tarquinio soberbo havia cessado depois de
vinte quatro annos de duração, sua vida polilica estava
longe de haver terminado.
Synchronlsmos,—Cyro , rei da Pérsia, 538; Amasis, rei
do Egypto, 565; os sete sábios da Grécia; a antiga monarchia do Egypto destruída por Gambyses, 5a5; os Pisistralidas expulsos de Athenas, 5io.

CAPITULO II.
HISTORIA BA BEPUIIUCA DESDli A INSTITUIÇÃO DO CONSULADO
ATÉ O E S T A B E L E C I M E N T O DOS TIUIIUNOS DO POVO.
i

(De 002 a 492 antes de J. C.)

§ i . " — C o n s u l a d o . — G u e r r a contra Tarquinio. — Dicladura.—
Alliança com os Latinos. (De 5og a 4o5),

« A abolição do poder real não leve outro eíleito iiurnediato para o governo interno de Roma senão fazer passar
esta aulhoridado, tão pouco determinada, como tinha
sido no tempo dos reis, para as mãos de dois cônsules
que se renovavam annualmente. (HEEBKN.) »
Operou-só também esta revolução, que era principalmente obra dos patrícios, exclusivamente em proveito da
sua ordem; e os cônsules, tirados do Senado, foram, por isso
mesmo que era tão passageira sua authoridade, mais interessados que os próprios reis em favorecer a aristocracia
Tinham os lictores, e os ornamentos reacs, mas não o
sceplro nem a coroa. Os reis de Roma exerciam uma espécie
de sacerdócio; e certas ccremonias não podião ser senão
por elles prehenchidas. Para que não houvesse mudança
alguma na religião, creou-sc um magistrado chamado rei
dos sacrifícios, que, nos templos, fazia as funcções dos antigos reis, o u s a v a de sceplro c coroa; no mais não linha
authoridade alguma; era subjeito ao sumrno pontífice , excluído de lodo o poder civil, c ate privado do direito de
íallar ao povo no foro.
Os dois primeiros cônsules foram Junio Bruto e Tarqun
nio Collatino. Bruto faz promulgar leis que tendem a prevenir a restauração da realeza. Tarquinio Soberbo manda
a Roma, para reclamar seus bens, deputados, que alliciam
muitos moços patrícios para uma conspiração contra a republica nascente. A conspiração, descoberta pelo escravo
Vindes, aborta pela uclividadc do patrício Lúcio Valerio.
«
«
«
«
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Por unia triste, mais nlil firmeza, Brulo não deixa de
assistir ao suplício de ambos os seus filhos, que, cornos
sobrinhos de ColJalino, entravam na conspiração (*). Elle
faz decretar o cxilio deste, que se havia mostrado compadecido da mocidade dos culpados. Lúcio Valerio substilue
lio consulado a Tarquinio Collalino.
O Senado entrega á pilhagem os bens do rei Tarquinio,
e por este espolio lumultuario interessa o povo em repellir
toda a reconciliação com este príncipe. Veias e Tarquinia
armam se pola causa dos Tarquinios. Ha um combate em
que Bruto e Arunte, um dos filhos do rei matam-se reciprocamente. Valerio, que ficara só no consulado, merece
o nome de Pnblicola propondo diversas leis favoráveis á
liberdade, entre outras a que dá a todo o cidadão o direito
de appellar para o povo das sentenças dos magistrados, e
a que creava dois queslôres encarregados da guarda do
thesouro publico. Foi este o primeiro desmembramento
do poder consular.
Valerio tem por collcga no consulado a Spurio Lucrecio,
pai deLucrccia, o qual morre alguns dias depois. Substitue-lhe Horacio Pulvillo. Houve assim cinco cônsules no
primeiro anno da republica, que foi alem disso notável pela
sagração do templo de Júpiter Capitolino.
Porsena, rei da poderosa Lucumonia de Clusio , na Etruria, toma as armas em favor de Tarquinio, e vem pôr sitio
a Roma (5o8). A corajosa resistência dos Romanos, a dedicação de Horacio Coclcs, o patriotismo feroz de Mucio
Sccevola, o heroísmo de Clelia , inspiram a Porsena tanto
temor e ao mesmo tempo tanta estima pelos Romanos, si
acreditarmos Tito Livio e Dionysio de Halicarnasso, que lhes
concede huma paz gloriosa. Segundo Plínio e Tácito, elle
lhes impoz pelo contrario tão duras condiccões, que não
lhes deixou ferro senão para a agricultura. Terceira guerra
é suscitada pelos Tarquinios, Os Sabinos que a sustentam
por espaço de quatro annos (5o5—5o i ) , são constantemente
vencidos e perdem parte de seu território.
O Sabino Appio Cláudio, que havia desapprovado a guerra
(*) Faz ainda estremecer, diz Bosauct, ver nas historias a triste firmeza do Cônsul Bruto. Como se não urinaria no amor á liberdade um povo,
que via esse Copsul sincero iiumolar ú liberdade sua própria família! Não é
de admirar que Roma despresasse os esforços dos povos vjsinhos , que tentaram restabelecer os Tarquinios l>annidos.
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feita por sua pátria aos Romanos, veio estabelecer-se em
Roma com cinco mil clientes c consideráveis riquezas.
Admettido ao senado, torna-se por assim dizer o chefe do partido aristocrático, no momento em que a morte de L. Valerio Pnblicola deixa o povo sem proteclor. Já as duas ordens
estavão divididas: os patrícios, cruéis usurarios, tinham
em ferros grande numero de plebeus, devedores insol'uveis.
Uma vasta confederação da mor parte das cidades latinas,
em favor de Tarquinio Soberbo, ameaça Roma com o maior
perigo, mas não faz cessar as divisões, que excita esta ordem de cousas verdadeiramente intolerável para o cidadãos
indigentes. Recusam alistar-se no exercito, se não for decretada a abolição das dividas: o senado apenas concede
uma dilação ato depois da guerra: a maior parte dos plebeus persistem em sua recusa. Julga-se necessária a crcação
d'um dictador, magistrado investido por sois mezes de
podercs illimitados. Tito Lúcio, primeiro dictador, escolho
para mestre da cavalleria Spurio Cassio Viscellino (4g8).
Rodeado de vinte quatro liclorcs, cujos feixes tem machadinhas, symbolo do direito de vida c de morte, Tito Lúcio
faz o censo dos cidadãos, que montam a cento cincoenta
mil e sete centos, e forma um exercito. Suas negociações
apoiadas em um brilhante combate, dissipam por algum
tempo a liga dos Latinos, aos quaes concede uma trégua
d'um anno. Demille-sc de sua dignidade antes dos seis
mezes, exemplo que foi seguido pela maior parte dos dic-.
tadores. Três annos depois ( 4 9 6 ) , os Latinos pegam de
novo em armas, e os Volscos entram n'esta nova liga contra
os Romanos. Aulo Poslhumio, segundo dictador, alcança
sobre os primeiros, junto ao lago Rhegillo, uma victoria
tão dicisiva, que previne sua juncção com os Volscos. Os
dois filhos de Tarquinio, Sexto e Tilo, assim como seu
genro Octavio Mamilio, chefe dos Latinos, perdem a vida
n'este combatte; o próprio rei fica perigosamente ferido.
As cidades latinas pedem a paz; renovam-se os antigos
tratados. Dá-se aos Latinos o titulo de alliados do povo
romano (4g5). Tarquinio, o único indivíduo que resta de
sua numerosa família, é expellido do Lacio; depois, sempre acompanhado pelos Romanos, que havião partilhado
seu desterro, acha um derradeiro asyloem Cumas, na Gampania, no reino do tyrano Aristodemo. Foi ahi que morreu
HO anno seguinte ( 4 g 4 ) » quatorze annos depois de sua expulsão,

A K.
JL.9J

§ II.—Guerra contra os Volscos. — Perturbações internas. — Retirada
do povo para o monte sagrado. — Tiibunato (49^—4o 2 )-

Roma já não tinha por inimigos os Latinos, que por espaço d'um século foram fieis ao ultimo tratado. Restavalhe castigar os Volscos, c esta nova guerra ( A g 5 ) , bem
que se devesse prolongar alem do termo da vida de Tarquinio, pode ainda ser considerada como uma d'aquellas
([iic contra os Romanos suscitou a vingança d'este rei docahido. A despeito do terrível exemplo do lago Rbegillo, os
Volscos atreveram-se a pegar cm armas, vendo as dissensões intestinos que dividião os Romanos. Por outro lado a
esperança de reunir a seu partido os plebeus para combalidos inimigos externos levava os patrícios a desejar também
a guerra. O povo recusa alistar-se. Ale então o cônsul Appiu
Cláudio, apoiado pela maioria do senado, se oppozéra a
qualquer espécie de concessão; seu collega, Servilio Prisco,
parecia animado de sentimentos mais populares. Os Volscos
penetram no território romano, e na urgência do perigo,
o senado confia a Servilio a salvação do estado. Eslc magistrado promette aos plebeus que serão aliviados seus
males: um exercito se organisa sob sua direcção. Elle bale
os Volscos, entra vencedor na Suessa Pometia, jú Lautas
vezes tomada e retomada pelos Romanos, e entrega ao saque
esta cidade. O Iriumpho recusado a Servilio pelo senado,
mas que 6 usurpado por este general, com acclamações da
mullidão, as sentenças contra os devedores insoluveis proferidas por Appio, apezar das promessas do senado, no
momento mesmo em que Servilio foi de novo combalter os
Sabinos c os Aurunccs, Iodos esles motivos de queixa levam o descontentamento do povo a seu maior auge. Em
vão os condemnados appellam para o outro cônsul das sentenças proferidas pelo inflexível Appio; Scrvilio responde
por uma maneira evasiva, e perde sua popularidade, sendo
ao mesmo tempo victima do ódio do senado. Declara-se a
anarchia no estado: os Sabinos, os Equos c os Volscos de
novo ameaçam as fronteiras. Um dictador é nomciado ; recahe a nomciação em Manio Valerio, irmão de Publicola;
antes seu nome do que seu poder, arrasta o povo a suas
bandeiras. Formam-se Ires exércitos: Valerio com o primeiro é vencedor dos Sabinos, e tala-lhes o paiz; os dois oulros

—

exércitos, commandados pelos cônsules Virginio e Veturio,
derrotam os Volscos e os Equos. O diclador recebe as honras do Iriumpho; mas, passado o perigo, o senado recusa
ainda ratificar as promessas dicladas pelo temor. Valerio,
indignado, abdica a dictadura, impotente contra a má fé
patrícia. Os soldados dos dois exércitos consulares, levando
suas bandeiras para não violar o juramenlo militar, relirão-so para o monle sagrado, a Ires milhas de Roma; os
cidadãos não alistados, vão juntar-se a cllcs; c o que distingue este movimento popular é a ordem perfeita , a tranqüilidade respeitável, que moslra um povo inteiro contra a
injustiça. O senado assustado manda ao monle sagrado dez
commissarios: as personagens mnis veueraveis são d'esse
numero, enlre oulros o anligo diclador Larcio, os consulares Manio, Valerio e Menenio Agrippa. O apólogo celebre
dos inembros revoltados contra o estômago, citado por
Menenio, a moderação de seus discursos, as concessões, que
faz em nome do senado, pacificam este povo, que nunca se
furtou á obediência, mas não quer a opprcssão. Os dois
plebeus Junio Bruto Belluto e Sicinio, que faliam em nome
da mnllidao , pedem e obtém a instituição de cinco magistrados , protectores do povo.
Assim se estabeleceu o tribunato. Foram os primeiros
tribunos Jnnio Bruto Belluto, Sicinio, Icilio, Publio e Caio
Licinio; as tribus os nomeiaram anlcs de entrar em Roma.
A rná fé que o senado havia mostrado assaz justificava esta
precaução. Armados com sua inviolabilidade, e com o imprescriplivel direito de resislencia legal ás senlenças de
todos os magistrados , os tribunos, unicamente creados para
proteger, não se limitaram por muito tempo a esle papel
passivo, e as duas ordens se combalterain d'ahi em diante
com armas iguaes. Não houve mais oppressão: salutar equilíbrio estabeleceu-se, e manteve-se longo tempo entre os
poderes do estado.
Synchronismos. —Expedição de Dario contra os Scylhas,
5i4; os Jonios e os Athenienses incendiara Sardes naLydia,
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CAPITULO III.
BISSENSÕES ENTRE AS DUAS ORDENS , E GUERRAS EXTERNAS ,
DESDE A INSTITUIÇÃO DO TRIBUNATO ATE AO DECEMVJRATO
JNCI.USIVAMENTE.

(Do anno 492 ao anno 449-)
§ i.o — Processo doCoriolano. —Usurpafües dos tribunos.—Lei agraria,—
Spurio Cassio. — Influencia da faaiilia dos Pabios. (4gy—477-)

Foi sem duvida uma revolução mais importante para a
liberdade romana a creação dos tribunos do povo do que
a expulsão dos Tarquinios. No espaço de cincoenta e três
annos, qno vamos percorrer, Roma, incessantemente abalada
pr.r comaioçôcs internas, sustenta contra os Veienses, Volscos,
Eqnos o Sabinos, guerras quasi sem resultados, cuja continuidade porém serviu para formar sua robusta juventude.
Logo que entraram cm Roma, os tribunos alcançam a
nomeiação de oíllciacs, que lhes ficão subordinados, chamados edis, c cuja funcção é velar na construcção dos edifícios
públicos, na salubridade das ruas e na abastança da cidade.
Os Volscos Antiatas estavam sempre em armas; os cônsules
marcham contra elles. Um joven patrício, Mareio, assignala-se na tomada de Coriolos, em conseqüência do que fica
com o sobrenome de Coriolano (453). Em breve a fome
excita em Roma connnoçõcs favoráveis ao poder tribunicio.
A lei que proliibe interromper um tribuno fallando na asscmbléa do povo , o direito que se arrogam os tribunos de
convocar os comícios por Iribns, o que elles usurpam para
o povo de promulgar plebiscitos e de julgar os patrícios
attestam a rapidez dos progressos deste poder novo. A resislcncia, quasi sempre mal concertada, do Senado apenas
pôde retardar estas innovações quanto é mister para tornar
aos plebeus mais caras, e mai» preciosas suas conquistas
sobro a aristocracia. O processo de Coriolauo dá lugar a
quasi todas essas usnrpacões da democracia. Para supprir
a colheita, que, pela retirada do povo para o monte sa-

grado no tempo de semear, faltava, o senado tinha mandado comprar trigo à Itália meridional, e á Sicilia. Gelon,
lyranno de Syracura, fornece estes ccreaes sem exibir
pagamento. Coriolano, a quem o povo recusara o consulado ( / i g i ) , propõe que se venda o trigo por subido
preço. Os tribunos accusam-o de querer inalar seus concidadãos á fome, citam-o ao tribunal do povo; e o Senado,
arrastado por Manio Yalerio, consente por fim que Mareio
compareça. Condemnado a desterro perpetuo, este patrício
sahe de Pioma , acha asylo entre os Volscos, e á frente d'elles
entra no território romano (4§9)- Em suas cruéis destruições, poupa as terras dos patrícios. Os Romanos cm vez
de se deflendercm, cnlregam-se a funestas desconfianças,
e pela primeira vez tratam de negociar com um inimigo,
que os vem altacar em sua pátria. As snpplicas dos Senadores e dos pontífices não desarmaram a vingança de Coriolano, que cede por íim aos rogos de sua mãe Veturia, e
levanta o cerco que pozéra a Roma (488). Os Volscos accusam Coriolano de fraqueza c traição. Morreu segundo
alguns em um movimento popular cm Ancio; segundo outros
arrastou no desterro uma velhice sem honra.,
A lei agraria, qne se tornará uma arma tão poderosa
nas mãos dos tribunos, é proposta (48C>) pelo patrício Spurio
Cassio Viscellino, então cônsul pela terceira vez, honrado
com dois iriumphos, um sobre os Sabinos, c outro sobre os
Volscos e Hernicos. Para chegar a tyrania pela popularidade, propõe distribuir pelo povo as terras conquistadas,
admillindo os Latinos e os Hernicos na partilha: era ao
mesmo tempo indispor os patrícios, despojando-os de suas
usnrpacões territoriaes ; os tribunos, procurando interporse , com benefícios, entre elles e o povo; os plebeus confundindo-os com estrangeiros. Finalmente, os cidadãos desapaixonados desconfiavam das secretas intenções do Spurio
Cassio. O Senado, que quer ganhar tempo, decreta para o
anno seguinte a nomeação de doze commissarios encarregados de determinar os limites da republica c as terras que
poderiam ser repartidas pelos plebeus. Apenas sahiu do
consulado, Spurio Cassio é accusado ante o povo, e precipitado da rocha Tarpeia (/,85): seis mezes antes elle tinha
subido ao Capitólio em triumpho !
O ambicioso não existia já; porém os germcns de discórdias que elle havia semeado com a funesta concepção da lei
s
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agraria , deviam ser bem fecundos. Os tribunos reclamam a
sua execução, a principio, com alguma timidez. O Senado
trata de occupar o povo com novas guerras. Roma tinba
então de combalter os Equos, os Volscos e os Veienses,
ora successivamente, algumas vezes todos juntos. Cônsules
com o nome de Fábio apparecem sem cessar a frente dos
exércitos romanos. A sabia firmeza dos membros d'esta familia, seus talentos militares, e sobre tudo sua numerosa
clientella, os punham em estado de resistir aos tribunos.
Entre os feitos á'armeis d'esta epocha, pode-se contar a ba~
talha contra os Equos, na qual os Romanos , vencedores
no primeiro choque de sua cavallaria, não quiseram completar sua victoria, para não fornecer ao accusador de Spurio
Cassio, a Cffiso Fábio, que os commandava, a occasifio
d'um triumpho (482); a gloriosa, mas sanguinolenta batalha
de Veios, depois da qual o cônsul Marco Fábio Vibulano
não aceitou um triumpho comprado com a morte de Cneo
Marilio, seu collcga, de Q. Fábio, seu irmão, e da ílor das
famílias romanas (48i)>° e finalmente a dedicação de tresentos e seis Fabios, que acompanhados por quatro mil clientes, conseguiram por espaço de dois annos vantagens sobre
os Veienses, pela construcção do forte de Gremera, mas por
fim surpreendidos no meio da confiança do triumpho,
morreram todos sem excepçSo (477)- O dia d'esle fatal
acontecimento foi posto na ordem dos dias nefastos.

§ a." — Dissençúes causadas pela lei agraria.— A lei Terentilla.—Encarniçamento dos Eqiios contra Roma.—Decemvirato. (^77—4Í9-) •

Os tribunos que havia contido a influencia d'esta casa
tão numerosa e respeitada do povo, renovam com vantagem
suas aggressões contra os patrícios. Menenio e Servilio são
por elles citados para o tribunal do povo: accusam o primeiro de haver, por sua negligencia, talvez por seu ciumo,
occasionado o desastre dos Fabios; o segundo por haver,
altacando com temeridade os Etruscos, senhores do monte
Janiculo, causado a perda de grande numero de soldados e
compromettido a segurança de Roma. Menenio, condemnad o , apesar de suas supplicas cobardes, a uma multa que
elle não pôde pagar, deixa-se morrer de fome (476). Servilio pelo contrario deve sua salvação á sua corajosa defleza •

accusa o povo, que o vão julgar, e oxprobra-lhç a condemnação do filho d'esse Menenio, a quem os plebeus devem
o t r i b u n a t o , do qual se servem como uma arma cruel contra seus bemfcitores (475). Uma victoria alcançada n'essc
mesmo anuo sobre os Veicuses o sobre os Sabinos pelo
cônsul Valerio Publicola; o cerco de Veios , emprehcndido
no anno seguinte por Manlio Vulsio, forçam os Veienses a
pedir a paz: obtém uma trégua de quarenta aunos (4-74) •
Roma cm paz com os Veienses não o pode estar comsigo
niusuiu. Os cônsules, apezar dos tribunos, adulavam havia,
dez annos a execução da lei agraria. Gcuucio, investido do
trilnmalo no anno 47^ > cila perante o povo Manlio Vulso
c Furio, cônsules do anno precedente. Elle tinha jurado
de prosseguir a causa ale a morte: fizeram lhe cumprir a
p a l a v r a : foi achado morto cm seu leito, no dia cin que os,
consulares aceitados deviam comparecer. Os patrícios redobram do vigor contra seus devedores insoluveis; mas a
oppressão extrema nunca c duradoirtt. O centurião Volc.ro,
a quem os cônsules querem alistar como simples soldado,
cm vão appclla d'clles pura os magistrados do povo. Espantada com a morte de Genucio a multidão s o s u b l e v a ; Volero c arrancado da mão doslictores, e nomeiado tribuno
(471). Elle propõe então uma lei tendente a substituir os,
comícios por tribus aos comícios por centúrias, para a eleição dos tribunos. Reeleito no seguinte anno com Lcetorio,
iijunta ú sua proposta que os edis plebeus serão igualmente
iioineiados nos comícios por tribus.
A opposiçao moderada do cônsul Tito Quinccio Capiloli110 desconcertava já os autores da lei, quando seu collogu,
Appio Glaudio, herdeiro do orgulho de seu pae, excita por
suas invcclivas contra os plebeus e contra o tribunato uma
tal irritação, que o senado, para prevenir-lhe os clícilos,
dá seu consentimento a uma lei, qus faz passar uma parle do
seu poder para ás mãos do povo (470). Em ódio de Appio
Glaudio os Romanos se deixam vencer pelos Volscos. Só a
este povo era dado assim zombar da vicloria. Appio faz
dizimar seu exercito, e como os soldados lhe prestaram o
juramento militar, subuietlem-se a este rigor cruel. Tito
Quinccio, adorado dos plebeus,; alcança com elles uma
victoria decisiva sobro os Equos. A vingança dos tribunos
esperava que Appio sahisse do consulado. Sicinio c Duilio
o accusãO; pov sua opposiçuo alei agraria. Longo de descer
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ao poslo de accusado, Appio falia ao povo como accusador;
julgando porém inevitável sua condemnação , evita esta
afronta por uma morte voluntária: assim foi vingado o tribuno
Genucio.
Tito Quinccio Gapitolino era então o heroc da republica.
A tomada de Ancio assiguala seu segundo consulado (468);
e as terras dos Anciates, destribuidas ao povo no anuo seguinte sob os auspícios d'esle patrício popular, restabelecem por espaço de seis annos a boa intelligencia entre as
duas ordens. Este intervallo é prehencbido com combates
contra os Sabincs, Volscos c Equos. Os Equos principalmente mostram grande encarniçainento. Depois de quatro
derrotas (465—4^2), seu exercito não se dispersa sinão para
se reunir outras tantas vezes nos muros de Roma; que elles
cercam inutilmente. O excesso do perigo, no momento em
que o cônsul Furio é sitiado cm seu campo pelos Equos,
inspira ao senado a famosa formula, que investia os cônsules d'uma autoridade dictalorial: Caveant cônsules ne (/uid
detrimentl respubüca capiat. Poslumio , revestido d'csle grande poder, manda Tito Quinccio Capilolino livrar Furio e
seu exercito. Elle mesmo se oppõc c repelle os Equos, que,
forcados a levantar o cerco do campo romano, vem pela
segunda vez íasêl-o a Roma (4C4)Prolonga-se esta guerra, e entretanto as dissensõcs renascem em Roma. O tribuno Terenlillo Arsa propõe a nomeação de dez commissarios para redigir uma legislação
positiva, e não subjeita ao arbítrio dos magistrados patricios (/|6a). O senado rcpellc líio justa proposição; Ceson,
ilibo de L, Qninccio Cincinnato, á frente dos moços patrícios, dispersa com violência os plebeus prestes a votar a
lei. Citado pelos tribunos á presença do p o v o , conserva-se
livre sob caução; mas retira-se de Roma no dia em que
devera comparecer, c seu pae forçado a vender seus bens
para pagar a caução de seu filho, íica redusido a cultivar
o pequeno campo, que lhe resta (461). O Sabino Herdonio
asscnhorêa-se do Capitólio (460): o povo, imbaido por seus
tribunos, crê que os patrícios são complices d'esle atrevido
feito. Em íim, ao cabo de três dias, á voz do cônsul Valeria Publicola, armam-se os bons cidadãos; os Sabinos
são exterminados. L. Quinccio Cincinnato, largando o arado para revestir a pürpura consular, é substituído a Valerio, que morrera na acção; e a influencia do seu character
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impede que os tribunos reclamem a lei Tereutilla. Em despeito d'uma lei promulgada por Cincinnato, elles se perpetuam no tribunato, e vêem, sem renunciar á perturbar
a republica, os Equos apoderarem-se de Tusculo, os Volscos
entrar na cidade de Ancio ( 4 5 < j ) , os Sabinos apparecer
junto aos muros de Roma, c finalmente os Equos cercarem
outra vez um exercito consular (458). Os cônsules entretanto conseguem alistar os cidadãos; Fábio c Cornclio rc
cobram as cidades perdidas (458). Retiram-se os Sabinos:
Cincinnato eleito dictador, liberta o cônsul Minucio, que
elle força a abdicar, e faz passar os Equos pelo jugo. A
permissão concedida a seu filho Ceson para voltar á pátria
é para elle como um segundo triimipho alcançado sobre os
tribunos. Depois de dezcseis dias de exercício, elle abdica
uma magistratura tão bem prebenchicla, c volta á seu arado
(45 7 ). '
INovo armamento dos Equos e dos Sabinos (4^7). Os tribunos não pcrmiltem aos cônsules armar os cidadãos senão
depois de haver obtido o augmenlo de seu collcgio. Elevando a de/, o numero dos tribunos, o senado espera debalde
dividil-os: todos juram nunca ler em publieo senão um
só parecer. Icilio promulga uma lei, que distribuo ao povo
as terras devolulas do monte Aventino, e por sua audácia
adquire para o tribunato o direito de convocar o senado
(456). Estas concessões o animam a reclamar ao mesmo
tempo a adopção da lei Tercntilla, e a execução da lei agraria. Uma incursão dos Equos obriga os cônsules Romilio e
Vcturio a recrutar. Os tribunos oppoem-sc: querem até levar ;i prisão os dois chefes da republica ; os patrícios porem
repellem os edis, os apparitòres e o povo. Siccio ücntato,
soldado veterano, famoso por suas façanhas, anima os plebeus abattidos. Em quanto Romilio c Vcturio marcham
contra o inimigo com os patrícios e seus clientes, Siccio vae
reunir-se a elles a frente de veteranos escolhidos, e sahe
vencedor d'uma expedição, que estes dois generaes lhe haviam
confiado para perdel-o (454). Tribuno no anno seguinte ,
elle os faz condemnar a multa; mas no momento, cm que
a divisão das duas ordens chega ao ultimo ponto, tudo se
modera, tudo se concilia: o senado, sem assentir na lei
agraria, consente na lei Tcrenlilla, e os tribunos dispensam as multas pronunciadas. Três commissarios são enviados a Grécia para recolher as melhores leis d'estc paiz,
particulariaenle as de Solon.
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Quando voltarão esses commissarios (451), dez magistrados,
tendo a sua frente Appio Cláudio, foram encarregados de
pôr estas leis em harmonia com a constituição e com os
costumes de Roma. Comeltcu-se n'esta occasião uma duplicada falia escolhendo unicamente patrícios para «ma
tarefa, que interessava as duas ordens do estado, e fazendo
d'estes dccemviros, investidos d'um poder dictatorial, os
únicos magistrados da republica. Redigiram primeiramente
dez taboas de leis, que submelleram a upprovação do povo. Os Romanos, sedusidos pela moderação com que os
decemviros usaram d'uma autoridade illimitada , conservam
para o anno seguinte o dccemvirato. Os partidistas de Appio
Cláudio espalharam o boato que para coinplel-ar o código
erao necessárias duas novas taboas. Appio é o único reeleito, c seus novos collegas, entre os quacs contam-se três
plebeus, tornam-se aduladorcs de sua tyrannia. Sente-se
então, porem mui tarde, que em vez de magistrados se
haviam escolhido senhores: nem o senado, nem o povo
são mais convocados; os decemviros vendem a justiça,
condemnam para confiscar os bens dos condemnados. Os
mais illustres patrícios retiram-se para o campo: todos se
julgam voltados ao tempo dos Tarquinios. Duas novas laboas
são publicadas, mas não submellidas aos sufiragios do povo.
Uma das leis que ellas continham, defendendo aos patrícios
allianças com lamilias plebéias, mantinha para sempre a
separação das duas ordens, e indicava de sobejo os lyranuicos intenlos do Appio Cláudio. Expirado o anno de sua
magistratura , os decemviros continuam no poder , sem
eleição e por sua própria vontade. Roma estava então allacada pelos Equos, Volscos c Sabinos. Os decemviros recrutam para o exercito sem consentimento do senado, nem do
povo; e os Romanos se deixam vencer, para não augmentar o poder de seus oppressòres. Siccio Dentato , assassinado
no exercito por ordem dos decemviros, ficaria sem vingança, si o sangue de uma nova Lucrecia, de Virgínia, inimolada por seu pae ao pudor e a liberdade, não fizesse erguer
os Romanos, e acabar corn a tyrannia decemviral. Os exercitos se separam d'aquclles dos decemviros, que os commandam; reliram-se para o monle Aventino, e d'ahi para o
monte sagrado. Appio Cláudio e seus collegas são forçados
a abdicar (449)- À eleição dos cônsules Valerio Publicola
e íloraeio Barbato, patrícios queridos do povo por sua
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corajosa resistência aos decemviros; a elevação ao tribunato
de Virginio, ,pae de Virgínia , de Numitorio, seu tio, e de
Júlio, seu noivo, assignalam o restabelecimento das magistraturas ordinárias. Duas leis promulgadas pelos cônsules
erigem os plebiscitos em leis do estado, e prohibem para o
futuro qualquer magistratura independente da appellação
para o povo. Accusados pelos tribunos, Appio Cláudio,
Oppio, seu collega, e um certo Cláudio, ambos cúmplices de seus culpados desígnios sobre Virgínia, previnem
sua condemnacão por uma morte voluntária. Os oulros
oito decemviros são banidos de Roma ; mas a obra immbrtaf
(Testes magistrados, a lei das doze taboas, sobreviveu á sua
tyrannia passageira.
Synchronismos.—A Grécia defende sua liberdade contra
Dario e Xerxes-Milciades, Arislides e Themistocles, de
4g4 d 4y8; Cimon de Athenas força Artaxerxcs, rei da
Pérsia, a subscrever um tratado, pelo qual reconhece a independência das cidades gregas da Ásia menor, 4 4 9 J Gelon, tyranno de Syracusa, bale os Carthaginezes , 48o,
Esdras em Jerusalém reforma os abusos, c faz observar a lei
de Moysés, 467.
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CAPITULO IV.
PISSENCÕES OCCASIONADAS PELAS PBETENÇOES DO POVO AO CONSULADO.

TRIBUNOS MILITARES SUBSTITUÍDOS AOS CÔNSULES.

CONSULADO PARTILHADO ENTRE AS DUAS ORDENS.—GUERRAS
CONTRA OS VOLSCOS, IÍQUOS E ETRUSCOS. — TOMADA DE VEIOS.
— IRRUPÇÃO E DERROTA DOS CAULEZES.

(De/,4 9 a 046).
§ !.«•— Desde a alioliçüo do dccemvirato ato o desterro de Camillo.
— Estabelecimento da censura. (449—^9°)

Roma estava livre de seus oppressorcs (449) >mas os inimigos ficavam a suas portas. Valerio e Horacio suo vencedores , um dos Sabinos , o outro dos Equos e dos Volscos. O
senado, descontente das leis populares decretadas por estes
cônsules , dá o segundo exemplo de recusar um triumpho
merecido : Yalerio e Horacio fasem t|iie o povo lh'o decrete.
A lei das Doze Taboas tinha determinado com bastante equidade as relações puramente civis dos cidadãos, sem m u d a r
cousa alguma á constituição do estado : por isso achando-se
as duas ordens na mesma posição política que occupavam antes
do dcccmviralo, a riqueza e as altas magistraturas eram sempre a partilha dos patrícios. Os tribunos do povo tiveram portanto o mesmo interesse cm reiterar seus altaques contra
csla ordem. Ganuleio , que era um d'elles , propôz uma lei
aulorisando os casamentos entre os membros das famílias
patrícias e os das plebéias : alem (Visso pede todo o collegio
dos tribunos a participação dos plebeus no consulado (44^)Com a noticia das perturbações excitadas por estas proposições, os Veienses, os Equos e os Volscos tomam as armas.
Os tribunos , oppondo-se ás levas de tropas , conseguem do
senado o consentimento á lei relativa aos casamentos. Este
primeiro triumpho é para elles um motivo de reclamar mais
fortemente o consulado para os plebeus. O senado decide-se a
admilli-los á partilha d'esta magistratura, disfarçando-a com
o nome de t r i b u n u t o militar. Este meio termo contenta os

rspiritos, e o povo, satisfeito por ter alcançado o principio,
não nomeia senão patrícios. Assim foi instituído o tribunalo
militar (444 antes de J. G . ) ; esta forma porem de governo
não foi applicada seníio quarenta e oito vezes durante os se-tenta c oito annos , em que se prolongaram as disputas pelo
consulado plebeu (445 a SGy). Houveram neste intervallo
vinte c quatro consulados, cinco annos de anarchia sem magistraturas curucs, c por dezesseis vezes os perigos do estado
deram logar á nomeiação d'um dictador: finalmente os tribunos militares foram tirados indifferentcmcnte das duas ordens do anno 3gg em diante, quarenta e seis annos depois
da inslituiçam d'esta nova dignidade.
Roma trabalhava então nas grandes mudanças que deviam
fixar sua constituição. Um novo desmembramento do poder
consular foi operado pela creação de dois censores encarregados de faser Iodos os cinco annos o lustro ou reccnseainonto do povo (44^). L. Papirio Mugillano e L. Sempronio
Alralino, cônsules do anno precedente, os primeiros que foram revestidos d'esta magistratura, fasem o n n décimo lustro
(44 a J- Ao principio não foram os censores mais do que os
delegados para a operação material do censo; mas seu emprego adquirio em breve uma alta importância, desde que
ellcs se altribuiram a censura dos costumes, o direito de
nomeiar para os lugares vagos no senado, e a superintendência dos edifícios públicos. Foi pouco tempo depois redusida a desoito mezcs a duração d'esta magistratura, que
ao principio fora fixada em cinco annos (454)Depois da vicloria alcançada sobre clles por Valerio, os
Equos e os Volscos tomaram de novo as armas. Vencidos
pelos cônsules T. Qtiinccio Gapitolino c Furio Medullino
( 4 4 ^ ) , nSo cessaram de hostilisar. Em íitn ( 4 4 a ) Marco
Geganio cercou os Volscos em seu campo, venceu-os, fé/
prisioneiro a Equo Gluilio, seu chefe, c por espaço do onze
annos Roma não teve do combatter estes dois povos.
A liberdade publica f o i c n l ã o ameaçada por Spurio Melio,
cavalleiro romano. Em uma fome, consagrou ellc suas riquezas ao alivio do povo para oscravisal-o com a mesma mão, que
o alimentava. Este ambicioso porem foi rnorto no meio do
Foro, á vista de todo povo, por Servilio Ahala, general da
cavallaria , por ordem do dictador Gincinnato (458)..Nunca
o poder dictatorial se havia ostentado tão terrível.
Lars Tolumnioj rei dos Veienses, arma-se contra Roma
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e subleva Fidenas que era colônia romana. Uma primeira
vicloria alcançada nos muros d'esta cidade dá ao cônsul
Sérgio o nome de Fidcnas (45?) J inas eh"a custa aos Romanos tanlo sangue que ellcs recorreram á dictadura. Mamerco Emílio, investido d'esta dignidade, vence também,
mas sua gloria empallidece em presença da de Cornelio
Cosso, tribuno militar, que alcança os segundos despojes
opirnos tendo morto a Lars Toluinnio (43?)- Dous annos
depois, o dictador Servilio toma Fidenas, praticando uma
mina, e recebo igualmente o sobre nome de Fidenas. Roma
já de sobra occupada com esta guerra, vê os Equos e os
Volscos entrarem em seu território: um diclador parece
necessário; os dois cônsules recusam nomeial-o, sua resistência pertinaz só cede ás ameaças dos tribunos, cuja intervenção é invocada pelo próprio senado. É assim que a
imprevidencia dos patrícios proporcionava triumphos á democracia. Postumio Tuberto, proclamada dictador por um
dos cônsules, ganha sobre os Equos e os Volscos uma victoria tal, que os impossibilita por alguns annos de emprehender cousa alguma (43o). Um ultimo triumpho do dictador Mamerco Emilio termina a guerra com os Veienses e
com Fidenas, que ainda uma vez se subtrahiu ao domínio
da Roma ( 4 s G ) . Veios obtém uma trégua de vinte annos
(4«5).
Novos combailes contra os Equos e os Volscos, intermináveis contendas a respeito do consulado plebeu, e das
leis agrárias, enchem este intervallo, a^signalado alem d'isso
pela creaçao de dois questores para o exercito (419). Ato ao
anno 408, esta dignidade é a partilha exclusiva dos patrícios. O cônsul Sempronio entra temerariamente com seu
exercito no paiz dos Volscos: sua imprudência é reparada
pela feliz audácia do decuriao Tempanio (425). Depois de
quatro cimpanhas sem resultado, os Equos, unidos aos habitantes de Lavico, aproveitando-se da desintelligencia dos
tribunos militares atacão Sérgio Fidenas, que era um d'elles:
desbaratam-lhe o exercito, tomao-lhe o campo e ameação
Roma. O dictador Servilio Prisco Fidenas repara este desastre e toma Lavico, para onde o senado manda uma colônia.
Senhor de Volos, cujo saque promettera a seus soldados,
o tribuno militar Posthumio Rhegillense falta a sua palavra,
e atreve-se ainda a ameaçar aquelles a quem havia enganado, É apedrejado (412). Intimidados por tantos revezes,
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os Equos e os Volscos limilão-se a incursões no território
dos Latinos c dos Hernicos, aluados do Roma (409—/ ( oS).
A occupacão do alguns fortes pelos Romanos, a vicloria do
dictador P. Cornelio Cosso (407), íinalmente, a tomada de
Anxur (Terracina ) pelo tribuno militar Fábio Ambusto
(/ t oo), impossibilitam estes dois povos de emprchcnrler cousa
que considerável seja.
A partilha do despojo feita em Anxur, cidade opulen-'
lissima, e o decreto do senado determinando soldo para a
infanteria (Íio5) reconciliam as duas ordens. Três annos
depois o soldo é concedido á cavaliaria; e Roma, segura da
subsistência de seus soldados, pôde d'ahi cm diante emprchcnder expedições mais longas e monos próximas de seus
muros.
O cerco de Veios começa (4°5) um anno depois de expirar a trégua do vinte annos. Os Romanos haviam lido a
generosidade do retardar a guerra por causa das dissenções
intestinas, que agitavam esta cidade. Veios igualava Roma
na grandeza, c tinha sobre ella a vanlagem da situação :
cila a excedia em magnificência. Os Romanos, commandados por tribunos militares sem habilidade ou divididos,
oram distrahidos por os continuados altaques dos Volscos e1
dos Ires povos Elrnscos, os Capenatas, os Faliscos e os
Tarquinios. Estas diferentes cidades não descouhecião que
u tomada de Veios importaria sua sujeição; mas a política
pcrseveradòra do senado, c sem tluvida também a fortuna de,
Roma, vencerão a multidão de seus inimigos, a impericia
dos generaes romanos, e os descontentamentos dos plebeus.
No décimo anno do cerco, os tribunos militares forao vencidos pelos Etruscos. Camillo, nomeado dictador, derrota
os Capenatas e os Faliscos, apodera-se de seu campo, e
conduz aos muros de Veios sou victorioso exercito. Esta
cidado succnmbe finalmente nos exforcos do diclador
sabiamente combinados (5(j5). O desusado brilho do
seu triumpho, a venda dos prisioneiros em provcilo do
ihesoiro publico, o dizimo do despojo, arrecadado depois
da vicloria, sobre a parle de seus soldados, para cumprimento d'um voto feito por elle a Apolío de Delphos, íinalmente sua opposicão á Iranslação do povo romano para
Veios, são outros tantos motivos que azedão os plebeus
contra este grande homem. Uma outra conquista devida
unicamente a sua generosidade, aredição tleFalerias (SgS),
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não pôde desarmar sua ingratidão. Posto em julgamento
pelos tribunos, Camillo retira-se para Ardeas; c ahi sabe
que uma muleta fora decretada contra elle (3go). A paz
tinha sido successivamenle concedida aos Equos, aos Volscos (3<j5) o aos Capenatas (5g4). Os Equos não tomarão
de novo as armas ssnão para serem por toda a parte vencidos durante três campanhas (3g3, 3g2, 091 ). Foi
então que os Volsinios, povo Elrusco, julgaram poder allacar os Romanos. Os tribunos militares L. Lucrecio c M.
Emílio ganham-lhes uma vicloria que é seguida d'uma trégua de vinte anuos (5go).
Synchronismos.—Os Alhenienses levam pela primeira vez
suas
as armas á Sicilia , 428;
do
,
' Pericles;
~ * ' a guerra
cy"~ ^
~"~ *Pcloponeso
^—-~^~.
começa no anno 451 antes de J. C.; Alcibiades, Nicias, etc.;
cerco de Syracusa, 4 i 5 — 4 i 5 ; Alhenas tomada por Lisandro, 4°4 c libertada por Thjrasybulo, Íio5. —Conquistas
dos Carlhaginezes na Sicilia, de 4 i o a 4o4- —Diouysio ,
lyranno de Syracusa, cmprchendc em vão cxpelli-los d'esla
ilha, 5yg—591.
f

§ 2.° — Desde a primeira invasão dos Gaulezes até a guerra conslra os
Samnitas.—Os plebeus admiltidos íí dicladura , ã censura, etc.—Leis de
Publílio rhilü (3yu—35 7 ).

Victoriosa dos Sabinos, dos Etruscos , dos Volscos e dos
Equos, a custa dos quacs augmentou seu território, apoiada na alliança dos Latinos c dos Ilernicos, Roma, depois
de cento c dcsenovc annos de pombaltes, mas sobre Indo
depois do estabelecimento do soldo para suas tropas, tinha subido quasi ao mesmo grau de poder d'onde a linha feito
descer a expulsão dos Tarquinios, esses hábeis conquistadores do Lacio e du Etruria. A súbita invasão dos Gnulezes
veio fazer perder aos Romanos o fruclo de tantos trabalhos
e pôr cm questão seu domínio na Itália central.
No reinado de Tarquinio , Gaulezes, vindos da Ccltica,
haviam formado um estabelecimento n'esla parle da Itália
que de seu nome tirou o de Gallia Cisalpina. Dois séculos
depois (5go), uma parte d'csles bárbaros, condusidos por
Breiino, penetrarão na Etruria. Os habitantes de Clusio
implorão o soccorro dos Romanos. O senado recusa dar um
exercito, mas não sua intervenção. Três irmãos da íamilia

dos Fabios , enviados como embaixadores, portam-se como
soldados em presença dos Gaulezes. Brenno irritado marcha
sobre Roma c dispersa o exercito romano na confluência do
Tibre e do Allia. Os Romanos dcsamparão sua cidade; rcl'ugião-se em Veios c nas cidades visinhas. Os Gaulezes cntrão em Roma, assassinão os velhos senadores, e enlregao
ás chammas toda esta grande cidade; mas, defendido por
Marco Manlio com a flor da mocidadc romana, o Capitólio,
derradeiro asylo da pátria, aÜronla por espaço de sele mczes
os exforços dos bárbaros. Camillo entretanto, nomeiado
diclador, restabelece no exterior os negócios dos Romanos,
que o haviam banido. Os Gaulezes, chamados á sua pátria
pela necessidade de deflendel-a contra os Vcnecios relirão-se
espontaneamente, carregados de dcspojos, e levando comsigo
o oiro estipulado para resgate dos Romanos.
Os Romanos linlião recobrado sua pátria, mas era preciso reedilical-a : os tribunos do povo propõe de novo transportar a Veios a sede do império, e Camillo, fascndo regeilar semelhante proposição, merece o appcllido de segundo
fundador de lioma. A cidade de Romulo é reediíicada, mas
sem plano, sem regularidade. Q. Fábio, o chefe da embaixada mandada a Clusio, prcvinc por sua morte voluntária
o castigo de seu proceder, contrario ao direito das gentes
(58g). Apenas livre de suas ruinas, Roma é o alvo dos atlaques dos Yblscos, dos Equos , dos Hernicos , dos Etruscos
c d'uma parle dos Latinos. Camillo, diclador pela terceira
vez, triumpha no mesmo anno dos Volscos, dos Equos c
dos Elruscos (588). Os Volscos, que pareciam emfim subjugados, depois de setenta annos de guerra, suLlevão-se
três annos depois (385); e por algum tempo occuparão ainda os exércitos romanos. Marco Manlio, a quem a corajosa
dclleza do Capitólio da o sobrenome de Capilolino, conspira
contra a liberdade d'cssa pátria, que ellc havia salvado (584);
morre precipitado do cume da rocha Tarpeia (385). Camillo
Late ainda os Volscos, depois os Elruscos (58o). Nas margens
do Allia, o diclador Tito Quinccio Cincinnato ganha uma
victoria completa sobre os Prencslinos. Em oito dias toma
oilo cidades, no nono toma de assalto Velitros , no décimo
Prenestcs; volta depois a Roma para gosar das honras do
triumpho, e abdicar no vigessimo dia de sua dictadura
(079). A rcddição de Ancio assegura a submissão dos Volscos (075).
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Os tribunos do povo Licinio Stolon , e L. Sextio reclamão
a diminuição das dividas, a partilha do consulado, c propõem uma nova lei agraria, em virtude da qual nem um
particular poderá possuir mais de quinhentas geiras de terra
(3^5). Por espaço de cinco annos elles oppoem seu VETOU
nomeação para as magistraturas cumes, e por nove annos
conservão-se no tribunalo. Camillo, nomeado dicl?dor,
para apasiguar as dissensões, abdica sem ter podido terminar
este grande debate. P. Manlio Capilolino, investido depois
do mesmo poder, concede ao povo uma vantagem sem
'exemplo, escolhendo um plebeu para general da cavallaria
(568). Os tribunos do povo alcanção ainda que cinco plebeus sejam nomeados para perfaser o numero dos dez guardas dos oráculos sibyllinos.
Uma nova invasão dos Gaulezcs, vinle Ires annos depois
da tomada de Roma, faz revestir Camillo d'uma quinta dicladura. Os bárbaros são vencidos, graças ás felises innovações, que este grande capitão introduziu no armamento dos
Romanos (SGy). Voltando a Roma encontra nos tribunos
Licinio e L. Sextio outros inimigos, e que são invencíveis:
renunciando á combattcl-os, vota um templo á Concórdia;
este acto religioso prepara os espíritos para uma feliz conciliação. O Senado aceita as três leis propostas pelos tribunos : o consulado é finalmente compartido entre as duas
ordens e restabelecido para sempre. L. Sextio é o primeiro
cônsul plebeu (566). O Senado, entregando o consulado ao
povo, obteve ao menos que esta magistratura sofreria um
novo desmembramento : a altribuição consular de fazer justiça é devolvida a um magistrado patrício, designado com
o nome de pretor. Finalmente a creação da edilidacle curul
foi ainda uma compensação para a nobreza. Furio Camillo,
íilho do dictador, é o primeiro pretor, c Publio Cornelio
Scipião o primeiro edil patrício.
A peste espalha suas devastações em Roma, Camillo,
octogenário, morre victima d'cstc flagcllo (565). L. Manlio,
eleito dictador (564) P ara pregar o prego sagrado no templo
de Jupítsr, abusa de seu poder, e dá-se-lne o sobrenome
de Imperiosas. Citado perante o povo, deve á corajosa piedade de Tito Manlio, seu íilho, a felicidade de escapar á
condemnação. Começa de novo a guerra com os Hernicos,
e a vantagem, que elles alcanção sobre Genucio, o primeiro
cônsul plebeu, que commandou um exercito romano, é
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para o orgulho dos patrícios um motivo de triumpho e alegria. O dictador Appio Cláudio, o mais constante adversário
Ja lei Licinia, repara este desastre (56a) com uma san«uinolenla victoria sobre os Hernicos, que finalmente se
submeltem em 55g. Foi por este tempo, que deveria ter
lugar a maravilhosa tradição da dedicação de M. Curcio,
jovem patrício que, para arredar os males de que Roma
parecia ameaçada pela abertura d'um abysmo no meio do
Foro, precipitou-se n'elle lodo armado.
Uma terceira invasão dos Gaulezes no Lacio tem por fim
sustentar os Tiburlinos revoltados contra Roma (56a). O
dictador Tito Quinccio Penno marcha a seu encontro nas
margens do Anio: o tribuno legionario Ti to Manlio alcança
o sobrenome de Torqnato vencendo e despojando de seu
collar (lorqucs), á vista dos dois exércitos, a um Gaulez
gigantesco, que linha desafiado o mais valente dos Romanos.
Espantados os bárbaros retiram-se sem haver combattido.
Voltam quarta vez, Ires annos depois, e são derrotados pelo
dictador C, Snlpicio, cujo triumpho o historiador Tito Livio iguala ao de Camillo (55g). Os Etruscos armão-sc contra a republica, no momento cm que a inteira submissão
dos Latinos o dos Volscos a fazia recobrar as conquistas perdidas no desastroso combatle do Allia. O Cônsul plebeu Popilio Lsenas ganha contra estes imprudentes aggressores uma victoria comprada com muito sangue, mas alcança sobre a ordem
dos patrícios um triumpho decisivo, elevando á dicladura
C. Mareio Rutilo, o primeiro plebeu, que occupou tão alta
dignidade. O dictador escolheu para general da cavallaria a
C. Plaucio, que era, como elle, da ordem do povo. Os
Etruscos são derrotados em muitos encontros; Popilio mata
grande numero delles; faz-lhes oito mil prisioneiros, e triumpha em virtude d'um decreto do povo, a despeito da opposicão do senado (556). Esta victoria dos Romanos dissipa a
confederação dos Elruscos. Os Faliscos e os Tarquinios
continuam sós a guerra; porém as multiplicadas derrotas,que solfrem, forção-os á soílicitar uma trégua, que lhes é
concedida por quarenta annos (55a).
Na quinta invasão os Gaulezes são vencidos no território
latino pelo cônsul Popilio Lanas que recebe no combate
uma ferida honrosa (55o). Os bárbaros, que haviam passado o inverno nas circumvisinhanças do Alba , talão o Lacio no principio da campanha seguinte (54<)). O cônsul Fu-

rio Camillo, á tosta de numeroso exercito, vem acampar em frente dos bárbaros no paul Pomptino. Emulo de
Manlio Torqualo , o jovem Valerio Corvo , tribuno legionario, mala um Gaulez em combatle singular. Este brilhante
feito d'armas, augmentado pela superstição, é para o exercito romano o prelúdio d'uma victoria completa sobre os
Gaulczcs, que por espaço de cincoenta e cinco annos cessão de altacar lloma (i).
Valerio Corvo é eleito cônsul, posto que só tenha vinte
e três annos de idade (548). Desde esta cpocha não deixa
de appàrecer á freiile dos exércitos da republica : cônsul
pela segunda vez no anno 546 , venceu os Volscos Anciatas,
e apoderou-se de Satrico, que era sua praça d'armas. Esta
conquista, e a tomada de Sora no anno seguinte, terminaram essa guerra, e os Romanos não tiveram para combalter outros inimigos á excepção dos Samnitas.
A elevação do plebeu L. Sextio ao consulado tinha sido
mui notável progresso do poder dos plebeus, para que sua
ordem parasse na carreira dos seus nngmentos, que d'ahi
em diante se operarão quasi sem commoções, e nada prova
melhor a inteira igualdade política, que se linha estabelecido entre o povo e a nobreza. O plebeu C. Mareio Hulilo ,
cuja dicladura coroou do alguma forma o edifício tão rapidamente elevado do poder popular (556), foi, cinco annos
depois, o primeiro censor tirado cie sua ordem. Durante sua
magistratura fez promulgar uma lei, que conferia aos censores o direito de nomear para os lugares vagos no senado:
era indirectamcnte chamar os plebeus para occupal-os (55i).
Debales a respeito das dividas occupavam constantemenle a
praça publica: a lei promulgada pelos tribunos Duilio e Mfenio,
para reduzir o juro do dinheiro , tornou os credores mais exigentes (558 556). Os quinqueviros (ou cinco commissarios)
forão instituídos paru prover os meios de ajudar os plebeus
a libertarom-se das dividas. Greou-se até. uma espécie de
lanço publico com este fim salutar (555). A rcducçao do
juro foi mantida, as dilações for ao concedidas, c como estas leis de moderação não erâo obra unicamente dos tribu(i) Ê para notar que Polyluo observa profundo silencio sobre parte
destas irrupções dos Gaultízes, bem que pareça cxacta a enumeração que
dá das guerras desses povos contra os Itom.inos. No entanto seria exagerado tirar desse silencio prova negativa contra a narração tão positiva de
Tito íjivio.

nos, mas igualmente crão approvadas pelo senado, produzirão um bem real (54"). Um regulamento do ordem
publica linha , alguns annos anles, prohibido sob pena de
morlc reunir as Iribns fora da cidade (558). Esle mesmo
anno foi ainda assignalado pela condcmnação de Licinio Slolon, culpado por ser o primeiro que infringira a lei que tinha sen nome, possuindo mais de quinhentas gciras de terra.
Vinlc annos depois, Ires leis importantes, promulgadas
sob os auspícios do dictador Publilio Philo, pozcram o sello
ao incremento do poder popular; uma declarava do novo os
plebiscitos obrigatórios para o senado; a segunda ordenava que
esta companhia ratificaria as leis antes que fossem apresentadas
aos comícios; a terceira cslaluia que dos dons censores num
seria sempre tirado do povo (33o,). Dons annos depois os
plebeus forão admiltidos á prelnra, c Publilio Philo foi o
primeiro prclor do sua ordem (537).

- 34icnsores da independência da antiga Itália, foi causa da
guerra entre os dois povos rivaes. E' este o verdadeiro pe-

CAPITULO V,
CONTRA OS SAMNJTAS,

(De 343 a 291.)

§ i.»—Primeira guerra contra os Samnitas.—Paz que dura dezesete
annos,— Sublevação dos Latinos. (343—338).

A guerra contra os Samnilas foi de todas as que Roma
sustentou na Itália, senão a mais longa e a mais difíicil (*)
ao menos a mais importante por seus resultados. Esta guerra
que durou setenta e cinco annos s foi com cífeito assignalada
por grandes reveses de mistura com vinte quatro triumphos,
e fez passar os Romanos d'um território, apenas mais extenso que o dos anligos reis d'Alba, á dominação de toda a
Itália do centro e do meio dia; por quanto, na ordem dos
acontecimentos, não se pôde separar esta guerra da que os
Romanos sustentarão contra os Tarcntinos e contra Pyrrho,
de quem foram auxiliares os Samnitas, reduzidos a alguns
fracos restos.
Os povos deSamnio, emulos dos Romanos em valor c
disciplina, formavam uma republica agrícola e guerreira,
no seio d'n m paiz montanhoso que corresponde a Abrnzzc:
eram, havia onze annos, aluados de Roma; porém a ambição
de dominar sobre a rica e fértil Campania, cujos limites
confinarão com as duas republicas, devia em breve dividil-os. Roma tinha então cento e sessenta mil homens em
estado de pegar cm armas. "A população guerreira de Sainnio era muito mais numerosa, julgando pelos multiplicados
desastres, que pôde supportar (**).
Um soccorro concedido pelos Romanos aos habitantes do
Capua (340) allacados pelos Samnilas, estes generosos dcf(") Sua lutta conlra os Gaulezes eisalpinos foi, como essa, tão rude e lâo
prolongada, com diversos intervallos porem , alguns mui grandes.
(**) Convém dar aqui huma noticia geograpbioa sobre a C a m p a n i a , Samn i o , e sobre as dilFerentes províncias da Magna-Grecia, que tomaram parte

mais ou menos directa nas duas guerras dos Uomanos, tanto contra, os Sauinitas, como Contra Pyrrho.
Atiruncios.
\
Sidicinios.
> Povos.
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na Ilítlia do meio. Vesuvio, monte.
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í
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\
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.j
Viliacinio ou Lapyijid, promontoriOí

C\
J

— 36 —

riodo do heroísmo guerreiro dos Romanos. Valerio Corvo,
cônsul pela terceira vez, abre por duas viclorias conlra os
Samnitas a carreira, que devem percorrer depois d'ellc os
dois Papirios Cursores, os dois Decios, Fábio Máximo Rulliano, Volumnio, Carvilio c Curió Dentalo. O exercito de
Cornclio Cosso, collega de Valerio, c igualmente victorioso,
c a principal gloria 6 devida ao tribuno do legião Dccio
Mus. Dois triumphos consulares assignalam assim este primeiro anno da guerra (34^)> c mais a alliança dos Faliscos,
c uma embaixada dos Carlhagineze.S, felicitando os Romanos
por suas victorias alcançadas sobre os bellicosos Samnilas.
A prosperidade da republica parece por instantes perturbada pela revolta da guarnição romana de Capua (5/|2). O
diclador Valerio Corvo vence os culpados pela indulgência.
Os Samnitas na abertura da terceira campanha, pedem a
paz (34i) e a antiga alliança c renovada entre as duas republicas.
Esta paz durou quinze annos. Não será inútil para bem
fazer coinprcbendcr a historia assaz complicada da guerra
conlra os Samnitas apresentar desde já o summario do suas
seis sublcvações, comprehcndenclo a que dá lugar a esta
longa lulta. i.° No anno 4' i de Roma (34o), a guerra principia sob o consulado de Valerio Corvo c de Cornclio Cosso;
no anno 4'3 de Roma (340 os Samnilas vencidos alcanção
a renovação da alliança.— 2." No aiino427 de Roma (327)
novo rompimento depois de quinze aunos de paz. Dura a
guerra dons annos, e lormiua-se por uma trégua d'um
anno (5a5).—3." No anno 43i de Roma (323), quebra-se
csla trégua, c no fim de cinco annos dc-coinball.es os Romanos concedem aos Samnitas uma trégua de dois annos,
4^7 de Roma ( 3 1 7 ) . — 4 - ° Som esperar que cspirasse csla
trégua, os Samnitas desde o anno 438 de Roma, começam
de novo a guerra, que dura doze annos, ale ao anno 45o
de Roma (3o4); então os Samnitas são recebidos na alliança dos Romanos.— 5.° No anno 455 de Roma (299), os
«iamnitas rompem ainda com elles; depois de oito annos,
as>signalados por desastres, clles se submcttem a Curió Dentalo, encarregado pelo senado de regular as condições da
paz (antes de J. C. 2 9 1 ) . — N o anno de Roma 471 (283),
os Samnitas toiiião de novo as armas c combaltcm depois
sob as bandeiras de Pyrrho contra os Romanos. São finalmente de todo subjugados, ao anuo do Roma 48a (272)

— 37 —

pelo cônsul Carvilio. Total, 09 annos de combaltcs, 34
annos de paz ou trégua , pcrfascndo tudo 73 annos.
Inimigos não menos temíveis sem duvida que os Samnilas
ameaçarão os Romanos; crão os Latinos, alliados fieis o dcvolados depois do tratado, que seguiu abalalha dcRhcgillo;
mas desde o primeiro anno da guerra com os Samnitas,
clles tinhúo manifestado sentimentos hoslis. Os Latinos cstavão cancados de vencer cm proveito dos Romanos sem
parlilhar com cllos as dignidades civis e os commandos militares. Dois prelorcs da nação l a t i n a , enviados ao senado,
exposcram as prolcnçõcs de seus concidadãos: ellas foram
repellidas com indignação, c a guerra tornou-se inevitável.
A escolha dos dois cônsules, T. Manlio Torqualo e P. Dccio
Mus (34o), indica que Roma conhece toda a imporlancia
d'esla guerra. O perigo que corria a republica era immenso,
porque linha de comballer um povo, que falia v a a mesma
língua, c que linha as mesmas armas e as mesmas instituições guerreiras. Julgou-se necessária a muis severa disciplina; Manlio Torqnato sacrificou-lhe seu filho, vencedor
d'um Gaulez cm combate singular. Este pac, assim capaz
de esquecer o que devia á natureza para só curar da lei,
tinha sido um heroe de amor filial. Decio por uma dedicação patriótica e religiosa, fez o sacrifício de sua v i d a , e
foi por lal preço, que Manlio alcançou a vicloria de Vcseria
junto ao monte Vcsuvio. Os Lalinos reuniram-se cm Trilana
no território de Minlurnes; foram outra vez derrotados. No
anno seguinte , Publilio Philo Iriumphou dos mesmos inimigos, c Mocnio (*) c Furio Camillo acabaram a conquista
d'estc povo. Esta guerra occupou somente trcs campanhas
(34o—338); ella assegurou aos Romanos o domínio do Lacio. As cidades latinas foram de novo recebidas na alliança
de Roma, porém com condições dillerenles, poslo que seu
proceder duranlc as hostilidades houvesse sido o mesmo
pouco mais ou menos. Roma queria, dando-lhes interesses
diversos, impossibilitar para o futuro uma liga geral entre
cilas (338).
(') Mcnio foi vencedor dos AnclaUs, povo que possuía uma marinha ; foi
porem em terra que se deu a hatallia. Üepois da vfctona, os Romanos", que
não tinham ainda necessidade de ter marinha de guerra, prohibiram aos
Anciatas toda a navegação.. Parte dos navios d'cstes foi guardada nos
ursenaes de Homa, o resto foi queimado: as proas d'estes navios forauí
suspensas na tribuna do foro, que d'aUi em diante chauiuu-se lloslra.

T
— 38 —
§ 2.° — Segunda guerra contra os Samnilas. — Forcas C audinas. — Freqüentes dicladuras. — Conquistas dos Romanos na Aptilia , n» Campania. (327—3i3)

Senhora do Lacio o d'uma parte da Campania, Roma por
suas hostilidades indirectas, torna inevitável um rompimento com os Samnitas. Depois de quinze annos de paz, o cerco
de Palepolis (827) pelos Romanos ó o motivo occasional
iPcsla segunda guerra, como o cerco de Capua pelos Samnitas o linha sido da primeira. O cônsul Publilio Philo vò
passar o anno de sua magistratura sem poder assenhorcarse d'csla praça. Prorogarn-lhe o cominando com o titulo
de proconsul, c por intclligencia consegue tomar Palepolis.
De volta a Roma recebe as honras do triumpho (Safi); era
a primeira vez que tacs honras eram concedidas a um ge
neral, que n50 era nem cônsul nem dictador. A instituição
do proconsulato foi um dos segredos da grandeza romana,
o foi para a permanência do commando militar o que o
estabelecimento do soldo havia sido para a permanência
dos exércitos. D'ahi em diante foi pcrmiüido ao mesmo
general conceber c executar vastos planos de conquistas.
Palepolis, situada na Campania, não longe de Ncapolis, era
uma das mais ílorentes colônias da Magna Grécia. A tomada
d'csla cidade atlrahiu aos Romanos novos inimigos e novos
aluados. Neapolis c a Apulia declararam-se cm favor de
Roma; os Tarcnlinos e Vestimos abraçarão a causa dos
Samnitas, que, contidos em seu paiz pela presença dos
exércitos consulares, tinhão feito vívs demonstrações para
soccorrcr os Palepolitanos (026). O conanl Bruto leva a destruição ao paiz dos Veslinos (5a5). O dictador Papirio Cursor commancla no Samnio: obrigado a ir a Roma prchencher funcçõcs religiosas, deixa o exercito c prohiho a Fábio
Rulliano, seu general de cavallaria, qualquer combalte em
sua ausência. Fábio infringe a prohibicão , c vence os Samnitas. Etn vão quer o dictador renovar o exemplo de se ••
veridade dado por Manlio; não pode resistir ás solicitações
do povo, dos tribunos, do pac de Fábio: a impunidade
coroa a feliz desobediência d'csle, e pela segunda vez depois de Camillo, vô-sc a omnipotencia dictatorial dobrar-se
ante a vontade popular. Papirio conduz sen exercito contra
os inimigos. Os Romanos, que parecem zombar da victoria
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deixam a sua imperfeita, para não trabalhar para a gloria
d'um general muito severo. Continuando o anno seguinte
na dictadura, distincção ate enlão sem exemplo, Papirio
ganha de novo a amizade de seus soldados por sua brandura
e humanidade, e alcança sobre os Samnitas uma victoria
tão decisiva, que, impossibilitados de continuar a campanha, pedem a paz. Apenas concode-se-lhes uma trégua
d'um anno (3a3), mas elles não a observam. Unidos aos
da Apulia, tomam de novo as armas. Os cônsules Caio Sulpicio Longo, e Q. Aulio Cerrelano devastâo o Samnio. Q.
l^abio Rulliano e L. Fulvio Curvo, seus succcssores, alcançam uma assignalada victoria. Os Samnitas, assim punidos
por haver violado a fé dos tratados, procuram apasiguar os
Romanos. E' lhes recusada a p a z ; então reduzidos á dcsospcração, tomão de novo as armas, dirigidos por Poncio !!•;->
rcnnio, o mais hábil de seus capitães. O exercito romano,
ás ordens dos cônsules Velurio c Postumio, entra imprudentemente no desfiladeiro das Forcas Caudinas, c não saho
d'clle senão passando polo jugo (3ai). O Senado não receia
annullar esta vergonhosa capitulação (Suo) Os dois cônsules
do anno precedente são entregues nus c presos aos Samnilas com todos os ofiiciaes penhores do tratado. Poncio Hercnnio porem foi bastante generoso e libertou-os. A guerra
recomeça; e logo os Romanos ganhão vantagem sob o consulado de Publilio Philo c Papirio Cursor (5so). Os Samnitas
passão a seu turno por baixo do jugo. As cidades de Salrico
e Luccria , que o desastre do Gáudio linha levado a uma vil
defecção, cabem cm poder dos Romanos. Os Ferentinos,
povo da Apulia aluado dos Samnitas, são vencidos pelo
cônsul Aulio Cerrelano. Continuando no consulado , Papirio
Cursor ganha segunda vicloria sobre os Samnitas (319), que
alcanção uma trégua do dois annos (318). Tcano c Canusio,
cidades da Apulia, onlrcgão-so ao cônsul Plaucio Vennão , c
desde o anno 3 1 7 3 mor parto das cidades da província seguem esle exemplo. Capua, aíllicta por dissencões inlcslinas,
linha podido um prefeito aos Romanos (318). Assim, apesar
das incertezas que nos oíTeroce esta parto da historia romana,
não as lemos sobre os progressos notáveis da fortuna dos Romanos depois da retirada dos Gaulezes.
Havendo expirado a trégua com os Samnitas (,5iG), cllcs
pegão em armas para soccorrcr .Solicnia, cidade da Campania, que eslava siliada pelo dictador L. Emilio Mamercino
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Privcrnas. A victoria qno ellc alcança é o prelndio dos triumphos do Fábio, qno finalmente apodera-se de Solicula (3i5)
e vac cercar Sora. O thcatro da guerra passa assim do
Samnio c da Apulin para a Campania , cnjos habitantes parecem dispostos á revolta. A honra do tomar Sora é reservada ao cônsul Sulpicio Longo (5i4), que, de acordo com
PoDtelio Libão, comballc contra os Samnitas, acampados
junto do G á u d i o , e mata lhes trinta mil homens. Entretanto
o exercito do dictador C. Moonio conserva cm respeito os
Campanenses. Os Romanos tinham então o habito do crcar
dictadorcs qnasi todos os annos: era isto , segundo Rollin ,
aviltar de alguma forma essa magistratura, tida como derradeiro recurso nas extremas necessidades do estado (*) Um
novo dictador, Poclclio Libo , toma Frcgclla aos Samnitas ,
que se haviam assenhoreado d'ella: passando d'ahi para a
Campania, apodera-se de Noles. Atina e Caíacia cahem em
poder do cônsul G. Junio Bubulco Bruto. I)'ahi cm diante
a Campania parece subjugada (5i3). Fieis a suas tradições
políticas, os Romanos assegnrão suas novas conquistas,
mandando colônias para cilas.

§ 3."—Oi Samnihis unidos aos Etrtiscos, aus Uinbrios e nos Gaulczes, —
Destruição da nação dos Equos.— Censuras celebres, —Sacerdócio commnnicado ao povo. ( 3 u — 2 9 9 ) .

A causa de Samnio era a cansa de torla a Itália ameaçada pela ambição romana. Os Etruscos, esquecendo antigas
inimizades, unem-se aos Samnitas, c silião Sutrio, que
forma a principal barreira dos Romanos do lado da Etrnria.
O cônsul Junio Bubulco Bruto ganha Cluvia c Boviano,
livra-so d'uma emboscada, que lhe íizerão os Samnitas na
floresta de Avcrno cm G a m p a n i a , c mata-lhes vinte mil
homens. Entretanto Q. Emilio Barbula, seu collega, alcança sobre os Etruscos , nos muros do Sntrio , uma sanguinolenla victoria, que a noite impede que seja decisiva ( 3 i i ) .
Q. Fábio Rulliano balle-os outra vez junto d'csta mesma
cidade; pcrseguc-os atravez do bosque Ciminiano; e as tradições populares espalhadas n'estc lugar selvagem dão a suas
(') Um facto muito notável é que (anno 3i5 antes de J. C.), tendo cônsules taes como Papirio Cursor, e Q. Publilio Philo , exercendo ambos esta
magistratura pela quarta vez, Homa julgou ter necessidade de um dictador,

façanhas um character maravilhoso. Depois de ler assim
rodeado a fronteira Occidental da Etruria, penetrado n'este
paiz muito alem do que qualquer outro general romano ,
cortado um exercito de componezes etruscos, volta a Sutrio
e dá terceira batalha a um numeroso exercito de Umbrios
e de Etruscos, e mata-lhes sessenta mil homens. Recebe
na allianca dos Romanos uma parte dos Umbrios. Arrecio,
Cortona, Perusia, cidades da Etruria, então muito florescentes , pedem a paz e conseguem uma trégua de trinta annos (5ip).
Esta feliz expedição de Fábio na Etruria , longe de extinguir a guerra, servia, segundo Tito Livio, para estender suas
destruições. Os Samnitas, tirando vantagem da diversão dos
Etruscos, tinham vencido o cônsul G. Mareio Rulilio (3io).
Fábio, cujo patriotismo c maior, que seus ressentimentos
pessoaes, cede ao voto do senado, c nomeia dictador Papirio Gursor, o qual, já frio pela idade, termina sua carreira
de gloria pela memorável victoria de Longula, junto ao
lago Averno (009). Não houve cônsules este anno: Fábio,
tendo ficado na Etruria como proconsul; pareceu á republica ser bastante um proconsul e um dictador. Os habitantes
de Perusia, quebrando a trégua, unem-se a outras cidades
etruscas, e o juramento da lei sagrada prestado pelos guerreiros toscanos faz mais sanguinolenta sua derrota as margens
do lago Vadimonio.
O poder dos Etruscos recebeu n'esta batalha um golpe,
de que elles jamais se levantarão. Vencidos de novo por
Fábio, junto de Perusia, pedem a paz e só obtém tréguas
(009).
Cônsul no anno seguinte (3o8), Fábio toma Nuceria em
Samnio, c triumpha dos Samnites unidos aos bellicosos
Marscs e Pelinienses. Passando-se d'abi para Umbria, obriga a depor as armas no campo de,batalha aos Umbrios, que
iimeaçavão marchar contra Roma, O numero dos inimigos
de Roma parece crescer com suas victorias. !0s Tarentinos
erigem-se árbitros entre os Romanos e os Samnilas, seus
alliados; mas sua presença no campo de Fábio, então proconsul, não tem outro resultado senão fazel-os testemunhas
da victoria, que este general ganha junto de Alifa sobre o rio
Vulturno. Ao mesmo tempo os Salentinos, que se armão
em favor dos Samnitas, são vencidos pelo cônsul L. Volumnio Flamma (3o8). Os Heróicos, tanto tempo fieis aos Ro6
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manos, julgâo favorável o momento para nma sublevaçSo.
O Cônsul Quinto Mareio Tremulo ganha-lhes trez batalhas,
e toma Anagnia, sua capital (5o6). Indo d'ahi para Samnio,
livra seu collega a quem os Samnitas tinhão cercado nos
desfiladeiros, mata-lhes trinta mil homens, e concede-lhes
Uma suspensão de armas, mediante o fornecimento de trez
mezes de viveres e o soldo de sete mezes para o exercito
romano. Estes feitos valerão a Mareio uma estatua eqüestre no Foro, alem das honras do triumpho sobre os Hernicos. Os Samnitas, achando em sua coragem e na dedicação
de seus aluados recursos sempre novos, continuam ainda a
Campanha, São snccessivamente batidos em Tiferno e Boviano, no anno seguinte parecem finalmente subjugados, e são
recebidos como aluados dos Romanos, com as mesmas condições anteriores á guerra (3o4).
Os Equos tinhão reunido suas armas aos Samnitas. Entregues á suas próprias forças, são victimas da vingança
de Roma. Em cincoenta dias, quarenta e uma. de suas villas adornadas com o nome de cidades, forao tomadas ou
destruídas pelo cônsul P. Sempronio Sopho (5o4).
Q. Fábio Rulliano, depois de haver sido revestido por
trez vezes com o consulado, chegou á censura (3o4). Merece, o sobre nome de Máximo, fazendo entrar nas quatro
tribus da cidade os proletários e os libertos, que, oilo annos
antes (5ia), o censor Appio Cláudio tinha dividido pelas
tribus do campo, que se compunhão de cidadãos possuidores de terras e residentes em suas propriedades. A censura
de Appio é ainda celebre pela construcção d'um aqueducto
e da immorredoura via Appia, que condusia de Roma a
Capua. Pelo mesmo tempo Cn. Flavio, escrivão dos pontífices, tinha revelado ao povo as formulas e o calendário, por
cujo meio os sacerdotes e os magistrados exerciam nas
contestações judiciarias influencia prejudicial aos plebeus.
O povo, em seu reconhecimento, elevou Flavio a cdilidade
curul, posto que fosse filho de um liberto (5o4). Os jurisconsultos, todos patrícios, inventarão logo novas formulas
ainda mais complicadas que as primeiras.
Dois tribunos do povo, Q. e Cn. Ogulnio, pedem a
admissão dos plebeus ás funcções sacerdotaes: sustentados
por P. Dccio Mus, filho d'aquello que se havia devotado
pela pátria, obtém para o povo esta nova vantagem,, a despeito da opposiçío do senado (Soo). O illustre Valerio

Corvp, cônsul pela quinta vez, faz renovar a lei de appellacão para o povo, decretada por Valerio Publicola, um
de seus antepassados, posta depois em, vigor por Valerio
Potito, mas insensivelmente cabida em desuso.
No anno seguinte Curió Dentato , então tribuno, força o
senado a sanccionar, por uma lei expressa, o costume de
ajunlar sempre um plebeu a um patrício para o consulado

§ 4..' —t'iin <la guefra contra Oá Samnitas e contra seus alliadoa.-^ Submissão da Uuibria, da Lncania, da Apulia. — Iletirada do povo para
o monte Janiculo. (299—a53).

A guerra dos Romanos contra os Samnites, que tomam
outra vez as armas no anno 299 antas de J. C. , complica-*
se com todos os incidentes que devia traser a alliança dos
Etrnscos, das Gaulezes Boienses .e dos Umbrios. O cônsul
M. Fulvio Pa;tino, enviado contra os últimos, toma Nequino, para onde Roma manda uma colônia, chamada Narniense
(299). Os Etruscos tinham quebrado a trégua com Roma;
são contidos ao principio por M. Valerio Corvo, cônsul
pela sexta vez, em quanto que M. Fulvio lutta com vantagem contra os Samnitas. No anno seguinte dá-se uma batalha junto do Volaterra entre L. Gornelio Scipião e os "Etruscos; cila c pouco decisiva. Este povo entretanto parece
então dispolo á paz, o que pormitte aos Romanos voltar
todos os seus cxforços contra o Samnio, onde o cônsul Cn.
Fulvio Ccntumalo derrota os Samnitas perto de Boviano
(298). Fábio Máximo batc-os junto a Tiferno ( 2 9 7 ) , cm
quanto que Dccio MUS, seu collega no consulado, é vencedor
da Apulia, junto de Malevento (Benevento). Os Samnitas
deixam seupaiz devastado pelos exércitos romanos, epassão
para a Etruria , cujos habitantes excitam a tomar as armas
contra os Romanos. Appio Cláudio soíIVo no principio um
revez n'este paiz; porém o outro cônsul, Volumnio, corre
do Samnio , e traz comsigo a victoria. Passando depois para
a Campania, corta, nas mavgens do Vulturnio ., um exercito
Samnita, que devastava esta província (096).
Estes prodígios da actividadc, do valor, da disciplina romana não são comparáveis senão ú perseverança dos SamnU

— llll —
tas e de seus alliados. Etruscos, Umbrios, Samnilas unem-se
aos Gaulezes, e sua liga ameaça a existência da republica.
O senado põe ao mesmo tempo em armas cinco exércitos:
dois occupam as circumvisinhanças de Roma , o terceiro
contem o Samnio ; os outros dois , ás ordens de Fábio e de
DecioMus, marchão até a Umbria. Ahi os cônsules altacão
junto de Sentino os innumeraveis batalhões dos confederados. O combatle foi por muito tempo duvidoso; Decio Mus
procura que a victoria seja dos Romanos, devotando-se a
exemplo de seu pae , e Fábio fica só para colher o frncto
d'esta sanguinolenla batalha. Elle termina o anno com um
novo triumpho sobre os habitantes de Perusia. O proconsul
Volumnio e o pretor Appio ganhão ao mesmo tempo uma
batalha sobre os Samnitas junto de Stellale, no Samnio:
morrerão nesta batalha dezcseis mil inimigos, e três mil
ibrao prisioneiros. Finalmente a este anno tão decisivo para
o poder romano , pertence o estabelecimento das colônias
de Sinuessa e de Minturnes (ag5).
Os Samnitas depois de quarenta e seis annos de tão infelizes esforços, devião ainda resistir aos Romanos , e algumas vezes mesmo com vantagens. Desde o anno seguinte,
o cônsul M. Atilio Regulo é atacado , sitiado por elles em
seu campo , até que seu collega , Postumio Megello , Venha
libertal-o. Dois combates se dão successivamentc junto de
Luceria : o primeiro fica indeciso : no dia seguinte , os Romanos desanimados ião ceder a victoria , porem Atilio , depois de ter feito voto d' u m templo a Júpiter Stator, restabelece o combatte, e faz passar os Samnitas por baixo do
jugo. D'ahi Postumio vae a Elruria vencer os Volsinios ,
que pedem a paz. O senado concede-lhes, assim como ás
cidades de Perusia e de Arrecio , uma trégua de quarenta
annos
Chega em fim o momento em que , perto de Aquilonia ,
L. Papirio Cursor filho alcança sobre os Samnitas urna victoria cujos resultados são decisivos. Todavia depois de tão
fatal batalha (agS), seguida da tomada de Cominio, ultimo
baluarte de sua liberdade, esta nação generosa acha ainda
bastante energia para dar uma lição á temerária inexperiência do cônsul Fábio Gurges (292). Guiado por seu irmão
Fábio Máximo , que quer servir-lhe de logar-tenente , o general romano repara sua falta; derrota os Samnitas, matalhes vinte mil homens , e faz quatro mil prisioneiros , entre

os quaes acha-se o illustrc Poncio Herennio, que foi de»-olado depois de haver ornado o triumpho do cônsul. Triste recompensa da generosidade, com que este heroe desgraçado
tinha tratado os reféns romanos de Gáudio! Os Samnitas
defendem ainda durante uma campanha os derradeiros restos de sua existência como nação (291). Finalmente os cônsules Cornelio Rufino c M. Curió Dentalo conseguem rcdusil-os. Pedem a paz, e Curió, encarregado pelo senado de
diclar as condições, cumpre esta missão com nobre desinteresse (290). Depois de cincoenta annos de combates a
guerra parece desde então terminada com este povo tão
admirável por sua perseverança, tão interessante por sua
desgraça. No mesmo anno Curió Dentato subjuga os Sabinos, que, tendo estado em paz com Roma por mais de
século c meio (167 annos), tinhão escolhido bem má occasião para armarcm-se contra ella. A paz lhes é concedida
com o direito de cidade, mas sem o do suíTragio nos comicios, o qual não lhes foi dado senão nove annos depois. O
domínio de Roma estende-se d'ahi em diante até o mar
Adriático; e colônias mandadas para Castro, Adria c Sena,
assegurão-o sobre este liltoral, que em breve vae pôr a marinha c commercio dos Romanos em relações freqüentes com
a Grécia.
A insolvabilidade dos plebeus, a cobiça cruel dos patrícios , eterno motivo de dissenções inteslinas para os Romanos,
excitam novas perturbações immediatamente depois da guerra contra os Samnitas : infames violências exercidas pelo senador C. Plancio contra Tilo Veturio, íilho do antigo cônsul
plebeu, que havia assignado o tratado de Gáudio , sublevão
o povo, c fornecem aos tribunos um pretexto de propor a
abolição das dividas e a renovação da lei que declarava que os
bens e não a pessoa do devedor respondem pela divida.
Appio Cláudio oppõe a estas pretenções a authoridade dictalorial, de que estava revestido (287). O povo retira-se
para o monte Janiculo. Hortcnsio, novo dictador, acalma
esta sedição, corrigindo na antiga lei concernente á liberdade pessoal dos devedores, vicios de formas e de expressão,
com que os patrícios se aulhorisavao para não observal-a.
Os Lucanios, os Rrucios, os Yolsinios, os Gaulezes Senonenses estabelecidos na Umbria, e mesmo os restos dos
Samnitas, perturbam ainda uma vez a paz de Roma. Os
Gaulezes sós causâo sustos sérios; mas são succcssivamente

vencidos pelos cônsules Domicio e P. Cornclio Dolabella (*)
(283); e esta nação, que sessenta e oito aunos antes havia
tomado Roma, foi então quasi inteiramente exterminada.
OsBrucios, os Lucanios, e os Samnitas são battidos no
anno seguinte pelo cônsul C, Fabricio Luscino, quç mata
vinte cinco mil de seus guerreiros (282).
Synckronismos 3^7 a 290.—Em quanto Rooia lulta com
os Samnitas, Philippe levanta o poder da Macedonia e Alexandre seu filho dcstroe o império dos Persas.—Demosthencs.—Batalha de Gheronea, 558. —Morte de Philippe ,
536.—Batalhas de Granico e de Isso, 333, depois de Arbeles,55j.—Organisação do império de Alexandre, 325.
— Morte d'este príncipe, 3a4-—Batalha de Ipso, 001.—
Principio das monarchias de Macedonia, da Syria e do
Egypto, pelos generaes de Alexandre.
(*) São incompletos, e até cOntradictorios os documento? que temos
desta parte da historia Humana. Attribuem alguns a Flirlo Dentato a honra
de ter no anno 283 vencido os Lucanios c os Gaulezes.

CAPITULO VI.
GUERRA CONTRA PYRRIIO.—SUBMISSÃO BA ITÁLIA DO CENTRO
E DO SUL,

(282 — 265),

t.o

Os Tarentinos insultSn os Romanos, — Pyrrho na Itália, na
Sicilia. — Sua retirada, sua morte. (282—272).

O glorioso fim da guerra contra os Samnitas, elevando
tão alto a gloria de Roma e seu poder, não lhe promettia
todavia repouso algum. Todos os povos da Magna Grécia
deviam temer a sorte do Samnio; talvez mesmo se envergonhassem de não haver feito esforços assaz perseverantes
para defender esta corajosa nação. Os Brucios e os Lucanios, unidos aos restos dos Samnitas, estavam em armas
havia três annos. Vencidos, mas não domados por Curió
Dentato e por P. Cornelio Dolabella , reuniram-se para sitiar
Thurio , cidade aluada dos Romanos ; perseguidos porém
pelo cônsul C. Fabricio Luscino ; perderão a esperança de
retardar a sugeiçao da Grande-Grecia (282). Tarenlo, colônia lacedemonia , julgou, em despeito do vicio de suas
instituições, da molleza e depravação de seus habitantes,
que lhe estava reservada esta nobre missão; mas depois de
haver cm plena paz insultado uma esquadra romana , ultrajado seus embaixadores, e continuado o sitio de Thurio,
os Tarentinos conhecem um pouco tarde que são incapates
de resistir ao inimigo que temerariamente provocarão. Balidos pelo cônsul Emilio Barbula (281), que devasta suas
terras, chamão á Itália Pyrrho , rei do Epiro, que passava
por herdeiro dos talentos militares de Alexandre Magno,
A idéia de implorar o soccorro d'este príncipe ofiereceu-sc
lanto mais naturalmente aos Tarentinos que já um rei do
Epiro, Alexandre i.°, lio de Alexandre Magno , querendo
estender suas conquistas ao occidente, como este ao oriente ,
tinha tentado subjugar a Itália meridional; mas logo em
começo de sua expedição, pereceu em um comballe contra
os Lucanios (333 antes de J. C.) Sem amedrontal-o tal
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exemplo, Pyrrho subscreveu immcdiataniente ao voto dos
Tarentinos. Não foi mais feliz do que seu tio; as próprias victorias que alcançou provarão-lhe que a arte da guerra, tal
qual a praticavão os Macedonios, fraca preponderância lhe
dava sobre os Romanos, e sua muito decisiva derrota ensinou-lhe que exércitos compostos de cidadãos acabam sempre por vencer tropas mercenárias, quacsqticr que sejão suí
instrucção e o talenlo de seu general.
Contrastado pela tempestade na viagem, Pyrrho che^a
a Tarento menos como libertador do que como rei vencido.
Depois de haver submellido ao regimen militar a mocidade
de Ttircnlo, entra na Campania, e alcança em Heraclea
uma victoria que cm grande parte deve ao terror que inspirão seus clephantes (280) O cônsul Lrevino cobrindo Nápoles e C a p u a , e seu colloga Tito Gommcanio collocando-sc
no caminho de Roma, impedem que o vencedor tire vantagem do primeiro triumpho. Os Samnitas e osLucanios, que
o tinhão deixado combater só, vieram depois da victoria
engrossar seu exercito. Fabricio é mandado a Pyrrho á
frente d'uma embaixada para tratar do resgate dos prisioneiros. As caricias, os offerecimentos, as ameaças d'este
monarcha, não podem abalar a virtude do orgulhoso Romano. O principc, que teme já o resultado da guerra, procura ganhar os Romanos com generosidade: seu ministro,
Cincas, vem de sua parle offerccer a paz ao senado: elle só
quer impor á republica a condição de deixar livres as cidades da Grande Grécia. O senado, arrastado pelo velho Appio
Cláudio Ceco, não se desvia de suas máximas, e respondo
quo não tratará da paz, senão quando Pyrrho houver evacuado a Itália (*). Uma segunda batalha se dá junto de
Asculo na Apulia; ella 6 pouco decisiva, graças ás hábeis
disposições do cônsul Publio Sulpicio Saverrião. Decio Mus,
seu collega, dcvota-se a exemplo de seu pae e de seu avô.
(*) Aqui damos o modo por que Cícero cm seu tratado da velhice expõe
esse fado. — Appio Cláudio estava velho, além de cego ; quando porém a
opinião do Senado ia inclinando para a paz cotn Pyrrlio , não hesitou em assim prorouiper :
Que ouço! que erro , que fatalidade humilha ante hum rei vossa altivez.
E continuou no mesmo theor de energia. Foi este discurso repetido iamios depois de sen segundo consulado, o qual havia sido separado do primeiro por um inlervallo de 10 annos. Antes de ser cônsul havia sido censor, assim vê-se qual seria sua idade.—
Esse discurso de Appio inda existente no tempo de Cícero, era o mais
ntigo m o n u m e n t o du eloqüência Komana.

Pyrrho, ferido na acção, e cujas forças teria esgotado uma
victoria ainda mais completa, accede de boa vontade aos
votos dos povos da Sicilia, que implorav&o seu soccorro
contra os Carlhaginezes (278).
Livre da presença de Pyrrho, Roma, que se não deixa
adormecer pela prosperidade, nem abater pelos revezes,
persegue sem descanco os EI ruscos, e sobre tudo os povos
da Itália meridional. Os primeiros, durante os annos precedentes, já haviao sido successivamente vencidos por Q.
Mareio Philippc (281) e por T. Comincanio (280); parecem
dispostos á paz, e a occupação de seu paiz pelo exercito do
cônsul Emilio Papo os contem cm respeito, em quanto que
Fabricio triurnpha dos Brucios dos Lucanios e dos Samnilas (278). Sempre vencidos, nunca domados, os mesmos
povos no anno seguinte fazem soffrer aos cônsules P. Cornclio Ruíino e C. Junio Bubulco Bruto um revez, que é por
clles reparado gloriosamente (277). Fábio Gurges prossefguindo em suas vantagens, derrota ainda os Brucios, os
Lucanios e os Samnitas (276); os Tarentinos e seus confederados chamão Pyrrho, o qual linha tido na Sicilia quasi a
mesma fortuna que na llalia. Ao principio assenhoreou-se
de todo o paiz ale Lilybea; depois tendo perdido tudo por
sua arrogância e crueldade, teve-se por feliz em achar, para
deixar a Sicilia, um pretexto tão plausível, como o que tivera para abandonar Tarento. Sua volta foi desastrosa; os
Carlhaginezes destruirão quasi inteiramente sua armada no
estreito de Messiua. Os Mamerlinos armarão-lhe uma emboscada no território de Locrcs; finalmente a pilhagem do
templo de Proserpina, n'esta ultima cidade, que ellc entregou ao furor de seus soldados, parecia prender a seus
passos a vingança divina. Tendo reenlrado cmTaronlo com
vinte e trez mil homens (275), foiaoSamnio, contando com
o concurso de seus bellicosos habitantes. Perto de Benevento Irava-se com o cônsul Curió Dentato. Os Romanos,
por uma nova lactica, fazem voltar contra o inimigo todo
o mal, que até então lhes linhão causado os elephantes. Pyrrho , vencido, abandona seu campo e assim deixa aos Romanos um modelo que ellcs souberão aperfeiçoar. Pyrrho
volta ao Epiro com oilo mil soldados; não podendo pagarlhes , emprehende a conquista da Macedonia, é ahi proclamado rei pela segunda vez (274)» e morre dois annos depois
no cerco de Argos (272).
7

„. 66 —
§ á.* — Resultados da retirada de Pyrrho. -*• Alliança com o Egypto.—
DeGnitifa submissão da Etruria , da Uinbria , da Magna Grécia.—Política
è Costumes dos ílomanos.—Guionias, vias militares, etc. (a-5—266).

O nome dos Romanos goza d'alii em diante do respeito
das nações. Pfcolornêo-Philadelpho, rei do Egypto, manda
felicitar o povo e o senado por uma embaixada solemne:
concluo-se a allianca entre a republica e o monarcha Egypcio (973)» Todos os povos da Itália, que havião abraçado o
partido de Pyrrho, dovião soffrer o jugo. O cônsul L. Cornelio Lenlulo, no mesmo anno da batalha de Benevento,
tinha vencido os Lucanios e os Samnitas («75). Estes mesmos povos, assim como os Brucios, fornecerão ainda um
triumpho a C. Cláudio Canina. Finalmente Spurio CarviHo
teve a gloria de subjugar os Samnitas, e de terminar defini'
tivamente uma guerra, que durava havia setenta annos
(•-•72).
O Grego Milon, commandante da guarnição deixada por
Pyrrho em Tarento, entrega esta cidade aos Romanos, que
a tinhão sitiado por terra, em quanto os Carthaginezes a
bloqiieiavam por mar (272). Assim, no mesmo porto d'onde tinlio parlido a primeira faísca da guerra contra Pyrrho,
manifestou-se o primeiro germen da rivalidade de Roma e
de Carlhago, alô então muito unidas. Tendo snbmettido
Tarento a seu poder, os Romanos não retardão mais o castigo d'uma de suas legiões, que, encarregada de deffender
Rhegio contra Pyrrho, tinha degolado os habitantes, e se
havia apossado de sua cidade (271). A reducção de Sassiilalas na Umbria (270), a dos Picenlinos e a tomada do
Asculo, sua capital (268), a derrota dos Salenlinos, que dá
aos Romanos o senhorio do porto de Brindes («68), finalmente a submissão dos Mcssapienscs (266) e a conquista de
Volsimos, a única das Lncumonias etruscas que não tinha
ainda sido conquistada (a65), acabam de collocar debaixo
do império do Roma todos os povos da Itália desde o estreito de Messina alô a margem meridional do Pó. Restavalhe só, para subjugar, a Gallia Cisalpina, para ver-se senhora
de toda a península; mas se lhe foram precisos quasi cinco
séculos (489 annos) para elevar na Itália tão vasto domínio, os Gmik-zes Cisalpinos deviam ainda por espaço de
oitenta e nove annos resistir a todos os exforcos dos Romanos e não perder definitivamente ana independência senão
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no anno de R. 078 (180 antes de J. Cl.), liai systema de
colônias abraçando toda a Itália, e de estradas militares
facilitando as communicacões, firmava a aulhoriclacle da
republica sobre os povos vencidos, ao mesmo tempo que
prevenia em Roma a agglomeração d'uma multidão indigente. As colônias, com nm governo interno modelado
pelo da metrópole, oram por ella conservadas na mais cs-<
treita dependência; houve porem sempre grande divcrsi-i
dado nas relações de Roma com as nações de Itália. Alguns
povos gozavam completamente do direito de cidadãos ro-<
manos, sem ter o de votar nos comidos; chama vão os
muuicipcs (nuinicipiaj. Outros , com o n mm o de aluados dw
povo romano (soai federe jimcü), coriscrvavao sen próprio?
governo, mas dcvião fornecer homens e dinheiro. Em fim
os subditos (dedititii) crão governados por prefeitos romanos'
que se renovavão annualmente.
A constituição romana estava estabelecida, e devia m a n-t
ter-se até o momento, em que os Gracehos, querendo estabelecer o governo do tribunplo, comproineUerão tribunato , governo e a existência de Roma; mas até esta epocha
fatal, essa constituição «era tão niarnvilbo.^aainnle combi» nada, os direitos do povo, do senado o dos magistrados
» cstavão tão sabiamente contrabalançados, e achavam na
» religião do estado, que prendia tudo a formas invariáveis,
» tSo firme appoio, que ríefta epocha não havia temer nem
» os males da anarchia, nem, o que é ainda mais admira;> vel em um povo guerreiro, o ílagello do despotismo mili» tar. » (HEERHN).
Roma nada havia perdido da antiga simplicidade de seus
costumes, c conservou-os ainda por longo t e m p o ; porque
não houve jamais povo, que tenha honrado mais a Irugalidade, a economia e a pobreza. «Os mais iilu.stres senado» rés, diz Uossuet, tendo em vista somente o cxtmor, pouco
» diííerião dos lavradores, c não linhão fausto e mageslade
» sinão cm publico e no senado. No in:ás, empregavam-se
» na lavoira e era outros cuidados da vida rústica, quando
» os ião buscar para commandar os exércitos,... Curió o
T> Fabricio, esses grandes capilâss que venceram a Pyrrho....
D só linhão baixella de barro; e o primeiro, a quem os
» Samnitas oflcreciam oiro e p r a t a , respondia que seu pra» zer era não ter esses metaes, mas commandar aos que os
» tinhão... »
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Este mesmo Curió, sendo censor, degradou da dignidade
de senador a Cornelio Rufino, que tinha sido dictador,
duas vezes cônsul, c honrado com um triumpho, porque
possuía para o uso de sua mesa mais de oito onças de praia.
O que talvez admire mais do que este acto é que ninguém
então o desapprovou. Entretanto foi no triumpho mesmo
d'cste Curió, tão severo para comsigo e para com os outros, que Roma viu brilhar objectos do luxo, que pareciâo
recordar a brilhante epocha dos Tarquinios. «Ale esse dia,
» diz Fioro, não se tinha visto appareccr n'esta solemnida» de sinão o gado dos Volscos, os rebanhos dos Sabinos, as
» carroças dos Gaulezesc as armas quebradas dos Samnilas;
» porem enlao no numero dos captivos conlavão se Molos» sós, Thessalios, Macedonios, Brucios, Apulios, Luca» nios, e para dar maior relevo á pompa d'este cortejo, via» se brilhar o oiro, a purpura, as cstaluas e todo o requinte
» do luxo de Tarento. »
Finalmente Roma não tinha conhecido até então senão a
moeda de cobre, comparável por seu peso á moeda de ferro dos Sparlanos; mas, trcz annos depois da tomada de
Tarenlo (269), os Romanos cunharão moeda de prata.
Synckronismos,—Começo da liga dos Ácheus, 281.

1'Ul DO P1UME1RO PERÍODO.

SEGUNDO PERÍODO.
Desde o principio da guerra contra Carthago até ao principio das
dissenções intestinas excitadas pelos Crracchos*
DESDE O ANNO DE HOJIA 490

ATÉ 620

( D E 264

A "134

ANTüS 1)E J. C. )

CAPITULO VII.
PRIMEIRA GUERRA PUNICA.

(Do anno 264 a 241)-

§ i.°.— Causas é acontecimentos d'csta guerra.

« As guerras entre Roma e Carthago eram a inevitável
« conseqüência da rivalidade entre dois povos conquislado« rés, logo que se aproximassem os limites de suas conquis« tas. HEEREN. »
DiíBcilmente podia-se conciliar a segurança da Itália com
o domínio sobre toda a Sicilia, a que aspiravam os Caiihaginezcs: portanto', cm despeilo dos recentes tratados, que
haviam parecido apertar mais estreitamente, que nunca, a
antiga alliança das duas republicas, foi inevitável a guerra
entre ellas desde que suas respectivas possessões tiveram por
única barreira o estreito de Messina.
Entre Roma c Carthago haviam sido concluídos três tratados de navegação c commercio; o primeiro no anno de
Roma 245 (5og antes do J. C.) anno do estabelecimento da
republica; o segundo no anno 545, durante a guerra de
Roma contra os Samnitas (n'esle foram comprehendidos os
habitantes de Tyro c Utica); o terceiro sessenta e três annos
depois, no anno 280 antes de J. C., durante a guerra de
Pyrrho. Este ultimo tratado serviu para augmentar a preponderância dos Carthaginezcs na Sicilia, c elles o tcriao

sem duvida conservado, se não houvessem os últimos acontecimentos desta guerra semeiado entre elles , c os Romanos ]
os germens de uma rivalidade, que devia romper cm terrível J
lulta.
Syracusa que então comparlia com os Carthaginezes o
domínio cia Sicili,a, e como ellcs aspirava á posse da ilha
inteira tinha estado em guerra com ellcs por mais de 21G
annos sem interrupção, isto he, desde a alliança de Xerxcs
i.° com Garlhago cm 480, Ilieroiitc 2." reinava então em
Syracusa.
Um auxilio dado pelos Romanos aos Mamerlinos poz em
frente as 2 republicas. Os Mamerliiios crão soldados mercenários, quasi todos naluraes da Itália meridional,que, achando-se sem emprego por morte de Agalhocles tyrano do
Syracusa (289), havião-se assenhoreado de Messina, em que
ha viso achado a hospitalidade. Vencidos por liieroiite, separarão-se em dous bandos, um entregou a cidadella aos
Garthaginezes, implorou o outro o soccorro dos Romanos,
que não hesitarão em declarar-se na Sicilia protectores de
infames, que na Itália teriso castigado.
Atravessa o cônsul Appio Cláudio o estreito de Messina
em jangadas construídas apressa, de onde lhe vem o appellido de Caudcx. Acha os Syracusanos, e Garthagiiicxcfi
acampados diante da cidade, e bate um depois do outro os
dous exércitos, que não se querem auxiliar. Os cônsules M.
Valcrio Máximo, e M. Octacilio Crasso vão a Sicilia no anno
seguinte, c alcanção grandes vantagens, quer contra es Syracusanos, quer contra os Caiihaginezes. Sujeitão-se a seu
domínio 65 cidades, ílieronte, que sitiao em Syracusa, pede
a paz, e hé acceito na alliança Romana. A fidelidade, com
que observou elle o tratado, foi uma das mais valcnj.es causas dos triumphos Romanos nesta i." guerra punica. A tomada de Messina por Valerio deu-lhe o cognomc deMcssala.
Emíim a tomada de Agrigento, na presença de um exercito
de 5o,ooo Carthagitiezes, assignala gloriosamente o terceiro
anno desta guerra.
O Senado não esquece porem que nada tem de decisivo
quanto alcanção os Romanos, em quanto não tiverem uma
esquadra para disputar com Carlhago: em -?. mezes 120 vasos
de guerra são construídos pelo modelo de uma gaicra Carthagineza, que a tempestade havia arrojado as praias da
Itália.
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K Os Romanos, diz Bossuet, forao logo a começo senhores n'uma arte que té então não conhecião: o cônsul C.
puillio Nepos que dá o primeiro combatte naval, hé nelle
vencedor » Essa notável victoria alcançada entre Miles, e
as ilhas Lipares consela os Romanos da perda que haviao
soffrido por ter sido aprisionado Cn. Cornelio Scipião Asina,
com 17 naus pelo general Carthagincz Annibal. O triuinpho
naval hé concedido a Duillio e uma columna rostral perpetuou sua memória (*) (260) os Romanos continuao com
vantagens na nova carreira que lhes está aberta. L. Cornolio
Scipião expelle os Cárthaginezes da Corsega c da Sardenha,
e alcança o amor de seus habitantes pela doçura, e equidade , virtudes hereditárias em sua família.
A submissão de quasi toda a Sicilia Garthagiiieza a58 ,
uma nova victoria naval nas ilhas Lipares alcançada pelo
cônsul C. Attilio Regulo Serrano (267) fazem conceber a
idéia de attacar a África. A gloriosa batalha de Ecnome, na
qual os cônsules Ma.nlio Vulso e Marco Atifio Regulo dispersão a esquadra de Amilcar e de Hannon, abre-lhes esse
caminho (206). Clypea, melhor baluarte de Carlhago, cabe no
poder de Regulo, que depois de haver derrotado um exercito Carthaginez apodera-se lãobem de Adys, impor!ante
fortaleza. Tunis, a 2." cidade da África, abre-lhe suas portas. Os Cárthaginezes pedem a p a z , o vencedor impõe as
mais pesadas condicções: mas a fortuna lhes envia Xantíppo, mercenário lacedemonio, que lhes inspira confiança
e os leva á victoria. Vencido emfim, Regulo paga com sua
prisão o erro de sua severidade: mas a prisão fal-o-ha mais
illustre do que a victoria.
O êxito infeliz dessa expedição contra a África faz perder
aos Romanos a superioridade que nos 10 primeiros annos da
guerra haviao alcançado, nada porem os desanima, e os faz
menos perseverantes. Os dons cônsules Fiilvio Felino Nobilior e M. Emilio Paulo com outra esquadra de 55o velas
alcanção duas viclorias, uma naval perto do cabo ilermeo,
outra terrestre perto de Clypea. Terino sem duvida essas
vantagens levado os Romanos á África, se freqnentes tem(*) E s t a c o l u m n a , destruída pelo tempo, foinoreinado do Imperador Cláudio substituída pela que se vê ainda hoje n'uma das salas do Vaticano. O
pedestal <ia primeira culumna h« ainda o da segunda. Sua inscripçau fni em
grande parte respeitada pelo tempo, e lie, na ordem clironologiea, o sqitim i
wonumento, que possuímos, da antiga língua Ilornana.
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pestades não os houvessem obrigado a limilar seus esforços
à Sicilia, em que a lutta foi tanto mais encarniçada, quanto
mais rápidas se succedião as alternativas de viclorias, e
desastres. Se os Carlhaginezes tomão de novo Agrigento,
assenhoreão-se os Romanos de Paiiorrna, se no anuo seguinte
nova tempestade deslróe sua esquadra perto do cabo Palinuro (200) e obriga o senado a, por algum tempo, renunciar a expedições marítimas hé esse desastre compensado
pela tomada de Hemera na Sicilia, pela de Lipare, a principal tias ilhas desse nome. Uma victoriu alcançada perto
de Panorma pelo proconsul Melcllo inclina a balança em
proveito de l\oma. Os Cartbaginezes pedem com instância
a paz , ou pelo menos a troca dos prisioneiros. Regulo mandado á Roma com esse intuito sustenta no Senado a lei, que
prohibe o resgate dos Romanos, cabidos no poder do inimigo , e depois volta para Carlhago onde morre eui ferros (*)
s5o.
Começão os Romanos o cerco do Lilybea, que devia durar outo annos. Esta cidade em que comrnandava liimilcon estava situada n'um proroontorio ao oriente da Sicilia , e
com Drepane constituía a defeza de Carlhago por esse lado.
No anno seguinte o cônsul Appio Cláudio Pulcber perde
toda a esquadra Romana, que havia levado para o porto de
Drepane, onde commandava Adherbal. Carthalon, collega
deste , acaba de esmagar os Romanos cm três batalhas navaes nas visinhanças de Lilybea. Uma tempestade destróe
(*) Nada está menos provado do que os supplicios que referem haver sido
impostos pelos Garthagine/.es a Regulo , bem que os testemunhos de Eutropio , Aurélio Victor e Cicero eui seu discurso contra Pisão, achem-se de
accordo com Floro. Polybio , que entra eoi lautas particularidades sobre
a derrota e o captiveiro <le Regulo, nada diz nem dessa vinda do oaptivo ,1
a Roma, nem de seu snpplicio. Se esses íactus tivessem algum fundamento
não os teria omitido esse historiador que nos conservou factos de menor •
importância. Deve crer-se que elle caiou-se por não querer refutar uma
crença grata ao Romanos. Porque serião tão bárbaros contra Regulo esses
Garthagineies, que nem um mau tratamento impuzerão ao cônsul Scipião
Asina, seu prisioneiro, e que até lhe derãrr liberdade, lanto que foi depois '
cônsul pela segundo vez e tomou Hanorma 'i Juntemos ao silencio de Polybio o testemunho de Diodoro de Sicilia : conta ellc que a viuva de Kegnlo
tinha em seu poder dous prisioneiros Carlhaginezes, Bostar e Amilcar. Julgando que havia seu marido perecido pela negligencia dos filhos de. llunnon,
que o guardavão, vingou-se por modo tão bárbaro contra esses prisioneiro»,
que um decreto do Senado esteve quasi para condemna-la á morte. He
digna de ser notada a narração de Uiodoro. Eutre a negligencia, de que
falia, e a barbaridade, que referem alguns historiadores, vai summii d*t anciã.
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outra esquadra sob as ordens do cônsul Junio. A sua presumpçao, e impericia juncta Cl. Puicher o insulto á magestade do povo Romano, elevando â dictadura M. Cláudio
Glycia que lhe servia de escrivão. Não se cança a fortuna
de favorecer Carlhago; neste anno hé aprisionado em Eryx.
por Carthalon o cônsul Junio. O censo feito em Roma mostra grande diminuição na população, c pela segunda vez renuncia o Senado a manter guerra marítima. Os Romanos
só proseguem o assedio de Drepane, e Lilybea. Amilcar
Barca, pae do famoso Annibal, balda-lhes todos os esforços
por espaço de 6 annos. O Senado reconhece inda uma vez
a impossibilidade de concluir a guerra, sem ter marinha. O
lhezotiro está exhausto, mas o patriotismo dos cidadãos prepara uma nova esquadra, C. Lutacio Catulo vae com ella
altacar os Carthaginezes nas ilhas Egates, e essa batalha
decide de uma guerra que durava a5 annos.
Exhaustas as finanças de Carlhago , cançadas suas tropas
mercenárias, presidindo pouca energia a suas deliberações
políticas, os Carthaginezes cncarregão Amilcar de tratar da
paz. Carthago aceita as condicçõos , que dieta o cônsul ,
renuncia a Sicilia, e as ilhas que lhe estão próximas, obriga-se a pagar dentro de 10 annos saoo talentos, a não
fazer guerra a Hieronte rei de Syracusa (a4i)- A parle da
Sicilia que havia pertencido a Carlhago fica reduzida a pró*
vincia Romana.
§ a.°—Roma na primeira guerra punica.

O eslabelescimento dos combates de gladiadores em Roma
pertence ao anno em que começou a guerra punica: a representação das primeiras peças lheatraes compostas por
Livio Andronico, cavalleiro Romano, teve lugar no anno, que
seguiu css,a guerra. Se esta ultima innovação indicava real
progresso de civiliyação, por outro lado o habilo de ver
correr sangue humano nos especlaculos fez por algum modo
voltar os Romanos para a barbaridade de seus primeiros
tempos, ou antes desenvolveu nelles, quando começava á
dar-se ao luxo, ás artes, e ás lettras sentimenlos de crueldade, á que tinha ficado complctamenlc extranho nos tempos de sua rústica simplicidade. Mas brilhavao ainda com
todo o seu esplendor as antigas virtudes Romanas. O sobre
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nome de Serrano dado a C. Atlilio Regulo, era derivado de
terem-o achado em seus campos, os que lhe forão, em nome do senado , levar a purpura consular. Vencedor de Ecnoma, e continuando com o titulo de proconsul seu commando na África, M. Regulo havia reclamado um succcssor,
afim de ir cultivar sua herdade, á qual tanto prejudicava
sua ausência: não querendo o povo Romano privar-sc de tão
insigne general, nem que ficasse na miséria sua família, decretou que seria seu campo cultivado á expensas publicas.
Taes costumes lornão acreditáveis os prodígios do pátrio»
tismo, e da disciplina romana nessa cpocha. Gonliecc-sc a
dcvotacão de M. Regulo, nada porém h ó superior ao heroismo desses 5oo Icgionarios, commandados por Calpurnio
Flarnma, que para salvar o exercito Romano, prezo em um
desfiladeiro, deixarão-se todos matar sem ler outras vistas
senão cumprir seu dever. Calpurnio o uriicc, que escapou,
teve apenas em recompensa nina coroa de relva, e esse
novo Leonidas ficou quasi esquecido pela historia! Não
quero dizer que não houvesse em Roma exemplos de violação da disciplina militar: no cerco de Lipari o cônsul Aurélio Coita teve de desenvolver todo o rigor da disciplina
contra 4°o cavalleiros Romanos, que se havião negado á dar
assalto (aâa). Mas subjeilarão-se ellcs sem murmurar ao
castigo, que lhes foi imposto. Em Carlhago pelo contrario,
er5o os soldados, que julgavão, e castigavão seus generaes.
Basta isso para mostrar que devia Carthago succurnbir.
De volta da expedição da Sicilia, Valcrio Messala levou
para Roma um relógio de sol tomado em Catana. Preparado
para o meridiano da Sicilia, não servia ellc para o de Roma,
jnas os Romanos, que então atrasadíssimos em astronomia
hão deixarão de servir-se delle. Resultou d'ahi grave desarranjo nas horas. Depois da batalha de Panorma deixou-se
morrer de fume no circo os elephantes tomados aos Carthaginezes, por não saber-se qual o alimento desses animaes. Tamanha ignorância em tudo, o que pertence ás sciencias naturaes, explica os ridículos preparos de sua expedição
contra a serpenle de Bagrada, ou pelo menos as exagerações, que a tal respeito colheu Tito Livio nas relações contemporâneas.
A nomeiação do plebeu Caruncanio para o summo pontificado (áSa) mostra a inteira igualdade política, que havia
trinpiphaclo. Longe nãp estava o momento em que famílias

plcbcas, cujos membros havião occupado os pricipacs carlos do estado, devião colligar-se com os Patrícios contra as
nrclenções do Iribunalo. Nemhnma contestação perturbou a
praça publica nos <ií) annos da guerra contra ^Carlhago, e
só ó palricio Cláudio Pulcher comparece com sua irmaa
diante do povo para ser julgado (2/19) forão essas duas
acctisações intentadas com approvação de toda a cidade Romana.
Synchronismos.— Arato dá liberdade á Sicyone, sua pátria
262'. Reforma de Sparla pelo rei Agis ^48— 2 44-
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CAPITULO VIII.
ROMA E « A R T H A U O NO IPiTERVALLO QUE SEPAROU
AS UVAS GUERRAS PUNICAS.

(240 — 219)*

§ i, "—Estado das duas republicas: guerra de Cartliago contra
os mercenários, z^o — 207.

Depois da primeira guerra punica ambas as republicas
rivaes estão exhaustas, porque se lem CartfaâgO que lastimar a perda de 5oo galeras de 5 ordens de remos , a perda
dos Romanos excedeu a 700 naus, sem fazer conta .dos transportes, cujo numero foi tal, que cm um só dia o cônsul Junio
perdeu Soo: a população de Roma tinha diminuído: só o
assedio de Agrigento custou aos vencedores 5o:ooo homens.
O thesouro estava vasio : mas se , depois de tão dispendiosa
e ensangüentada guerra houvessem tido os Romanos novos
perigos, que afrontar, novos sacrifícios, que fazer, em seu patriotismo, no prudente equilíbrio de seus governos elles terião
achado inesperados , e inesgotáveis recursos.
Com muito maior opulencia do que Roma , mesmo depois de haver prodigalizado tantos lhesouros para comprar
a paz, estava Carlhago em peiores circumslancias. Ella havia subsistido seis séculos com explendor debaixo de um
governo, que devia ter sido excellente , pois que durante
tamanho intervallo nem hnma sedicção havia perturbado sua
paz interna. Havia chegado ao maior auge de grandeza como estado livre , mercantil, e conquistador: no momento
porem em que arrebentarão as guerras punicas , começava
ella á ir em decadência. A riqueza havia corrompido os
principaes habitantes, o amor do poder era o que, unicamente os distrahia de suas especulações cornmerciaes : e
assim queriao dominar , e nso servir ao Estado. Abaixo
delles agitava-sc uma multidão infrene, dissoluta, indigente , absolutamente alheia aos deveres do soldado , e ás virtu-
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dês do cidadão. Desde que Carthago entrou em lulla com
Os Romanos não pode mais livrar se dessa populaça , mandando-a fundar colônias longínquas. Na primeira guerra
punica em vez de applicar á milícia esses numerosos proletários, ella os deixou pacíficos na cidade, e assalariou,
mercenários para luctar com R.oma: concluída a paz, foi
preciso pagar-lhes os serviços. As promessas, feitas com
tanta facilidade no dia do perigo, parecerão exorbitantes,
quando o perigo já não existia, c a penúria do thesouro, para o qual não levavão os ricos senão o que lhes
era impossível negar, persuadiu os Garthaginezes de que
podião sem inconveniente violar a fé dos tractados para com
esses auxiliares, a que devião não ter sahiclo inglórios dessa
lulta contra os vencedores da Itália, de Pyrrho, c de Hierontc. As tropas mercenárias de Carthago' compostas de Nu-,
midas de Libyos , de Celtas, de Ibcrios, de Ligurcs, e
ale de Gregos, estavão reunidas cm Sicca por ordem do senado carlhagincz. Desde que sabem que ha tençâo de se
lhes descontar parte dos soldos atrazados, rcvollão-se, e tomao por chefes o Africano Malhos, c o Campanio Spcndio
escravo fugido. Encarregado pelo senado de negociar com
clles, Giscon íica prisioneiro , e hé sacrificado a seu furor.
Em breve degenera em guerra civil essa insurreição militar,
a causa dos mercenários hé abraçada pelos subditos de Carlliago, opprimidos pelos impostos. Sós de todas as cidades da
África ücarão-lhe fieis Hippona e Utica. Os revoltosos põem
cerco á essas duas cidades, e lovão suas correrias té os
muros de Carlhago. Ilannon, o primeiro general, que o Senado lhes oppõe, commelte só erros, e imprudências;
vae subslituil o Amilcar-Barca que ganha successivamente
duas viclorias, Tão útil como suas armas, lhe hó sua política
moderada. Logo a começo passou para seu campo Naravaso,
um dos chefes dos mercenários, com dons mil cavallciros.
Para mais promplamenle concluir a guerra jnlga Amilcar
dever unir suas tropas ás de Ilannon: os dous chefes não;
podem concordar, e Ilannon, que linha contra si o ódio do
exercito, hé privado do commando. Os mercenários deSar-,
denha tomão armas contra os Carlhaginezcs. Hippona e
Ulica abrem suas portas aos rebeldes. Spendio, e Malhos
com 5o,ooo soldados, sitiao Carthago. Perdida estava essa
republica sem a generosa política de Hieronte 9..° que proveu
a Iodas as suas necessidades, Os de Sardenha offerecem en-
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tregar-se aos Romanos, seguem os do Ulica esse exemplo;
mas o Senado Romano rejeita com nobreza suas olíertas,
ordena aos mercadores Italianos, que abaslêção do necessário
a Carlhago, e não commerceiem com os seus inimigos. ConR^ue Amilcar, por sua habilidade, afronte de 10,000 homens
ter como sitiados em suas linhas os mercenários, que pedem
paz: cm uma conferência prende os chefes, e depois extermina o exercito no desíiladeiro da macliada: Emfim, de
acordo com Annibal, ello marcha para Tunis, onde se achava
Malhos. Os sitiados aproveitão o descuido, que reina no campo de Annibal, surprchendem esse general, e o amarrão á
mesma cruz, que havia servido de instrumento do supplicio
de Spcndio. Rctira-se Amilcar para a foz do Maçar: a existência de Carlhago há de novo ameaçada. A mocidade toda
se arma debaixo das ordens de llannon, com quem, para a
salvação commnm, se reconcilia Amilcar. Em breve os %
chefes, vencedores em umalmultirlão de escaramuças, obrigüo os bárbaros à acceilarcm combalte decisivo. Malhos,
vencido e preso, morre em supplicios. Todas as cidades cia
África voltâo á obidiencia; Uticue Hippona, que se conhccião
mui criminosas para contar com a clemência dos vencedores,
soíTrem todos os horrores de um assedio, c entregão-se por
fim á mercê. Durou essa guerra tão atroz cerca de 5 annos
(240—267) Deixou indeléveis vestígios, pois que provocou
desunião entre Amilcar, e Uannon o Grande. Amilcar foi
obrigado a buscar no partido popular um appoio contra a
aulhoridade do senado.
Sempre rcvoltosos os mercenários de Sardenha ofierccem
pela 2." vez entregar a ilha aos Romanos. Roma desmente
então a generosidade, que 5 annos antes havia mostrado. Os
Carthaginezes reclamao debalde. Mais debilitados pela lutta,
que acabavão de sofirer, do que pela guerra punica, elles são
obrigados a renunciar á Sardenha, c a pagar ainda 1,200
talentos aos Romanos («57) Mas em breve, sob as ordens
de Amilcar, vão elles abrir na Hespanha nova carreira á
suas esperanças de ambição, e a seus projectos de vingança
contra Roma.

ç 2_»
Guerra dos Romanos contra os Caulezcs Cisalpinou, os Ligarei, os
Sardos, e Corscgos; depois contra os Istrios, e Illyrios. Factos dimsos.
(2/M—BI9J-

listava apenas concluída a primeira guerra punica quando
liverão os Romanos, qiie comballer os Faliscos: só durou 6
dias esta guerra, que custou 10,000homens aos vencidos e
<]cii as honras do triumpho ao cônsul Q. Lutacio Cerco 241.
A submissão da Corsega , e da Sardenha exigiu dos Romanos
os trabalhos de 8 campanhas (a58—25o) Bem que os fastos
consulares notem o triumpho de dous cônsules contra os
Sardos, e o do Papirio Maso contra os Corscgos, ofierecc essa
"iicrra pouco interesse.
° No inlervallo Hieronte 2.° veio á Roma para assistir aos
jogos seculares (207) o tsmplo de Jano fuixon-se (a35) Era
a primeira vez depois do reinado de Numa; mas nesse mesmo anno foi aberto.
Os Gaulezes cisalpinos, e os Ligures (*),^collocados então
nos limites do domínio de Roma, devião ainda por mais de
um século exercitar seus soldados, c obrigal-os á observar
s«'giiem i útil hé lançar os olhos
C) Para intelligencia dus factos que
neste quadro :
C Salas.ii.
l Se^usiani.
Taurini.
Transpadana.
Orobii.
lusubrcs.
Genomani.
Gallia Cisalpina.
l'adus Ticiuus, Addua, (rios).
Anauiani.
Boii.
Cispadana.
Linfçones.
Trebia, Rhemus,Rubico, (rios).
Carni.
Athesis, (rio).
Venetia.
Iladria, (cidade).
Vcnetia.
*•'•»•
cidades.
Istria.
f Intemelii.
l Ingauni.
^ Apuani.
( Statyeli.
Varus, rio a O., e Macia, a L. , eráo as limites da Ligaria ; mas
uma parte dos Ligures , estendia : .10 longe, do Apennino té o
riu A"W > »a Ettmia.
Üiguna.
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fieis á disciplina antiga. Esses povos erSo , diz Floro , a pedra em que o Romano amolíava o ferro de seu valor. Havia
46 annos que reinava paz entre os Gaulezes, e Romanos.
Em a3S ateon-se de novo a guerra contra os Boienses
esses antigos inimigos da R.oma , c os Ligures. Depois de haverem alcançado algumas vantagens, os Boienses enfraquecerão-se com uma guerra inteslina, c para ter paz, virão-se
reduzidos a ceder aos Romanos parte de seu território s36.
Os Ligures cornbattcm seis annos seguidos: emfim o cônsul
Fab. Máximo, que deve ganhar tanta gloria na a.a guerra
puiíica , os obriga a deixar a planície e a refugiar-se nos desíiladeiros dos Alpes (a55).
O tribuno Flaminio propõe uma lei para a destribuiçfio
das terras conquistadas sobre os Gaulezes da Senonia no
Piceno. Oppõe-se em vão o senado á essa medida, que vai
sublcvar contra Roma o ressentimento de todos os Gaulezes
(202) Flaminio persiste, mas não cusa desconhecer a authoridado paterna, e seu pae, arrancando-o da tribuna demora
por alguns dias a adopção dessa lei funesta. Os Boienses,
resolvidos a oppôr-se ao estabelecimento de uma colônia,
quo ameaça sua independência chamão em seu soccorro os
Insubres, e os Gesates, povo de alem-Alpes. Essa resolução leva o desanimo á Roma , que teria corrido inda maiores
perigos, se os Yenecios e os Cenomanos tivessem querido tomar parte nessa guerra nacional. Declara-se que há tumulto
(tumuHus Gallicus) recorre-se a sacrifícios inspirados por
barbara superstição, e o senado recruta quer na republica,
quer entre os aluados, 700,000 infantes, e 70,000 cavalleiros.
Na 3." accão 5o,ooo Romanos são exterminados perto de
Clusio, nome de sinistro agouro para o começo de uma
guerra contra os Gaulezes. Mas os cônsules Emílio Papo, c
Atlilio Regulo reparão esse desastre pela victoria de Telamone, que traz comsigo a subjeiçuo dos Boienses (aaS). I\o
anno seguinte os Romanos passão o Pó e debaixo das ordens de Flamiuio, alcançao nas margens do Addua uma victoria contra os Insubres tanto mais gloriosa quanto o general
se havia mostrado mais inepto. O senado á cujas ordens
elle havia desobedecido, nega-lhe o triumpho; um plebiscito lho concede.
Os Insubres pedem em vão a paz : os cônsules persegueni-os ali'; seu paiz, Marcello, um dclles, alcança sobre
Yiridomarc, rei dos Gesates, os terceiros despojes opimos. A

retirada dos Gesates, a tomada de Milão, a submissão dos
Insubres, euafim a jposse apparente de toda a Itália SeptenIrional até os Alpes, são o resultado dessa gloriosa campanha (222).
A Islria subjugada no anno seguinte pelos cônsules P.
Scipião Asina, e M. Minucio Rufo abre aos Romanos a llly->
ria (221). No inlervallo das duas guerras punicas íizerão os
Romanos duas .excursões na lllyria menos importantes em
seus resultados militares, do que por lhe haverem aberto a
Grécia. Senhores de toda a praia oriental do golfo Adriático
o do mar Jonio elles de algum modo adquirirão a prolecção
da navegação desses mares freqüentemente perturbada pelas
piratarias dos Illyrios, que debaixo do rei Agron havião adquirido considerável poder.
Teuta, sua viuva, que governava a lllyria como regente
na menoridade de seu filho Pineu, responde ás queixas do
Senado assassinando os embaixadores Romanos. Os Romanos
lomão-lhe parte de seus estados, não lhe deixão senão 2
navios, prohibem-lhe navegar além doLisso, e dão a regência, e a tutella a Dcmelrio de Pharo, que os havia bem servido
nessa guerra (226). Mas desde o aiine -222 Demetrio de Pharo
toma para com os seus proteclores o exemplo de Teuta, e
comoella, hé castigado: vencido pelos cônsules Paulo Emílio,
o Livio Salinator elle refugiou-se na corte do rei de Macedonia, Philippe 3." que devia ao depois entrar em hostilidades contra os Romanos. Ao tempo em que recebião a espontânea submissão de Corcyra, Apollonia, e mais cidades
da lllyriaíaprescntavão-se os Romanos, como os bemfeitores
dos Gregos, que havião supportado as piratarias dos Illyrios
sem ousar reprimil-as.
Rival de Livio Andronico, o poeta Cn. Nevio deu á representação sua primeira composição dramática no anno 254,
assignalado aliás pelo nascimento de Catão o Censor. Ennio
tinha nascido em 209 um anno depois da representação da
primeira composição de Andronico. A instituição dos primeiros tribunaes de justiça em Roma (235): o i.° exemplo
do divorcio dado por Carvilio Ruga (235) : a chegada do
medico Archagato , o primeiro, que veio para Roma (219)
hó o que de mais importante se acha nesse período. Os censores Flaminio, e L. Emilio fazem em 220 entrar todos os
libertos nas 4 tribus da cidade. A construcção de um circo,
a de uma estrada, que coinmunicava Roma e Arminio hn-
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mortaliaão o nome de Flaminio. O numero dos pretores foi
no anno de 227 duplicado. Dons deviüo ficar nn Roma para
lazer justiça; dos dons outros um ir para a Sicilia, onlro
para a Sardenha.
Synchronismos. Cleomenes em Sparla 229. —Philippe õ.°
occupa o throno de Macedonia , sai.

CAPITULO IX.
SEGUNDA GTJERBA PUPÍICA.

j . ° — Progresso dos Carthaginezes na Hespatoha depois da chegada de
Ainilcar-Barca. — a." guerra punica atd a passagem dos Alpes por Annibal. 25^—219.

Garthago apenas livre da guerra dos mercenários, procurou na conquista da llespanha com quem já tinha relações
mercantis uma compensação á perda da Sicilia. da Sardenha
o da Corsega; Arnilcar Barca sustentado pela facção popular,
que então dominava, havia concebido tamanho projecto, e
teve a glorh de cxeculal-o. Acompanhado por seu filho,
Aimibal, que só linha então 9 anuos , elle de-embarcou na
Península (207), estabeleceu seu quartel-general em Gades,
fez durante S annos rápidos progressos, e morreu na Lusilania, em um combate contra os Vectões 229. Succedeu-lhc
seu genro Asdrubal, qne acabou a conquista da parte da Hespanha, comprehendida entre o Ebro e o Oceano. Impcde-o
um tractado com Roma de extender-se ao norte além desse
rio, e protege a liberdade de Sagunto. A fundação de Carthagena , destinada a tornar-se a sede principal do poder
Carthagincz no continente Europeu coroa dignamente as
felizes operações de Asdrubal quer como general, quer como
estadista. Morreu assassinado em 2 2 1 , c deu-lhe a facção
Barcina por successor, Annibal, filho de Amilcar. Esse
hcroe, tendo apenas do idade a5 annos, mostra se herdeiro
fios talentos e da ambição de seu pae, e de seu cunhado.
Victorias contra os Olcades (220) os Carpetanos 219 são o
prelúdio do cerco de Sagunto, cujos habitantes, aluados
dos Romanos, implorão seu soccorro.
O Senado em vê/, de mandar soldados, manda embaixadores quer a Carlhago, quer a Aimibal. Saguulo, não sendo
soccorrida , hé destruída. Annibal atreve-se a esperar que o
mesmo acoutecer-lhe-há em Roma, e resolve transferir para
a Itália o theatro da guerra. Deixando na llespanha seu irmão , Ashrubal, dirige-se aos Pyrencus, atravessa a Gallia
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meridional, passa o Rhodano, supera os Alpes, e chega á
Itália 218. Se os crilicos não concordão sobre o ponto em
que o general Carthaginez eflectuou sua passagem, todos ao
menos são unanimes em admirar esse portento (*).
No entanto o Senado, que não havia presenlido o temera
rio projecto de Annibal dirige seus preparativos para a Hespanha e a Sicilia: O cônsul Tiberio Sempronio Longo hé
mandado a esta ilha com exercito, esquadra, e authorisação
para passar para a África, em quanto P. Corneiio Scipião, seu
collega, devo occupar os Carthaginezes na Hespanha. Emíim
o pretor Manlio leva um exercito ao paiz dos Gaulezes Cisalpinos para assegurar-se de sua fidelidade duvidosa. A ousada revolta dos Boienses, e dos Insubres, a marcha rápida e
imprevista de Annibal desarranpo essas disposições. Manlio,
com todo o seu exercito, é exterminado pelos Gaulezes na
floresta Litana perto de Modena.
Scipião, aportando em Marselha, sabeque Annibal, aquém
vae procurar nas margens do Ebro, está em caminho de passar
o Rhodano, immediatamente volta á Itália, c deixa seu irmão
Cnéu continuar sua marcha para a Hespanha coro 20 navios.
A historia dessa memorável lutta, que vae durar desde 218
até 202, apresenta tal variedade de acontecimentos, que para
introduzir alguma clareza em nossas indicações, vamos, com
Heeren, dividil-a em 3 seccões segundo os o d!?ersos theatres, que esta guerra achou na Itália, na Hespanha e na
África.
§ 2.° —Guerra punica na Itália desde a passagem dos Alpes ale
a partida de Annibal do Brucio.

Apenas desembarcado em Pisa, na Elruria, o cônsul Scipião
marcha rápido para os Alpes a ver se impede a passagem do
inimigo; acha-a já efiectuada! Causa á Annibal igual ad(*) Segundo o autor da dcscripção de todas as passagens dos Alpes depois,
de Annibal, publicada no tempo de Francisco l, Annibal passuu os Alpes
no monte Jouveto. Segundo Denina, íbi no monte Viso. Os Inglczes Fergussone Vitaker, seguidos por Heeren, pensão que íbi noGrão-Sam;Bernardo,
opinião seguida por Lê Maire , e combatida por Letconne e de Forlia, sábios
chronòlogistas. Em fim, segundo Follard, d'Anville, liarbié Dubocage,
foi no monte Genebra que passou o Carthaginez, sendo esta ultima a opinião mais provável. Em fim , M-Larauza, sábio professor, que a morte ceifou prematuramente, reúne-se aos que pretendem que passou Annibal
pelo monte Ccnis.
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iniração a rapidez com que o cônsul veio de Marselha até
alem do Pó. Os dous generaes travão combatto nas margens
do Ticino, o deve Annihal a victoria á cavallaria Numida.
Perigosamente ferido, Scipiuo evita a morte protegido por sen
Olho, que tinha 17 annos de idade. Essa victoria dá a Annibal
toda a forca da opinião , e das esperanças: alistão-se cm seu
exercito bom numero do Gaulezes. Scipifio volvo ao Pó , o
vae para Treinas, posição optimamenle fortificada: he seu
plano arruinar Annibal, não aceitando combaltc. Esse será
igualmente o plano do Fábio: despreza-o porém o vaidoso
Sempronio, qne da Sicilia havia vindo rennir-so á seu collega. Surdo a seus conselhos, dá elle aos Carlhaginczos a desastrosa batalha de Trebias. Depois dessa vicloria Gaule/cs
e Ligures lomão todos o partido do vencedor. No meio dos
rigores do inverno o Carthaginez penetra na Etruria passando os Apenninos : menos celebre do que a dos Alpes, não íbi
essa passagem menos perigosa. Chegado ao lago de Trasimenes acha um novo Sempronio nesse Flaminio, que 6 annos
antes havia compromeltido, por sua inhabilidade, o exercito
Romano, na guerra contra os Gnulezes. Elle hé vencido, e
morto (217). Roma estava consternada; erao todavia inda
hnmensos seus recursos. Fábio, nomeiado prodiclador, cança
com círcumspectos vagarcs Annibal, que levou para Apulia
o theatro da guerra. O povo, e o exercito não sabem apreciar tão prudente plano , e Minucio , seu general de cavalaria
hé investido de authoridade igual a do prodictador. Resignase Fábio á essa injustiça, mas separando seu exercito do do
guerreiro imprevidente, persiste em seu syslhema, e leva
sua generosidade a ponto do vir em soccorro de Minucio, que
o hábil Carthaginez havia vencido. Os Romanos fazem-lho
justiça, Minucio restitue-lhe a authoridade, e o appelido
de Cunctator testifica sua gloria.
No anno seguinte a prcsumpcão de Terentio Varrão inutiliza as novas forças, que Roma tem armado. Esse demagogo
elevado ao consulado, dá a batalha de Cannas contra o parecer de seu collega, Paulo Emilio, que morre na accao
com mais de 80,000 Romanos ou aluados. Contribuo o jovem Scipião para reunir os destroços do exercito Romano.
Cerca de 10.000 homens vão ter a Canusio, para onde Varrão havia fugido. De volta á Roma, agradecem-lhe o não haver desesperado da pátria, essa admirável lembrança mostra
quanto erao os Romanos superiores a tamanho desastre. A
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victoria de Canuas veio dar a Annibal o N. e o S. da Itália,
mas todo o centro guardou fidelidade ao vencido. Nomeiado dictador, Junio Pera toma enérgicas medidas, alisla lodo
o cidadão maior de 17 c menor- de 5o annos, arma os escravos. Porlia-se rcceiar que marchasse Annibal dircdamcnte para Roma , elle o não fez, ou porque não se conhecesse
com forças para sitiar essa praça , ou porque sabendo vencer
não sabia aproveitar a victoria. Capna lhe hé entregue pela
trahição de seus habitantes. Mas seus trinmphos o havião
debilitado, e em quanto occupavão suas tropas a Itália meridional , não recebia clle do senado de Garlbago nem
dinheiro, nem reforços. Uma pequena perda, que perlo de
Nola causou-lhe Marcello, proveu á Roma , que não era Annibal invencível. Elle eslabelesce em Capua seus quartéis
de inverno. Então comcção a enervar-se na molleza seus
soldados, ao que dizem os historiadores antigos; os lados
porem os desmentem. No armo seguinte, 2 i 5 , um novo
desastre, na Gallia Cisalpina abre a campanha. Posthumio
Albino, cônsul designado, perece com qnasi todo o seu exercito, Em 2." combalte em frente de Nola sahe ainda Marcello vencedor. Esse grande capitão, que comparle com Fábio
o consulado, toma o nome de gladio de Roma, e seu collega o de escudo. No entanto a Sardenha ameaça revoltar-se:
Manlio Torqualo, que a havia submettido, vae pacifical-a , e
ganha conira os Sardos e Carlhaginczes duas victorias das
quaes a ultima hé decisiva.
Com taes esperanças Roma redobra seus esforços. No
armo i\[\ arma r8 legiões, o esquadras, e continua a dirigir suas forças não só contra Carthago na Itália, na Hespanha e nas ilhas, mas tãobem contra Philippe de Macedonia. Na Itália houve entre Annibal, e os generaes Romanos
a mesma lutla com taclica igual de ambos os lados. O Proconsul Sempronio Graccho, a frente de um exercito de escravos, ganha contra Ilannon, tenente de Annibal a vicloria
de Benevenlo. Annibal hé obrigado a evacuar a Campania.
Fábio toma Casijino, e obriga quasi todo o Sainnio a voltar
para a subjeicão de Roma. Vencedor pela õ.a vez diante
de Nola, Marcello parle para a Sicilia. Desde a morte de
Jlieronte, em 215, Syracusa estava debaixo da influencia carthagineza. Depois de um reinado de poucos dias de Mieronymo,
lilho desse rei, passou a aulhoridade para Epicidio, e Hippocrates, protegidos por Annibal. O cerco de Syracusa foi

resolvido pelo senado. Depois de 3 aunos de cxforços, apezar
das machinas de Archimedcs, essa poderosa cidade, cahiii ás
ináos de Marcello, e foi saqueada. Seus habitantes forão
poupados, mas não teve o vencedor a consolação do salvsr
os dias de Archimedcs ( 2 1 2 ) . A Sicilia devia ainda custar
sangue aos Romanos: Marcello foi duas vezes vencido nas
margens do Himera por Mutines, guerreiro da escola de
Annibal. Mutines continuou no anno seguinte o curso de
suas façanhas: tudo porém mudou desde que passou elle
para o partido dos Romanos. Vai. Levino tomou Agrigcnlo,
c expulsos os Carlhaginezes de toda a Sicilia, hé ella reduzida em província Romana, depois de 55 annos de combaltes (210).
No entanto na Itália obriga Annibal por duas viclorias os
cônsules Appio Cláudio, e Fulvio a levantar o assedio de
Capua 212. Sempronio Graccho , que commanda ainda o
exercito dos escravos succurnbe cm uma cilada na Lucania,
e sua morte hé seguida pela dispersão de seu exercito. O
desastre do centurião Pcnula, a quem Annibal mala i5,ooo
homens na mesma província, o do prctor Cn. Fulvio, que
perto deHerdonea perde 16,000 homens pertence ainda a esta
campanha: tcrião porém essas perdas sido compensadas pela
tornada de Syracusa se não fosse a cataslropho dos dons Scipiões na Hespanha.
No anno seguinte (211) para obrigar os Romanos a levantar o assedio de C a p u a , Annibal tenta uma diversão contra
lloma, e essa tentativa tem por nnico resultado apresentar
soda a energia do palriolismo Romano, Capua cabe no poder dos proconsules Fulvio Flacco, e Appio Cláudio.
Desde então Annibal, que se havia retirado para o Brucio,
soffre freqüentes desastres , não qu« vá declinando sua capacidade; mas porque os revezes dos Caiihaginezes na
Jlespanha privando-o dos indispensáveis reforços o reduziao
a tomar a defensiva, sempre diíiici! em pai/, inimigo, li lio
ganira ao proconsul Cn. Fulvio Gentumalo a batalha de
Herdonea, lugar já funesto aos Romanos a 10; vê Marcello
(ornar-lhe Salupia, e exterminar-lhe ãoo homens dessa ca\ aliaria munida, principal força de seu exercito. A campanha
acaba com um cornbalte indeciso entre os dous gencracs.
))c 5o colônias Romanas r« recnsão á republica os subsidias
(íe costume; sem embargo disso Roma triumpha na Itália
ü o i . Annibal e Marcello encontrão-se Ires vezes nos arre-
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dores de Capua. O i.° encontro fica indeciso, mas Annibal,
vencedor no 2.°, hé no 5.° completamente derrotado. A
tomada de Tarento fcixa gloriosamente a carreira militar de
Fábio.
Cônsul pela quinta vez, no anno seguinte, Marcello, que espera esmagar seu inimigo, cahe com seu collega Crispino
em uma embuscada, que o hábil Carthaginez lhe havia disposlo. Marcello morre no campo de batalha, Crispino fica
mortalmente ferido. Os Romanos levantno o assedio de
Locres. Roma havia reconquistado quasi toda a Itália só a
Annibal ficava o Brucio, e algumas praças da Lucania:
rcstabelescião porem o equilíbrio o desanimo dos Romanos
c seus aluados, a falia de recursos e de população na
republica.
Annibal, cujo exercito reforçado por uma multidão de
translugas Italianos sobia a 4o,ooo, podia inda esperar reassumir a posição Iriumphantc, que occupára depois de Trasimencs, e de Cannas. Dependia tudo de sua juncção com
Asdrubal., seu irmão, que então se dirigia para os Alpes com
82,000 homens, quasi todos Gaulezes. A f o r t u n a porem lhe
foi adversa; Asdrubal superou esses baluartes da llalia; mas
depois de haver augmentado seu exercito com 8,000 volun j
tarios Ligurcs, perde diante de Placencia tempo precioso e
descuida-se ele mandar a seu irmão noticia de sua chegada.,
Annibal hé no entanto vencido na Lucania pelo pretor Hoslilio, que lhe mala 8,000 homens. O cônsul Nero, acampado
defronte dos Carlhaginezes, sabe, interceptando os correios,
da chegada de Asdrnbal, e de promplo com GÍÜOO homens
escolhidos se dirige com marchas dobradas para as margens
do Mclauro, onde estava seu collega, Salinator, com 5o,ooo
homens em frente de Asdrubal; operação admirável pela rapidez, audácia e segredo com que se effectuou, e mais ainda
pela magnanimidade dos dous cônsules, que rcfreiarno uai
momento suas reciprocas inimizades para junctos salvarem
a pátria ! Jonclos alcanção sobre Asdrubal completa victoria , 56,ooo inimigos morrerão , 4>ooo ficarão prisioneiros.
Asdrubnl não quiz vi\cr depois dessa derrota, e sua cabeça
lançada no arraial de Annibal, por ordem de Nero, que, den*
Iro de 15 dias havia sahido da Lucania, e voltado para cila,
noticiou em mesmo lempo a Annibal a longa ausência de
seu inimigo, a chegada de seu irmão, a victoria dos Romanos, e a morte desse desgraçado guerreiro (207).
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Julgando então que tudo estava perdido Annibal retirouse para o Brucio, e apezar de todos os exforços dos generaes Romanos ahi se manteve 5 annos sem perder posição
alguma. Desde então a agricultura foi restabelescida na
Itália, ao tempo em que uma esquadra Romana devastava
impunemente o littoral da África (ao5).

§ 3.°— z." guerra punioa na Ilespanha.

Nos seis primeiros annos da 2." guerra punica acharão os
Romanos na Hespanha uma compensação dos seus desastres na Itália. No momento em que Annibal, depois de haver
passado o Rhodano, ia marchar para os Alpes o cônsul Pub.
Corn. Scipião desembarcava cm Marselha com a esquadra
destinada para a Península: sentindo que seu dever o chamava a llalia, Scipião deixou 20 naus, e duas legiões a seu
irmão Cnéu com ordem de continuar sua derrota. Foi então por esle ultimo feita essa poderosa diversão, que devia
salvar Roma, constantemente vencida na Itália. Cneu checou ó Emporias (218) conquistou já pelas armas, já pela
moderação torlas as cidades desde os Pyreneus té o Ebro,
venceu perlo do Cissa, Hannon, irmão de Annibal, e terminou essa campanha occupando Tarragona. Importante
victoria naval, que alcançou contra,Asdrubal abriu a 2."
campanha. Dispunha-se Asdrubal a ir reunir-se na Itália
com forças consideráveis a seu irmão Annibal vencedor em
Trasimena. A esquadra de Cncu foi incendiar os arrebaldes
de Carlhagena, avançou té Longuntica, queimou as provisões da marinha Carlhagineza, c continuou té a ilha de Ebusa
uma das Baleares, cm que fez Roma consideráveis presas.
Voltando para Tarragona recebeu Scipião a submissão de
mais de iso povos hespanhocs, avançou no interior da
Península to Caslulão, e obrigou Asdrubal a retirar-se para
a Lusitânia. Em seu quartel do inverno vcio-se-lhe reunir
seu irmão, o proconsul Pnblio, com 20 n a u s , c tropas. Continuarão a guerra os dous gcueraes unanimes em vistas e
exforços, e achando nos Celtibcrios úteis auxiliares passão
o Ebro, aproximão-se deSagunlo, para das mãos de Abelox
receberem os reféns que os Carthaginezes guardavüo nessa
cidade.

Na campanha de 216 marcada na Itália pelo desastre de
ao
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Gannas, alcanção os dous Scipiõcs conlra Asdrnbal nma
•vicloria, que do novo o impede de ir reunir-se a sen irmão.
Passão para o partido dos Romanos muitos povos até então
duvidosos, e incertos entre Roma e Garlhago. No anuo 2 i 5
cercão 3 exércitos Carlhaginezes a ciJade de lllilnrgio. Cneu
c Publio com i G,ooo homens dispersão os o exércitos de
60,000 inimigos. Novo exercito Carlhagiuez vae sitiar InliLili; hé para os dons valentes capitães nova occasião de
triumpho. No anno seguinte (214) allacados cm todos os
pontos por Asdrubal, c Magon, que haviao obtido os soccorros dosGaulczcs, sahcm vencedores em quatro combates encarniçados, cm que matão os Romanos mais de /|0,ooo
homens: depois expellcm os Gaiihaginczes de Sagunlo. Rcjconciliar antigos aluados cuja fidelidade se mostrava duvidosa, alcançar nOvos, entre oulros Syphax, rei da Numidia,
taes foríio os cuidados, que occuparão os Scipiões no anno
seguinte. Para augmentar o numero de seus soldados, poupando sangue Romano, offerecerão soldo á mocidade Gelliberica, e pela i." vez mercenários se alistarão debaixo das
bandeiras Romanas. Tinhão devido os dous Scipiões os seus
triumphos á sua união, julgarão porém ijoc dividindo suas
forças, melhor esmagarião o inimigo. Publio com dous terços das tropas Romanas marcha contra Magon, c Asdrubal Giscon, em quanlo Cncu com o resto dos Romanos e
5o,ooo Celtiberios derigc-se conlra Asdrubal, irmão de Annibal. Ein caminho viu-se Publio atlacado por Massinissi
rei dos Numidas-Massylios, novos aluados dos Carlhaginezes, e por íudibilis, cabo de um povo Ilcspanhol: urgido
por 4 exércitos, fazendo prodígios de valor, cahe ferido
por uma lança. Alguns dias depois da morte de seu irmão
Cneu morreu igualmente comballendo os exércitos de Asdrubal, de Magon, de Asdrubal Giscon, de Massinissa, e de
Indibilis. A morte de Gneu c Publio, que Gicero chama
com rasão—raios de guerra—não forão menos lastimadas por
os Hespanboes do que pelos Romanos. Havia no caracter
dos Scipiões uma suavidade, uma urbanidade, que nfto estava nos'costumes de seus contemporâneos.
A Hespanha parecia perdida: mas Gn. Mareio,simples cavalheiro Romano, reúne seus companheiros de armas e alcança conlra os Garthaginezes algumas vantagens, que mais
surprchcndem os vencedores do que os vencidos. Os desastres dos dous Scipipes. haviao lançado Roma na maior cons-

tcrnação (212). O erro commeUido por Glaudio Ncro , que
perde a occasião de distrair o exercito de Asdrubal, fuixaJo n'um desfiladciro, leva o desanimo a todos os espirites :
ninguém sollicitava para o anno seguinte o commando da
Jlospanha, quando o filho de Publio de idade de zk annos
uprosenlou-sc aos votos dos Romanos, c foi nomeiado, não
obstante sua mocidade. e os supersticiosos temores, que inspirava a muitos a escolha do um chefe, que devia comballcr
entre o túmulo de seu pae, c o do seu lio. Elle parle de Oslia
com 10,000 homens, e 5o galeras, chega a Tarragona, onde
a fama da chegada de um Scipião attrahe todos os povos da
península, inda fieis aos Romanos: sua presença reanima esfes velhos batalhões, que com sen pac, c seu lio haviao com1) a t lido. Sua posição era no entanto das mais graves; linha
de combatter 5 exércitos acampados cm vários pontos da
licspanha , previa o perigo de cxpôr-sc aos azares de um
comballCj quando mesmo fosse seu resullado uma viciaria»
sentia a necessidade de exaltar a confiança de suas tropas
por alguma façanha nova, e resolveu o assedio de Garlhagona. Um feliz estratagema lha cnlrega. Depois de haver
passado a fio de espada Iodos os defensores da praça , ellc
£e honra por sua moderação para com os reféns hespanhoes,
c sobre tudo para com uma formosa princeza, que a sorte da
guerra lhe acabava de entregar. Scipião a resliluc sem exigir
resgate a seu noivo, príncipe Geltibcrio. Edccon, e os Hespanhoes daqucm do libro, até então pouco favoráveis aos
Romanos, aprcssão-se de entrarem sua alliança : Mandonio,
e Indibilis, poderosos chefes Gellibcrios, seguem esse exemplo. Assaz for lê para tentar a sorte das batalhas Scipião
allaca perto de Becula Asbrubal, irmão de Anuibal, c mata lhe 8,000 homens. Os prisioneiros Celtiberios, a quem dá
liberdade, cm quanto põe cm leilão os Garlhaginezcs, vem,
cheios de cnlhusiasmo, offcrcccr-lhe o litulo de rei, que elle
não aceita. No meio de sua gloria podc-sc-lhc lançar em
rosto não haver impedido Asdrubal do sahir da Hespanha,
para na Itália reunir-se com seu irmão, Annibal. No entanto
dominavão os Carthagiuczcs inda na Relica, nas Baleares
cm uma parte da licspanha cilcrior: Scipião só era realmente senhor da Hespanha oriental ale o território de Carthagcna : emfim Hannon, chegando de África com um exercito, une suas forças ás de Magon, Uma batalha, ganha aos
dous generaes por Silano lugarlcncnlc do prcconsul, custou a
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liberdade a Hanuon, e obrigou os Carthaginezes á refugiarem-ác na Bélica, e a cncerrarcm-so cm suas praças forles.
A tomada de Oingis por Lúcio, irmão de Publio Scipião assignala ainda essa campanha decisiva. Lúcio hé encarregado
de levar á Roma, com a noticia do lanlas façanhas, Hanuon
e outros caplivos de diatincção. No anuo seguinte , 208,
Scipião á frente de 4o,ooo homens dá combaltc perto da
Elige contra Asdrubal Giscon, e Magon, que hnvitto reunido
7/4»ooo homens. Disposições, cuja habilidade denuncia o vencedor de Zama, supprem a inferioridade do numero, e prendem a fidelidade duvidosa dos Hcspanhocs, que compõe sua
principal força. Sahe vencedor. Asdrubal, Magon c Massinissa cedendo a seu inimigo o ihcalro da guerra, rclirão-sc
para os arredores de Gades. Scipião manda o proprclor Silano dissipar os destroços dos exércitos Garlhaginezes, c
percorre triumphante a Hespanha. Então por interferência
de Silano , recebe na alliança dos Romnnos Masinissa, que
devia, como Ilieronte, ser por espaço de 5o anãos seu mais
liei aluado. Scipião quer lãobem separar deCarlhago Syphax,
rei da outra parte da Numidia. Èllo vae quasi só á África
junlo desse príncipe, e, apezar da presença de Asdrubal Giscon, coroa o bom êxito esta temerária negociação. De volla,
Scipiao apodera-se das cidades de Gaslulão , de Illiturgis c
de Astapa. Pouco depois cabe doente, c a noticia de sua
morte causa uma 'revolução. Parle do exercito Romano se
subleva, deixão Maiidonio, c Indibilis o parlHo de Roma.
Scipião, mal rcslabclescido, reprime suas tropas , c seus inimigos. Magon, que ainda conserva Gades, recebe do senado
de Carthago ordem para ir a Ilalia, e deixa essa praça, a ullima, que os Carthaginezes possuirão na Hespanha: sua
partida hé o signal da completa expulsão de seus compatriotas, e depois de 5 annos do ausência volta Scipião para
Roma sollicitar o consulado (206).

§ 4t° — Desde o consulado de Scipião, ale o tráctado de paz enlre
Carthago e Roma. ao5—201.

As victorias dos Scipiões na Hespanha havião desarranjado o plano do senado carlhaginez, seguido com igual habilidade e constância por seus generaes, e que no embaraço,
'em quo a collocava sua força militar, confiada exclusiva-

mente a mercenários, consistia cm mandar seu exercito hespanhol comballer na Itália, e substitnil-o na Hespanha com
seti exercito africano. Transportando a guerra para a África
devia o vencedor de Carlhagena obrigar Carlhago a chamar da Itália o sen general Ànnibal.
A' sua chrgada cm Roma. P, Scipião, nomciado cônsul,
bem que apenas livesss 5a annos (aoS) acha na fria prudência dos velhos generaes de Roma, grande opposicão á execução de um plano, de que só seu gcnio podia conhecer as
vantagens. Fábio especialmente moslra-sc-lhc avesso cdclraclor do joVen capitão, cujos portentosos feilos excederão talvez 1
os seus. Scipião hé pois obrigado a ficar na Sicilia cm quanto
Lelio seu tenente e seu amigo devasta o liderai da África.
I\a Itália o cônsul Licinio c Ànnibal vem a peste dizimar seus
exércitos, o não podem vir ás mãos. Chamado para Locres
na Itália pelos parlidislas dos Romanos, Scipião obriga Ànnibal a levantar o assedio desta praça. Partindo dp novo para
a Sicilia, confia ello o governo de Locrcs a Pleminio, que concila contra si por seus criminosos excessos os habitantes, c
parto da guarniçgo romana. Reíleclem sobro Scipião, que o
protege, as queixas, quo excita esse indigno official. Accusão
ao cônsul seus inimigos por deixar alluir-se a disciplina,
c por perder nas escolas dos sophistas gregos, e nos cspeclaculos do circo o tempo, que a pátria reclama. Para examinar
seu-proceder, vão dez commissarios a Sicilia (20/1), Os enviados poruni do Senado, depois do suas averiguações declarao que se tem Carlhago de ser vencida, sei o-há por tão
hábil general, o por tso bem disciplinado exercito. Scipião
recebe aulhorisação para ir á África; apressa sua partida, ao
receber noticia da defecção do Syphax, que impclÜdo por
sua mulher Sophonisba, filha de Asdrubal, acaba de privar
do seus estados o fiel aluado dos Romanos, Massinissa. Na
Itália o consulSempronio, a principio derrotado por Ànnibal
perto de Crotona, repara esse desastre alcançando uma victoria, que custa 4>ooo homens a seu adversário, e o obriga
a encerrar-se na cidade. Descança toda a esperança de Ànnibal sobre sen irmão Magon, que já no anno precedente havia desembarcado na Liguria com um exercito. O outro
cônsul Cornclio Cclhego occupa-sc cm conter na Gallia Cisalpina esse novo adversário, que ameaça a Itália.
Chegado a África com 00,000 legionarios, 5o galeras e
4oo transportes (204) Scipião, que não perde o exemplo de
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Regulo, se contenta com talar os campos, c occnpar algumas j
praças. Em um brilhante combate de cavallaria ellc mala
H a n n o n , e 2,000 Carthaginezes. Sitia Utica, c e m quanto j
distrahe Syphax, e os Carlhaginczes com uma negociação
ílclicia (ao5) incendeia os arraiaes inimigos. Mais de /(o,ooo
Carihaginezes c Numidas morrem na mesma nonle pelo ferro
e pelo fogo. Asdrubal c Siphax vem com novas recrutas
aílronlar o vencedor em um lugar, chamado as grandes pia-;
nicics, são de novo vencidos: Lelio e Masinissa perseguem
Syphax ale seus estados. Scipião subjuga Tunis, e outras
cidades: já ameaça ellc Carlhago; mas, balida sua esquadra
diante de Ulica , hé obrigado a voltar atrais. Então Lclio
e Masinissa trazem-lhe preso Syphax. Masinissa quer cm vão,
cazando-sc com Sophonisba, subtrahir essa rainha ao capti-;
vciro: Scipião a reclama como capliva do povo Romano, oi
mui fraco para negar-se a (amanho sacrifício, manda Masinissa
veneno a sua nova esposa.
A desgraça não cessava de perseguir Annibal: Magon, o J
ultimo de seus irmãos, vencido e ferido no território dos
Insubrcs, vae perecer na altura das ilhas baleares. Annibal
recebe ordem de voltar para a África (202) ellc deixa a Itália
amaldiçoando aos Deuses, aos homens, a si, c á pátria. Depois de uma conferência, que não dá resultado, Annibal c
Scipião travão peleja nas planícies de Zama. Todos concordes reconhecem que para vencer fez Annibal tudo o que era
possível; mas a fortuna como que divertiu-se em contrariar
sua habilidade, sua experiência, c seu bom senso. Derrotado, voltou para Carlhago, de que eslava ausente havia 5y
annos.
Paliando no senado com toda a rigidez de um soldado
mostrou a esses estadistas, que não liavião sabido coadjuvar
seus planos, que outro recurso não linhão senão subjeitar-sc
á vontade c mercê de Roma. Scipião, que não quer deixar a
outros a gloria de concluir esta guerra, concede a paz sob
condicção que a Hespanhn, a Sicilia, todas as ilhas entre a
África, c a Itália pertencerão aos Romanos, que os Carthaginezes enlregarão seus elephanlcs, suas naus de guerra
menos 10 triremes para o commcrcio; que resliluirão Iodos
os prisioneiros, e transfugas; que no prazo de 5o annos pagarão 10,000 talentos; que não cmprchcndcrão guerra alguma sem consentimento dos Romanos; que emfim rcsliluiráõ á Masinissa tudo o que ellc, e seus avós havião possuído ,

a s a s,

cidades, terras. Bem duras cr5o essas condicções,
o senado ratificou, e com razão se pode dizer que não
!(,; já um inimigo, foi um senhor, quem deu paz a Caiihago.
NO momento em que a vicloria ia proclamar Scipião o
Hiais valente capitão de seu tempo, declarava o senado o
niais honrado cidadão da republica um seu parente, ilida
n iui moço, Corn. Scipião Nasica, filho de Gncu , e o encarre,,-ava de ir com esse titulo a Pcssinonle, na Phrygia, buscar
a'estatua da mãe dos Deuses M ater Iclca, a cuja posse ligavno os livros sibyllinos a liberdade da Itália (ao5). Emfim
,-m quanto tamanhos feitos vindicavao para Roma a admiração do universo, vião-sc dons censores Livio Saliuator, c
(llaudio Nero arrastados pelo ódio usar das prerogalivas de
seus empregos , nso só para reciprocamente se despirem das
honras de cavalleiros, senão lãobcm para insultarem ao povo
romano inteiro (204).
lie
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CAPITULO X.
}." 6 2.° GUERRA DOS ROMANOS CONTRA PÍJIUPPIS , HEI DE
M A C E D O M A . — G U E R R A CONTRA NABIS,

§ 1,0 — Estado da Grécia , e do Oriente.—Primeira guerra da
Macedonia (214— 2o5),

Vencida Carlhago, ficou sendo Roma a primeira potência do.j
universo. Todavia os estados, qne no Orienta e na Grecia|
se havião erguido sobre as ruínas do vasto império de A
xandre, parecião ainda muito distantes da epocha, em que|
devião receber a lei dos Romanos. Um prestigio de grandeza protegia as mona-rchias de Macedonia, da Syria e de
Egypto. Na Syria reinava a dynastia dos Seleucidas, qne osJj
tentava a preponderância e fausto dos antigos reis da Pérsia,!
mas esse reino achava-se limitado ao Oriente pelos Parlhas,!
cujo recente dominio ia tornar-se tão formidável, e não ha-1
via cila podido empecer o engrandecimento dos reinos de|
Pergamo, e de Bithynia. Rivalizava com a da Syria a dynaslia do Ptolemcn o Lagide no Egypto, e crão para cssas|
monarchias causa pcrcmne de intermináveis guerras, a Pa-J
lestina, e a Phenicia, a que ambas prctencliao.
Na Grécia dominava a monarchia Macedonia, que, go-1
vcrnaila por Philippe 5.°, (*) aspirava á avassalar ou por!
política, ou pelas armas as republicas, que rctalhavflo esse|
paiz. Atlicnas já não linha importância, vivia das recordações de sua antiga gloria, e só se distinguia por suas acinla-í
cões para com os reis, que successivamente vencedores lhe?
impunhão seu jugo. Subjeita á tyrania de Nabis era i n d a i
(") Digo 3" e não 5° porque embora tivessem havido na Macedonia 5|
Philippes, 3 somente podem consiilerar-se como havendo sido realmente:
reis: Philippe I que reinou desde 627 até 5Sg ; 1'liilippe II pai de Alexandre,
de 36o a 336 ; e em fim Pliillpp<; I I I , qne reinou de 221 até 179, e que lie o
de qne aqui tractamos. Forão os dons outros: o Arideu, irmão de Alexandre, a
quem, ao proclamarem-o rei, derão o nome de Philippe, e que morreu assassinado eui «17; 2°, Philippe, filho de Gassandro, que succedeu a seu pai em
29,5, e que do thruno passou em breve ao túmulo.
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temível Sparta por esse espirito, e disciplina militares, qno lhe
havia restituido Cleomenes. Corintho, sempre mercantil,
tinha grande importância como posição militar, sua fortaleza, uma das chaves da Grécia, estava então em poder do
rói da Macedonia.
Trcs povos havião quasi em mesmo tempo, em epocha
mui próxima , formado confederações, para resistirem á ambição dos monarchas Macedonios, erso os Beocios, os Etolios e os Acheus. Satisfeitos os primeiros com desviar os
perigos presentes, pouco se occupavão com os negócios
»eraes da Grécia, e menos com seu porvir. A perfídia, e os
latrocínios dos Etolios havião-os constituído o ílagello de
seus compatriotas. A liga Achaica, a quem os talentos do
Aralo havião dado tamanho brilho, gosava de bem merecida
consideração; ella não traclava senão de defender sua liberdade sem ameaçar a dos outros. Infelizmente Arato para
repeliu? a incommoda alliança de Lacedemonia havia-se lançado nos braços de Anligono Doson, rei da Macedonia. Essa
erro, se por tal podo ser classificado, quando tinha a Achaia
que decidir-se entre dous aluados igualmente perigosos, perdeu Arato, dando golpe de morte na independência da liga.
Sobrinho, e successor de Doson; Philippe 3.° (221) parecia
destinado para ser o moderador da Grécia. Tinha elle sabido
habilmente approveitar-se da guerra dos Acheus c dos Etolios ( 2 j 7 ) ; mas depois de 5 annos de prosperidade, seus
talentos, sua habilidade se desmentirão desde que os acontecimentos o collocarao em situação hostil em frente de
Roma.
Foi depois da batalha de Gannas que lembrou-se elle de fa-i
/cr alliança com Annibal; demorarão porém diversas emergências a conclusão do tractado, que declarava que Carthago
e a Macedonia reunirão suas forças para a conquista da Itália
o, da Grécia; em toda essa guerra porém nada mais fez o
príncipe do que mostrar má vontade inútil para com os Romanos. Não esperarão porem este» que os viesse elle buscar
na Itália, prevenirão-o, e apezar de todos os exforços que lhes
impunha a defesa da Itália, mandarão á Grécia uma esquadra ás ordens do pretor M. Valerio Levino. Philippe se havia
apoderado de Orico, e sitiado Appollonia: erão duas cidades
do Epiro aluadas dos Romanos, z 14.
Levino tomou Orico, seu lugar-tenente Nevio Crista peneirou de noute no campo de Philippe que, acordando sobresal11
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lado refugiou-se para sua esquadra que estava no Aoo ancorando seus navios á foz desse rio, Levino obrigou Philippe a queimar os seus, c a rclirar-se em desordem para seus estados.
Nos dous annos seguintes ficou Levino na Grécia com o titulo
de proprctor, para vigiar os passos de Philippe, contra quem
íez no anno 212 um tractado de alliança oílcnsiva e defensiva
com os Etolios, que começarão então a ser os instrumentos
dos desígnios dos Romanos contra a Grécia. Estava tãobem
aluada a republica coa> os insulares de Rhodcs, e Levino tomou
algumas cidades da Macedonia, e entre ellas Anticyra. Puhlio Snlpicio, seu successor, a principio ballido por Philippe,
quando saqueava o território de Corinlho: tomou porém sua
desforra perlo de Elis. Ajudado por Aitalo rei de Pergamo,
no anno seguinte tomou o proconsul Orea na Eubea, em
quanto o Macedonio defendia seus estados cuntra os Dardanios. Cançado de uma guerra sem resultados fez este príncipe paz com o proconsul Sempronio Tuditano, successor de
Sulpicio, no i5.° anno da 2." guerra puiiica (2o5).

• § a. 0 --Sqgunda guerra de Macedonia; Liberdade da Grécia ; guerra
de Roma contra Nahis. ao5—191.

Depois do glorioso fim da 2." guerra punica, Roma não
podia mais suspender sua carreira conquistadora. Para
qualquer republica fundada pela conquista seria signal de
decadência não procurar engrandecer-se pelas armas. Por
isso o senado que tomou para si o poder de fazer paz ou
guerra , resolveu atlacar Philippe apczar da repugnância
do povo, e da opposição dos tribunos. Era accusado esse
príncipe de haver ministrado alguns soccorros a Annibal,
violando assim o tractado que com Roma concluirá no
anno ao5.
Rhodes e Pergamo denunciavão ao senado os preparativos
de guerra do rei, que só contra os Romanos podião ser dirigidos. Em lugar de approveitar os annos de paz que lhe
havião sido deixados para captar a benevolência dos Gregos,
c reunil-os contra o estrangeiro , Philippe havia empenhado
toda sua política cm dividil-os, e irrilal-os com suas usurpacões e crueldades. Roma nesta nova guerra tinha em seu
favor Aitalo, Rhodes, Athenas. e os soccorros de Carlhago
e Masinissa. Pouco depois devião os Etolios, eSpartanos de-
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clarar-se em seu favor. Podia Philippe dispor das forças do
Kpiro, da Thessalia e da Macedonia. Estava-lhe submisso
lodo o littoral da Thessalia; havia creado uma poderosa
marinha, e entre seus aluados contava os Acarnanios, os
phocidios, e os confederados da Beocia e da Achaia. Como
porém não lhes inspirava elle confiança alguma, pouco devia
contai 1 com seu zelo.
Tendo pois sido a guerra declarada a Philippe no anno
que immediatamente seguiu a ü."guerra punica (200), o cônsul Sulpicio Galha foi mandado a Macedonia. Em quanto Apuslio, um dos seus lugar-tenentes devasta as províncias illyricas
e Cláudio Centho vac occupar Athenas que havia implorado
seu SOCCOITO, ellc pessoalmente attaca Philippe, e o vence
duas vezes perlo da cidade de Lyco e de Ataco. Obrigado
pelo numero diminuto de seus soldados a voltar atraz, entrega a Villio seu successor um exercito em que lavra a sedicçao. Esse .novo cônsul só mui tarde conseguiu entrar em
campanha, c nada fez de importante cm quanto Sulpicio,
então proconsul, soccorre Athenas, sitiada pela segunda vez
por Philippe.
Indignava-se o povo romano por ver que tanto se prolonga a guerra. Tilo Quinccio Flaminino, que sollicitou os
suílragios consulares precedido de brilhante reputação, appareceu a seus concidadãos como um novo Scipião, e foi
escolhido bem que apenas tivesse 5o annos, e só de cargos
públicos houvesse exercido a questura. Villio havia encontrado Philippe nos dcsfiladciros de Antigono, c estava para
travar combate com esse príncipe, quando a chegada de seu
successor tirou-lhe as armas da mão. Em vez de dar grande
volta, para penetrar na Macedonia pela Dassarecia, Flaminino
leve o feliz arrojo de atravessar os montes Chaonios que do
lado do Epiro erão os baluartes do reino. Guiado.por um
homem do páyz chamado Charops, elle volteia o exercito de
Philippe acampado nas margens do Aôo, mata-lhe dous mil
homens, e apodera-se de seu arraial. Atravessa ao depois o
Epiro, e a Thessalia, que protege, como se estivessem esses
paizes no domínio c alliança de Roma; a mor parte das
cidades se lhe cnlregão a exccpçno de Elalea na Phocide
contra a qual tem de empregar as armas; mas hé obrigado
;\ levantar o assedio de Atrax. No enlanlo L. Quinccio irmão de Flamiuino, depois de uma vãa tentativa contra Corinlho, apresenta-sa á assemblóa geral dos Acheus, e convida
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os «confederados a abraçarem a alliaiiça de Roma. "Vãas ne- ;
gociações com Philippe occupão o fim deste anuo: mais
felizes forão as que com Nabis, e com os Beocios enlabulou ;
Flaminino, separarão-se elles da causa de Philippe. Entregue'
a suas próprias forças este príncipe hé vencido nas iramediações de Pharsalia n'um lugar chamado Cynocephale. O
combatte foi encarniçado , e deixou provada a superioridade da legião romana sobre a phalange macedonia. Deve-se
declarar que muito contribuiu para a victoria a cavaliaria
etolia. Philippe pediu paz, 196, c Flaminino lha concedeu
deixando-lhe seu reino , mas obrigando-o a entregar sua esquadra , a reduzir seu exercito a 5oo praças, a evacuar todas
as cidades qne possuia na Grécia: não querem ainda os Romanos destruir inteiramente o poder macedonio para não
levantar sobre suas ruinas a ambição dos Etolios. No mesmo
anno proclama Flaminino nos jogos isthmicos a liberdade da
Grécia. Esta solemne declaração, que inspira aos Qregos estúpida alegria, substituo ao domínio dos Macedonios na Grécia o dos Romanos. Commissarios do senado, sob pretexto
de expellir as guarnições macedonias, espalhao-sc em todas
as cidades gregas quer da Europa, quer da Ásia, c fundão
a influencia de um partido favorável aos Romanos. Não reinou mais unidade nos conselhos da liga achaica, que foi insensivelmente perdendo poder, e consideração. Flaminino que
burlava os povos ao tempo que lhe clles erigião altares, oppoz Nabis a essa confederação como havia opposto os Etolios
a Philippe. Seu comportamento equivoco a respeito desse
horrível tyrano provou quão pouco se importava com a felicidade e descanco da Grécia. Nabis pretendia conservar
Argos, que por preço de sua duvidosa fidelidade lhe havia
dado Philippe ao começo da guerra. Sempre hábil em fazer
dos Gregos instrumento de seus planos Flaminino impelle os
deputados da Grécia reunida a que declarem guerra a Nabis
(196). L. Quinccio toma Gylhio que possuia o tyrano em
quanto Flaminino sitia Sparta. Nabis implora a paz que, sacrificando elle Gythio, c Argos, hé-lhe concedida. Oppoem-se
vivamente a esse tractado os Achcus. Convinha á política
Romana conservar Lacedemonia bastante poderosa para impedir que a liga Achaica dominasse o Peloponeso (ig4). Concluída esta guerra voltou Flaminino á Itália, mas os germens
de divisão que havia elle deixado entre os Acheus e Nabis,
desenvolverão-se, e dentro de z annos derao sanguinolenta
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uerra Foi o tyranno esmagado pelos Etolios, Sparla acce5eu emfim á liga Achaica (191). Tinha no entanto Roma
"uc sustentar guerras de menos proveito, e de maiores pen,íos ia contra os Hcspanhòes sempre dados a revolta, e já coniri osGaulezes_Cisalpinos, e os Ligures, que não podiao
anioldar-se ao jugo.
No interior, Roma apresenta poucos acontecimentos de
importância. No anno que começou a 2.» guerra contra a
Macedonk, o edil curul Sexto Elio Peto Calo divulgou as
novas formulas substituídas pelos pontífices, c patrícios â
antigas que Folvio havia publicado. Inda existem algnn
fragmentos do código Elio.
A abrogação da lei Appia, relativa ao luxo das Romanas,
ministrou a'Calão o Antigo no anno de 196 uma occasmo
de assignalar inutilmente seu zelo pela mantcnça dos <
lumes antigos.
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CAPITULO XI.
GUERRA. CONTRA A N T I O C H O , OS G A L A T A S E OS ETOLIOS.
MORTE
BE A N N I B A L , E DE SCIPIAÕ A F R I C A K O . — C A T Ã O CENSOR.
( 201

l^O. )

S i.o — Annibal em Cartbago. — Guerra contra Antiocho 201 — iSy.

Continha • a paz concluída com Philippe, sementes de
guerra inda mais im portanto com a Syria. Havião bastado
7 ou 8 annos para mudar a situação política do Universo. O
tempo havia passado em que como que exislião dous diversos mundos, um ao Occidcnlc em que lullavão Romanos, c
Garlhaginezes; outro ao Oriente onde se dehaliião os succcssores de Alexandre. Os olhos dos reis cio Oriente abrirãose emíim diante da humilharão de Carthago. Poderosas ligas
lbrmarão-se contra Roma; mas tanto pela sua energia,
quanto por sua arliíiciosa política, c pelo valor de seus exércitos soube cila supcrul-as.
Immediatamcnte depois da batalha d e Z a m a , Annlbal, á
frente dos negócios da sua pátria, trabalhava para liral-a do
estado de aviltamento ern que havia cabido: destruiu elle a
funesta influencia dos corpos de juizes que de sua inamovibilidadc abusavão para dispor iniquamcnte da fortuna , vida
e reputação de seus concidadãos. Ordenou o povo que scrião
de dous em dous annos cleilos os magistrados. Os thcsoureiros públicos que havião té cnlão comprado aos magistrados a impunidade de suas concossões forno igualmente
reprimidos: emíim restiluindo ao senado sna antiga aulhoriclade, nellc fez Annibal dominar a facção Barcina que realmente era animada por sentimentos patrióticos. Protegida por
essas reformas, Carlhago, ia-se reerguendo. Para rcstituir-lhe
sua força militar, Annibal meditava uma liga em que devião
entrar a Hespanha, a Gallia Cisalpina , a Maccdonia e a
Syria, einfim todos os povos inda livres, desde as columnas
de Hercules lê o Euphrales. Soube o senado por seus es-

— 87 — .
piões quanto se deliberava cm Carthago. Para enfraquecel-a
tirou inda uma parte de seu território, que deu a Masinissa ;
era porem ainda indispensável livrar-se de Annibal. Havia
esse heroe com suas reformas provocado muitos inimigos,
que denunciarão aos Romanos suas inlelligoncias com Anliocho, rei da Syria. O senado, apezar da opposição generosa de Scipiâo Africano, enviou commissarios que em Carthago procurassem crimes ao filho de Amilcar. A presença
desses commissarios deu forca ao partido que Roma mantinha no seio de sua rival. Ameaçado de ser entregue aos
Romanos, Annibal foge, c retira-se para a corte de Anliocho (igS).
No reinado de Anliocho, o sétimo rei da raça dos Selc-ucidas, a Syria se extcndia desde a extremidade oriental da
Pérsia e da Armênia té os limites dos estados de Pergnmo
e Bilhynia. Anliocho Magno, que sobiu ao throno no anno
a a S , esteve em continua guerra nos primeiros vinte annos
de seu reinado, quer para domar insurgentes e facciosos,
quer para reconquistar províncias da Ásia superior. Depois
da morte do rei do Egypto, Ptolemeu Philopator, no anno
so3 , quiz elle approvcitar-so da menoridade de Ptolemeu
Epiphanes, filho desse príncipe, para tomar os estabelecimentos dos Lagidcs na Syria, Cele-Syria c Plienicia. Deu essa
tentativa occasião ás primeiras questões de Antiocho com
os Romanos; porque os ministros do inonarcha Egypciaco
havião conferido ao senado romano sua tutella. Em quanto
Flaminino triiuuphava da Macedonia, Antiocho não só manlinha suas usurpações rio Egyplo , como também levava suas
armass á Cilicia, á Caria, á Lydia, as colônias gregas da
Ásia menor, cuja independência acabava de ser proclamada
no tractado concluído entre Philippe e Flaminino. Einfim
passando á Europa, elle conquistou o Chersoneso de Thrac i a , e tralava de conslituir-se para a Grécia, o que havia
sido o rei de Macedonia. Este plano de conquista, que aliás
fundava Anliocho sobre, os direitos de Selcuco, tronco de sua
dynaslia, eslava prudentemente combinado, e quanto um
adversário, que com tanta habilidade e fortuna começava a
l u l t a , tornar-se-hia temível para os Romanos, se houvesse
confiado em A n n i b a l , se o não cegassem seus funestos
conselheiros?
Em taes circumstancias chegou Annibal á corte de Antiocho. Pediu o Carthaginez 10,000 homens para ir levar
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guerra ó Itália, e sublevar Carthago, em quanto o monar^f
chá, á frente de todas as forças do Oriente subjugaria
Grécia. A execução de tão vasto plano teria talvez arrastado!
a ruina de Roma, que ameaçavão então os Hcspanhóes e|
os Cisalpinos; preferiu porem Anliocho entregar-se aos in«;j
teresseiros conselhos dos Etolios, que por um decreto oi
chamarão ó Grécia, como annos antes havião chamado os
Romanos. Thoas, pretor delles, secretamente invejoso dai
Annibal, soube apoderar se da confiança do monarcha, G|
para opprobrio dos reis, viu-se o chefe obscuro de um pata l
semi-barbaro ter mais influencia em seus conselhos do que o
maior gênio dos tempos antigos. Quando havião aceitado ai
allianca dos Etolios, os Romanos não lhes havião dado muita confiança, nem augmento de território, depois de se haverem delles approveitado como de instrumentos. Pelo con-> J
trario Anliocho pôz-se debaixo da dependência desses equi*j~
vocos aluados. Renunciando ao plano concebido por Annibal]
elle entrou na Grécia á frente de 10,000 infantes, e 5oo
cavalleiros forca iusufliciente para essa conquista, mesmo l
quando tivesse elle o apoio do rei da Macedonia. Desembarcando em Pleleo, na Thessalia, não viu elle entrar em seuf
parlido senão os Magnetas, os Beocios, os Athamanes, e os]
da Elide. Foi-lhe pela liga etolia conferido o titulo de gene-*
r;ilissimo. Atomada deChalcis na Eubea, abrindo suas opera-1
cões militares com felicidade, assegurou-lhe suas communicacões com o Oriente. Aconselhava-lhe então Annibal quoí
se unisse com Philippe, e cobrisse com suas esquadras o
mar jonio, o adrialico, que invadisse a Grécia com todos os l
soldados de que pudesse dispor; mas elle só ouvia os conselhos de Thoas. Devia ao menos Anliocho, na opinião de \
Annibal, atacar a Macedonia para obrigar seu rei a empregar em sua defeza as tropas que ia ministrar aos Romanos. J
Nada disso se fez. O monarcha atacou a Thessalia, e depois de insignificante campanha foi passar o inverno cm
Chalcis, onde sem embargo dos annos entregou-se a todas
as loucuras de uma paixão extravagante para a filha do
Cleoplolemo em cuja casa estava hospedado. O que erradamenle se refc.re d e C a p u a , a respeito de Annibal, pôde
com verdade dizer-se de Chalcis, e de Antiocho.
Haviflo os vagares desse príncipe dado occasião aos Ro- J
manos para fazerem seus preparativos; depois de terem,
pelo ministério dos feciaes, declarado guerra a Antiocho,

— 89 —
mandão á Grécia um exercito de 29,000 homens, commandndo pelo cônsul Man. Acilio Glabrião (192). Antes da che«'•ada desse general, havia-se Antiocho dirigido para a Acariiania, de que obrigou uma parte a aceitar sua allianca. "Voltou
depois para a Eubca , c os Romanos penetrarão ao mesmo
tempo na Thessalia. Philippe, depois de algumas incertezas,
só linha abertamente declarado em favor de Roma. Mal servido pelos Etolios, que só lhe fornecerão 4,ooo homens, e
destituído dos reforços, que da Ásia esperava, elle volta ao
(losfiladeiro du Thermopylas, c para não ser surprehendido
pelos Romanos, como nelos Persas havião sido outr'ora os
Gregos, encarregou os Etolios de occnpar os cumes do Oeta.
Erão hábeis essas disposições, mas não puderão resistir a
um estratagema de Gatão, que depois de haver exercido o
consulado servia de tribuno Jcgionario no exercito de Acilio.
Em quanto occnpa os Syrios com um altaquc geral, Catão
á fronte do um destacamento galga do,lado opposto a montanha, que occupão os Etolios, cahc inesperado sobre elles,
obriga-os a fugir, c assim decide a vicloria. O exercito de
Antiocho hé destroçado, e o rei mesmo fica, ao que aflirma
Plularcho, gravemente ferido. Elle fogo para Chalcis com
Soo cavalleirus , e daln para Ephcso. Esperava que , satisfeitos do o haverem expulsado da Grécia, não se occiipnriso
os Romanos corn perseguil-o na Ásia, e abraçavão seus
cortezãos semelhante idéia; Annibal só espanlava-sc de que
inda não chegassem os Romanos. Mereceu então esse heroc
alguma consideração no conselho do rei, que abraçou o
plano, que offereceu sua prudência para defeza do Oriente:
fechou o ílcllcsponto, fortificou Scstos, Abydos, e Lysimachia; confiou o commando da esquadra a Poiyxenidas, dos-torrado de Rhodes, mandou Annibal para a Syria apressar os
preparativos de nova esquadra. O almirante romano, Livio ,
ajudado por Eumencsrci dePergamo, desbarata a esquadra de
PoÜxenidas, mas esse reparou semelhante desastre por modo
tal, que forão favoráveis a Anliocho os resultados da campanha. No anno seguinte, 191,3 esquadra, cujo commando foi
chulo á Annibal conjunctamente com Apollonio, cortozao
sern habilidade, foi vencida perto de Sida pelo pretor Emílio
Hhegillo, que em breve com o soccorro dos Rhodios destruiu quasi inteiramente as forças navaes de Polixcnidas no
liltoral da Jonia. A tal ponto perturbou esse novo revez ao
rói Anliocho, que retirou do Ghersoneso de Thracia suas
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tropas, quando pelo contrario devia enviar maiores forças,
que impedissem os Romanos de passar o Hellesponto. Abrirão-lhes assim essas duas batalhas navaes o caminho daí
Ásia, como lhes havia aberto o da Grécia a victoria de Gla-i
brião nas Thermopylas.
Sticccdeu a esse cônsul, L. Scipião (190) ao qual não!
teria sido confiada a guerra do Oriente, se seu irmão, o,|
Africano, lhe não servisse de lugar tenente. Em quanto Emilio
Rhegillo, e os Pihodios alcançavão por mar tamanhas vantagens, a marcha dos dons irmãos continuava pacifica pela
Macedonia, c pela Grécia. Philippe os tractou com tantos
respeitos, que em nome do povo romano lhe perdoarão
clles o resto do tributo que tinha ainda que pagar. Tendo
o exercito romano passado o Hellesponto a bordo dos navios de Emilio, dos Rhodios e do Eumenes Antiocho, que
estava em Sardes, pediu paz a Scipião Africano, então en- i
fermo em Elea. Acenselhou-o este qtio não tractasse de dar
batalha a sen irmão, em quanto não se achasse elle no arraial
romano. Em razão deste conselho, Anliocho encerrou-se em
suas linhas nas faldas do monte Sipylo, perto de Magnesia, j
com 70,000 soldados de pé, e 12,000 de cavallo. L. Scipião,
que l c então havia sempre obrado pelas inspirações de seu
irmão, impacienta-se com essa demora, attaca o acampamento de Antiocho , e a fortuna, que queria contribuir para
a gloria do cônsul fez com que., na ausência de seu irmão,
alcançasse elle vicloria inda mais decisiva. Nesse combatle
mostrou Antiocho alguma coragem; não erao porém seus
Asiáticos capazes de resistir ás legiões romanas, erao ainda
soldados como o de Xerxes: 54,ooo morrerão no campo
de batalha: os Romanos, e seu aluado Eumenes perderão
só 4<>5 homens, segundo Tito Livio. Deu essa victoria a L.
Scipião o appellido de Asiático.
Antiocho fugiu para além do Tanro, mandou embaixadores aos Romanos, e pelo tractado, que foi então concluído
entregou todos os seus eíephantes, pagou i5,ooo talentos
aos Romanos, 470 a Eumenes, abandonou toda a Ásia menor té o Tauro; obrigou-se á infâmia de entregar Annibal,
Thoas e alguns transfugas gregos. O reino da Syria foi então succumbindo por inevitável decadência, foi-lhe no entanto essa paz menos prejudicial pela perda das províncias,
que cedeu j do que pelo uso, que dellas fizerão os Romanos.
Evitando cuidadosos as apparencias de conquistadores, os-
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tonlavüo que só em proveito da liberdade grega , e dos seus
alliados havião combaltido. Sem tomar para si um palmo
de terra, dividirão a Ásia menor entre Eumenes , e os Rhodios, dando ao primeiro a Mysia, as duas Phrygias, a Lydia
c a Jonia, e aos Rhodios a Caria, e a Lycia; forão dessa
partilha exceptuados os territórios das cidades gregas, declaradas livres. Antiocho só 5 annos sobreviveu a taes desastres: foi assassinado em 187. O senado, cuja vigilância dava
tanta importância ao fim de uma guerra como ao seu começo, mandou dons cônsules ao Oriente. Havia depois da
batalha de Thermopylas Attilio Glabrião tomado aos Elolios
llcraclea c Naupacle. Lúcio Scipião, occupaclo unicamente
com Anliocho, havia concedido trcgoas aosEtolios, que mandarão embaixadores á Roma para contractarcm paz duradoura. Forão suas exigências repcllidas, c o cônsul Fui.
Nobilior entrou em seu território. Ajudado pelos Epirotas,
elle se apprcscnlmi diante de Ambracia , que foi altacada ,
o defendida com todos os recursos da arte. Emfim uma diversão feita porPcrscu, filho de Philippe, obrigou os Etojios
a renunciarem á defeza desta praça. A conquista de Gephallonia, c de Saméa, que depois de um assedio de quatro
niezes abriu as portas, completarão os desastres dos Etolios,
c a paz lhes foi concedida com duríssimas condicções.
iNo entanto Maulio Vulso, que havia succedido a Lúcio
Scipião no commando do exercito da Ásia (189), emprehendeu castigar sem ordem do senado os Gallatas ou Gallogregos, que havião dado soccorros á Anliocho, De origem
celtica, esse povo havia-se há noventa annos fixado em parle
da Phrygia; e sem diíllculdade subjeitado as nações visinhas
já vencidas pelo luxo, c volupluosidades asiáticas. Com a
mudança de fortuna não mudou de costumes esse povo, o
tornou-se temível ale para os reis da Syria. Dividirão-se em
5 famílias, os Tolisloboios, os Tectosagcs e os Trocmios.
Manlio derrotou os dous primeiros perto do monte Olympo,
e o terceiro no monte Magaba. Comprado com tanto sangue,
seu tritimpho foi fatal á republica. Enriquecerão-se prodigiosamente seus soldados cornos despojes da Ásia menor, que
havião os Gallatas amontoado cm sua pátria adoptiva. Accresce que só de suas tropas exigia o cônsul valor, deixando
entre ellas introduzir-se o contagio da licenciosidado, que
deu golpe mortal na disciplina do exercito romano. Chegada assim ao ponto culminante de sua grandeza, Roma via
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já irem-se desenvolvendo os principies de sua decadência. ; ';
Gomo todavia inda se não podia impunemente affrontar as'|
leis, Manlio teve muita difficuldade em obter as honras doa
trinmpho. Antes de sua volta para Roma, clle havia con-l
clnido o tractado feito com Antiocho, recebido os embaixadores de todos os povos, que habitavão aquém do Tauro,
c entre esses o de Ariaralho i.° rei fie Cappadocia, que\
procurava desculpar-se por haver soccorrido Anliocho; não
obteve perdão esse rei, senão pagando considerável subsidii.

§ 2.° — Fim de Scipião, e de A n n i b a l . — L a n ç o d'ulhos sobre
o interior de Roma , iS5—175.

Succcde a esses acontecimentos o triste expcctaculo do
íim dos dons maiores capilães da epocha. Não perdoarão os
Romanos a Scipião seus serviços, nem a Annibal os males
que lhes havia cansado. Desde alguns annos, havia o vencedor de Zama perdido a affcição do povo; a admiração se
havia resfriado, c -em seu lugar dominava esse inquieto
ciúme, que li é nas republicas um abuso, e uma garantia da
liberdade. Comparavão~lhe Flaminino, que lhe era tão 1 inferior; e não lhe perdoava o povo por haver no seu 2.° consulado designado para os senadores lugares cspeciaes nos
espectaculos. De volta da Syria, Gatão, que, na phraso de
Tito Livio, não deixava de ladrar contra a grandeza de Scipião, suscitou contra ello dons tribunos, os Pclilios, que
por vagas presumpções o accusarão de haver vendido a paz
a Anliocho. Allegavão elles que o filho de Publio, prisioneiro
dos Syrios, tinha sem resgate sido resliluido a sen pae; que
a elle, e não a seu irmão, que era cônsul, havia-se dirigido
Antiocho, como se fosse o arbitro da guerra: que nello menos
um lugar tenente do que um diclador havia achado seu irmão, por querer mostrar á Grécia, c ao Oriente, o qnc havia
tantas vezes ostentado na lícspanha , na Sicilia , na África,
que era ello oprotector, o appoio do povo romano. Não o podendo accusar como criminoso, procurarão desl'arle os inimigos desse heroe tornal-o suspeito: citado para comparecer
ante o povo , repulsou elíc as accusações que lhe inlentavão,
sem dignar-se disculil-as; e arrastado por sua eloqüência,
acompanhou-o o povo ao Capitólio (187). Pouco tempo depois, querendo sublrahir-se aos attagues reiterados da inveja,
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sahiu de Roma, e foi acabar seus dias em Lilerno, na
Carnpania , em tamanho esquecimento, que não concordão
os historiadores sobre o anuo de sua morte. Polybio a dá
no mesmo anno, que a do Annibal (iS3); Cícero dons aunos
depois. Igual incerteza existe sobre a epocha em que morreu o
Asiático, que sempre perseguido por Calão e Petilio, foi accusado de peculato, condcmnado a uma muleta , para cujo
pagamento não chegou seu patrimônio; c por esse modo bem
manifesta ficou sua innoccncia.
Havião os Romanos exigido de Anliocho a entrega de
Annibal; não estava porém nas mãos do rei obedecer. Havia-se o heroe refugiado para a corte de Prusias, rei da Rithynia: nesse asylo, 6 annos depois, o foi buscar o rancor
dos Romanos; Tito Quinccio Flaminino, o vencedor de
Philippe, dcshonrou-sc vindo reclamar da cobardia de Prusi;s a entrega da victima de Roma. O veneno livrou Annibal
dos Romanos (i85) (*)
Tendia no entanto Roma para civilisar-sc; fazia porem em
seu seio maiores progressos a corrupção e a immoralidade do
que a illustração, vinda da Grécia. Não sabião ainda os Romanos apreciar essa elegância alhenicnsc que cm sua vida domestica havião adoptado os Scipiões, os quaes não menos conIribuirão para a grandeza do que para a civilização de sua
pátria. Catão, corno representante da rusticidade antiga, era
o implacável adversário desses heroes. Vencido no entanto
pela bcllcza seductora das letras gregas, ello applicou-se
com ardor ao estudo da lingua de Homero, c procurava
imitar Dcmosthenes e Thucydides. Catão era desses homens
a quem chamavão os Romanos novos, porque seus avós não
havião sido revestidos de dignidade alguma. Debaixo de Fábio Máximo havia elle pela i. a vez tnilitado, quando Annibal
eslava na Itália: nascido na abastança, havia tomado por
modelo Curió Dcnlato, que vivia na pobreza. Era seu principal cuidado augmcntar seus bens pelo trabalho, frugalidadc e economia. Nó interior de Roma occupava-se em accusar
ante os tribuuaes os cidadãos, que lhe parecião haver infringido as leis. Successivamentc questor na Sardenha , con(*) Colloca Tito Livio a morte de Pliilopoemen no mesmo anno que a de
Annibal. Queria esse lieróe realçar a liga Achaica, foi bastante para qne
té o túmulo o perseguisse o ódio de Roma. Duvidoso não he que í'ui sua
morte o resultado da política ílo senado, e a historia que deve marcar com u
infâmia o crime e a baixeza não esqueceu que Uinocrates, o autor do assassiaio, era hospede e amigo de l f lauúninoj'_a cujas inspirações teve de obedecer.
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sul na Hespanha, tribuno legionario na Grécia, sua coragem,»;,
sua habilidade , seu desinteresse o íizerão nolavel. Chegado'!
á censura (i85 —184) que era o cumulo da honra, invidou;
Iodos os exforços para restabelecer a moralidade, e publi-4
cando regulamentos sumptuarios, eíFecluou úteis reformas.J
Aboliu as Bacchanaes, mysterios de sacrilega iniqüidade ,f
que alguns annos antes haviao-so introduzido na Itália (*)."
edificou a basílica Porcia, e deve-se-lhe o haver sido doj
senado excluído L. Quinccio Flaminino, convencido de ho-4j
micidio premeditado. Deve-se no entanto arguil-o por haver!
destituído das honras de cavalleiro a Scipião Asiático, só|
porque era seu inimigo.
Censura menos celebre, mas não destituída de importância foi a de Q. Fui. Flacco, e de Aulo Posthumio (175—'
174) que pela 2." vez mandarão calçar as ruas de Roma , o
as estradas; elles destituirão 9 senadores, entre os qnaes Cn. t
Cornelio Scipião, filho indigno do Africano, c Cn. Fulvio,;']
irmão de um dos censores.
Foi nesse tempo adoptada a lei Voconia que prohibia instituir herdeira a mulher ou íüha , e fixava a quantia a que na
successão tinhão ellas direito. Outro regulamento da mesma
epocha hé a lei Armai, que determinava a idade exigida para
o exercício de cada magistratura. Teve por authores o tribuno Villio Tappulo, que tomou delia o nome de Annalis
(181). Pretende-se que nesse tempo forão descobertos os
livros de N u m a , depois de em uma caixa de pedra haverem
sido encerrados por espaço de 5 séculos: cr5o escriptos cm
grego e em latim. O pretor L. Pctilio, que os leu, declarou
ao senado que continhão princípios tendentes a derrubar o
culto admittido : forao por isso queimados os livros na praça
dos Comícios pelos victimarios (**).
(*) O Senatus-consullo publicado dous annos antes contra as íJacchanaes
(iSG) he o nono monumento da língua latina.
(") Tito Livio, liv. XL, cap. 29; Plínio, Hist. nat. liv. XIII, cap. :5;
Phitarcho, vida de N u m a ; Valerio Máximo, liv. I, cap., n. 12, referem esse
Cacto, bem que variem no nome do que achou os livros, e no numero dei- ;'
l«s. Mas os críticos , té os que mais facilmente acreditão, não o admiltem :
Guerin, annotador de Tito Livio , fez a esse respeito huuia nota curiosissima. Scliell examina-o com cuidado, c rejeita-o igualmente por motivos a
que he difficil resistir. Niebuhr, cujo scepticismo nega tanta cousa, mostra-se inclinado a crer nesses livros de N u m a , ou pelo menos acha nessa
tradicção verdadeira ou falsa um pretexto para insistir na questão de saber
se erão ou não contemporâneos Numa e Pythagoras, adoptando o critico a
affirmativa. Um dos mais antigos historiadores de Roma, Valerio de Ancio,
citado por Tito Livio, era lambem desse pensar, mas Livio o argúe a esse
respeito de mui facilmente adoptar liuuia opinião falsa, embora tiduiiuida.
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CAPITULO XII.
fiTJERRAS CONTRA OS HESPANIIOES , OS CISALPINOS , OSLIGÜBIiS,
E DEPOIS CONTRA OS ISTRIOS , OS SARDOS E CORSÈGOS.

Em quanto alcançavão os Piomanos no Oriente victorias
tão fáceis, como importantes ein seus resultados, os bellicosos habitante da Gallia cisalpina, e da Hispania vendiãoIbes mais caro viclorias sanguinolentas, e de ordinário sem
resultado.
§ i." — Guerra contra as duas Hespanhas (oiterior, e ulterior)
desde 200 até 170.

As guerras dos Romanos contra os Hespanhóes, que tão
pertinazes defendião sua liberdade, começarão no anno 200,
seis annos depois de haverem sido os Carthaginezes expulsados da Península em 206: forão ellas em extremo sanguinolentas, quer por causa da natureza do paiz, então mui povoado, e em que cada posição era uma fortaleza, quer
pela coragem dos habitantes, e pela arte pérfida, que tinhão
os Romanos de levar a divisão a todas as nações, cuja conquista cobiçavão. Té a pacificação de Tib. Scmpronio Graccho (180), ou antes té a conquista de Numancia (i55), raramente interrompeu-se a guerra, tanto na citerior (*) como na
ulterior.
Depois de ti m a victoria alcançada pelo proconsul Corn.
Cethego sobre os Turdetanos revoltados (200), havia o senado
mandado dons pretores governarem a Hespanha como província romana (197). Os Hespanhóes irritados lomão armas.
C. Sempronio Tuditano, pretor da Hespanha citerior, dá-lhes
batalha , perde-a , e morre. Lavra a rebellião por toda a Iles(*) Foi essa divisão obra dos Romanos. Deaignavão com o nome de Hespanha citerior o payz que fica entre o Ebro e os Pyreneus, provincía que
no tempo de Augusto teve o nome de Tarragoneza : forão os Celtiberios os
uiais poderosos dos povos dessa região.
Gomprehendia a ulterior a Bélica, e a Luzitania ; prova-nos porém a leitura dos aulhores latinos que não estava essa divisão claramente estabelecida.
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panha, c Roma tem que de novo conquistal-a. Os pretores
Helvio Blasião c Q. Minucio Thermo impedem os progressos j
dos rebeldes na citerior (196), e a derrota de Sempronio hé
emfim compensada pelo trinmpho, que alcança Gatão perto [
de Emporias, por cujo motivo voltao ao poder da republica
4oo (*) cidades, e todos os povos, desde os Pyrencus té o <
Ebro.
Juntas ás de Catão as victorias alcançadas pelo pretor'
Manlio sobre os Turdetanos da Betica (ulterior), fizerão com
que julgasse o senado desnecessário mandar um cônsul á P
ninsula no anno seguinte: provarão os acontecimentos q u a n - :
to havia sido imprevidente essa resolução. O pretor Sexto'
Digicio, que succedeu a Catão, soffreu muitas perdas sue-;
cessivas (ig4) que nfió pôde reparar Flaminio seu successor.
No entanto, o pretor P. Corn. Scipião Nasica, aquclle que
havia sido proclamado o mais honrado cidadão da republica,
fazia voltar á obediência mais de 5o cidades da nlterior, e
vencia os Lusitanos, perto de Ilipa (ic)5 —194). Ao depois
unidos os Vacceos c os Vcctões com os Celtíbcrios são vencidos por Fulvio Nobilior perto de Tolelo (192). Surprchendem os Lusitanos o proconsul Paulo Emílio, c inalão-lhe
6,000 homens, vantagem que no anno seguinte pagão com
uma derrota, que lhes custa 20,000 guerreiros. Nova derrota
que solírcm nos muros de Asta (187), outra inda mais sanguinolenla dos Celtibcrios não reprimem o furor de um
povo, que repclle o domínio estrangeiro. Em i85, unem-se
os Celtibcrios aos Lusitanos e aos Carpetanos; n'uin primeiro combatte dcstroçilo 5,ooo legionarios, mas os prelores Calpurriio e Quinccio , unindo suas forcas, alcanção
sobre os Lusitanos c seus aluados nas margens do Tejo
decisiva victoria: 51,000 Hespanhócs perecerão; a península |
parece pacificada. A guerra porém em breve recomeça na|I
cilcrior com notável vantagem para os Romanos, c as victorias alcançadas por Aulo Tercncio Varrão (180) c por
Fulvio Fiacco contra os Suessetanos c os Celtiberios , depois
por Marilio Vulso na ulterior contra os Luzitanos (182) são l
o prelúdio dos mais decisivos triumphos de seus successores, |
T. Sompronio Graccho e L. Postumio. O primeiro, durante
os 3 annos de seu commando (181 —179) na Ilespanha ulterior, acaba de reduzir os Celtiberios, ganha-lhes 4 bata(*) Esageração palmar. (Vide u nota seguinte.)
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jhas, toma-lhes Soo cidades, (*) e dicta-lhes as prudentes
condicções de um tractado de paz, em que domina a equidade. Quanto a L. Postumio, depois de haver destruído um
exercito lusitano e vacceo de /|5,ooo homens, obriga igualmente esses povos á se subjcitarcm (180).
Cinco aunos depois (176), os Celtiberios, que Roma se persuade haver domado, subievão-se, de novo, e attacSo o arraial
do pretor Cláudio. São rechaçados, e deixão i5,ooo mortos.
Os pretores romanos exercem nas Hespanhas odiosas extorções, sendo por isso que estão sempre dispostos para a ré-'
volta seus habitantes. Logo no aníio 170, teve o pretor Junio,
que reprimir unia sublevação excitada entre os Celtiberios
por um soldado fanático chamado Salondico.

§ 2.° — Guerra contra os Gaulezes Boienses, Cenomanos, Insubres , é
contra os Ligures.—Colônias na Cisalpina, na Umbria, na Etruria. Família
dos Scipiões.

No anno 200, quarenta mil Gaulezes, sublevados pelo Carlhaginez Amilcar, que Magon, irmão de Annibal, havia deixa*
do naLignria, dão saque á colônia romana de Placencia,
depois marchão para Crcmona: mas o pretor L. Furio Purpurcão impede que continuem, e mata-lhes mais de 35,ooo
homens, c entre elles o general. Prolongou-se essa guerra
té 197, depondo então as armas os Cenomanos, e derrotando os cônsules Corn. Cethego e Q. Minucio Rufo vários
povos gaulezes, desde a Liguria té o Mincio. No anno seguinte, o cônsul Marcello derrota 4°>°°° Insubres, e em
outro combate, unido a seu collega Furio Purpureão, extermina os Boienses na Liguria. Nova victoria que Valerio Fiacco
contra os Boienses e Insubres alcança, perto de Milão,
leva os Insubres a seguirem, subjeitando-se, o exemplo dos
Cenomanos (ig5).
Continuão a guerra os Boienses c Ligures. A noticia de
uma geral sublevação desses povos declara ao senado que ha
tumulto, formula esta que obriga todos os cidadãos a tomar
armas (194). Os dous cônsules, L. Cornelio Merula e Q.
Minucio Thermo, sahern vencedores, um dos Boienses perto
(*) Apezar do testemunho de Polybio, impossível he admittir esse numero.
Tito Livio só apresenta io3, mas não se refere senão ao 2" anno da pretura
<le Sempronio.
13
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de Modena, o outro perto de Pisa, dos Ligures, que havião
sitiado seu acampamento. Novos triumphos, que alcançarão
contra os Boienses Domicio Enobarbo , e L. Quinccio Flami-;
nino, irmão do vencedor de Philippe, acabão de enfraquecer esses povos (190): derrotados emfim por P. ScipiãoNasica
(iQ2)(*)que lhes mata 20,000 guerreiros, subjeitao-sc aos
Romanos (191).
Os Cenomanos, os Insubres, os Boienses estavão emíim pacificados : os Ligures vão occupar as armas de Roma perto de
5o annos: em 189 começão de novo as hostilidades, inalando
0 pretor L. Bebio que ia para a Hespanha. Os cônsules M.
Emilio Lépido, e C. Flaminio vingão Roma desse altentado
obrigando os Ligures Apuanos, c os Friniatas a entregar as
armas (188). Foi só o que lhes pôde tirar: era a Liguria
(*) Tantos generaes com o nome de Scipião representão importante papel na historia runuina, que útil nos parece lazer conhecer sua família desde
l*. Corn. Scipião, cônsul no anno s5g , o qual na primeira guerra punica
conquistou a Sardenha: he-nos elle especialmente conhecido por uma inscripcão achada em 1780, no túmulo dos Scipiões em R o m a , inscripoão
qu« he o 8° m o n u m e n t o cia língua latina.
Tinha clle por irmão Cn. Corn. Scipião Asina, que foi collcga de Duillio
no consulado (260), e ficou prisioneiro dos Garthaginezes; livre ao depois,
e consnl pela segunda vez, obteve na Sicilia notáveis vantagens sobre os
Carlhaginezes. Voltando a Lúcio Corn. Scipião, que foi censor em 2.58,
teve 5 filhos; 2 sós merecem ser conhecidos.
Cn. Corn, Scipião Calvo, cônsul em
Pnb. Corn, Sclplão, cônsul em 218,
322, íaz guerra aos Gaulezes , vai a vencido por A nnibalnoTecino, parte
Hespanha como pro-consul no anno para a Hespanha e a conquista té o
218 e morre. Teve por
filho:
Ebro , morre com seu irmão em 218,
c deixa 2 filhos:
PnblioCorn, Scipião Naslca, proclaP, Corn. Sclplão,
P. Corn. Scípião,
mado o homem mais honrado da ré- A F R I C A K U S M A J O B , ASIÁTICOS, vencepublica: consnl no anno 192, vence os vencedor de An- dor de Antiocho.
Boienses. Teve por
filho:
nibal, teve por li- Bem que fosse
lho mais velho PI. cônsul em i8i o
P. Corn. Scipião Nasica, chamado Corn. Sclp. AlVi- ultimo de seus
Corculo por causa de seu bom cora- canus , edil curul. descendentes,não
cão, foi consnl em 162, em i55 fez Virtuoso e sábio merecem elles ser
guerra aos Dalmatas , foi censor. He adopta um dos íi- notados,
delle ijue se tracta neste cap. Teve lhos dePauloEmipor
filho:
lio, que foi:
P. Corn. ScipiãoNasica, SERAPIO,
/'. Cornelio KcipiãoEmillano, A F R I guiximn pontífice, cônsul em i5c), CANUS M I N O U , destruidor de Carthago
um dos autores da morte de Corn. em 1/1.7, e de Numancia em i34,sem
Graccho. Teve por
filho:
descendentes.
1 P. Corn. Nasica cônsul em 112 : teve por filho /'. Corn. Scipião Nasica, pai
de P. Corn. Scipião Nasica, que sendo adoptado por Q. Cecilio Metello Pio,
ficou-se chamando Q. Metello Scipião, foi cônsul em 5a, era sogro de Potnpeu, e matcu-se cm 47. Se.il filho foi nomeado cônsul nesse anuo , e 10 annos depois seu neto.
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um paiz pobre e estéril. Flaminio (*) emprega suas legiões
ein construir uma estrada militar desde Bolonha té Arrecio, uso admirável, que removendo dos exércitos a ociosidade , mantinha a disciplina e o vigor dos soldados. Os
\puanos, vencedores do cônsul L. Quinccio Philippe, são
oiu breve vencidos por M. Sempronio Tuditano, seu successor (i85). Depois delle, o proconsul P. Emilio com 18,000
soldados derrota 4o,ooo Ligures , o obriga a subjeitar-sc o
povo dos Ingaunes (181). O cônsul Poslumio recebe ao mesmo tempo a submissão dos Intemelios. No anno seguinte, os
proconsules P. Cornelio Cclhego, e M. Bebio marchão contra os Apuanos que rendem armas sem combate. Transporlão
esses dous gcneracs por ordem do senado para o Samnio
/io,ooo Ligures (180). Subjugão no entanto os exércitos consulares uns restos desses povos, e transportão-os igualmente
para o Samnio, cm numero de 7,000. Sublcvão-se de novo os
Apuanos e tos Friniatas; vence-os o proconsul Cláudio Puleher, c o cônsul Lúcio Valerio Levino (177). M. Emilio
Lépido, e Mucio Sccvola , cônsules do anno seguinte, fazem
sentir aos Garulos, aos Lapicinos, aos Hercales e aos Brinialas o peso das armas romanas (176). Esmagando dous
annos depois, perto de Garysta, os Ligures Stalyellas, conelue M. Popilio Lenas a pacificação desse povo , cujos destroços leva para aquém, do Pó (172). Alguns extbrcos dos
Lignrcs no anno 166 dão ao cônsul Sulpicio Gallo as honras
do triumpho, e são completamente reprimidos em 160 por
Sempronio Graccho. Com a fundação, ou o restabelecimento de coloniss em Bolonha (190), Pollcncia c Pisaura
(180), Parina, Modena e Satumio (184), em Aquilca e G r ã visca (i8«), emfim cm Lncca (178), sem lallar das de Cremona e Placcncia, já muito antigas, assegura a republica a
obediência do Piceno, da Cisalpina, da Umbria e da Elruria.
(*) Não se confunda os Flaminios plebeus com os Flamininos que pertencião á família patrícia Quinccia. O Cônsul plebeu de que aqui se Iracta erj '
neto daquelle que venceu os Insubrios no A d d u a , c morreu em Trasimena
eiu seu segundo consulado. Censor em 220, Cn. Flaminio, pai, havia const r u í d o a v i a Flaminia. Sao-nos igualmente conhecidos dous Quinccios Flaniininos: u m , Tito, cônsul em 198, censor em 190, lie ojvencedor de
1'liilippe; o outro, Lúcio, fez guerra aos Boienses, e foi por Catão expulso
do Senado em i85.
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§ 3,o—Nova reducção da Istria, da Sardenha e da Corsega
(iSa — 163).

Alstria havia sido já conquistada pelos Romanos em 222;
mas na 2." guerra punica havia recobrado sua independência:
Roma não tractava de a fazer voltar ao jugo, quando em
179, o cônsul A. Manlio Vulso, encarregado da guerra da
Gallia Cisalpina, mas não achando ahi gloria que o satisfizesse, levou guerra aos Istrios sem aulhorisação do senado.
Caro lhe ia custando sua audácia: os Bárbaros apoderárãosc de seu arraial. Unicamente-occupados com tão rica presa,
em quanto se enchem de bons manjares e bons vinhos,
Manlio cahe sobre elles sem ser esperado, e faz succeder á
embriaguez a morte. Epulon, seu rei, foi por seus fieis
criados montado a cavallo, c assim subtraindo a um perigo,
cuja presença nem ao menos suspeitava. Manlio, continuando no anno seguinte como proconsul, ganha nova vicloria,
mas a gloria de terminar essa guerra foi reservada ao cônsul
Cláudio Pulcher, que veio sitiar Epulon cm Nesarcia. Este
príncipe matou-se para evitar a humilhação de cahir no
poder dos Romanos: a Istria submclteu-se então, mas não
a julgou Roma de sufficiente importância para declara-la
província (178).
Uma revolta da Sardenha e da Corsega foi domada em
182 pelo valor do pretor M. Penario Posca, 4 annos depois
um exercito consular, sob as ordens de M. Sempronio Graccho, derrotou os Ilios e Balares, povos sardos, e lhes matou
12,000 homens. Proconsul no anno seguinte (177), acabou
elle a submissão da Sardenha, e veio Iriumphar em Roma,
trazendo comsigo grande numero de cativos (Sardi-venales).
Três annos depois, C. Ciceréio, precedentemente secretario do grande Scipiao foi mandado como pretor a essa ilha ,
passou para a Corsega que se havia igualmente sublevado,
e reduziu seus habitantes a implorar a paz. Houve ainda
algumas sublevações nestas ilhas té o anno i63, que foi marcado pela ultima victoria do cônsul Manio Juvencio Thalna
sobre os Corsegos. Desde então cessarão Sardos e Corsegos
de occupar as armas romanas.

CAPITULO XIII.
TERCEIRA GUERRA DE MACEDONIA DESDE 179 TÉ 138.

§ i.' —5." guerra de Macedonia té a derrota de Pcrscu.

Vencedores de Philippe, havião os Romanos desdenhado
conquistar-lhe os estados, e julgarão mais político tel-o
como aluado. De facto, havia-lhes Philippe sido ulilissimo
contra Antiocho. Por fim, porém, cançou-seclle com as exigências lyranicas do senado, e empregou os últimos annos
do seu reinado em reerguer as forças do seu reino. Tinha
dous filhos. Demetrio o mais moço, filho de legitimo casa mento, parecia ter de succeder-lhe, excluindo seu irmão
mais velho, Perseu, filho de uma concubina: soube porém
osso livrar-se de seu concorrente. Elle accusou seu irmão
do ter querido fazel-o assassinar, e imputou-lhe culpadas
intelligencias com os Romanos. Philippe, em demasia crédulo, fez envenenar Demetrio, cuja innocencia em breve
reconheceu, e morreu de dor, detestando Perseu (179).
Chegado ao throno por suas criminosas intrigas, Perseu
herdou o ódio de seu pai contra os Romanos. Empregou os
7 primeiros annos de seu reinado em crear recursos para
combattel-os; estabeleceu no norte de seus estados, nas
terras dos Dardanios seus inimigos, os Basíarnes, povos de
origem celtica, que havião emigrado té o Boryslhenes;
procurou a alliança dos reis da lílyria, da Thracia, da Syria,
da Bithynia, e, permeio de attenções e promessas, restabeleceu a antiga influencia da Macedonia na Grécia. Emílm,
em quanto assim se dispunha a dar golpes decisivos nos
Romanos, procurava prevenir suas desconfianças com as
mais submissas expressões. Veio a Roma Eumenes, rei de
Pergamo, revelar os desígnios de Perseu, mas quasi que com
sua vida pagou esse serviço prestado ao senado. O Macedonio dispôz contra elle assassinos qne no caminho da Grécia
o deixarão por morto. A guerra foi declarada a Perseu (172);
estavao porém concluídos os preparativos dos Romanos?
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e esse príncipe que sempre com sua avareza perdeu seus
aluados, com sua cobardia seus exércitos, não soube approveitar o ensejo de acometlel-os. Tinhao cm seu favor os j
Romanos Eumenes ,* seu genro Ariaralho V, rei da Cappadocia, Masinissa, os Acheus, os Thessalios, os Carlhaginezcs e os do Epiro.
Antiocho V (Epiphancs) sem embargo de ser aluado de'
Roma , menos traclava do tomar parle nessa guerra do que
de approveitar-sc da mcnoridadc dcPtolemeu V Philomclor,
para tirar-lhe a Cclesyria. Prusias, rei da Bithynia íicou
neutro; Rliodcs havia querido seguir esse exemplo: não lh'o
consentiu o senado, e forneceu cila navios. Cotys, rei da
Thracia, estava unidissimo aPerseu. Não parecia menos disposto a servil-o Gencio , rei da Illyria , mas o Macedonio ,
negando lhe fora de propósito os subsídios que pedia, pri-,
vou-se no começo da guerra dos soccorros desse príncipe.
Percorrião no entanto a Grécia os commissarios do senado
para nclla destruir a influencia dcPerseu, o qual, cm vez de
obrar, pediu tréguas a Q. Mareio Philippc,chefe da deputacão,
e]obteve-a por alguns mezes (*): no momento em que espera
converlcl-a cm paz duradoura , envia o Senado contra elle
um exercito consular, ás ordens r!e Licinio Crasso (171).,
Recruta Pcrsen 45,ooo soldados: fácil lhe teria sido reunir
dobrada forca, mas havia recusado pagar os Thraces, e do
mesmo modo que sua política incerta lhe fez perder a allianca dos Gregos, assim o privou inda urna vez sua avareza do
indispensáveis auxilies. Parecia a principio ser-lhc a fortuna
lavoravcl: toda a Thcssalia entrou em sua alliança , c destroçou ellc perto de Sycurio toda a cavallaria do cônsul
Licinio: no momento, porém, em que devia completar sua
victoria, deu o sigual da retirada. Em vez de approveitar-se
das disposições dos Gregos,que se rcgozijavão por esse resultado, pediu elle p a z : o cônsul nega-lh'a altaneiro, e assim
o obriga a novos combates, cm seguimento dos quaes volta
Perscu para a Maccdonia, desamparando seus aluados, que,
Licinio Irada com summo rigor. Muitas cidades da Beocia
c da Thessalia são viclimas da crueldade c da avareza desse
cônsul, c continuando seu succcssor, Hostilio Mancino, a

tractar barbaramente os Gregos , tornou-os favoráveis a
perscu, por quem abertamente se declararão a Etolia e o
Epiro. Tentou em vão Hoslilio peneirar na Macedonia pelo
caminho de Elymea na Thessalia, e forão igualmente repelliJos em todas as suas tentativas os prelores Hortensio e
Appio Cláudio. Mareio Philippc, successor de Hostilio, enlão cônsul, entra na Macedoniu peJo monte OJympo, e pelo
paul Ascuris, occupa Agassa e Dio, cidades importantes,
perseu que não approveitou a occasião de esmagar o exercito
romano nos horríveis dcsíiladeiros em que teve de passar,
persiste cobarde em sua inacção, e deixa Mareio estabelecer na Thessalia seus quartéis de inverno. Não forão mais
Crlizes, do que seus predeccssores, os pretores romanos nesta
campanha. Roma indigna-se com a demora da guerra de
Macedonia, e inda mais se irrita contra os Rhodios e Eurnencs, que se offerecerão para mediadores entre Perseu e os
Romanos. A necessidade de um grande capitão leva u Paulo
Emílio os votos dos comícios consulares. Depois de haver
domado os Ligures, vivia este retirado dos negócios, havia
já 16 annos. Elle parte em 168, á frente de 100,000 homens,
para attacar por todos os lados a Macedonia: debaixo de
suas ordens estão o prelor Anicio G:illo, que commanda na
Illyria, e Cn. Oclavio , que está a frente da esquadra. Também de seu lado havia Perseu combinado optimo plano. Em
seu partido linhão emílm entrado o rei da Illyria e os Bastarnes. Já 20,000 dos seus estavão em marcha para a Itália,
em que devião penetrar pela Illyria; era porém necessário
pagar-lhes, e a tanto não se resolvia a avareza do monarcha.
Os Rhodios se lhe havião reunido; Eumenes queria seguirlhes o exemplo; mas o Macedonio negou lhes os indispensáveis subsídios que pedia.
Em menos de oo dias subjuga Anicio toda a Illyria, que
Gencio não tem animo de defender. Sitiado cm Scodra,
sua capital, tenta esse príncipe uma sortida inútil, e entregase a si, sua familia e seu reino, á mercê do pretor.
Não commelte Perseu o erro de esperar os Romanos na
Macedonia; tenta vedar-lhes a passagem do rio Enipeu na
Thessalia, mas nessa inexpugnável posição deixa-se voltear
por iim destacamento commandado por Scipião Nasica; então dirige-se para Pydna, onde Paulo Emílio alcança decisiva
o renhidissima victoria. Então inda uma vez apparece a vantagem da legião sobre a phalange. O indigno monarcha, logo

(*) Faz Tito Livio sobrcsaliir toda a astucia da política romana nessa occasião. Os que preferião, diz ellc, o iitíl ao honesto, tiverao bastante influencia para fazerem approvar essa embaixada de Mareio , c até obtiverãu
que fosse elle mandado á Grécia,
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a começo do combate, havia fugido; encerrou-se emPydnaJj
depois em Pella.sua capital; mas, nem ahi mesmo julgando-j
se seguro, dirige-se para Amphipolis, cujas portas lhe forãaJ
fechadas. Então embarcou-se para a ilha de Samothracia J
em que o vai investir a esquadra de Octavio. Desamparado*']
por todos os seus amigos, partidários, e até criados, resolve j
entrcgar-sc ao prctor; levado á presença do Paulo Emílio, hój
acolhido pelo vencedor com as attençõcs que merece
desgraça.
§ 3." — Relações das Romanos com o Oriente.—Historia dos Judeus
depois de Cyro (556—i44).

Se mostrava-se o vencedor de Pydna superior ao orgu-|
lho que inspira a prosperidade, ouíro tanto não acontecia
aos Romanos, e excedia sua inflexível altivez á baixeza que
lhes moslravão povos e reis do universo. Uma só palavra!
de Popilio Lenas, enviado pelo senado a Antiocho Epiphcmcs ,,
obriga esse príncipe a renunciar a suas pretencões sobre o •
Egyplo. Os embaixadores, que mandava o monarcha syrio a l
llomíi, para assegurar ao senado soa obediência, ahi se
centrarão com os do Egypto eRhodes; encontrarão igual-;
monte Masgaba, filho de Masinissa, Attalo, irmão de Eu-;
menos, e Prusias, rei de Bithynia: esses príncipes, esses
embaixadores porfiavão em adulações e respeitos que recebia
o senado como se lhe fossem devidos. Prusias achou melo'
de excedel-os todos cm servilismo, e por isso não lho forão *
poupados elogios, bem como a Altalo e a Masgaba. Os J
embaixadores de Anlioeho forão felicitados pela obediência
que havia mostrado esse rei; os do Egypto tivcrão promessa.!
da continuação dos benefícios da protectora republica. Os|
llhodios forno tractndos com severidade, tirou-lhes um de-'!
crcto a Caria, c a Lycia, e longe de reclamar, acharão-sol
ellcs felizes por não se lhes declarar guerra. CatSo, que se
havia mostrado tão inílcxivol para os Scipiõcs c para Car-i
lhago, fallcMi a favor dos Rhodios. O senado estava descon-1
tente de Eumencs, c os elogios prodigalizados a Attalo
tinhão por fim morlifical-o c punil-o. Em vistas de ganhar'
de novo a afleição dos Romanos, veio clle a'Itália: o se-j
nado, porém, indeciso sobre o traclamento com que o re-ti
ceberiu, prohibiu a todos os reis, que viessem a Roma serrif
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ser por cllc chamados: sabendo dessa resolução, Eumenes
<!eu-se pressa de se retirar.
No entanto seguia com aclividade Paulo Emilio a conclusão da guerra da Macedonia e da Illyria , o bem que clle e
seus subordinados não fizessem senão executar as ordens do
senado, devem-se todavia abominar as vinganças"que exerccrãocontra os aluados de Perseu. Em quanto Anicio acabava de
submetter a Illyria, percorria Paulo Emilio a Grécia, approvando os excessos dos inimigos de Perseu , desprezando
as queixas, que contra elles crão-lhe dirigidas , levando comsigo os principaes Etolios, Acarnanios, Beocios e Achcos,
suspeitos de aífeição á Macedonia, para na Itália serem julgados. Os Acheus, em numero de i ,000, ahi ficarão 17 annos
na miséria e na desgraça: 72 cidades do Epiro forão por
ellc destruídas, i5o,ooc« homens reduzidos a cativeiro. Fábio, seu filho, e Scipião Nasica, por ordem dclle, impuzerão
igual" tractíimento á Illyria. Esse paiz e a Macedonia forão
pelo proconsul organisados em republicas, para que, dizia o
decreto do senado, vissem todas ;is nações, que não era intenção do povo romano escravisar povos livres, sim libertar
povos escravos.
De volta a Roma, não obteve P. Emilio sem muito custo
as honras do Iriumpho; não lhe perdoavão os soldados a
severa disciplina, que havia mantido. Perseu e seus dous filhos
acompanhavão o carro triumphal; deixou-se, em favor delles,
o uso de immolar os príncipes captivos no dia do triumpho
de seus vencedores; Perseu acabou, dons annos depois, na
cidade de Alba, cm cruel prisão, sua miséria e sua vida. Um
dos seus filhos precedeu-o no túmulo, o outro, para ganhar
a vida, tornou o oflicio de escrivão. Que destino para n m
successor de Alexandre ! No entanto, olriumphador não era
menos desgraçado: de seus dous filhos, um morreu dias antes,
outro, dias depois da solemnidade do Iriumpho.
Os proprelores Anicio e Oclavio obtivcrão igualmente a
honra do triumpho : acompanhava o de Anicio o rei Gencio
e o filho de Colys.
Attento as revoluções internas dos estados do Oriente, o
senado, para dispor sua futura conquista, tornava cada dia
mais acliva sua influencia. Antiocho IV Eplphancs havia succumbido na guerra, que fazia aos Judeus (164). Disputarão
<J ihrono Antiocho V Eupator, seu filho, de 9 annos de
iditóie, e o filho de Selcuco a,", Demetrio, que estava como
14
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refém em Roma, Era incontestável o direito deste; ÁntiochoJ
Epiphancs havia sido um usurpador; preferia, porém, apoli-j
tica romana um rei menino a um príncipe capaz de gover-,|
nar; o senado deu o throno a Eupator, impondo-lhe por}
tutores 5 commissarios por elle eleitos. Cn. Octavio, chefe
desses commissarios, morreu assassinado ao chegar á Syria, |
por ordem de Lysias que, como parente do rei defunto, as- í
pirava á regência. Demetrio foge de Roma, e vem para
Syria, onde toda a nação o reconhece c dá-lhe o titulo dei
Sotcr. Antiocho V c Lysias morrem ás mãos dos soldados f
sublcvados (161) : era sua morte o jnslo castigo das crueldades, que contra os Judeus havião practicado. Segue no entanto
seu exemplo Demetrio Soter: Bacchis, um de scusgcneraes, J
desbarata as tropas do valente Judas Machaheu, siimmo
pontífice e cabo dos Judeus, o qnal perece no combatte. l
Havia collocado este heroe sua nação sob a prolecçao dos
Romanos, por um tractado de allianca offensiva e defensiva. J
O senado não dá aos Judeos soccorro algum, mas, diz i
Bossuet, a gloria do nome romano não deixava de ser gran- i
de allivio para esse povo afllicto (*).
(*) Convém dar succinta idéia da historia da Judéa, desde que Cyro publicou em 556 seu decreto permittindo a reedificação do templo do verdadeiro Deos, té a conquista de Jerusalém, por Alexandre, em 532. Os Judeu»
mostrár5o-se dóceis ao domínio dos Persas. No entanto, os pontifices tornárão-se insensivelmente chefes da nação. Nesse período formou-se o scisma
de Samaria , e florescerão Esdras, Nehemias , e o summo pontífice Jaddo.
Debaixo dos Ptoleiueus e dos Seleucidas, eompartiu a Judéa a sorte da
Csele-Syria, e d a P h e n i c i a ; mudou muitas vezes de senhores.
•3i2. Tomada de Jerusalém por Ptolemeu Lago: colônia de Judeus estabelecida em Alexandria.
3 n a 3 o i . Ficão os Judeos no domínio de AntigOTio , rei da Syria.
3oi a 2o3. Por 98 annos fícão submettidos os Judeus aos Ptolerneus: nesse
intervallo, seus mais conhecidos sacerdotes são, Simão o Justo, que morre
em 292 ; seu filho e successor Onias, que recusando pagar o tributo a Ptolemeu , expoz a Judéa a grave risco. — iNesse tempo , diz Rossuet, a religião
e a nação judaica começavão a brilhar entre os Gregos. Bem tractado pelos
reis da Syria, vivia esse povo tranqnillo, obedecendo a suas leis. Antiocho ij
(appellidado Theos) neto de Seleuco, expalhou-os na Ásia menor ; dahi extenderão-se á Grécia, gozando dos mesmos direitos e da mesma liberdade'i
que os mais cidadãos. Ptolemeu, filho de Lago, havia-os já estabelecido
no Egypto; seu C.Hio Ptolemeu Philadelplio, í'êl-os verter para o giego suas 11
escripturas , e oppareceu então a celebre venão dos setenta. Erão sábios !
anciões que, a pedido do rei, havia mandado Eleazar.
198. Antiocho-magno, em sua segunda guerra contra o Egypto, recobra ,|
a Judéa e confirma todos os privilégios dos Judeus; «nas, depois de sua l
derrota pelo's Romanos, a penúria, que soffrem os reis da Syrias, e a immensa J
riqueza do templo , tornarão venal o snrnmo sacerdócio. Originarão-so J
dahi na família sacerdotal Bissençocs, na nação perturbações, de que soube
aproveitar-se Antiocho IV (Epiphanes),— Antiocho Illustre, diz Bossuet,

Ariaratho V, rei da Gapparlocia, havia acabado a existência em mesmo tempo que Epiphaues. Apressou-se seu filho,
Ariaratho VI Philopator, em renovar sua allianca com Roma.
Sem embargo, porém, dessa submissão o senado dividiu seu
reino com um certo Orophernes, qnc se dava por filho do
rei. Tendia sempre a política romana para dividir os estado^ e assim enfraquecel-os e dominai os. Foi por igual
inolivo que o senado constrangeu o rei do Egypto, Philoinelor, a renunciar á metade de suas províncias cm proveito
de Pkyscon, sen irmão mais moço (107),
Desde quo havia Eumenes cabido no desfavor de Roma,
não cessou o senado de suscitar-lhe inimigos. Forão a princi-*
pio os Gaiatas, depois o rói Prusias. Morrendo Eumenes crn
j58, succcdeu-lhe seu irmão AUulo i.°, e como não era
duvidosa sua submissão aos Romanos, protegeu-o o senado
contra o rei de Bilhynia, que o havia privado de seus estados (i55). Prusias, que tomava o titulo de liberto do povo
romano, deu-se pressa em rcstitnir suas conquistas, desde
que recebeu ordem do senado , e Attalo 2.° foi, por espaço
de 17 annos, o fiel escravo dos Romanos, no throno de
Pergamo (i55—158).
§ 3.*—- Conquista da Dalmacia. Interior de Roma (168—i5i).

Nessa épocha do rápidas conquistas teve lugar a submissão da Dalmacia. Parte oulr'ora da Illyria, havia-se ella
reinava como um furioso , t: contra os Judeus dirigia-se seu furor ; elle euiprehendeu arruinar o templo , a lei de Moysés e a nação — Quiz introduzir
os costumes gregos; a j u d a v a - o o summo pontífice Josué, que por esse
preço obteve sua protecção. Mcnelau seu irmão priva-o em breve da autoridade.

170. Antiocho IV assenhorea-se de Jerusalém , approveitando a situação
di s Judeus sublevados contra Mcnelau : a oppressâo eóui qne os ucabrunha,
violc.ntaudo-os para que adoptem os costumes gregos, excita á revolta os
Rlachabeijs.
169. Revolta do sumino sacerdote Matlialhias.
168 a 161. Suceedo-lhe Judas Machabeu: feliz em muitos combattes, venci; os goneraes de Anlhioclio. A guerra , por morte desse rei, continua contra o Éupotor e contra o sumnio sacerdote Alcimo. Judas busca appoio na
amizade dos Romanos, íle de^sua derrota e morte, que acima falámos.
l63. J o n a l h a n succedo a seu irmão Judas: favorecido pelos distnrbios,que
agitão a Syria, torna-se s u m m o ponlifice e chefe dos Judeus (i53). Nesta
dignidade o confirma Demetrio II (i/|5); liga-se de uovo com os Romanos (l44) > e morre assassinado.
i44- Buccede-lhe seu irmão Simão. A Judéa não paga mais tributo aos
Seleucidas. A' dignidade pontifícia une Simão o titulo de ethnarcho.
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tornado indopendenle no tempo de Geucio. Vencido óssea
príncipe 3 os Dalmatas fizerão correrias nas terras de seus,!
visinhos, sem se lembrar que as vicissiludes da guerra havião
feito destes os aluados dos Romanos. O senado mandou contra elles o cônsul Mareio Figulo que, ballido a principio, re-,1
cupcra sua honra por brilhantes victorias, c pela tomada de
muitas cidades ( i 5 C ) . Seu successor Scipião Nasica conclue a
conquista occupando a capital, Delminio. Dão-lhe os soldados o tilulo de, imperalor, que sua modéstia rejeita.
Esse virtuoso Romano, filho daquclle que o senado havia
declarado o mais honrado da republica, conservava comi
Paulo Emílio, Gatão, c poucos mais a preciosa tradição dos
costumes antigos. Como Catão, exerceu elle com vigor e j
firmeza as atlribuiçõcs da censura. Mas era seu gênio mais
conciliador, mais moderada c mais justa sua polilica. Tal
era b predomínio, que por sua intclligencia, e pela pureza
de seus costumes exercia sobre o povo e o senado, que fez
adrliar por longos annos a o." guerra punica, c que bastou
sua desapprovação para que mandasse o senado suspender
a construcçSo de «m novo thcalro, que se estava cdiíicando l
com maiores coram o d os para os espectadores.
O furor de cspeclaculos, e com especialidade dos que erão
sanguinários, já dominava em Roma. Tinha-se disso tido
provas nas exéquias de P. Emilio, que havia terminado sua
existência, oito annos depois de seu Iriumpho (160) : não
quiz o povo ouvir até o fim Hecyra, uma das melhores composições de Terencio; tamanha era já sua impaciência de
•ver os combates de gladiadores, que devião terminar essa
festa fúnebre.
No anno mesmo do Iriumpho de P. Emilio, os censores
Tib. Sempronio Graecho, o C. Cláudio Pulchcr havião bem
merecido da pátria , aggregando á tribu esquilinia todos os
libertos, que espalhados pelas 4 Iribus da cidade, causavão
nellas continuas perturbações (168). As leis ainda lullavão
contra a corrupção dos costumes. No armo i G i , o cônsul v l
Fannio publicou uma lei, que devia rcfreiar o luxo da mesa.
No mesmo auno, sobre proposta do prelor Pomponio, forão
bannidos os sophistas gregos, que comecavão a multiplicar
suas escolas na cidade. Menos temia o senado as máximas
irreligiosas , ou immcraes de alguns desses sophislns, do que
o perigo de ver a mocidade romana desprezar os exercícios
militares para abraçar uma vida estudiosa e rnedíladora.
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Seis anuos depois ( l õ G ) , Calão fez igualmente desterrar de
Roma GarnéadcSj Critolan e Diogenes, philosophos e oradores illustres ; queria igualmente com elles b a n n i r os médicos.
Maior honra lhe faz o haver algum tempo depois defendido
no senado a causa dos 1,000 Acheus, que, havia 17 annos,
vivião namiseria, sob o peso da mais absurda das accusações,
•A de haverem no fundo do coração favorecido a causa de
Perseu ( i 5 i ) . Seus esforços liverão feliz exilo, e esses Gregos, cujo único crime era haverem amado a pátria, liverão ao
menos a consolação de ir nella expirar.
Planto, cujas comédias havião sido as delicias dos Romanos na 2." guerra punica, tinha fallecido no anno i84; Ennio,
em 169. Ennio compo/, com os annaes romanos, uma cpopea de 18 cantos, de que nos restão preciosos fragmentos.
iVoutro poema épico, cantou elle Scipião (o i.° Africano):
traduziu em verso muitos poemas gregos philosophicos e didacticos, emíim, deu a conhecer aos Romanos, por meio de
tradnccões livres, as melhores composições*da scena grega,
como Hecuba e Medea de Euripides. Terencio, mais moderno do que elles, havia começado pela Andriana ( i G 5 ) ,
seguida por Ilecyra, de cujo acolhimento já falíamos : menos
injustos forão os Romanos a respeilo do Heautontimoramenos
(i65), do Phormion (162), do Eunucho (161), dos Adeíplws
(160). Foi essa a ultima composição de Terencio, que morreu inda moço, nesse mesmo anno. Dcrão-lhe, Scipião Emiliauo, e Lelio, prolecção igual á que em Scipião Africano e
em Catão havia achado Ennio.
Trouxe P. Emilio da Grécia a primeira bibliolheca, que em
Roma se viu. Durante sua censura, Q. Mareio Philippe mandou arranjar o primeiro relógio solar, pelo meridiano dessa
cidade. 4 annos depois, o censor Scip. Nasica trouxe o primeiro clepsydro (i5(j). Já Roma ornava-se de esplendidas
basílicas, cnchião-se seus ediíicios com as obras primas da
Grécia. Foi a Minerva de Phidias collocada no templo da
fortuna. Um architcclo romano, Cossucio, foi por AnliocholV
encarregado de acabar o templo de Minerva em Athenas.
Polybio, que havia sido mestre e amigo de Scipião Emiliano, compiinha então essa bella historia romana, de que
tão preciosos fragmentos inda temos. O Stoico Panecio,
cujos elogios tantas vezes fez Cicero, era, bem como Polybio , na paz c na guerra inseparável companheiro do destruidor de Carlhago.
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CAPITULO XIV.
ULTIMA GUERRA. DOS ROMANOS C O N T R A A MACEDONIA. — CONQUISTA DA AC1IAIA.—A ÁSIA REDUZIDA EM PROVÍNCIA R O M A N A . — •
5." G U E R R A PUK1C.1.

(i56—129).
Em quanto com sua política, á um tempo arrogante e cautelosa, constiluia-scRoma arbitra dasmonarchias do Egypto
e da Syria, ia cila, por meio de victoriasscm perigo, de conquistas sem gloria, jnnclar a seu território Carlhago, a Maccdonia, a Grécia, e a Ásia menor; mas, a guerra dos escravos,
que rebentou na Itália, annunciava que já em seu seio trazia
a republica germens de desordem, de corrupção e de decadência.
§ i." — Quarta guerra da Maoedonia (i53 —i4a).

Na Macedonia, um aventureiro chamado An Jrisco, natural
da Mysia, deu-se por filho natural de Perseu, e tomou o
nome de Philippe (*); mas não quiz a nação reconhecer um
pretendente a o t h r o n o , q u e não tinha nem exércitos, nem
thesouros. Andrisco refugiou-se para a corte de Demetrio
Soter, que havia casado com uma irmã de Perseu. Demetrio
entregou aos Romanos seu supposto sobrinho. Guardado
sem precauções, elle foge, e na Thracia reúne um exercito
para voltar á Macedonia. Favorecido pelo descontentamento
do povo, foi sem opposição acclamado rei ( i 5 a ) . Não satisfeito com tão brilhante sorte, elle altacou a Thcssalia , e
subjcitou parte delia a suas leis. Designou o senado Scipião
Nnsica para ir, como commissario, acabar com esse tumulto (l48). Chegado á Grécia, achou Nasica mais grave o mal
do que o suppurihao em Roma. No entanto, com o soccorro
(*) Seguimos aqai a opinião dos autores latinos, mas os gregos, a j u l garmos pelo testemunho de Pausanias, tinlião acerca de Andrisco opinião
diversa. Convém não perder de vista que são quasi sempre os Romanos
que nos dão a historia de seus adversários ; puderão elles culumnial-os a seu
salvo, sem receio de serem desmentidos.
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dos aluados da republica, elle consegue expulsar Andrisco
da Thessalia, e encerral-o na Macedonia. Nesse tempo o prelor Juvencio Thalna parte a frente de um exercito. Desprezando o inimigo, attaca-o elle sem cautela, hé vencido e
niorto. Orgulhoso por essa victoria, Andrisco rnostra-se o
mais estúpido e cruel tyranno. O pretor Q. Cecilio Metello,
eme substituiu a Juvencio , soflreu pouco considerável perda
cm um combattc de cavallaria. Julgou-só o tyranno bastante forte, para dividir suas tropas, e conservar suas conquistas da Thcssalia: pcrde-o essa divisão. Attaca-o Metello
na Macedonia, vence-o e o afugenta. Andrisco apresenta-se
outra vez com um exercito de Thraces, arrisca outra batalha, hé igualmente vencido, e foge para a Thracia. Atraicoado peío príncipe, a quem pediu asylo , foi entregue aos
Romanos, que o levarão para Roma carregado de ferros.
Metello , que toma o appellido de Macedonico, teve ainda
que dissipar o partido de nm novo impostor, que, a imitação de Andrisco, queria dar-se por filho de Perseu,
e tomava o nome de Alexandre (i^')- No anno seguinte,
foi a Macedonia reduzida em província romana. Julgava-se
então Roma em estado de renunciar aos insidiosos fingimentos, por meio dos quaes tinha em sua dependência os estados' do Oriente. A Grécia ia soffrer sorte igual á da Macedonia.
§ a. « — Guerra contra a liga achaica. — Tomada de Cnrintho

Era a liga achaica o ultimo baluarte da Grécia, como nação; mas, desde a 2." guerra contra Philippe, havia a polilica romana neutralizado a influencia dessa generosa associação , que no entanto continha alguns traidores: íbrão
clles os instrumentos do senado. Depois da derrota de
Perseu , para defenderem-se dos ódios que em toda a Grécia
cxcitavâo , não havido achado os Romanos meio mais seguro
do que livrar-se de seus mais perigosos adversários, expatriando de uma só vez 1,000 Acheus, fieis á causa nacional
(168). Callicrates, compatriota infame, que os havia delat a d o , foi posto á frente da confederação , e esse indigno
successor dos Aratos e fios Philopemens tudo fez, té sua morte
(i5o), para justificar avergonhosa confiança do Roma. Quiz
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a desgraça qne, desde então, os mngistrados de melhores in-j
tenções perdessem a liga achaica por seu zelo inconsiderado, e pela temerária precipitação de suas resoluções (*).
Em quanto um obscuro aventureiro parecia na Macedonia
pôr em duvida a fortuna de Roma, entre a Achaia e Lacedernonia moverão-se questões intempestivas. O senado
deu-se pressa de intervir: Metello convidou inutilmente os
Achcus a suspender suas hostilidades, té a chegada de commissarios romanos. Damocrilo, então prctor da confederação , não cedeu ás instâncias do Macedonico: Dieo, successor de Damocrilo, não seguiu mais conciliadora política.
Os deputados do senado por pouco que não forâo espancados pelo povo deCorinlho, no momento em que liao um
decreto, que separava da confederação Sparta, Argos, Corinlho e outras cidades de vulto. Armão-se os Achcus con- •!
tra Roma, e contra Sparta; cntríto em "sua liga os Beocios,
c os de Chalcis. Metello atravessa de prompto a Thessalia ,
encontra os Acheus perto de Scarphea, cidade da Locride,
e ganha-lhes considerável vicloria. Crilolau, seu general,
desapparece no combate, sem que se saiba de seu destino
(i46); Thebas e Mcgara cabem successivamenlc em poder
do prelor romano. No entanto Dico , que havia succedido a
Critolau , reúne um exercito de i5,ooo, chamando os escravos ás armas, e á liberdade; e encerra-se com elle
em Corinlho. Metello vem pôr assedio diante desta praça;
mas a chegada do cônsul Mummio rouba-lhe a gloria de
concluir esta guerra. Dieo animado pelo bom exilo de uma
sortida, oílerece balalha a seu novo adversário, fora de
Corinlho, n'um lugar chamado Leucopelra. Vencido, corre
a envenenar-se em Megalopolis, sua pátria , depois de haver
degolado sua mulher e seus filhos, e incendiado sua casa.
Os Romanos entrao em Corinlho, matao todos os varões,
levão captivas todas as mulheres e crianças que a povoavão,
dão-lhe saque, e a inceudeião: hé tradição que perecerão
no mesmo dia Corintho e Carlhago (i/f5). A Grécia foi então
reduzida em província romana, e Mummio leve o appellido
de Achaico. Se os despejos de Corinlho enriquecerão os sol(*) Cicero, corn nuia só palavra, di uma das principaes causas da queda de
Garlhagn, e da liga acliaica, pondo ua mesma linlia us últimos, e imprudentes defensores dessas duas republicas: Crito/aus, ini/uan, evertit Corinthurn,
fiirthiiffinem Aídrubul: hi duos illos óculos onr, marilinitK e.ffoderunt,
De Nah Deor,, lib. I I I , cap. 58,

d a d o s , e lornarão-se o orna to da Itália , nenhum desses objetos de valor entrou em casa do Iriumphador. Tão insensível ás bellas artes, como inaccessivcl á cobiça, Mummio
morreu em tal pobreza, que foi o senado obrigado a dotar
sua filha. Tamanho desinteresse já era raro cm Roma.

§ S.» — Guerra da Ásia.—Aristonico, príncipe de Pergamo (i3a—129).

Não se circumscrevia enlão aos limites da Mysia o reino
de Pergamo , continha cl!e lãobeni a Phrygia, a Lycaonia ,
a Lydia, a Jonia, parle da Caria. Havia Eumeues II obtido
essa»' províncias da generosidade de Roma, depois da derrota de Anliocho magno (190). Atlalo o.°, ultimo rei de Pergamo, morreu em i55, havendo reinado 5 aimos. Em seu
testamento, deixava todos os seus bens ao povo romano:
ignora-se quem á isso o instigara. Ora, segundo a expressão
de Floro, os estados de Pergamo entravão nos bens desse
príncipe , interprelação summamenie commoda para os Romanos, observa o sábio commentador Freinshemio; porque
mais provável era que só tivesse Altalo cm vista seus bens
particulares, pois que os reinos não são propriedades lacs,
que, possão os reis transmillii-as aos estrangeiros, sem consentimento dos povos. Pódo,-se igualmente observar que, serido Allalo imbecil, todos os seus aclos nrão manifestamente
iiullos. O senado romano, porém, não teve escrúpulo de
tomar para si o reino de Pergamo i apezar da resistência do
legitimo herdeiro, Aristonico, filho natural de Eumenes II
(,5a).:
Enviou Roma contra elle o cônsul Licinio Crasso, bem
que fosse soberano pontífice, dignidade que vedava que sahissc da Itália quem delia eslava revestido; então, porém,
começava-se a violar impunemente as leis. llluslre por seu
nascimento, c por suas riquezas, grande orador e profundo
juriseonsullo, só faltavão a Crasso os talentos militares.
Vencido por Aristonico, c seu prisioneiro, obteve de seus
guardas que o matassem para subtrahir-se ao captiveiro.
Perpcnna, que lhe snccede ( i 5 o ) , apodera-se do príncipe de
Pergamo, morre, porém, sem haver concluído a guerra. A
gloria dotriumpho, que tão justamente lhe era devida, coube a seu successor Manio Aquilio, cuja nnica façanha foi
envenenar as fontes, afim de por esse modo horrível obrigar
35
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algumas cidades a capitularem. O infeliz Aristonico, depoísj
de haver servido ú pompa tr.iumphal de Aquilio , foi estran-|
guiado em sua prisão. O reino de Pergamo foi, com o nome|
de Ásia, reduzido em província romana (129). Roma delle^
destacou a Phrygia, para dal-a a Mithridates V, rei do Ponto,
em recompensa de seus serviços.
Assim achou-se Roma senhora da melhor e mais rica parte ^
da Ásia menor. Esse novo modo de conquistar reinos, pori
meio de disposições testamentarias, tornou-se um dos meios l
mais usuacs de sua polilica: em virtude desse systema , ré- l
clamarão os Romanos, com o andar dos tempos, o Egypto, j
aBilhynia, a Cappadocia , a Cyrenaica, a Paphlagonia e a
Thracia.

§ 4-°—S.1* guerra punica dfy—145).

Depois da victoria deZama, ao dar paz a Carthago, havia
Scipião regulado os interesses desta republica , e os de Masinissa por um tractado summamente favorável a este (200),
mas, desde o anno 199, seguro de ser apoiado pelo senado,
o príncipe Numida ostentou pretenções sobre vários pontos .
limitrophes, pertencentes aosCarthaginezes. Em ig3, apode- ,,
rou-se elle do rico temtorio de Einporias. Onze annos depois, de outra província, cujo nome não referem os historiadores; ao depois, da de Tysca, em 174. Para impedir os
Carlhaginezes de se reunirem a Perseu, Roma finge censurar
as usurpações de Masinissa; commissarios forso mandados á
África: Catão, o principal delles, approva tacitamente o
proceder do ambicioso N u m i d a , e volta para Roma com
intenção de atear a guerra contra Carlhago. Scipião Nasica
consegue adiar por algum tempo a empreza, cujo resultado receiava que fosse funesto para sua pátria. Novas contestações que se originão entre Masinissa e Carthago, em i5s, í
tiverão mais decisivas conseqüências: 3 partidos dividião
Carthago, o romano, o de Masinissa, o nacional. Para desgraça da pátria, os bons cidadãos, apezar da pureza de suas í
intenções, como que nSo erão senão os instrumentos dos
Romanos, a julgarmos pelos passos inconsiderados a que
arrastarão Carlhago , e pela precipitação com que decretarão
o banimento dos parlidistas de Masinissa. Ateou a guerra
essa violenta medida. Reúne o Numida um exercito de 60,000 i
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soldados. Carthago, apezar da defecção de Ariobarzanc,
neto de Sypliax, e rei de uma parle da Numidia, oppõe a
se u inimigo 5o,ooo combatentes, sob ns ordens de Asdrubal.
Dão batalha perto de Oroscopia, c alcança Masinissa uma
vicloria, cujo resultado hc apressar a execução do plano, que
Roma havia concebido para a destruição dessa republica.
Carthago, esperando remover sua catastrophc , desterra os
cabeças do partido patriótico , condcmna á morte Asdrubal
c Carlhalon, seus gencraes ( i ^ 9 ) - Mas, essa baixeza não applacou Roma, nem tãobem as satisfações, que duas successivas embaixadas vierão oíFcreccr ao senado. Utica havia- ,
só dado aos Romanos: um exercito de 80,000 homens hc
mandado â África, sob as ordens dos cônsules L. Mareio
Ccnsorino e Man. Manilio Nepote (148).
Não perdem, porém, ainda os Garthaginczcs a esp-crança
de applacar o senado. Em quanto em Roma uma 5." embaixada declara que Carthago se dá aos Romanos, outros
deputados apresenlão-se aos cônsules, que exigem succcssivamente dos Carlhaginezes Soo reféns, a entrega de
suas machinas de guerra, de suas armas, c o incêndio de
seus navios. Quando, porém, depois de todos esses sacrifícios,
ordenarão-lhe os cônsules que deixasse a cidade, e fosse
estabelecer-se a 8o estádios do mar, tira de sua descsperação, esse povo desgraçado, súbita energia, e dispõe-se
para a mais vigorosa defeza, debaixo do commando de
Asdrubal. Quando os cônsules approximão-se da praça,
vem-se repcllidos, destruídas suas machinas, e parte de sua
esquadra queimada. Um acampamento, formado pólos Carthaginezes em Nephcris, ameaça os Romanos, que só deverão
sua salvação a Scipião Emiliano, que então era tribuno legionario. O cônsul L. Calpurnio Pisão Cesonino , c seu tenente Mancino, mandados á África no anno seguinte (147),
não forão mais felizes do que seus predcccssores. Foi então,
diz Floro, que o nome de Scipião, tão fatal á África, pareceu necessário para ultimar a guerra. Scipião Emiliano só
linha 27 annos, e soilicitava a cdilidade, único cargo a que
sua mocidado podia aspirar, foi nomeiado cônsul (i46). Depois de haver restabelecido a disciplina, reduziu elle Carlhago ás mais tristes extremidades, cortando-lhe todas as
communicaçõos com o interior, e lapando a enlrada do
porlo. Os Carlhaginezes abrirão, sem serprescnlidos, outro
porlo, construirão outra esquadra; a derrota dessa esquadra,
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a tomada de Ncpheris, marcarão gloriosamente o íim doa
commando consular de Scipião. Continuando no anno set-l
guinte, com o titulo de proconsul, elle se apodera do porto, J
e obriga Asdrubal e 5o,ooo Carthaginezcs, que defendem a
cidadella de Byrsa, a capitular, entregando-se á discrição.m
Senhor da cidade, para executar um decreto do senado, ell
a subverteu completamente.
Havia Carthago subsistido j44 annos. O íitn trágico da l
mulher de Asdrubal, que degolou seus dons íilhes, c preci-á
piloií-se ao depois nas cbammas, augmentou ainda o hurrorl
de sua catastropho. Foi a África reduzida em provincia ro-i|
mana. Os dons mais cruéis adversários dessa republicai
não gozarão do expectaculo de sua destruição; Gatão e Ma-:|
sinissa havião, dons aunos antes, terminado suas longas exis-|
tencias.

CAPITULO XV.
(!OBMA g

DOS PIANOS CO*TUA AS «DAS ífESPANHAS ,
CO™
B «liMABCIA.-raTEHIOn B ADMHUSTIUÇAO BK UOMA.

(170 —134).

§ i." — Guerra dos Romanos nas duas Ilesnanhas, tí: a sublevação
do Viriato (170—14<))-

Os snnguiuolentos revezes que soffrcrão os Romanos na
llcspanha, forão a compensação de suas fáceis usurpaç.ões
no Oriente. Cultivada por numerosa e activa população, a
península era rica em rebanhos, e especialmente cm minas
d u ouro e de prata; cila to i , para a avareza dos Romanos,
como forão, para os íiespanhoes do scculo XVI, o México o o
Peru. Mas, os Lusitanos c os Cellibcrios linhão para resistir á seus oppressorcs coragem mais varonil, mais poderosas armas, do que os tímidos habitantes da America.
Nesta épocha da historia romana, o desinteresse de um
Catão, de um Mummio, era virtude ponco commum, e a
mor parte dos prclorcs partia para a Península , com o projecto fixo de enriquecer-se, á custa dos subditos da republica. Forão os Lusitanos os primeiros que não puderão
supporlar essas vexaçõcs, ellcs que, i5 annos antes, se havião sublevado pela ultima vez (170), sob a direccão de um
fanático, chamado Saloadico, Commandados por um chefe,
que lhes mandara Carlhago, ganhão ao prclor Calpurnio
Pisão, que morre no combate, uma vietoria, em conseqüência da qual sublevou-sc toda a llespanha ('54). O cônsul
Fr.lvio Nobilior , enviado ú Citcrior, (juer reprimir os Ccllibcrios; em um combato pouco decisivo perde 6,000 homens, h é depois completamente battido perto dos muros
de Numancia , c hc- lhe tomada Ocilis, praça em que guardava a caixa militar, e as munições dos Romanos (i55).
No entanto, oprctor L. Mummio, aqucllemesmo que devia
;u> depois destruir Corinlho, soílVo; a começo, na Ulterior,
a perda considerável; compcnsa-a, porém, por meio de
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successivas victorias, que lhe merecerão, no anno seguinte,
as honras do triumpho. Successor de Fulvio Nobiíior n oi
consulado, M. Cláudio Marcello reergueu a gloria do nome*
romano, tanto por suas negociações, como por suas armas.-l
Tomou de novo Ocilis, pacificou a província, e fundou Cor-fl
dova. Menos feliz na Lusitânia, o pretor Atlilio viu revol-I
lar-se de novo toda a Ulterior.
Esses repetidos desastres levarão o terror a Roma , onde i
ainda era ignorado o tractado concluído por Marcello; rc-J
cusou a mocidade romana alislar-se na milícia, quando s e i
tractou de organisar um exercito para o cônsul Liciniol
Lucullo , successor designado desse proconsul. Scipião Emi- J
liano fez dcsapparecer esse desanimo, oíícrecenclo seus scr-|
viços, lembra sua devotação, a de seu avô a d o p t i v o e m j
circumstancia análoga. Sabe-se que esse heroe, que crescia i
para a ruína de Carthago e de Numancia, era filho de Paulo*!
Emilio, e que entrou, por adopção, na família do primeiro ;|
Africano. Sem respeitar a paz concluída por Marcello, LMl
cinio Lucullo altaca os Vacccos, passa o Tejo, entra emC
Cauca , de que mata 20,000 habitantes, sem embargo da*"!
capitulação, que havia feito. IntercaCia, outra praça dos
Vacceos, capitula igualmente, mas só se fia na palavra de
Scipião Emiliano, que, no seu assedio, havia mostrado o i
mais brilhante valor. O avaro Lucullo quer, pela tomada |
de Paliaucia, indemnisar-se das riquezas, que lhe não haviao íj
fornecido Cauca e Intercacia. Repoliido, depois de alguns
mezes de assedio, elle cflectua, não sem diííiculdade, sua
retirada para as margens do Douro, c estabelece sons quartéis de inverno no paiz dosTurdctanos. Na Lusitânia, o pretor
Sulpicio Galha, que havia succedido a Attilio , perdeu uma
batalha, cm que morrerão 7,000 Romanos. Entretanto LuCullo, vendo que os Lusitanos, vaidosos de seus triumphos ,
não observavão disciplina alguma, manda contra elles diversos destacamentos, que lhes matão mais de 5,ooo homens. Esses successos animão Galba, que, não menos cobiçoso do que Lucullo, leva a toda a parte a pilhagem e o
incêndio. Us Lusitanos opprimidos implorão paz. Galba
íinge aunuir a seus desejos, sob condicção de viverem pacíficos debaixo da proleccão romana. Cheios de confiança ,
entregão os Lusitanos suas armas, e vão para os lugares,
que lhes sSo determinados; ahi o pretor os manda degolar:
erfto trinta mil. A tamanha carnificina conseguirão alguns

gubtrahir-se; entre elles estava Viriato, que reservava o
destino para vingança dos manes de seus patrícios.

§ a.°—Guerra contra Viriato (i4<)—138).

t

Pastor a principio, depois caçador, e por fim salteador,
Viriato havia adquirido as qualidades necessárias para sustentar contra os Romanos a guerra longa e pertihaz dos
guerrilheiros. Esse gênero de defeza, fundado especialmente no conhecimento das localidades, foi sempre de immeuso
valimento para os habitantes da Península contra os conquistadores estrangeiros. Viriato reanitnou seus desgraçados
concidadãos. Em breve achou-se á frente de 10,000 soldados , com que successivamente derrotou 4 pré!ores romanos,
C. Vetilio (i49) 5 C. Plaucio (148), Cláudio Unimano (Í4?)
c C. Nigidio Figulo (146).
O filho mais velho de P. Emilio, irmão de Scipião Emiliano, Fábio Emiliano, que a adopção havia feito entrar na
familia Fabia , impede emfim os progressos de Viriato
(i/i5). Depois de haver restabelecido a disciplina em seu
exercito, evita esse cônsul os combates geraes; e, proconsul
no anno seguinte, batte o inimigo em muitas occasiões
044).
Virialo sente a necessidade de adquirir aluados, subleva
contra os Romanos os Arvacos, e outros povos da Ccltiberia, de que era capital Numancia. O pretor Quinccio hé
mandado contra o heroo lusitano, em quanto, para combater os Celtiberios , chega a Hespanha o cônsul Q. Cecilio
Mrtello. Em duas campanhas sustenta elie a gloria que
acabava de adquirir na Macedonia, obtém grandes triumphos, mostra grandes talentos, toma Contrebia e Nertobri*
ga. Só lhe restava que conquistar Numancia e Termancia ,
para achar-se senhor de toda a Celtiberia, quando lhe man*
darão um successor, Q. Pompeio Rufo. Irritado de perder
assim a gloria de terminar essa guerra , Melello enfraquece
o exercito romano concedendo licenças, dissipando as munições, e queimando parle das armas (i4§—14 2 )Na Lusitânia , Viria-lo , vencido a principio pelo pretor
Quinccio, recobra a superioridade, e reduz os Romanos a
Iraclarem da retirada com perda considerável (i4*). Ale
cnlao o cabo dos Lusitanos só havia ballido prelores. Em
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i 4 2 > derrotou perto de lírica, na Bélica, o cônsul FaM
Max. Serviliano. Apertado, no armo seguinte, em um desj
filadeiro, do que não podia s a l i i r , Fábio, cnlão proconsulf
ibi obrigado a tractar com o inimigo; dizia o traclado quj
haveria paz onlrc o povo romano e Virialo ( i / ] i ) .
O cônsul Servilio Gcep.iao, irrnao de Fábio, que lhe suc|
cedeu, rompe esse Iractado. por ser ignominioso para
povo romano, e altaca Viriato, que, fiado na fé j u r a d a J
não estava preparado gara a guerra: eíic pede p a z , Coei
pião entra em fingida negociação, rompe-a depois, c
guerra continua. Um cobarde assassinato a termina. Com
prados pelo ouro do cônsul, dons ollieiaes do Virialo deli
golão esse hcroo, que, por espaço de 1-2 annos, killou coni
tra o poder romano (i/io).
Foi preciso mais rima campanha para subjugar os LnsitJ
tanos, cujo ultimo chefe foi um certo Tcriilano. Cucpiãof
vencedor, obrigou esse indigno succcssor de Virialo u cn(
tregar-se com todo o seu exercito; os vencidos são tractadol
com moderação, e olí'ereccu-se-]hes terras longe da pátria]
para nelias residirem: em ) 8 5 , o cônsul Decio Junio Brulç
estabeleceu esses novos subditos de Roma na exlremidadl
opposla da Ilespanha, nas costas do Mediterrâneo, á foz d<>
r i o T u c i a ; elles ala odiíicarão a cidade de Valeucia, quê
ainda hoje existo com o mesmo nome: então iicou pacifill
cada a Lusitânia.
§ 3.°—Guerra de Numancia (i/p—13|).

Provocando a revolta os Arvacos, e outros povos cclli-l
berios, Virialo ateou a guerra de Nmnancia. EsLa cidade J
que Bossuet denomina o segundo terror dos Romanos, Ihe3
resistiu por espaço de 10 annos, e só pode ser destruída!
pela mão daqueile que fé/, baqoear Garftíàgo.
Q» -Cecilio Melello Macodonico havia fuibjugado todas as;
cidades da Celliberia, menos N u m a n c i a e Termancia (i43)-,j
Q. Pompeio lluíb, seu succcssor, veio com reforços consideraveis, que reuniu aos 32,000 h o m e n s , que lhe havia
entregue Mclello. Os Nnmanlinos, cheios de temor, pedirão
paz; teria ella sido concluída, se Pompoio não tivesse cxi-i
gido a entrega de suas urinas. Pensarão elles então em de-l
iendcr-sc , e obrigarão em breve o cônsul a levantar ô
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assedio da praça. Pompeio hé igualmente mal succedido
diante de Termancia; apodera-se, porém, de Lapica T e
volta a sitiar Numancia. Depois de haver gasto toda a estaf go com operações sem resultado ( i / f i ) , hé elle esmagado
f.0i uma sorlida, c convida secretamente os Numantinos a
podir-lhe paz. Estes receião ter de, no anno seguinte, combater um general mais hábil, cedem ao convite, dão dinheiro e reféns, e o tractado se acha concluído.
Popilio succede a Pompeio (i/jo), que leva a infâmia a
ponto de negar a existência desse mesmo tractado, que elle
havia insinuado. A contestação hé subjeita á decisão do sen a d o , que, complice de Pompeio, declara que não houve
capitulação. Esse decreto obriga a Popilio a continuar as
hostilidades, mas, no primeiro anno de seu commando, elle
nada fez de importante, e no segundo, foi derrotado diante
da praça. Seu successor, o cônsul Mancino, mostra-se inda
menos hábil (i38). Battido pelos Numantinos em todas as occasiões, elle se affasta de noite de seus muros, e deixa-se cercar em um desfiladciro, donde só consegue sahir por meio de
uma capitulação tão vergonhosa, como a das forcas caudinas.
Os Romanos a observão com a mesma fidelidade, embora os .
íNumantinos, que sabião qual o valor da fé romana, houvessem exigido que fosse caução do tractado o questor do
cônsul, Tib. Sempron. Graccho. O senado não ratifica a
obra de Mancino, que hé entregue aos Numantinos; igual
teria sido a sorte de Sempronio, se o povo não se houvesse
opposto. Tal foi a origem do ódio desse plebeu, para corn
os patrícios. Os Numantinos tiverão a generosidade de dar
liberdade a Mancino. O cônsul Furio, que tomou então o
commando da Hespanha citerior, escolheu para seus ajudantes Metello e Pompeio, seus capitães inimigos ( i S y ) ,
mas não deixou de ficar em completa inacção, exemplo que
seguiu seu successor, Pisão.
A coragem desses chefes, como a dos soldados, estava
anniquilada, depois das derrotas de Mancino. Emíim, Scip.
Kmiliano, promovido, sem o haver sollicitado. pela 2." vez
ao consulado (i35). achou os negócios da republica no mesmo ponto, ern que, 6 annos antes, os havia achado em frente
de Carthago. Fiel ao mesmo plano, elle restabelece a disciplina, dá forca moral ao exercito com freqüentes escarniuças, aperta a praça, e urge com a fome os Numantinos,
que, prestes a succumbir, escapao ao captiveiro, matando16
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se uns aos onlros. Oito annos depois da destruição de GarthagojL
e de Gorintho, foi Numancia• arruinada. Jngurtha, principejl
nurnida, e o plebeu C. Mario, assignalarão-se neste assedio J
No intanto, Decio Junio Bruto, que desde 109 comman-1
dava na Hespanha ulterior, teve de combater povos valoro-J
sós. Subjugou elle os Gallaicios, que babitavão a parte mais
Occidental da Península, e teve dahi o appellido deGallaico
(i34)- Desde então, toda a Hespanha licou submissa e pacificada. Os Vascões e os Asturios não baviso sido ainda
subjugados; a gloria de os reduzir estava reservada ao Imperador Augusto. Erão clles os avós desses valentes monlanhezes, que devião, na idade media, defender sua independência contra os Árabes, dominadores do resto dai
peninsola.
§ /j. 0 —Lanço (Tolhos sobre o interior do Roma (i5o—155).

Roma estava em termos de pagar tamanhos accrescimosde poder e de riquezas com cruéis guerras civis; mas, a
authoridade das leis Inltava a i n d a , sem quebra, contra a 1
corrupção. Ás concussões, que iao-se tornando freqüentes,
o tribuno L. Culpurnio Pisão oppôz a l e i Calpurnia, c teve:*
dahi o nome de Frugi (100). A lei Didia, entendendo a toda
a Itália as disposições da lei Fannia, tinha por fim refreiar'
o luxo da mesa (i/i4). Fez o tribuno Mummio, contra os
delatores, um rigoroso regulamento, que prohibia accusar
o ausente, em serviço publico, e condernnava o calnmniador a ser marcado na testa com a leltra K. (1/1.2).
O poder paterno conservava-se inteiro, como o prova o
julgamento, pelo qual o senador F. Manlio Torqnato condemnou ao banimento seu íilho, Silano Manliano, convencido
de concussões, durante sua protura d e M a c e d o n i a : era o
respeito filial hereditário nessa família , como a severidade
paterna. O filho de Manlio , não podendo snpporlar a ira de
seu p a i , enforcou-se ( i / f 2 ) .
A aulhoridadc da censura começava a declinar; todavia,
Scip. Emiliano exerceu essa magistratura com rigidez de
dia em dia mais rara. Não dissimulava ellc que os vícios
c o luxo, que linha de reprimir, provinhão do mui grande
poder de Roma; por isso, modificou a formula dos votos,
que se fazião aos Deuses, no fim de cada lustro, para que
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fosse maior, e mais prospera a fortuna de Roma; dahi por
diante, não se pediu mais senão que sem quebra a mau-tivessem ( i 4 4 ) - '^ú então, a eleição dos magistrados era feita
por sulfragios verbaes. Introduziu urna lei do tribuno Gal>iiiio o escrutínio secreto: era dar mais liberdade á escol h a , mas não seria lãobem enfraquecer a obrigação de pro r
ceder com lizura ?
Vinha chegando o tempo, ein que os tribunos, desconhecendo o fim de sua instituição, querendo governar, em, vez
de limitarem-se a vigiar os depositários do poder, ião excitar na republica agitações, que a dcvifio destruir. Tomão
olles (em 142) o direito docximir do serviço militar certo'numero de cidadãos, c prendem os cônsules D. J. Bruto, e P.
Cora. Seipião Nasica, que se oppunhão a essa usurpaçao.
O numero de causas civis e criminacs havia crescido,
não baslavTio para fazer justiça 2 prclores. Por isso, decidiuse que ücarião na cidade todos os pretorcs, designados no
i." anuo de sua magistratura, partindo só no anuo seguinte
para as províncias, cora o titulo de propretores : tinha Roma
então 820,000 cidadãos (i4-5).
Continuou Roma a ornar-se com os monumentos da Grécia. Forão de Corinllio transportados para ella os 4 ca*
vallos de bronze, obra de Lysippo, que inda hoje existem.
Catão, que morreu no armo que precedeu a ruína de Carthago, mereceu, por seus escriplos, um lugar entro os
maiores engenhos de Roma, ioda inculta. Digno precursor
do polygrapho varrfio, foi, a um tempo, historiador, philosopho, orador, medico, agrônomo, tactico, jurisconsullo
e grammatico. Distinguiu-se a família plebéia dos Mucios, por
seus conhecimentos de jurisprudência. P. Mucio Sccevola
cônsul, cm i55, passa por haver sido o autor desse fundo
de experiência, que foi o patrimônio dessa virtuosa família.
P. Licinio Crasso, que inalou-se na guerra contra Arislonico, era jurisconsulto e orador estimado e fallava todos os
dialectcs gregos.
Depois de Fábio Pictor, que viveu no tempo da 2." guerra
p u n i c a , e foi pi da historia romana, Calão, Sempr. Tudil a n o , Ceiio Aulipaler, L. Calpurnio, Pisão e outros occuparao-so com os annacs de Roma ; foi lãobem nessa épocha
quo cessou o collcgio dos pontífices de redigir os annacs
pontifícios.
Acaba aqui o segundo período da historia de Roma: forão,
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nesse íntervallo, reduzidas em províncias romanas, a Siciliall
a Corsega, a Sardenha, a Liguria , a Cisalpina, a Hespauhai
a África, a Macedonia, a Achaia e a Ásia. A lllyria, que desdf
219 estava na dependência de Roma, teve o titulo de prú
vincia em i54, depois da submissão dos Ardyanós,
cônsul Serv. Fulv. Flacco (*).

TEIIGEIRO PERÍODO.

(*} Erão os habitantes dessas regiões realmente subditos de Kouia: suj]
administração confiada a magistrados romanos, a cônsules que liaviãpl
completado o auno de seu emprego , e a prctores aos quaes ficavão SHJÍ
bordinados intendentes ou questores. Estavão esses governadores investido»
do supremo poder civil e militar (causa principal da horrível oppressão q«j|
bem depressa se fez sentir), e soldados romanos residião conlantemente ueaj
sãs províncias.
Essas ricas regiões devião necessariamente ter grande influencia para
augmento das rendas da republica. Roma não era na verdade uma cidadl
como Garthago , essencialmente dependente de suas finanças; mas, o <; quii
librio que nessa parte da administração soube estabelecer he summamentijf
admirável; a ordem a mais exacta nella dominava.
As fontes das rendas (vecllgalia) da republica erão :
I. Os tributos: 1° sobre cidadãos Ilomanos, isto he , contribuições sobro]
as propriedades territoriaes, determinadas pelo senado, segundo a urgência
das circumslancias; no entanto , ficarão por algum tempo suspensas, com§^
desnecessárias, depois da guerra contra Perseu (tGS). 2° os tributos dos ayjl
liados da Itália: parece que, segundo as localidades, havia diversidade dó;
contribuições para esses povos. 5" os tributos das províncias: algumas pa-i
gavão pesadas capitações, outras um imposto sobre as terras, incis todas,
tinhão de prestar freqüentes fornecimentos, já ordinários, já extraordina»
rios, que erão exigidos, tanto para emolumentos do governador,como para
provisões da capital.
II. As rendas do domínio do estado (dgoi' pubticmíj,, tanto na Itália, e
principalmente na Canipania, como nas províncias, sobre o qual se cobrava'
a dizima (decumce)poi: meio de aforamentos de cinco annos, feitos pelosCeri-,
sores.
III. Os rendimentos das alfândegas (parlaria) nos portos e cidades dais,
fronteiras.
IV. Os rendimentos das minas (mclatla), especialmente das de prata daí
llespanha, sobre as quaes devião os proprietários pagar um imposto a®
estado.
V. A taxa dos que passavão do captiveiro á liberdade (aunim vtccsiinarium).
Recolhião-se todas as receitas ao Thesouro do Estado ou (/jttrnriiím). To-1
das as despezas erão reguladas pelo senado, e tão pouco se consultava 0,1
povo a seu respeito, como para os impostos. Os empregados erão os Qucs-1
tores, e seus escrivães (Scriba;), divididos em decurias, e que, embora subal-T
ternos, não deixavão deter grande influencia. Gomo erão permanentes suas!
funcções, tornavão-se indispensáveis aos questores, q u a n d o entravão elíes nol
exercício de suas funcções, c todos os negócios, ou pelo menos todo o expe»
diente, passavão-lhes pelas mãos.

DO SEGUNDO PERÍODO.

Desde o começo das perturbações civis dos Graccbos té a queda
da republica.
(139—30).

CAPÍTULO XVI.
1'KÍMlílRA CflinSA. DOS ESCRAVOS. —~ OS CT.A.CCI10S.
(109-119).

§ i." —Causas internas das perturbações.— i." guerra dos escravos
(109—iS3).

O período, qne resla a percorrer para chegar â queda
ila republica, apresenta uma serie de perturbações internas,
que nem as guerras exteriores podem suspender. He pouco
para Roma ler de luttar contra Jugurlha , contra os Gimbros, contra Mithridates , 'deve ainda combater os escravos ,
seus subditos da Itália , e seus próprios cidadãos. .
Tudo necessitava uma reforma na republica. Favorecida
pelas guerras perpétuas, que havião enchido o período precedente, havia-se a aulhoridade do senado slevado, sem conIrapeso, acima de todos os poderes do estado. O povo havia
perdido parte dos direitos, que os tribunos havião conquistado: as íamilias senatorias, ou consulares, qualquer que
tosse sua origem, íormavão uma aristocracia, cujo poder o
riqueza estavão em revoltante opposição com a situação
miserável e precária das ultimas classes do povo. Uma das
chagas mais profundas do estado era a immensa extensão
das propriedades territoriaes, porque, em todo o tempo, não
havião os patrícios cessado de usurpar o domínio publico,
cm quanto nem um palmo de terra possuiao os plebeus, os
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quaes até haviiio sido pelo senado esbulhados do beneírciq;
das contribuições gratuitas, O mal teria comsigo levado seu
remédio, se aos cidadãos fosse livre entregarem-se, por u:n
salário, ao cultivo dessas vastas propriedades, mas a cobiça
de seus possuidores, para não terem do repartir seus rendiH
mentos com pessoa alguma, e o orgulho dos plebeus, paraj
viverem em sedicioso ócio, occupavão somente no cultivo da
Itália os braços dos captivos. Dahi essa multiplicidade de escravos de todos os olíicios, que nos tempos de socego erão
um elementos sempre aclivos de depravação, porque hé privilegio do captiveiro corromper a um tempo o escravo e o
senhor. De que perigos não estava, poréín, ameaçado o estado, que terríveis reacções não devião receiarseus senhores, j
se acontecesse um dia que tantos homens , destituídos dos j
foros da humanidade, se contassem, c comparassem seu n u-J
mero ao numero de seus oppressores? Dahi a primeira re-;|
volta dos escravos na Sicilia, que tornou-se para os Gracchos;i
um dos mais poderosos argumentos, que íizerão valer contra >;
a injusta distribuição das fortunas romanas, e contra a co-;
bica e o despotismo dos patrícios.
Os Romanos estabelecidos nesta ilha, e os ricos colonos
do paiz, levavãò seus lyrannicos excessos té negar alimentos a esses numerosos escravos, cujos suores tornavão tão!
productivo o celleiro da Itália: o excesso da opprcssão fez
desses J lavradores captivos temíveis guerreiros. Os escravos de Tauromenio dão o signal da revolta, saqueião
Erma (109), escolhem para chefe o Syrio Euno, que íingese inspirado, e toma o titulo de rei. Cleonte, escravo de
Agrigento, a frente de seus parceiros, vem atigmenlar as;
forças de Euno. Quatro prctores romanos, Manilio, Lentulo, Pisão e Hypseo, são por elles derrotados. Debaixo de
suas ordens, Euno vê reunir-se 70,000 hoznens; 200,000 i
escravos percorrem armados toda a Sicilia, que devastão,
e onde commellem horríveis attentados. O cônsul Fulv.
Flacco , collega de Scip. Emiliano, que cercava Numancia,
impede emílm seus progressos. O espirito de rebellião communica-sc aos escravos da Itália. Q. Melello, e Cn. Servilio
Gcepião, fazem sobre elles grande mntança, em Sinuessa e:|
cm Minturnes. Na Sícilia, Calpurnio Pisão obtém, perto de
Messina, vantagem decisiva (i54). A gloria de concluir essa
guerra estava reservada para Rupilio, que succede a Pisão.
Depois da tomada de Tauromenio e de Erma , de que Euno
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havia feito sua praça de armas, o novo cônsul acaba do
exterminar os escravos. Euno, que havia fugido, hé apanhado em seu asylo, lançado n'um cárcere, onde morre de horrivclenfermidade (i55). Rupilio restabelece a paz na Sicilia,
promulgando leis dictadas pela equidade , rnas que não.
forão muito tempo observadas.

§ 2.°—Tribunato clc Tiberio Graccho (i35—i5a).

As primeiras perturbações suscitadas por Tib. Graccho
coincidem com o ultimo anno da guerra dos escravos : Tib.
<! G. Graccho erão filhos de Sempronio Graccho , que mililou com gloria na Hespanha , e que o grande Scipião havia
julgado digno de ser seu genro. Gornclia, mãi delles, dotada
com todas as virtudes de seu sexo, ornada de superiores talentos , e cuja alma enérgica não conhecia senão uma
paixão, vim republicanismo exaltado, nada havia preterido
para a educação de seus fdhos, e do sua filha Sempronia.
Tiberio, de nove annos mais velho do que seu irmão, havia
mostrado seu valor aos olhos do Scipião Eaiiliano, no assedio de Gaiihago: na guerra contra Numancia, elle havia
sido questor de Mancino. A injustiça, que da parle do senado havia soífrido, por causa do Iractado concluído com
esse cônsul, havia inspirado a Tiberio um ódio violento
contra a ordem dos patrícios. Resolveu dar lhe um golpe
decisivo, fa/endo reviver a lei de Licinio Stolon, que prohibia
a lodo o cidadão possuir mais de 5oo geiras de terra.
Nomeado tribuno, no anno mesmo da tomada de Nuiiiancia, elle reproduziu essa lei, de há muito cabida em
desuso; todavia, elle a emendou, propondo junctar lhe mais
25o geiras para cada filho, c indemnisar, á custa do íhesouro,
os cidadãos que tivessem de ceder suas terras. Queria elle
que essas terras fossem repartidas pelos cidadãos pobres , e
que os novos proprietários fossem obrigados a fazel-as cultivar por braços livres, e não por escravos. O senado oppozsó a essa lei, e ganhou para sua causa o tribuno Octavio.
Depois r d e haver inutilmente tentado vencer a opposiçfio
desse seu collega, Tiberio suspende todas as magistraturas,
iecha o íhesouro, reúne as tribus, c faz destituir seu collegíi. Assim foi mortalmente ferida a inviolabilidade tribuni-
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cia. Tendo sido renovada a lei Licinia, para exccutal-a noa
meou-se três commissarios , que forão Tiberio , c seu irmã<f|
Caio Graccho, com seu sogro Appio Cláudio. Por outra
leis, fez Tiberio distribuir pelo povo as riquezas provcnien*!
tes da herança do rei de, Porgamo, diminuiu o tempo dê
serviço militar, o autorisou a appcllacão para o povo da>|
sentenças de todos os Iribunacs. Foi de curta duração d
triumphò de Tiberio. Os patrícios, e os summos-pontifices,
especialmente Scipião Nasica, accusarão-o de aspirar a ty-j
r a n n i a , e bastante impressão produziu no povo essa imjj
putação, para que fosse necessário que Tiberio se defendesse^
6 recorresse a apologias. No fim do anno, elle se offerocd
candidato para novo tribunato: foi esse t> dia que seus inimigos haviao escolhido para dar-lhe a morte. Em quanle
elle tenta fazer-se ouvir, no meio do tumulto, Scipião Nasil
ca, apezar da aulhoridado do cônsul Scn;vola, acommelte,|
á frenlc dos senadores, Tiberio e seus partidários. O tribuno
cahc ao pé da t r i b u n a , com ooo de seus amigos. O povc
em breve se arrependeu de haver desamparado Tiberio. Scid
pião Nasica mereceu geral execração e horror, por haverá
apezar de sua qualidade de pontífice, sido o primeiro quél
derramou, no foro, o sangue romano. Para subtrahil-o aoí
perigos, que o ameaçavão, o senado o mandou para a Asia}|
cora uma missão honrosa. Scipião morreu ao atravessar ai
Grécia, cheio, sem duvida, de remorsos por haver, a ur
tempo, aílrontado a inviolabilidade tribunicia, a authorida-'
de consular, e a moderação a que o obrigava sua dignidade'!
pontifícia.
§ 5." — Perturbações de Roma.—Caio Graccho(i3a—123).
,;

A morte de Tiberio havia abatido, mas não annirjuilado o>;
partido popular; o senado, depois de haver exercido sanguí-j
narias reacçõcs, não tinha conseguido revogar a lei agraria,!
c alô foi obrigado a completar a coinmissão encarregada!
da repartição das terras, nomciando dous novos membros/
que substituíssem Tiberio Graccho e Appio Cláudio. Apoia-f
do e dirigido por Caio Graccho, que, por só ter 22 annos,f
parece dever ficar ainda algum tempo estranho aos nego-íj
cios públicos, o Iribuno Carbáo propõe duas leis, que devem, i
em resultado, introduzir a anarchia no eslado: a primeira,;
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que foi adoptada, admitte, para o voto das leis, o escrutínio
secreto que, 6annos antes, havia sido introduzido para a
eleição dos magistrados, pela lei Papiria. Tende a segunda
a authorisar o povo para, por alguns annos, prorogar um
tribuno em sua magistratura. Fal-a rejeitar a influencia de
Scipião Emiliano, que, de volta de Numancia, approveita-se
habilmente da popularidade, que lhe dá sua gloria: não
tarda, porém, esse varão illuslre em incorrer no desagrado
do povo, por haver approvado o assassinio de Tiberio. Carbfio, Gaio Graccho e Fulvio Flacco, commissarios para a
execução da lei agraria, tractão de cumprir seu mandato. O
senado approveita algumas difficuldades, que a esse respeito
se originão, para tirar-lhes seus poderes. Cada dia hé marcado por um, novo attentado dos tribunos. C. Atinio Labeonte manda precipitar da rocha Tarpeia o censor Metello
Macedonico, que o havia expulsado do senado. Impede outro tribuno esse assassinio; Atinio se desforra, confiscando
os bens de Metello, e faz promulgar uma lei, qne dá aos
tribunos assento no senado ( i 5 i ) .
No entanto, C. Graccho prosegue na execução da lei agraria. Scipião Emiliano, qne se lhe oppunha, foi achado morto
em sua cama, e ninguém duvidou de que fosse victima do
ódio de Carbão e de Flacco; suspeitas correrão té contra C.
Graccho e sua irmã, Sempronia, mulher de Scipião, que não
era por elle amada; sendo assim esse attentado uma vingança igualmente domestica e política (i3o).
Havendo na Sardenha rebentado uma revolta, foi C.
Graccho mandado como questor do cônsul Aurélio (127).
Nesse cargo, mostrou elle taes talentos administrativos, tal
desvelo pelos soldados, que ainda mais querido se tornou
do povo. No entanto , propondo o cônsul Fulvio que se
concedesse o direito de cidadãos a todos os Italianos, que
não tinhão parte na distribuição das terras, havia semeiado
germens de sedição em toda a Itália. Fregellas, que deu o
signal, foi completamente arrazada pelo pretor Opimio, e
essa façanha, ou antes essa terrível vingança, retardou (*)
por algum tempo a guerra social (de 126 a 92).
(*) Os antigos abreviadores, e os modernos compiladores da historia romana , não conhecerão a importância desse acontecimento, mas Cícero, cujos escriptos revelâo em tantos pontos o segredo dos negócios de Roma, não
teve duvida em proclamar Opimio o salvador da republica 1 : L. Opimius qui
[irailor et cônsul maximis rempiMicam perículis liberarat, diz elle na invecliva contra Pisão (XXXIX): depois, na defeza de Cn. Plancio: Opimiumservalorem ipsum rfipub/icae fX/WOTJ.
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O segundo anno da queslura fio C. Graccho eslava noncluido: o senado quer inda delô-lo na Sardenha, com dl
titulo de pro-questor. Elle volla para Roma, e sollicila oi
tribunalo, O senado o accusa de liavcr deixado, sem ]icen-|
ca, seu general, c fomentado a revolta de Fregellas. Caio
repelle essas accusações, Lê nomeiado tribuno, continua e
desempenha todos os projectos de seu irmão. Não satis-i
ieilo com renovar a lei agraria, ellefaz ordenar, por diversas
leis, a venda do trigo' ao povo, por baixo preço, o estabelecimento de muitas colônias, a prohibição do perseguir criniinalmenle um cidadão, sem precedente authorisação de
um plebiscito, e a de chamar á novos cargos o magistrado
que o povo houvesse deposto.
Continuando no armo seguinte como tribuno ( i a 5 ) , elle
concebe o projeclo de erigir a ordem eqüestre cm corpo
político, capaz de equilibrar a importância do senado, e
nesse projecto, confere elle aos cavalloiros a administração
da justiça, té então uma das altrihuiçãcs dos senadores..;
Propõe igualmente conferir n todos os povos da Itália o direitos dos cidadãos romanos, liiníim . além de muilas colônias
na Campania, fã/, votar uma para Carlhago. Seu poder hé
immenso; arbitro do governo de Roma e das províncias,
simples tribuno, só apparece cm publico, rodeiado de numeroso séquito de clientes, de artistas, de lilteralos; toma
a direcção dos trabalhos públicos, ediíica celeiros, faz cons;
truir estradas, eni uma palavra, hé rei. Não podendo resistir-lhe abertamente, recorre o senado ao artificio, e contra
elle suscita o tribuno Livio Druso, que chega a contrapesar
a influencia de Caio, propondo, de accordo com os patrícios,
leis inda mais populares que as delJe. Sentindo diminuir seu
credito, Caio encarrega-se de pessoalmente levar uma colônia
para Carlhago.
De volla a Roma, sollicita um novo iribuiiato: o cônsul
Opimio, seu pessoal inimigo, lenta revogar muitas de suas
leis. Para defendel-as, Caio, simples particular, recorre ás
armas. Vencido no motim que suscita, manda a um de
seus libertos, que o mate: morrem com elle 0,000 partidários seus. Foi muito mais completa, muito mais sanguinária esta vicloria do partido aristocrático, do que a que
havia alcançado contra o mais velho dos Gracchos.* A lei j
agraria ficou inteiramente abolida (122).

— 131 —
§ 4«° — Guerras dos llomanos na Gallia , na D ai macia, &c., durante as
perturbações dos Gracchos (126 — 118).

Os Romanos estavão senhores da Gallia Cisalpina, havia
-o annos j quando, pula primeira vez, passarão os Alpes, e
levarão suas armas á Gallia Transalpina, para combater os
Oxibios e os üeceatas, povos de origem ligurc, que havião
atlacado os Murselhezes, esses aluados dos Romanos, fieis
desde o reinado de Tarquinio Antigo. O cônsul Opimio, que
terminou gloriosamente para os Romanos essa guerra, não
deixou estabelecimento algum no paiz (i55). Vinte oito annos depois, outros povos ligurcs (fjs Voconccs e os Salyanos) (*) tendo de novo altacado os Marselhezes, mandou o
senado, para combalc-los, o cônsul Fulvio Flacco (iíi6). No
anno seguinte, voltou elle Iriumphanle. C, Sextio, seu successor, desleixa os ullimos golpes sobre os Salyanos, e pela
fundação d a cidade de Alx (AquiK Sexlifje), forma o primeiro estabelecimento dos Romanos, além dos Alpes (r 2/1).
Teve, depois delle, Domicio Ahenobarbo de comballer os
Allobroges, os Arvernios, que havião abraçado o partido
dos Salyanos, e muito maior ardor mostrarão nessa guerra
os Arvernios, por saberem que havião seus emulos, os Eduenses, abraçado a causa dos Romanos. Fábio Máximo, em 121,
recebeu o nome de Allobrogico, por causa de urna victoria,
que sobre os povos desse nome alcançou. Eulão, toda a porção da Gallia, que corresponde á Provença c a uma parle
do Delphinado, foi reduzida em província romana (119).
Dons annos depois, o cônsul Q. Mareio Rex, fundando a cidade de Narbo-Maximus (Narbona), estabeleceu nesta região
o que Cicero chama a guarda avançada do povo romano, e
seu baluarte contra os Gaulczcs.
Seis annos antes, Q. Cccilio Mctello havia subjugado as
ilhas Raleares ( i a 4 ) . Nessa expedição, não teve por fim esse
cônsul senão adquirir o cognome de Ralearico; fundou na
ilha de Majorque duas cidades, Palma c Pollencia, que povoou com Hespanhócs.
No anno 118, urna feliz campanha do cônsul Metello Calvo contra os Dalmalas deu-lhe o appellido de Dalmalico.
(*) Uma parte da antiga Ligaria eslava situada além dos Alpes, *', ate era;)
"» Ligures da Gallia Cisalpina originários de um lugar da Gallia Trimsalpiua,
'•linmado igualmente Ligiiria , e que se exteudia desde o Vif té O Kbodano,
Os Salyanys e us Yocynces, lazião delle j parte.
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CAPITULO XVII.
GUERRA DE J U G U R T H A . — M A I U O E SYLLA. — G U E R R A C O N T R A OSJj
CIMBROS , OS TEUTÕES, CtC.

J 2 . " GUERRA DOS ESCRAVOS.

(lig—lOl).

As guerras que são assumplo desle capitulo, tem de particular o haverem, embora terminassem com gloria para
os Romanos, exercido sobre a constituição romana , c sobre
a liberdade publica, mais funesta influencia do que as mais:
perigosas innovaçõcs, introduzidas pela ambição ou imprudência dos demagogos. A conquista da Numidia, o extermínio dos Gimbros e dos Teutões, menos contribuirão para
o augmento de Roma, do que para a ruina de sna liberdade.,
tornando nimiamente poderoso o capitão, que tanto por sua
habilidade aulitar ^ como por sua popularidade , conseguiu livrar Roma e a Itália de tão terríveis inimigos, como
o forão Jugurlha o Africano, e os bárbaros do norte. O
exemplo de Mario será em breve seguido por Cinna, Carbão
e Sylla. Não serão mais, dahi em diante, os generaes da republica senão cabeças de partidos políticos j e os soldados
de seus exércitos mostrarão menos amor á pátria, do que
ao seu commandante, para os quaes será indifíerente combater contra seus compatriotas, ou contra extrangeiros, com
tanto que tudo fosse licito á sua indisciplina, tudo prodigalizado á sua insaciável cobiça.

§ i.° —Guerra contra Jugurtliá (119—106).

O rei da Numidia, Masinissa, havia deixado três filhos
Micipsa, que lhe succedeu, Gulussa e Manastabal. Micipsa,
cujo pacifico reinado prolongou-sc té 119, teve dons filhos,'
Hiempsal e Adherbal, e instituiu a ambos por seus herdeiros, e con j lindamente com elles, seu sobrinho, Ju^urtha,
filho de^Manastabal. Este ambicioso joven toma, pa^a com
seus primos, tom de superioridade; Hiempsal irrita-se,- Jugurtha o manda matar, e toma-lhe seus estados. Adherbal

i
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vein implorar a prolecção do senado, acha, porém, onmipotente em Roma o partido de Jugurlha, e o assassino
obteffl parte dos estados de sua victima (i i 7). Jugurtha invade, pouco depois, os estados de Adherbal, obriga-o a encerrar-se em Cirla, sua capital, e o reduz pela fome a entregar-se , e o faz morrer em tormentos, na presença dos
conimissarios romanos, entre os quaes se achava Emílio
Scauro, personagem consular, e príncipe do senado (n5).
O assassinio de Adherbal subleva o povo romano: cedendo
á publica indignação, de que era órgão o tribuno Memmio,
manda o senado contra Jugurlha um exercito ás ordens
do cônsul Calpurnio Pisão Beslia, que para seu lugar-lenenle
escolhe Scauro. Elles começfio a guerra com vigor, mas o
Numida consegue corrompel-os, e comprar-lhes a paz. Ale
então Scauro hayia resistido á corrupção, mas desta feila,
diz Sallustio , a quantia foi tal, cjue o venceu (112). O tribuno Msmmio impede o senado de confirmar o tractado, e
cita Jugurtha para comparecer ante o povo romano. Memmio
lhe dirige o interrogatório, outro tribuno, porém , Bccbio,
vendido aO príncipe, usa de sua prerogativa para prohibir-lhd
que responda. Em quanto reside em Roma, Jugurtha manda matar seu primo Massiva, filho de Gulussa , e retira-se
enlão exclamando: — O' cidade, tu estarias vendida, se
achasses comprador (111).
Esse novo crime clamava vingança: o cônsul SpurioPosUnnio Albino hé immediatamente mandado á Numidia,
com seu irmão Aulo, mas, ou por impcricia, ou por corrupção, um deixa fugir o príncipe Numida, o outro deixa-se
por elle vencer, e o exercito romano passa por baixo do
jugo (i 11).
Em Q. Gecilio Metello acha emfim Jugurtha um adversário inaccessivel á corrupção (no). Depois de haver restabelecido a disciplina em seu exercito, o cônsul ganha a victoria de Muthul, e toma Vacca , mas hé vencido diante de
Zama. No segundo anno de sou commando, emprega clle
contra Jugurtha a pérfida política de que este dava exem i
pio, c corrompe Bomilcar, confidente desse príncipe, que
lhe persuade que compre a paz, entregando suas armas c
seus lhesouros. Quando, ao depois, Metello intima ao príncipe, que tãobem se entregue a si, o Numida continua as
hostilidades : mas, nem os grandes talentos militares que desenvolve , nem sua alliança. com Boccho, impedem o cônsul
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de vencel-o (109). Havia elle coroado suas façanhas CO
a tomada de Thala, e obrigado seu adversário a ir fora <
seus estados, implorar o soccorro dos Gctulos: ia MelelloJ
concluir a conquista d a l V u m i d i a , quando succedeu-lhe no*
commando, seu lugar-tenente, C. Mario, que a facção poJl
pular acabava de elevar ao consulado (108). Natural de ArM
pino, de família pobre, mililou Mario pela i." vez debuixoi
das ordens.de Scipião Emiliano; escolhido para tribuno J
tornou-se popular por seu ódio contra a aristocracia , e potj
sua ingratidão contra o soberbo Metullo, seu patrono. Fre<
quentemenlc contrariado pela opposiçâo dos patrícios, quan ;
do sollicitava as magistraturas curues, esse orgulhoso plebeil
jurou-lhes implacável ódio. Lugar-lcuente deMetello, Adiando mal de seu chefe, adquiria elle partidários no exercito,
sua popularidade deu-lhe os suüragios dos comícios. Suáj
elevação ao consulado foi uma revolução que abalteu o po;
der da aristocracia. Era a primeira vez que um homem dt
tflo baixa origem elevava-se a esta dignidade, accrescendo
a esta consideração, o funesto golpe dado na constituição doa
estado, pelo novo cônsul, que só com plebeus orgariisa seta
exercito (*). àSe Mario havia mostrado a mais odiosa indole|
para com seu protector Metello, mostrou elle contra Ju
gurtha todos os talentos de um exímio capitão. Elle apo
derou-sc successivamente de Gapsa, de Mulucha , e depois;
habilmente ajudado por seu queslor, L. GornelioSylla, vcn-1
ccu elle os dons reis, em duas acções diversas, no espaço;
de três dias. Destro negociador, Sylla quer induzir Boccho,
a entregar-lhe Jugurtha; Ibrão-lhe, porém, necessárias lon-|
gás negociações, para fixar as irresoluções do rei da Mau|
rilania. Até o nltimo momento Boccho lluctüa incerto, se;
entregará o Numida ao Romano, ou Sylla á Jugurlha. Pon
íim Jugurlha foi entregue, e assim indirectamente roubouj
Sylla a seu general a gloria de concluir a guerra da NuJ
mídia. Essa foi a origem do ódio, que depois rebentou!
entre Sylla e Mario. Jugurtha levado para Roma, orna a
Iriumpho de seu vencedor, e soüre morte mui barbara. At,
parte da Numidia, mais próxima á província de África, hói
reduzida cm província romana: cabe a Boccho aquelles dos:
estados de Jugurlha, que se achavão próximos á Mauritânia.)
(*) Era a constituição romana , diz Montesquicu, fundada sobre o princi^
pio, que só devião ser soldados aquelles que tinhãu bastantes bens da fortuna
para afiançarei!) seu procedimento.
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foi- o resto da Numidia repartido entre Hiempsal e Mandrestal, netos de Masinissa (loG).

§ a.° — Guerra contra os Scordiscos, os Cimbros, Te.ulõcs etc.
(i i5—102).

Em quanto Roma, depois de haver junclado a Gallia Cisaipina á todas as suas conquistas, mandava para elh uni
prelor, teve que combater os Scordiscos, nação de origem
celtica, que estava estabelecida nas margens do Danúbio,.
nos confins da Thracia. O cônsul Porcio Calão, que pretende obstar á seus progressos na Macedonia, deixa-se por
elles vencer, e hé o único que escapa ao combate ( i i 5 ) .
üs bárbaros são detidos perto das costas do Adriático , e
depois successivamente vencidos pelo Cônsules C. Cecilio,
Metello Caprario ( i i 4 ) e M. Livio Druso (i i5). Dosde então não occupão mais os Scordiscos as armas romanas.
Muitas outras nações celticas, cujos nomes são inda ignorados pelos Romanos, ameacavão com perigos reaes Roma
r. a Itália. Erão os Cimbros, vindos, na opinião de Slrabo,
do Jutlaud, e das regiões visinhas do Baítico, c segundo
uma opinião, que Plutarcho refere, espalhados desde esse
mar té os Palus-Meotidcs. O movimento que então ílzerão
dles de Oriente para Occidente, e q u e , segundo a opinião
do Hccren, foi motivado pela guerra de Mitliridates contra
<>s Scythas, deu lugar á uma grande emigração de povos,
que percorrendo o Danúbio , se dirigirão para a Gallia. Desde o anno i i 4 > derrotarão elles, perto de Norcia na Slyria,
<> cônsul Papirio Carbão, que morreu no combate. Elles
virão juuclar-sc-lhes, no espaço de 4 annos, os Teutões, povos da Germania septentrional, osAmbrões, povo gaulez,
inteiramente b á r b a r o , e os 'figurinos da Helvécia. Essas
hordas bellicosas tentarão a conquista da Gallia romana.
O cônsul M. Junio Silano, o primeiro que se oppoz a seu
projecto, foi por elles derrotado ( n o ) ; seu successor, M.
Aurélio Scauro, teve igual sorte (109). O cônsul L. Cassio
Longino combale os 'figurinos, no paiz dos Allobroges,
hé vencido e morto, e seu lugar-tenente, C. Popilio, para
salvar os destroços do exercito romano, subjeita-se a passar
pelo jugo (108). No auno seguinte, o cônsul Q. ServilioGrepião
"larcha para Tolosa , que os Bárbaros havião feito sahir da
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allianca romana ; uma traição entrega-lhe a cidade, que 59
queia, sem exceptuar nem mesmo os thcsouros sagrado
(107). Corno proconsnl, tem Coepião de aceitar por collcgf»
o cônsul Cn. Mallio Máximo, mas, a desintelligcncia que sfl
introduz em meio delles, perde-os a ambos. Os Cimbros«
os Teutões, os Tigurinos e os Ambrões, vencem-os pertOT
de Granja; morrem na batalha 80,000 Romanos; estava per-,
dida a republica, deveu ella sua salvação ao inexplicavefl
partido, que tomarão os rebeldes de se dirigirem para o$;
Pyrcneus, em vez de cahir sobre a Itália, consternada corri
a derrota dos cinco cônsules. No entanto», o cônsul Ruliliojfl
collega de Mallio, arma a mocidade, e forma novos soldados!
Mario foi então o nnico recurso da pátria r estava elle ainda
então occupado com Jugurtha, foi nomeiado cônsul, apozar
de auzente, um anno somente depois de seu primeiro con-«
sulado: assim foi duas vezes infringida a lei. Depois de haver*
feito sua entrada triumphante em Roma, parte Mario par»
a Gallia; passão-se dous annos sem que veja ellc apparece™
os Bárbaros. Em vez de os ir acometter na Hcspanha,!
rmproga esse tempo (em que foi elevado pela 5.' vez ao
constihdo) a disciplinar seu exercito, subjeitando-o aos
mais rudes trabalhos, occnpando-os com cavar um canal
sabido do Rhodano, e chamado Fossa M ariana.
Nesse intcrvallo Sylla, que servia ainda debaixo de suas!
ordens, havia balt.ido os Tectosages, povo das visinhanoas
de Tolosa (io5), havia igualmente levado osMarses, tribn
germânica, á abraçar o partido dos Romanos. Repellidoáí
da Ilospanlia pelo prelor Fulvio, e pelos Geltiberios, vemíl
os Cimbros retinir-se aos Teutões na Gallia. Instigado peloj
tribuno Saturnino, o povo confere, pela 4-* vcz ° consula
do a Mario (io3). Dão-lhe por collega Q. Lutacio Catulo |
a quem se deu por subordinado Sylla , que havião desgosta
do a ingratidão e cinme com que lhe pagava Mario seu:
serviços. Os Bárbaros scparíio-sc de novo; os Cimbros ten
lão invadir a Itália, entrando pelos Alpes Orientaes; o
Teulõcs e Ambrões, dirigem-se para a Liguria, e desfila
dianle do acampamento de Mario, que debalde provocãft
para o combale. Durou G dias essa passagem. Usando dej
p r u d ê n c i a , Mario os acompanha té as immediaçõcs de Aix,
e em dous combates, que tem lugar no espaço de três dias,;
extermina complelamente Teutões e Ambrões. No an
seguinte passão os Cimbros os Alpes noricos e o Adijn,

proconsnl Lutacio Catulo que vigiava essas passagens retirase para o Pó. Mario, pela 5." vcz cônsul, juncta seu exercito ao de seu collega, dá-se urna batalha nas immediações
(]t! Verceil. Os Cimbros soífrern nesse combale desastre igual
ao que um anuo antes haviSo soffrido os Teutões. Fica pertencendo a Mario toda a honra desta ultima vicloria, bem
que principalmente a Catulo, ou antes a seu lugar-tenente
Sylla, devesse ella ser atlribuida. A llalia c a civilisaçuo
antiga estavão salvas (loa),

§ 3.» — Segunda revolta dos escravos da Sicilia (io5 —loa).

Vinte e sete annos depois da primeira revolta dos escravos
da Sicilia,, as clamorosas injustiças do prelor Publio Licinio
iVerva íizeríio rebentar nova revolta nas immediações de
Syracusa (ioã), no momento da guerra dos Romanos conl i a os Cimbros e Teulões. Os escravos tomarão para rei
um certo Salvio, de origem italiana , que recebe o nome de.
Tryphon. Mostra a principio esse caudilho muita actividade, vence perto de Murgancia o exercito de Licinio Nerva,
e apodera-se de Triocales, praça mui bem fortificada, onde
estabelece a sede de seu governo. Triphon tinha então debaixo de seu commando perto de 5o,ooo homens. Entretanto, os escravos dos arredoros de Segesla e de Lilybéa
corrião ás armas, debaixo das ordens de Athenion, que
se atreve a sitiar essa praça, ante a qual tinhão, na primeira
guerra punica, ficado 7 annos os Romanos. Havia elle a
principio tomado o titulo de rei; cedendo, porém, ao interesse commnm, veio elle collocar-se debaixo das ordens
de Tryphon. O pretor Licinio Lucullo, depois de haver dissipado na Itália igual reunião de escravos, passa para a.
Sicilia, e der rota, perlo de Triocales, Alhcnion e Tryphon.
Este ultimo foge vergonhosamente, c morre no anno seguinte (ro4). Athenion, que o substituo, apodera-se do acampamento do pretor C. Servilio, hé rcpellido diante de Messina,
e toma Macella. Toda a Sicilia hé devastada pelas depredações dos escravos: emfim, em quanto Caio Mario, em seu
quinto consulado, exterminava os Cimbros, terminava o
outro cônsul, Man. Aquilino, com um só combate, a guerra
dos escravos. Athenion morre na batalha , da própria mão
do cônsul; os mais rebeldes acabão ou pelo ferro, ou pela

_
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forno, e junta á precedente, custou essa guerra a vida a
de escravos ( 1 0 » ,

g /f.,» —Sfidicções pwocadas por Apuleio Saturnina, tis a guerra
eocial (101—92).

Em sen primeiro consulado, e no sen proconsulado, haviíj
Mario junclado á republica í\ Numidia, e parto da Mauri-í
tania:" cm seus quatro consulados seguintes, havia salvado
Roma do furor e barbaridade dos Cimbros c Tenlões. O
merecimento de tamanhos serviços foi eclipsado pelas pé-]
rigosas perturbações, que marcarão seu sexto consulado. L,|
Apuleio Saturnino, demagogo frenético, era, havia 5 annosi
o instrumento de sua criminosa ambição; Saturnino, inij!
migo do senado, que o havia excluído de seu seio, havia-stl
ligado a Mario, para vingar-se desse insulto. Sendo tribunotl
do povo, havia-lhe elle feito conferir seu quarto consulado.»
Por fingida modéstia, Mario mostrava rifio sollicitar os votos
populares. Saturnino, para melhor occultar que com elle
obrava de acordo, lança-lhe em rosto, com muita acrimóffl
nia, ser um mau cidadão, que rejeita o poder, quando afjl
pátria em perigo reclama seus serviços, e o povo dá senfj
votos a Mario. Dous annos depois, aspirando a um scxtcjl
consulado (101) o vencedor dos Cimbros, não linha maill
temível competidor, do que Metello o Nmnidico, e parál
vencel-o, preciso era que continuasse Saturnino a ser t r i - j
b u n o : já nove candidatos havião sido eleitos , já os votog:|
ião dando o décimo lugar a Nonio, quando Saturnino, aju<í
dado pelos satcllites do Mario, mata esse competidor, e no J
dia seguinte, esse feroz demagogo hé tnmultuariamente 1 ,]
eleito. O novo tribuno faz cora que seja ordenada a dis-Jl
Iribuição das terras de que os Cimbros se havião apoderado,!»
e que Mario havia-lhes tomado. Molello, o tmico dos sena4i
dores, que não quer jurar obediência a essa lei, hé destcrl
rado. Chegado o momento de designar os cônsules para ò;
anno seguinte, quer Saturnino que seja eleito o prelor Glau-f
cio, complicc de todos os seus crimes; sendo, porém, do'»
receiar que Menimip lhe fosse preferido, Saturnino livra-sel
dellc iTÍatando-o. Esse ulluno attentado excedeu toda a|
medida; compartindo a indignação publica, o senado próJ|
inniga a formula—-caveant cônsules, —Mario decide-se en?!l

Ião a castigar seus próprios complices. Salurníno, Glaucio
e seus satellitcs são por elle sitiados no capitólio, para onde
se havião refugiado. Apertados pela sede, cSles se cntregao,
o morrem ás rnüos do povo. ToJas as leis do Saturnino são
abolidas , a exccpcao da condemnácão n desterro , pronunciada contra Metello. Esse respeitável patrício só foi 'chá- 1
irsado para Roma iSmczcs depois, e seu filho mereceu o
appelüdo do Pio pela perseverança com que solliciloa essa
<>raC!i. Toda a população da Itália foi esperar ao caminho
o illustro desterrado. Mario, que se tinha em vão opposto
á sua volta, partiu para a Ásia, afim de não ser tcslerounhii
tio triumpho de seu antigo bemfeitor, de quem se havia
declarado inimigo (99).
No anno mesmo da volta de Melello, o cônsul Didio foi
combatei1 na ííespanha os Celtiberios, de novo revoltados,
depois da retirada dos Cimbros. Levou ellc 5 ailnos para
pacificar a província. Sob suas ordens servia então Serlorio, tribuno legionario,. Ptolcmeu Apiao, rei da Cyrenaica,
toado deixado por testamento seu reino aos Romanos, im-1
poz o senado a seus habitantes um módico tributo, e deixou-os governar-se por suas próprias leis (97). Sylla, inand:ido como prelor para a Ásia (92), restitue ao throno de
Cappadocia o rei Ariobarzanes l, que Mithridates-YI Eupator, rei do Ponto, havia dcsthronizado. Sylla, recebeu
lãobem unia enihíiixada do rei dos Parlhas, que pedia para
ser admitlido na ailiança dos Romanos.
M. Antônio e L. Valcrio Flacco assignalão sua censura,
excluindo do senado M, Duronio, que, sendo tribuno rio
anno precedente, havia feito cassar a lei tendente a moderar as defpszas da mesa, sob pretexto de mostrarem a ferrugem de mui rude, e selvagem antigüidade (98). O senado
|;rohibe por um.decreto os sacrifícios humanos. Os cônsules
Licinio Crasso e Macio Scouvola, para impedir as usurpações
do dirciío da cidadão romano (gti), fazem um regulamento,
ouo irritando os italianos, torna-se uma das causas da guerra
social. O virtuoso Scoovola, profundo jimsconsulto, havia-se
tornado celebre cm soa pretura, pelo vigor ccta que havia
reprimido as cxacções dos collectores de impostos, na Ásia.
Ü pretor Sempronio vVsellio tractou igualmente, por «ma
patcrnal administração, de cicatrisar as chagas daSicilia;
rnas, os cavalleiros romanos, revestidos do duplico direito
de julgar j e de cobrar os impostos, laltavão com muita vau-
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tagem contra a influencia de alguns magistrados virtuoso™
O senado estava, de algum modo, debaixo de sua influencia,!
pelo abuso que commetlião na composição dos tribunaes,
fazendo servir o poder exorbitante desse privilegio, para sar
lisfazer suas vinganças pessoaes. Ellcs condcmnão, como|
concussionario, a Piulilio, personagem consular, cujo crime
único era haver ajudado Screvola na nobre empresa de co-j
hibir as extorsões. Um dos accusadorcs desse homem virfl
tuoso era Apicio, que os excessos de suas despczas de mesa'
haviao tornado famoso. Puililio dcsterrou-se voluntarianienlej
para a Ásia, onde o receberão como um libertador (90). Osi
censores L. Licinio Crasso e €n. üomicio Ahenobarbo pro-(
hibirão o exercício do magistério aos sopbistas gregos, q u oi
ensinavão os jovens Romanos a abusar da palavra. A clo-j
quencia romana começava então a nascer. Os Gracchos ha-J
vião sido grandes oradores, cxcedião-os, porém, na opiniãoj
de Cícero, Marco Antônio e Licinio Crasso, o primeiro avô,!
o segundo pai de um dos triumviros, e tãobcm Sulpicio!
Galba, que na guerra que fez aos Lusitanos mostrou tanta
impcricia, quanta crueldade.

§ 5." — Tribunal» de Livio Druso. — Guerra social (91—Sy).

O tribuno Livio Druso, filho daquelle que, o senado havia
opposto a Caio Graccho, abraçou, como seu pai, os interesses dos patrícios. Restituir ao senado as altribuiçõcs judiciarias, que os Gracchos haviao transferido para u ordem
eqüestre, levar a 600 o numero dos senadores, sendo metade delles escolhidos na ordem eqüestre, conceder o direito
de cidadão a todos os Italianos, taes forão os vastos projectos desse tribuno. Era igualmente descontentar a um tempo
os cavalleiros, lirando-lhe o poder de julgar; o senado avil-i
tando sua dignidade, pela introducção simultânea de 5oo ;
membros; emílm, o povo romano, igualando-lhe os aluados.
Assim Livio Druso não conseguiu senão reanimar o fogo,
que „ desde os Gracchos, havia ficado encoberto. Os alliados, irritados pela opposição violenta que soffre a proposta,
que lhes diz respeito, tomão as armas; Druso, causa de todas essas perturbações, morre assassinado, c esse crime hé •
attribuido ao cônsul Mareio Philippe, ao senador Servilio
Coepião c ao tribuno Vario. Todas as leis de Druso íicilo

r evogadas.

Restiluidos ao poder de julgar, os cavalleiros
citão ante seu tribunal os pcrtidistas do desgraçado tribuno.
Aurélio Coita , um delles , desterra -se voluntariamente. O
velho Emílio Scauro, príncipe do senado, vence Vario, seu
accusador, pela energia de sua defeza, e M. Antônio, por
sua eloqüência. Em Roma, o partido de Druso estava dissipado; não desistirão, porém, os povos da Itália de reivindicar com as armas na mão a execução das promessas que
lhes elle havia feito: formão uma confederação, que apresenta em j . " linha os Marscs, osPiccntinos, os Marrucinos,
os Frontanos, os Samnitas; cm 2.% os Hirpinos, os Apulios
e os Lucanios (91). Tomando por metropoli Coríinio, no
paiz dos Pelignos, os aluados estabelecem um senado, e
jiomcião dons cônsules, Pompedio Silon c Afranio. Para
lazer frente a tantos inimigos, Roma multiplica exércitos e
gcneraes. L. Júlio César e Cn. Pompeio Strabo, Porcio Cal ã o , pai de três varões insignes, Murena, Metello Pio, Scrlorio e Sylla, dislingucm-se nesta guerra. Mario não sabe
sustentar a gloria de seu nome; talvez que dentro d'alma
desejasse elle, camponez de Arpino, o triumpho da causa,
contra a qual combatia. Do lado dos aluados, distinguirãosc Pompedio e C. Papio. Uma victoria ganha no Piceno (90),
a tomada de Aculo por Pompeio Strabo (89), a de Boviano,
e duas batalhas ganhas contra os Samnitas por Sylla, forão
os mais decisivos acontecimentos desta ensangüentada lulla.
Depois da morte de Pompedio, a guerra l.ornou-se languida.
A concessão do direito de cidade, á principio aos aluados
ííeis (os Uinbrios c os Latinos), c que, pouco depois, se estendeu u todos os mais aluados, para os quaes forão organisadas 8 novas tribus, levou os Italianos a largar as armas.
(89). Todavia, eslavão ainda cm campo algumas facções de
Samnilas c de Marses. Havia sido mortífera a guerra social;
nella morrerão mais de 5oo,ooo guerreiros. As cidades de
Ocriculo, de Griimenlo, deFcsnla, deCarsioli, de Reate,
de Nnccria , de Picencia, forão incendiadas: a pacificação
que concluiu essa guerra produziu não menos fatal alteração na constituição do cslado. Apezar do cuidado que
se leve, de não admittir os suílragios das novas tribus, senão depois de dados os das 55 antigas, a influencia dos cidadãos que as compunhao não tardou que se não fizesse
sentir, pela facilidade com queprestavão seu appoio ás novas
facções. Roma era o thealro do quotidianas scenas sanguino-

-m lentas. O prelov A. Sempr. Asellio foi assassinado em uieiò^i
da praça publica poí usurarios, cujas extorsões queria ré-* i
primir. Esse crime ficou impune. Pode-se crer, que foijf
nessa occasião que o tribuno M. Plancio Sylvano fez passaia lei sobre a publica violência, de vi publica. O senado ré-1'
cobrou parto do poder judiciário, cm virtude de oiilra lei'
do mesmo tribuno , pela qual devia cada anno escolhcr-se<
para juizes i5 cidadãos, tirados indislinctamente da ordem
dos senadores, da dos cavalleiros, e dessa classe de plebeus,
que se denominava a cios tribunos do ihcsouro (89).

CAPITULO XVIIL
«OERRA CIVIL DE SYLLA E MARIO.

PRIMEIRA GUERRA C O N T R A

1V1ITIIR1DATES. — P I C T A D U R A , A B D I C A Ç Ã O E MORTE DE

§ i.o—Rivalidade de Mario e Sylla.—Proscripções de Mario, sua
morte (89—88).

Durante a guerra social, o ódio secreto que, de há muito,
dividia Sylla e Mario, tinha tido tanto maior augmenlo
quanto mais subida consideração havia adquirido aquelle,
ao tempo que decrescia a deste. A primeira occasião que se
apresentasse bastaria para atear a guerra civil: deu-a a
guerra contra Milhridatcs, de que íbi encarregado Sylla
que, apesar das intrigas de Mario, havia sido eleito cônsul.
Mario se colliga com o tribuno Sulpicio, para arrancar ,o
commando ao cônsul. Sulpicio, por uma lei favorável á anarchia, dissemina os novos cidadãos, e os libertos nas 35
tribus antigas. A assembléa popular assini composta approva,
no meio de criminosas violências, um plebiscito que confere
a Mario o commando do Oriente. Sylla, que já estava na
Campania á frente de suas legiões, volta para Roma , onde
entra sem lhe obstar a resistência de Mario e de Sulpicio.
Elle abate a democracia, conferindo ,?,o senado a iniciativa
das leis, e restabelecendo o voto por centúrias ., para todas
as deliberações populares. Mario, Sulpicio, 0 9 do seus complices são declarados inimigos públicos; Sulpicio hé entregue'
por um escravo, e sua cabeça exposta na tribuna do l oro,
Mario foge de lloma. Preso nos panes de Minlurnes,, hé
entregue aos magistrados dessa aldeia, que o condemníio á
morte: mas, um só olhar, uma só palavra do vencedor dos
Gimbros, dcsarmão o executor da sentença. Dão-lhe os habitantes de Mintnrncs um frágil batei, com o qual vae desembarcar próximo ás ruínas do Carthngo. Repcllido pelo
pretor de Utica, refugia-se COEI seu filho adopüvo, Mario,
nas ilhas visinhas do liltoral.
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O funesto exemplo que havião dado Mario e Sylla, dei
ligar-se mui pessoalmente os soldados, teve cm breve imi-<;
tadorcs. O proconsul Cn. Pompeio Strabo fez assassinar noa
Piceno por seus soldados o cônsul O. Pompeio, seu parente,!
que o vinha substituir. A facilidade com que Sylla, a frente!
de um exercito que lhe era devotado, se desembaraçava d
chefes da facção contraria, parece que o fez esquecer que l
não basta isso para anniquilar uma facção. Por mais adequa- f
das que fossem as medidas que adoplou, a elevação de
Cinna ao consulado foi um erro de que a Itália devia sen-1
lir-sc muito mais do que Sylla mesmo. Quanto sangue não •
teria sido poupado, se não houvesse, fora de propósito, que-i
rido Sylla popularisar-se ! Fogoso partidista de Mario, Cinna f
com sua influencia ergue o partido democrático, e desde
que Sylla para ir combaler Milhridates deixou Roma, tentou
esse demagogo restabelecer a lei de Sulpicio, relativa aos
novos cidadãos. O outro cônsul, Octavio, sustentado pelo
senado e os antigos cidadãos, oppüe-se a 1 essa medida, <i
depois de snnguinolento combate, consegue expulsar de
Roma C i n n a , que o senado despe da dignidade consular,
substituindo-lhe Cora. Merula. Cinna recruta um exercito
na Campania, chama Mario , e os outros,banidos. Mal defendida pelas tropas de Octavio,. de Pompeio Strabo e de
Melello Pio, reduzida á fome pela tomada de Ostia, Roma
abre suas portas a Cinna, a Mario, a Carbão e a Sertorio,
que a silião com quatro exércitos. Ella hé entregue ao saque,
e torna-se theatro de horríveis matanças. Octavio, o orador
Marco Antônio, o senador P. Crasso, Lutacio Catulo, Cornelio Merula entrão no numero das victimas. Sylla, sua
família , seus sectários são proscriptos, em quanto está clle
ganhando viclorias para a republica. Sertorio, lugar-tenente
de Ginna, hé o único que mostra tal ou qual moderação, e
protege Roma contra os satellites de Mario. Cinna e Mario
sabem de novo eleitos cônsules; este morre 17 dias depois
de haver tomado posse de seu sétimo consulado (i5 de janeiro, 86). L. Valerio Flacco, que lhe hé substituído, publica uma lei que perdoa 5 quartos das dividas, em quanto que
o senado aulhorisa a alteração das moedas. Esperava-se ainda
remediar a falta de dinheiro, causada pela guerra civil, e pela'
perda da Ásia ; mas essas imprudentes medidas produzem o
eífeito contrario. Dest'arle, o terror que lhe inspirava Sylla
precipitava a facção dominante a adoplar recursos violou-

.cimos que faziâo com que todos os bons cidadãos dese• «sem â volta desse general, que inda não havia manifes[Ido suas cruéis inclinações. O brilho de suas victorias
contra Mithridates contribuía também para o fazer considerar como a única esperança da pátria.

g •>.." — MUhridates. — i.« guerra dos Romanos contra esse príncipe
(iai-85).

Mithridates VI, appellidado Eupator, rei do Ponto, devia,
vm um reinado de mais do meio século (121—64), levar
seu império ao mais alto grão de poder, e com elle snccumbir. Forno clle e Annibal os maiores inimigos de Roma (*).
Seu p a i , Milhridates V, Evergeto, havia sido aluado dos
Romanos, e depois da derrota de Aristonico de Pergamo,
deu-lhe o senado a Grando-Phrygia. Durante sua minoridade, ameaçado pela avidez de seus tutores, viu Mithridates tirarem-lhe os Romanos essa mesma província. Dahi
seu ódio contra clles. Alguns annos depois, pensando já em
levar a guerra á Itália pelo norte, fez alliança com os Sarmatas, e até com os Germanos, que habitavão nas margens
do Danúbio (110). Ao depois invadiu a Paphlagonia, de
accordo com Nicomedes II, rei de Bithynia; mas obrigou-o
o senado a largar essa província. Tornando-se mais tarde
suas pretcnções sobre a Cappadocia um motivo ds contestações entre elle e Nicomedes II, teve de sustentar novas
discussões com o senado. Então Sylla, propretor na Cilicia,
achou meio de subtrahir essa província a Mithridates, pondo
no throno da Cappadocia Ariobarzanes I (92). Depois da partida de Sylla, Milhridates excitou Tigranes, rei da Armênia,
seu genro, a expulsar do throno Ariobarzancs, em quanto,
por morte do Nicomedes II, prestava elle seu apoio a Sócrates Chrosto, filho desse príncipe, o se apoderava da Paphlagonia. Nicomedes e Ariobarzancs são restabelecidos por
delegados do senado romano. A Ásia parece pacificada, mas,
desde o annoSS, as hostilidades começadas contra Mithridatcs, por Nicomedes instigado pelo senado, dão lugar á pri(*) Diz, acerca desse príncipe, M. Heeren :—Teve elle o titulo de grande , com tanto direito quanto teve nos tempos modernos Pedro I. Qnasi em
Indo parecerão-se esses heroes uni com outro, excepto em que um foi
desgraçado.

49
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meira guerra ao rei do Ponto contra os Romanos. Depoij
de haver ajudado Tigranes a apoderar-se outra vez da Cap
padocia , Mithridates entra na Bithynia á frente de 290,00
homens, desthroniza Nicomedes, batte os 5 pequenos COINJ
pôs de exercito, a que commandão os commissarios romano*
L. Oppio, Man. Aquilio e o proconsul L. Cassio. Cahem os
2 primeiros em poder do rei do Ponto, e morrem no meii
de supplicios, depois de haverem soffrido toda a casta de ultrages. APhrygia, a Mysia, a província da Ásia, a Lycia,
a Pamphylia, a costa da Jonia, em uma palavra, toda a Ásia
menor fica subjugada por Mithridates. Depois dessa rápida
conquista, manda degolar 80,000 ou 120,000 Romanos; todos
quantos existião nessa parte do mundo, forão por sua ordem,!
no mesmo dia, na mesma hora, exterminados. Só na ilha
de Cos forão elles poupados. Em Epheso, Rutilio, que constantemente se havia opposto ás extorsões dos colleclores de:
impostos (publicani), por amor de suas virtudes, foi prote-í
gido. L. Cassio achou asylo entre os habitantes deRhodes,;
que, com os de Magnesia, forão os únicos Asiáticos fieis aos!
Romanos. Mithridates foi pessoalmente sitiar a capital do
Rhodes; mas forão seus attaques rcpellidos, em quanto
Archelau, um de seus mais hábeis generaes, subjugava com
incrível facilidade Athenas, e a mor parte da Grécia. Felizmente para os Romanos, Bruto Sura , pretor da Macedonia,
deleve os progressos dos generaes de Mithridaterna Thessalia e na Beocia.
Foi então que Sylla com 5 legiões chegou á Grécia, para
a qual havia Mithridates mandado mais dous exércitos, além
do de Archelau (87). O proconsul sitia Athenas, defendida
•inutilmente por esse general, toma-a depois de um assedio
de 10 mezes, e faz horrível matança. Nunca, depois de
Xerxes, tamanhas calamidades havia soíTrido a Grécia: erão
cm parte devidas á necessidade que tinha Sylla, proscriplo
cm Roma, de manter-se com os recursos do paiz. Elle
ganhou ao depois, apesar da superioridade do numero dos
inimigos, a batalha de Cheronca contra Archelau e Taxilo,
e a de Orchomenes, contra Dorilau, a quem se havia reunido Archelau com os destroços de seu exercito. A Grécia
c a Asia-rnenor declarão-se contra Mithridates, que manda
Archelau pedir paz. Sylla não se mostra longe de concedel-a;
como, porém, quer impor ao rei do Ponto condições muito
pesadas, a negociação foi iniproficua.
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NO entanto Cinna, cônsul pela 5.a vez com Papirio CarJíão , havia , contra Sylla e contra Mithridates , mandado um
novo exercito, debaixo do mando do proconsul L, Valerio
Flacco, que foi assassinado em Byzancio, por seu lugartenente C. FlavioFimbria (85). Este ultimo, precedendo Sylla na Ásia, persegue Mithridates, obtém algumas vantagens,
quasi que o faz prisioneiro em Petania, cidade do reino de
Pcrgamo; mas Lncullo, almirante de Sylla, deixa de propósito fugir esse príncipe, para quem tem de no futuro set1
lão terrível adversário.
Milhridalcs pede ao vencedor de Orchomenes uma conferência , que tem lugar cm Dardano, cidade da Troada.
Sylla nüo cede condicção alguma, o rei do Ponto só alcança
paz entregando todas as suas conquistas, todos os seus vasos,
Ariobarzànès hc restiluido ao throno de Cappadocia, c Nicoinodes III ao de Bithynia. Concluída a guerra cxtrangeira,
Sylla persegue e alcança na Lydia Fimbria que, desamparado por seus soldados, recorre ao suicídio. Sylla impõe &
Asia-menor enormes tributos, permitte a suas tropas inteira
iicenciosidadc, porque dellas carece para a guerra civil, deixa
a Ásia arruinada por suas extorsões, sem embargo de ver que
comerão já amcuça-la os restos das esquadras que o rei
do Ponto havia sacrificado (85).

§ 3," — Sjlla, sua dictaturra , sua morte»

Em quanto Sylla, que teria podido opprimir Mithridates,
havia deixado incompleta a ruína desse príncipe, afim de
i f em Roma vingar-se de sons inimigos, a facção democrática, que abi dominava, apressava-sc de approvcitar-se das vantagens de que desde a morte de Mario estava de posse. Erão
Cinna c Carbão os cabeças desse partido, mas não tinhão a
força precisa para conter a ferocidade dos que o compunhão.
A ordem, que Sylla havia restabelecido em Roma, no tempo
de seu consulado , tinha desapparecido; reinava a mais barbara anarchia , de que Cinna mesmo devia de ser victima.
Nomeando-se cônsul pela o.a vez, tomou clle por cplléga
Carbão (85) : irritado pelas cartas ameaçadoras do vencedor
do Mithridates , pretende marchar contra elle, c leni sorte
igual á de Valerio Flacco; seus soldados rcsistezn a suas orilens, o joven Çn. Pompeo o desampara, e suas tropa* o

— 148 —
assassinão. Cinna acabava de dar sua filha cm casamento
esse Júlio César, que em breve tornar-sc-há tão celebre.
Carbao, único cônsul, decide o senado a receber corno publico inimigo Sylla, que marcha contra Roma; mas nenv
esse cobarde demagogo, nem o estúpido Norbano, nem o!
joven C. Mario tem bastante influencia ou talento para!
supprir a falta de Cinna.
Á sua chegada a Itália, Sylla derrota o consttl Norbano
na Campania (84), e attrahc para suas bandeiras lodo o
eXercito do outro cônsul, Corn. Scipiao Asiático. Melello Pio,,
e a seu exemplo toda a nobreza, toma o partido do Sylla. l
IVo entanto, o filho de Pompeio Strabo, Cn. Ponipeu, simples cavalleiro romano, tendo apenas de idade ü5 annos,
recruta por authoridade própria 5 legiões no Piceno, ganha ;
varias vantagens contra as primeiras partidas consulares, |
i az passar para suas bandeiras um novo exercito, que havia
alistado o cônsul Scipiao, e vai juntar-se a Sylla, que lhe dá
o titulo de impcrator.
Depois de vencido por Pompeu, volta Carbao para Roma,|
onde pela 4." vez he nomeado cônsul, c obtém por collcga
Mario, que de seu pai adoptivo só linha o nome e a cruel-J
dade. Ambos concordes rcnovão as proscripções. Damasip-1
pó, prctor de Roma, era o executor dellus, e fez morrera
quantos senadores inda existião em Roma, amigos da lei cm
da moderação, e entre elles o sunimo-ponlifice Q. Sccvola, i
Carbao Arvina, próximo parente do cônsul, P. Antistio, so-H
gro de Pompeu etc. Sylla, por toda a parle vencedor, quer l
pessoalmente, quer por seus generacs, liga á sua causa os l
povos da Itália, dando-lhes os direitos de cidadãos. Só lhe falia
marchar conlra Roma: Mario pretende embargar-lho, c dá-,t
se então a batalha de Sacri-Porta. Em quanto Mario vencido se refugia cm Prencstes, Poncio Telesino, á frente dos;!
í>amnitas, que desde a guerra social não havião largado as f
armas, ousou disputar ao vencedor a entrada de Roma, e
a porta coluna foi lheatro de um novo combate. Telesino j
morreu quando a victoria parecia decidir-se em seu favor, ;
e o feliz Sylla entra cmfim cm Roma. A' matança de 6 a í
7,000 prisioneiros no campo de Marte succedc a proscrip-|
çao dos parlidislas de Mario. Cada dia publica-se a lista de|
nomes dos que Sylla vota á morte: não só seus inimigos;:
pessoaes, senão lãobein os inimigos de seus sectários sãoí
proscriptos; a avidez, inda mais implacável do que a viu-
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<z;ança, continua a mortandade; entre os sicarios distingue-se
Catilina. Cinco mil cidadãos são lançados nas listas falaes,
César era um delles, mas Sylla deixou-se dobrar em seu
favor, bem que nelle visse muitos Marios. No entanto, Lucrecio Ofélia, lugar-tencnte de Sylla, sitiava cm Prenestes
Mario, que desesperando de salvar-se, reccorrcu ao suicídio.
Doze mil Prenestinos forão mortos por Sylla, que tomou
então o titulo de Feliz. Ponipeu submetlia a esse tempo a
Sicilia, mandava prender na ilha de Cossura o cônsul Carbao, e ordenava seu supplicio.
Sylla fez se nomear pelo povo dictador por tempo indeterminado (82); era uma dobrada infraceão das leis, porque só um dos cônsules linha direito de nomear para essa
magistratura, cuja duração não podia exceder a 6 mezcs.
Podia-se então olhar essa magistratura como uma novidade ,
porque havia 120 annos que não era ella preenchida (*). Desde que 110 coração dos Romanos linha a ambição substituído
o amor do bem publico, tinha parecido perigoso conferir a
um homem tamanha authoridade.
Depois de haver tríumphado, por amor de suas victorias
conlra Mithridales, Sylla occupou-se com restabelecer a ordem no estado: afim, porém, de o alcançar, elle quer
pôr-se a salvo de qualquer resistência, c promulga uma lei
que ratifica todos os seus actos passados e futuros. A liberdade dada a 10,000 escravos dos proscriplos, c o estabelecimento em Ioda a Itália de colônias de veleranos, asscgurão
ilida melhor sua omnipotencia. O poder judiciário resliluido
ao senado, o legislativo tirado aos tribunos, a lei, que regula
a ordem em que se devem sollicitar as magistraturas, rcslabelecida, c sellada com o sangue de Lucrecio Ofélia; limitada a authoridade dos governadores das províncias, e cohibidas suas extorsões; protegida a segurança individual conlra os assassinios e os envenenamentos; a dignidade do direito
de cidadão romano mantida por prudentes reslricções á
concessão desse direito, taes forão os regulamentos que sua
prudência oppôz ás desordens anniquiladoras do estado. Elle
eleva a 8 o numero dos prctores, c a 20 o dos questores.
Augmenta o collegio dos pontífices, e dos agoureiros, completa o senado, fazendo cnlrar nelle õoo cavalleiros, cinfim
(*) O ultimo dictador havia sido Cn. Servilio Gemino, nomeado em 202,
no XVII anno da 2.» guerra punica, para presidir aos Comícios consulares; Sylla foi u z3 dictador da republica.
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augmenta o circuito de Roma, honra unicamente reservada
a quem havia exlcndido os limites do império.
Essas leis, essas importantes providencias, sem fallar
alguns regulamentos sumptuarios, tornão Sylla digno de inv)
portante lugar entre os mais sábios legisladores; mas, sabenJ
do regular o estado, não sabia ellc regular-se a si mesmo j
escravo de suas paixões, elle violava habitualmente t o d , ,
pudor, assim como toda humanidade. No entanto, um joven
plebeu de Arpino , M. Tnllio Cícero, levantava uma voz generosa para defender Roscio Amcrino, herdeiro de um dos
proscriplos, c o ávido Crasso enriquecia-se com os despojes
dos outros.
Senhor de Roma e do Oriente, Sylla não linha poder ai-1gum sobre a Hespanha, em que sustentava Sertorio o par-<
tido de Mario, nem sobre a África, em que dominavão Cnj'
Dornicio Ahcnobarho, genro de Cinna, e Hiarbas, rei dcá
uma parte da Numidia. Sobre o primeiro desses, ganhai
Pornpeu decisiva victoria, o vencido morre no combate jl
igual he a sorte de Iliarhas, e seu reino hé dado aHiemp*|
sal. Depois dessa campanha, que só dura 4o dias, Pompeui
começa a excitar o ciúme de Sylla, que no entanto lhe|
consente o triumpho, e dá-lhe o appellido de Grande (81)
Murena, que Sylla linha deixado na Ásia, altaca as f r - . ^
leiras do Ponto, toma algumas cidades da Cappadocia, dtr;|
contra Mithridales batalha pouco decisiva; mas com uniíiri
só palavra obriga o diclador a seu lugar-tenente a terminar
a guerra (84—81).
Depois do haver, durante dous annos, exercido a dicladura, Sylla abdica espontaneamente, e se retira para Cumas
iiaCampania, onde morre dous annos depois, de horrível
enfermidade, fruclo de seus deboches: homem extraordina- 1 '';
rio, cuja ambição criminosa teve tantos imitadores, cuja!
magnânima abdicação não serviu do lição para ninguém.
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CAPITULO XIX.
DESDE A MORTE BE SYLIA TÉ O PRIMEIRO TIUUMVIRATO,
(79—60),

§ i.° — Guerra civil de Lépido.—Perturbações intestinas: n tribunato
recobra suas attribnifões (79—71).

No ultimo anno da vida de Sylla, o cônsul Emilio Lépido tinha formado o projecto de reerguer o partido de Mario.
Sob pretexto de pedir a volta dos proscriptos, e a restituição de seus bens, elle queria destruir as leis de Sylla. Tinha
por apoio o favor dos aluados, a quem promettia restitnir
ns terras que o dictador lhes havia tirado. Lépido teria sem
duvida precipitado de novo Roma nos horrores da anarchia,
se tivesse habilidade igual á sua audácia (79). Mas achou
em Lutacio Catulo, seu collega, um adversário firme e corajoso. Receiando ver de novo arrebentar uma guerra ao
mesmo tempo civil e social, o senado obrigou os cônsules
a jurarem que se não armarião um contra o outro. Lépido
obteve o governo da Gallia Narboncsa e um exercito. Esquecendo seu juramento, na occasião dos comicios, o deitando M. Bruto em sua província com um corpo de tropas,
ellc marchou para Roma, afim de pela violência alcançar
novo consulado. Adiou-se a eleição, nomearão-se inler-reis,
o deu-se ao proconsul Lutacio o illimitado poder que conferia a formula Caveant Cônsules, Baltido perto da ponte
Milvia, sob os muros de Roma, depois na Etruria perto de
Cora, por Calulo, a quem o senado havia unido Pompeiij
Lépido refugiou-se na Sardcnha, onde morreu de desgosto.
No intervallo que correu entre as batalhas de ponte Milvia
c de Cora, Pompen tinha ido para a Gallia Cisalpina combater Marco Drnso , lugar-tenenle de Lépido ; sitiou-o cm
Modcna, obrigou-o a entregar-se, e o mandou matar. Perponna reuniu os destroços do exercito de Lépido, c refugiou-se para a Hespanha , onde Serlorio sustentava o partido
do Mario, Persuadidos de quo estava a republica na situação
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de um doente, a quem nada he de tanta necessidade como
descanço, concederão os vencedores uma amnistia, e cous
rarissima nas perturbações civis, essa lei de esquecimento fof
respeitada. No entanto, Pompcu que, apesar das ordens J
Catulo, não havia querido dissolver seu exercito, teria podi
excitar nova guerra civil, se não tivesse achado cm que occu*
par suas tropas indo para a Hespanha, onde Metello Pio
combatia Sertorio (78).
Por dons annos Roma não soffreu perturbações, té que o
tribuno Sicinio pediu a abolição da lei de Sylla, relativa ao
tribunato. Sustentava-o César, então simples tribuno militar;
e que, desde sua volta para Roma, não tratava senão dtí
reanimar o partido de Mario. O cônsul G uri fio oppôz-se coni
toda a sua força á proposta de Sicinio, que morreu assassina?]
do. Foi esse crime inútil: logo no anno seguinte, o cônsul
Aurélio Coita viu-se obrigado a abolir a disposição da lei
Gornelia, que excluia dos cargos curues os que havião sidol
tribunos. Queria com essa concessão satisfazer por algum!
modo ao povo, que a fome opprimia , em conseqüência do
haverem opparecido piratas da Cilicia, em todos os mares,
da Grccia e da Itália. A administração vigilante de Cícero J
questor em Lilybca, contribuiu para o aílivio do povo romano, sem sobrecarregar os habitantes da Sicilia (76). Ccsai
continuava a adquirir popularidade, não beneficiando, mas
adulando a multidão. Mostrou-se-lhc o povo agradecido de
o ver nos funeraes de sua tia Julia, viuva de Mario, atrever^
se elle a apresentar a imagem do vencedor dos Cimbros.,
Animados no entanto por um primeiro triumpho, os tri-^
bunos, c entre ellcs L. Quinccio c M. Lollio Palicano, pé-,
dirão a completa revogação da lei Cornejia, acerca do tri-^
bunato; a questão prolongou-se por 6 annos; então Pompeu,*
nomeado cônsul, de volta da Hespanha, pareceu deixar a®
máximas de Sylla, c os interesses do senado; e restiluiu ao
tribunalo todos os seus direitos (71).

§ 2.°— Guerra de Sertorio (85—71).

Um só homem havia resistido á fortuna de Sylla, era Ser-l
torio, republicano sincero, igual de Mario cm talentos mili-J
tares, seu superior por immensas virtudes, dignas de outroj
theatro, que não o da guerra civil. Apenas Sylla attrahiu|
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sob suas bandeiras o exercito de Scipi&o Asiatitío, sentindo
a impossibilidade de resistir-lhe ha Itália, Sertorio retirouse para a Hespanha, cujo governo lhe havia sido confiado
(85). Resolvido a reerguer o partido de Mario, ganhou
a aífeição dos habitantes por sua moderação e seu desinte-^
resse. Sylla mandou contra elle Annio e um exercito. Tendo
sido assassinado Livio Salinator, que defendia as passagená
dos Pyrineus, Sertorio viu-se obrigado a retirar-se para á
África, onde ficou alguns annos, e cujos mares percorreu.
Em breve chamao-o a península os Lusitanos, que o escolhem para general. Esperavão elles subtrahir-se sob suas'
ordens ao dominio romano: aceitando porém esse titulo,
Sertorio não cuidava senão em trabalhar a prol de Roma,
que via reunida toda em torno de si, representada pelos
proscriptos. Trazia da África cerca de 5,ooo guerreiros
de sua escola; derão-lhe os Lusitanos 47>ooo soldados. Com
esse exigüo exercito lultou elle oito annos contra os maiores
generaes romanos, tendo sob suas ordens 120,000 legionarios. Ao saber de seus progressos, Sylla manda para combatel-o o filho de Metello Numidico, Metello Pio, que passava
por habilissimo capitão; mas, em següimento de uma campanha, na qual seu adversário o havia esmagado, evitando
combater, viu-se Metello obrigado a levantar o assedio cie
Leucobriga, e a chamar em seu soccorro L. Manilio, que'
commandava na Gallia cisalpina. Sertorio venceu igualmente
esse general, obrigou-o a retirar-se para Herda, tomou toda'
a Gallia Narboneza, e toda a província romana té os Alpes,
cujas passagens occupou. Juntando ao esplendor das victorias hábeis negociações, elle assegurou-se da dedicação'
e fidelidade dos Hespanhoes por sua humanidade e pelo
cuidado com que os adextrava na disciplina romana. Não
duvidou igualmente illudir a credulidade desses bárbaros,
dando-se como tendo relações com os Deuses,, por intermédio de uma corsa. Cheio de amor para Roma, até com-'
batendo contra ella, conservava suas instituições no seu
arraial. Havia formado um senado de 3oo membros,
dê que sahião os lugaivtenentes e os questores que sertião
debaixo de suas ordens: nenhum Hespanhol tinha comníando em seu exercito; queria que sempre fosse romana a primazia. A derrota de Lépido augmentou as forças de Sertorio.
Perpenna vencido por Pompeu, retirou-se para a Hespanha
com os destroços de seu exercito: pretendia elle fazer sepaj,
80
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radamenle guerra a Metello; obrigarão-o porém, seus pr<
prios soldados, a unir-se a Serlorio, e essa affronta num
Perpenna perdoou ao heroe (79).
Pompeu seguiu de perto Perpenna áHespanha. De viagem;<j
conquistou elle com sua presença a Narboneza , o sublevotu
contra Sertorio alguns povos hespanhoes; alFectando des-1
prezar seu adversário, gabou-se de obrigai-o a levanlar p]
assedio de Laurona. Sertorio puniu sua presuinpção, ganhan-j
do-lhe importante victoria. Uma victoria de Metello contra
Hirtuleio abriu a seguinte campanha; pouco depois, Hercnnio
e Perpenna são batidos por Pompeu, perto de Valencia; mas,
Sertorio, que nunca foi pessoalmente vencido, ganhou con4
tra Pompeu uma batalha, que teria sido decisiva, se Metelloj
não tivesse chegado opportunamente para salval-o. Unidos;
os dous generaes, ainda assim acharão Sertorio invencível.
Melello por fim consegue vencel-o, e tão vaidoso se mostrou!
por tal successo, que tomou o titulo de imperator, e consen-,
tiú que lhe prestassem honras divinas. Pompeu, nesse mesmo
combate, e as tropas de seu commando havião sido repellidas,
Sertorio tem em breve reparado seu desastre, recrutado um
novo exercito: novos perigos o esperão; Metello põe a prêmio sua cabeça (75).
Durante duas admiráveis campanhas, o novo Annibal illu-,
âiu todos os esforços de seus inimigos: reduzido á ultima
extremidade, já Pompeu fallava de voltar para a Itália. Foi
então que Mithridates, rei do Ponto, mandou uma embaixa-,
da a esse chefe de partido, que mostrou todo o orgulho de
um cônsul romano, nessa negociação, cujos resultados fbrão
de bem pequena importância.
Podia-se ainda pôr cm duvida senão decidiria a fortuna,
que Pioma estava no arraial de Sertorio. c os rebeldes na
cidade. Mas, em quanto, para impedir Pompeu 'de vir-lhe
roubar a direcçao da 5." guerra contra Mithridates, mandava o cônsul Lucullo os soccorros que pedia, quotidianas
trahições enfraquecião o partido de Sertorio. Esse varão
illustre acabou pof fim assassinado em um jantar, e Perpenna, seu algoz, que se àtlreveu a substituil-o, perdeu
tudo por sua incapacidade, e pela aversão que a todos os
Hespanhoes inspirou seu altentado. Para esmagar semelhante
adversário, bastou que Pompeu se apresentasse. Desamparado por seus.soldados, Perpenna cahiu no poder de seu adversário , que o mandou matar. O vencedor honrou-se quei-
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mando» sem lê-los, os papeis de Serlorio. Assim, pela trahir;,o de um homem, concluiu-se essa guerra, que por tantos
ãnnos occnpou os melhores exércitos romanos. O feliz Pompeu , que nunca teve a gloria de alcançar a mais pequena
victoria contra Sertorio, só teve, para colher os fructos do
crime de Perpenna, de castigar esse cobarde.

§ 3."—Sublevacão dos gladiadores e dos escrai-os.—Sparlaco (70—71).

A guerra dos escravos e dos gladiadores, que seguiu de
perto a de Sertorio, foi quasi tão perigosa como essa para
JÀoma , tanto pela proximidade de seu thcatro, e pela coragem com que a humanidade ultrajada procurava vingar-se,
quanto pelos grandes talentos de Spartaco, que a havia emprehendido. Os combates dos gladiadores, introduzidos em
Roma no começo da primeira guerra punica, forão bem depressa para o povo o mais agradável dos espectaculos, e por
isso tomarão os costumes dos Romanos um caracter de
ferocidade, ao tempo que suas conquistas na Grécia e no
Oriente davão-lhes instrucção e luzes, que devião produzir
clleito inteiramente diverso. Esses combates não haviíio sido
a principio senão um dos ornatos das pompas fúnebres; ao
depois em todas as festas, c até nos banquetes intervierão,
<; não tinhão os ambiciosos, para captar a publica benevolência, meio mais seguro do que oíFerecer-lhes na arena
luttas ensangüentadas (*).
Os cidadãos opulentos mantinhão tropas de gladiadores,
com o nome de família, e alguns as alugavão. Era immenso
o numero desses infelizes, e Roma, para castigo de tão atrozes divertimentos, devia ver reuniões de gladiadores triumphar
de seus exércitos consulares.
Sparlaco, natural da Thracia, tinha servido aos Romanos
i'm um corpo de auxiliares de sua nação. Desertou para
pôr-se á frente de um corpo de salteadores, foi preso, e levado para a Itália, onde sua altura o fez reservar para o ollicio de gladiador. Encerrado em Capua, em uma prisão de
(*) Cícero ín Plson i'ulla de Goo alijados do povo romano, quePisiio, sendo proconsul, mandou a seu amigo Glodio, então edil, para ornato dos
jugos que devia elle oüerecer ao povo.
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escravos, pertencente a um Cn. Lentulo, resolveu quebrai^
seus ferros, e chamar á liberdade .seus companheiros. 01
momçnto parecia favorável, a guerra occupava longe dei
Roma seus melhores generaes, suas melhores legiões; Me*J
tello Pio e Pompeu na Hespanha contra Sertorio, Lucullo
contra Mithridates no Oriente. Um traidor revela a conspiração, na qual entrão mais de 200 gladiadores. No momento em que o vão prender, Spartaco foge com 74 dos mais^
resolutos; as únicas armas que tinhão erão foices, facas e
espetos. Tal foi o começo de uma sublevação que por 5
annos poz em perigo Roma e a Itália !! Rodeiados de todos
os lados no Vesuvio, fogem por um precipício que parecia
intransitável, e precipitando-se inesperados no acampamento
do pretor Appio Cláudio Pulcher, derrotão suas tropas. Sobe
seu numero a 10,000, e talão a Campania: Gora, Nuceria,
Nola são levadas a ferro e fogo. Não hé mais feliz do que
Appio o outro pretor Varinio; as derrotas successivas de
seus lugar-tenentes, Furio eCossinio, são o prelúdio do
desastroso combate em que perde Varinio suas tropas, suas
bagagens j seus cavallos, e até seus feixes de pretor.
Os escravos devastão Nares, Popliforme, Mel apunta e Thu-|
rio, cidades da Lucania; debalde tenta Spartaco inspirar
alguma moderação no meio da desordem, nada podem a
razão e a authoridade sobre espíritos irritados por uma longa
oppressão: 70,000 soldados marchão debaixo de suas ordens; l
mas Spartaco não se illudia acerca de suas forças; não;|
pretendia luttar com o poder romano, não tractava senão de9
sahir da Itália, preferindo ao esplendor da victoria a felicidade ii
de conquistar a liberdade, e de tornar a ver sua pátria, i
Seus companheiros, presumidos e imprevidentes, não tinhão l j
pensamentos senão de vingança e de ambição. Os Romanos, 'l
que havião a principio desprezado tacs adversários, envião l
contra elles os dous cônsules Gellio Poplicola e Cornelio'1
Lentulo, á frente de duas legiões. A divisão reinava entre os
rebeldes; Crixo e Enomau, cabeças dos escravos gaulezes,
accusão decobardia Spartaco, e delle se separão. Crixo, depois de uma victoria, hé surprehendido e morto perto do
monte Gargano, na Lucania. Spartaco repara esse desastre
pela derrota successiva dos dous cônsules, do pretor Maníio, ao pé dos Apenninos, e do pretor da Gallia Cispadana,
Cassio, perto de Modena. Dest'arte, sempre combatendo ei
vencendo, havia elle percorrido desde a extremidade da Itália !

té o rio Pó, mas esse rio pôz obstáculo á sua marcha para
0 norte. Os soldados de Spartaco atrevem-so a conceber o
projecto de siliar Roma , e seu chefe, depois de haver resistido, cede emfim, e deixa seus planos de retirada. A consternação sobe de ponto em Roma: o pretor Licinio Crasso
he o único que se anima a encarregar-se de combater Spartaco. Recrutao se seis legiões de soldados experimentados, e
essas forças obrigão os escravos a abandonar seus projectos
contra Roma. Spartaco volta enlfio para o sul da Itália, e
derrota Mummio. Crasso, para dar alguma energia ás tropas
romanas, faz dizimar as legiões vencidas sob as ordens do
Mummio i seu lugar-tcnente; protege o L a c i o , bale na Lucania os escravos germanos o gaulezes, que de novo se
liavião separado de Spartaco, c leva este guerreiro té Rhegio , na extremidade da Itália. Spartaco esperava passar para
y Sicilia, e ahi de novo atear os mal-extinctos fogos da 2."
guerra servil: atraiçoarão-o, porém, os piratas da Cilicia ,
com que contava para effectuar sua passagem: uma tempestade dispersou as jangadas que preparava. Para impedir-lhe
a retirada, Crasso manda abrir uma valia de i5 pés, que
comprida de i5 léguas, ia de uma a outra praia da Itália.
Valendo-se de uma noite chuvosa, Spartaco supera essa
barreira, penetra de novo na Lucania , bate o pretor Tremillis Scrofa, c o tenente Quinccio. Exaltados por essas
novas victorias, seus soldados o obrigSo a dar batalha geral
a Crasso, perto do rioSilaro. He vencido e morre, depois de
haver obrado prodígios de valor: morrem com elle 4o,ooo
escravos: 5,ooo refcirao-se para a Lucania, onde Pompeu,
fjue chegava dallespanha, os destroça. A ovacão foi concedida a Crasso, que de então em diante teve em Roma uma
influencia, que suas immensas riquezas de per-si sós lhe não
darião.
§ 4.» —Terceira guerra contra Mithridates (75—68).

A epocha de que nos occupamos dá assumpto a graves
meditações. Nunca Roma havia chegado a tamanho poder,
nunca para sustental-o careceu de maiores esforços. Apenas
subjugada a África, foi-lhe preciso defender sua própria
existência contra seus aluados, contra seus escravos, em
mesmo tempo que Mithridates ameaça o domínio dos Romanos no Oriente. Sylla, vencedor desse príncipe não trata
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de auniquila-lo, para ir constituir-se tyranno de sua palria;i|
O socego que succede á sua abdicação hé bem depressa per«j
turbado pela guerra contra Lépido e Sertorio: no entanto»!
Roma e a Itália sitiados, reduzidos á fome pelos piratas dáj
Cilicia, achao em Spartaco inimigo não menos valeroso ,/j
não menos encarniçado do que os Cimbros e Teulões. Em*
fim, para maior perigo, Mithridates julga-se em estado de
pedir conta aos Romanos das humiliações que Sylla lhes
impôz. Roma no exterior triumpha de todos os seus inimi-!
gos: Sertorio, Spartaco, os piratas, Milhridates succumbeflfl
e hé quando a dilacera a guerra civil, que a republica obra'
tamanhos prodígios, evita tamanhos perigos.
Nicomedes III, que Sylla havia de novo collocado sobre
o throno de Bithynia, morre 10 annos depois, deixando
seu reino aos Romanos. Espera Mithridates impedil-os de
receber esse legado, c se apodera igualmente daCappadocia,
violando o traclado que havia feito com Sylla, e de novo
deslhroniza Ariobarzanes I. A guerra hé-lhe declarada, c o
senado confia a direcção delia ao cônsul L. Licinio Lucullo, l
que linha já servido contra Mithridales, como questor de v*
Sylla. M. Aurélio Gotta, collega de Lucullo, hé encarrega-1
do do commando marítimo. Elle parte primeiro, e se apressa |
de entrar em acção, para não ter que repartir a gloria do
triumpho : mas, com Mithridates, a temeridade não podia ser
feliz; era então, mais do que nunca , temível esse príncipe:
elle havia reconhecido o defeito de seus exércitos, c trocado
o luxo asiático pela disciplina romana. Cotta, vencido em
terra, ao tempo em que seu vice-almirante Nudo era vencido no mar, encerrou-se em Chalcedonia, onde o veio Mithridates sitiar. Lucnllo podia entrar no Ponto, que Mithridates deixara indefeso; mas, preferiu irem soccorro de seu
collega. O rei do Ponto se apresenta depois diante de Cyzico, que bloqueia por mar e terra; Lucullo, que só tem
5a,oooo homens, e que se fia em sua coragem, c na íidelidade dos habitantes, cerca o exercito do Ponto, certo que
a fome o obrigará a levantar o assedio. Assim aconteceu:
110 anno seguinte, Mithridates retirou-se apressa; e continuando no commando como proconsul, Lucullo o alcançou
nas margens do Granico, e matou lhe mais de 20,000 soldados, destroços de um exercito inda ha pouco tão numeroso. Sem perder um momento, Lucullo pede navios
ás cidades asiáticas, para por terra e jnar perseguir ao
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mesmo tempo Mithridates: toma toda a Bithynia, excepto
a cidade de Nicomedia, para onde se havia retirado o príncipe, e destroe em dons combates uma esquadra |que elle
mandava para a Itália. No ultimo desses combates, M. Mario,
mandado por Sertorio ao rei do Ponto, foi preso, e morreu
no meio de supplicios, como traidor á pátria. Assim forão
destruídos os planos que havia Mithridales baseado na coincidência de suas operações com as de Sertorio na Hespanha, e de Sparlaco na Itália. Desde então, contenlou-se
elle com defender seu reino. Teria sido aprisionado em
]\icomedia, sem a negligencia de Voconio Saxa, cuja esquadra bloqueiava esse porto. Fugiu por mar, porém
soffreu uma furiosa tempestade, e só pôde escapar em um
frágil esquife. Vendo seus estados invadidos pelos Romanos,
implorou o soccorro dos reis dos Parlhos e da Armênia : este
ultimo foi o único que manifestou acceder á seus votos,
mas não se deu pressa de executar suas promessas: reduzido a seus próprios recursos, Milhridates tentou debalde demorar a marcha de Lucullo, com tropas ligeiras que attacavao suas bagagens; o proconsul triumpha de todos esses
obstáculos, vem sitiar Amiso e Eupatoria, principaes cidades
do Ponto, e avança até Thermodonle. Enlao começou a apparecer no exercito de Lucullo esse espirilo de insubordinação, que compromelteu o resultado de suas victorias.
Queixavão-se os soldados de sua moderação para com os
inimigos, e de não querer esmagar Mithridates. Fosse pelo
que fosse, approveitou-se o rei fugilivo dos vagares de seu
adversário para reunir no inverno um novo exercito de 44.°°°
homens, entre os povos nômadas da Ásia, c com elle
passou o Lyeo. No principio da seguinte campanha, cm
um encontro de cavallaria, obteve elle fraca vantagem,
mas dous combalcs dados na Gappadocia , e de que sahirão
vencedores os Romanos, levarão ao auge de consternação
os soldados de Milhridates, que resolveu abandonar seu exercito. A sua fuga desesperada oppoem-se os soldados: na
desordem morre Dorilau, e Milhridates não deveu sua salvação senão á dedicação de um de seus criados, que lhe
deu seu cavallo. Perseguido pelos Romanos, só evila cahir
ern poder dellcs, deixando atraz de si uma mula carregada
de ouro; e entrctidos com tamanha presa, esquecem -se elles
de Mithridates, que se refugia na corte de Tigranes. Dahi
manda a suas irmãs e esposa a ordem de morrer, para não
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cahirem no poder dos Romanos; uma dellas, Monima, dep&y|
de harer debalde procurado enforcar-se com seu real
dema^ apresentou a garganta ao ferro do ofifieial, a q'
seu esposo havia confiado tão triste missão.
No entanto, Luéullo que havia perseguido Mithridates té n>
domínios do rei de Armênia, volta para traz, e depo
de haver .reduzido a Armeniá-Menor, e algumas naçc
visinhas da Golchide, continuou o assedio de Enpatoria
de Amiso. Eupatoria foi tomada de assalto, e destruída, de>
pois de breve resistência. Amiso, defendida por Callimaco
hábil engenheiro grego, só por estratagema cahiu no pode
dos Romanos, que^ contra as intenções do proconstily a in
cendiarão. Depois de tão gloriosacampanha, Lucullo pdr
corre as cidades da Ásia, occupando-se, com reprimir a
extorsões dos usurarios e traficantes romanos. Se taes acto
de generosa justiça merecerão-lhe altares na Ásia, dera
lhe em Roma poderosos inimigos; e augmenlavão os cai
valleiros descontentes a facção que desacreditava esse habi
general. Lucullo havia mandado Appio Glodio, seu cunhado;
convidar Tigranes^ rei de Armênia, a que lhe entregasse Mithridales. Tigranes, em vez de ceder, arma-se para defende;
seu sogro: a destruição de Heraclca por Coita e Triario,
a tomada de Sinope e Amasia por Lucullo, completão
submissão do Ponto. Machares, filho de Mithridates, q
reinava no Bosphoro, mandou embaixadores ao proconsul
que o recebeu na ulliança do povo romano (70).
No anno seguinte (69), Lucuílo entra na Armênia á frent
de um exercito de iy,ooo homens, passa o Euphrates e
Tigre, derrota Milhrobarzanes, um dos generaes de Tigranes
Approximando-se os Romanos, foge o rei de sua capital,
Tigranocerles, que Lueullo vem sitiar. O rei de Armênio
reúne.cm breve um exercito de 160,000 Asiáticos : os Roma
nos o vencem. Tigranes, um dos que primeiros fogem, per
de seu diadema, que calie nas mãos do proconsul: morrerão!
no combate i55,ooo Armênios. A tomada de Tigranocertes^i
onde estavão os thczouros do reino, foi o resultado destéi
combate, que só custou aos Romanos 5,ooo homens. Assi
em poucos dias cahiu o poder do rei de Armênia : a tactici
de Lucullo contra Mithridates era contemporisar; com Ti
granes, foi combater de prompto: a ambos venceu. Quiá
depois levar guerra contra Sinatruces ou Arsaces XII rei doa
Parlhas: mas seus soldados, cuja affeição não havia elle

sabido captar, recusarão seguil-o. Sem embargo dessa má
disposição das tropas, n5o foi menos admirável-sua campanha do anno seguinte. Passou o Tauro, dirigiu-se para
Artaxalas, onde havia Tigranes deixado suas mulheres e seus
jilhos: havia esse príncipe recrutado um novo exercito de
70,000 infantes, e 55,ooo cavallos. Unido ao rei do Ponto,
seu sogro , e a outro Mithridates, rei dos Medas, elle marchou contra os Romanos, e nas margens do rio Arsanias
deu batalha, se de batalha cabe o nome a uma completa
derrota , em que, antes de todos, fugiu o rei do Ponto. Lucullo quiz dirigir-se viclorioso para Artaxatas, mas seus soldados, incitados por Appio Clodio, o obrigão a voltar para
a Mcsopotamia, onde toma Nisibis: com essa ultima conquista recresceu a insubordinação, e Lucullo perdeu todo
o fructo de suas victorias. Milhridates c Tigranes, voltão
para seus estados, no momento mesmo em que vinhão commissarios do senado tomar posse delles. Havia o rei do Ponto
recobrado lodo o seu vigor, toda a sua coragem. Bem que já tivesse 70 annos de idade, foi 3 vezes ferido, e 2 vezes
vencedor de Fábio Adriano, e de Triario. Lucullo não consegue decidir seus soldados a marchar, para ir reparar os desastres de seus lugar-tenentes. Um plebiscito, provocado por
Pompeu, dissolve esse exercito, e Glabrião hé-lhe dado por
successor (68).
Mithridates trata de recuperar tudo o que Lucullo lhe
havia tomado, e leva suas armas k Cappadocia. A fácil
vantagem de terminar essa guerra estava reservada para
Pompeu , que assim roubou uma gloria que a Lucullo pertencia, como já na Hespanha havia roubado a de Metello
Pio, na Itália a de Crasso, e em Creta a de Metello Cretico.
De volta para Roma, achou Lucullo os publicanos unidos
á facciio de Pompeu, para negarem-lhe o trinmpho, que
tanto merecia, e que só 5 annos depois lhe foi dado, 119
consulado e por influencia de Cícero.

§ S.P-Contra os Piratas.-Fira da 3." pontica (79-64).

Quando , no fim da <*.* guerra contra os Romanos, em
observância do tractado feito com Sylla, Mithridates separou
suas forcas navaes, reuniões de piratas formarão-se com os
21
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destroços de sua esqnadra. Originários das regiões marití
ihas doOriente, tomarão elles o nonle de Gilicios c
animados pela impunidade f elles se multiplicarão , e já in
festavSo todos os mares qnando Sylla morreu. Já Roma h^
podia receber da Sicilia os gêneros necessários para alimell
tar sua população : o pfoconsul Publio Servilio Vacia , malí
dado contra elles, venceu -os em diversos combates, tomou
lhes de assalto muitas praças na ilha de Rhodcs , na Lyciá
toa Pamphilia. Passando ao depois o Tauro, subjugou p*
Oryndios , os Solymes, e cmíim, cm seguimento de uííj
diíiicil cerco , assenhoreou-se de Isauria , defendida por Nil
con, o mais valente dos piratas: mas o fructo de tanta j
conquistas foi só o titulo de Isaurico , que lhe foi conferido'}
as riquezas immensns que havia tomado elle as levou Iodai
pafa o lhesourO publico. Apenas de volta para Roma, sahiji
rão piratas aos cardumes de todos os pontos do Egeu , '••
alguns annos depois forão precisas a Pompen todas as fori
çás da republica para concluir a obra que Servilio havi
começado.
No anno mesmo da volta desse proconsul, M. Antônio,]
filho do orator , e pai do triumviro, fez vela para a Creta jij
onde haviao os piratas buscado asylo : em seus navios trazia;
elle quasi tantas cadeias quantas armas: foi vencido, e ser*s
virão essas cadeias para enforcar seus soldados aos mastroâ
de seus navios. Marco Antônio não pôcie sobreviver a tnoj
vergonhoso desastre. Desde então, nada pôde deter a audácia'.j
dos piratas, que, á soldo de Mithridates, facilílavão as com*|
municações dos inimigos de Roma desde a líespanha té i»f
Ásia : tomarão e saquearão 4oo cidades , e bloquearão lodas as costas do Mediterrâneo.
Occupada com a guerra contra Spartaco c contra MilhrK
dates, Roma deixou por muito tempo impunes suas devas-,;
íações. Emíim, o cônsul Q. CecilioMelello passou para Crela, =
onde ficou 5 annos: tomou Cydonia, Gnosso c Lycto; a
conquista dessa ilha estava quasi terminada, quando Pompeu tentou roubar-lhe essa gloria. Metello aspirava ao ap-.l
pcllido de C rético , c mostrou -se dispnslo a sustentar comi
as armas seus direitos; Octavio, lugar-tcnenle de Pompen,. l
viu-se obrigado a sahir da ilha. Pompeu acabava de ser in- '\
vestido por 5 annos do proconsulado dos mares, em virtude l
de unia proposta do tribuno Gabinio, a que debalde se op- ,j
pozerao o senado e o cônsul Çatulo, que viao com espanto

— 163 —
uni cidadão de posse de tamanho poder (67). À disposição
je Pompeu forão postos õoo navios, 120,000 soldados, e
(; Ooo talentos. Emíim dons qucstores, c a4 senadores eslavao debaixo de suas ordens. Pornpeu dividiu o mar em
re"iões de que deu uma a cada um de seus lugar-tenentes:,
assim forão por toda a parte perseguidos os Piratas. Em 4o
jias, os mares de Toscana, de Sicilia, de Sardenha e da
África ficarão limpos; então Pompeu, depois de haver ido a
Roma para fazer cessar a opposição dePisão, que impedia os
recrutamentos, dirigiu-se para a Cilicia com 6o de seus melhores navios, e acabou de reduzir os piratas, ou pela força
das armas, ou transportando-os para longe de sua pátria.
Durou essa nova expedição ^9 dias.
Assim terminou essa guerra dos piratas, cujo resultado
foi dar a Pompeu poder legal superior ao de Iodos os generaes seus predecessorcs; o modo rápido e glorioso, com que
cumpriu sua missão, abriu-lhe caminho para o commando da
guerra contra Milhridates. Teve dessa vez pouco trabalho
cm terminar uma lulta já quasi concluída, que nunca pôde
o rei do Ponto reerguer-se dos golpes, que lhe havia dado
Lucullo. A lei Manilia, que conferia a Pompeu poderes sem
limites no commando da Ásia, excitou graves perturbações
crn Roma. Reprovada pelo senado, teve ella pOr adversários
líortensio e o veneravel Çatulo, por defensores César e Cícero. O primeiro se comprazia em ver os Romanos ireni-se
acostumando ao jugo; o outro , homem novo, carecia, para
chegar ao consulado, do apoio de Pompeu, e a lisonja era
um recurso, que Cícero empregava sem escrúpulo.
Em uma primeira victoria, ganha de noite nas margens
<lo Euphrates, Pompeu obriga Mithridates a fugir : este relira-se para a Colchide, e depois para o Bosphoro Cirnmerio.
Lá o príncipe reúne novas tropas, e concebe o projecto gigantesco de atravessar rápido a Thracia, a Macedonia e a
Pannonia, e penetrar na Itália pelo norte. No entanto, Ti-1
granes, que havia negado um asylo a seu sogro, põe sua
coroa aos pés de Pompeu, que lhe deixa o throno. Perseguindo Mithridates, o proconsul destroça 4o,ooo Albanezes,
<]ue querião disputar-lhe a passagem, submette depois os
iberios, avança-sé a 5 jornadas do mar Cáspio, c volta para
traz, afim de outra vez balter os Albanezes revoltados (65).
Bahi evitando fazer guerra aos Parthas, elle reduz em província romana, cora o nome deBithynia, o Ponto, a Pa-
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phlagonia e a Bithynia, passa ao depois para a Syria,
a toma a Antiocho Asiático, príncipe da íamilia dos Sele
cidas: desde então, a Syria e a Phenicia formarão aprovino
romana da Syria, e à daCilicia, juntou Pompeu a Pain|
phylia. Elle demorou-se na Judea (*) para restituir o throno
(*) Libertados do jugo gentilicio, pelo valor de Simão Machabeu , curti
cederão-lhe os Judeus a elle, e á sua Íamilia, os direitos de rei, e DemetrJ/
Nicator, rei da Syria, deu seu consentimento a essa nova ordein de con
sãs. O ethnarcho Simão mostrou-se grato á dynastia syriaca: sustentou A{I
tiocho Sidetas, irmão e successor de Demetrio, contra o usurpador, Diodoti
Triphon , mas, depois da morte deste, esqueceu Antiocho os serviços qufi
Simão lhe havia prestado, c o m a n d o u assassinar. No entanto os Judeiij]
tomarão por chefe João Hyrcan , filho de Simão, que lhe havia succedid^j
no pontificado. Teve o novo ethnarcho que combater o rei da Syria, e sus'-!
tentar cm Jerusalém hum assedio: apesar de seu valor, foi obrigado a capi-1
tular, e o inimigo impôz-lhe condições supportaveis. Levou-o comsigo o reJB
da Syria , contra os Parthas, para ir libertar Demetrio, que havia dez anuo»]
gemia em captiveiro. Não puderão os Parlhas resistir ao exercito de ScdutJ
tas. João Hyrcan mostrou seu valor nessa guerra: fez respeitar a religião!
judaica, e o exercito demorou-se, para que pudesse elle celebrar urna dei
suas festividades. A sorte mudou: o exercito de Sedetas, tantas vezes veiiif
cedor, pereceu com seu chefe. Demetrio, livre dos ferros dos Parthas, subiu
de novo ao throno : então recobrou a Judéa sua inteira independência. A
completa decadência do reino da Syria, as guerras iritestinas de que , senfl
cessar, eratheatro,e a alliançn dos líomanos, derão a Hyrcan meios dei
consolidar e estender seu poder. Tomou Sichem aos Sauiaritauos, destrui»
o templo do monte Gatizim, mas isso não obstou que continuassem os Sátnaritanos seu culto nessa montanha, e os dons povos tornarão-se irrecon-l
ciliaveis. No a n u o seguinte, toda a I d u m c a , reunida pelas armas de Hyr-1
can ao reino de Judéà, recebeu a lei de Moysés e a circumcisão. A pi otec-l
cão dos Romanos fez com que lhe fossem lestituidas as praças que lhe haviãol
tomado os Syrios. Dez annos depois , João Hyrcan tomou Samaria , setnJ
poder converter os Samaritanus: morreu no anuo 107. Seu filho, o cruel]
Aristobulo, consolida seu poder matando sua m ã i , prendendo seus irmãos,!
c tomando o titulo de rei. Conquista a Ithurea, manda matar por falsa ac«l
cusação seu irmão Antigono, e morre devorado pelo remorso, depois de uml
anno de reinado. Alexandre Janneas, seu irmão, e seu successor, andai
em quasi continua guerra contra os povos visinhos, e parte de seus subditos.J
A Judéa estava então dividida em duas seitas religiosas, que tornárão-sc"!
facções políticas. Os Phariseus, ricos, e de moral relaxada, e os Sadduceus,
de moral austera : era esse o partido da multidão. Ilyrcan , oflendido contra
os Phariseus, que queriáo que fosse a autoridade do príncipe separada dá
dignidade pontiücia, havia adoptado o partido dos Sadduceus. Os Phari»
céus conservárão-se pacificos nos primeiros tempos do reinado de Alexandre,'
mas aproveitáráo-se para se revoltarem de uni sanguinolento desastre que
soffreu lutando contra os Árabe» (92): esta guerra civil durou 6 annos, ei
terminou com a humiliação dos Phariseus, depois dasanguinolenta batalha de j
Bethom. Podendo continuar seus ambiciosos projectos
, Janneas subjuga'
J
parle da Svria. e morre nn OT° =....~ J
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;,o mais velho dos filhos de Alexandre Janneo, Hyrcan II,
(•ue delle havia sido privado por seu irmão Aristobolo. O
proconsul entrou sem diíliculdade em Jerusalém, onde dominava o partido de Hyrcan: mas os amigos do usurpador
}iavião-sc refugiado no templo, e Pompeu só pôde nclle entrar, depois <1e o mezes de assedio. Soube respeitar o
culto do verdadeiro Deos, elevou Hyrcan á dignidade de
stimmo-ponlifice e de príncipe, prohibiu-lhe usar do diadema, impôz-lhe um tributo, e levou prisioneiros Aristobolo e seus filhos.
Pompeu estava inda na Judea, quando soube que Mithridales atrahicoado, sitiado cm Penlicapea por seu filho
Pharnaccs, havia-se mandado matar por um oílicial gaulez.
O proconsul recebeu em Amiso o corpo de Milhridales,
voltou para o Ponto, deu a Pharnaces o Bosphoro Cimmerio
c o titulo de aluado do povo romano.
Todo o Oriente era província romana , menos os debilitados e divididos reinos de Armênia, de Cappadocia , do Bosphoro e da Judea. A queda de Mithridates elevou os Romanos
ao mais alto-gráo de poder na Ásia superior, mas deu-lhes
em mesmo tempo a visinhança dos Parlhas.
Entretanto, o proconsul Scribonio Curião havia subjugado
os Dardanios, povos thraces, domado a Mcsia, c peneirado
lê o Danúbio (yS). Quatro annos depois, o irmão do vencedor de Milhridates, Varrão Lucullo, proconsul na Macedonia , balleu os Besses, outro povo da Thracia, c não parou
scuao no Tauais (o Don). Essas conquistas forso os obstáculos
que impedirão a execução do plano audaz de Mithridates.

rei pelos Pharíscus, que continnão a dispor do estado: mas, eonçado da lyrannia dessa facção, declara-se o povo em favor de Aristobulo. Trava-se
batalha entre os dous irmãos perto de Jericho: Hyrcan, vencido, cede o
sacerdócio e o throno, depois de três mezes de reinado: excitado, porém,
por seu conselheiro , o Idumeo Antipatcr, elle toma pouco depois as armas,
e coui o soccorro de Aretas, príncipe á r a b e , volta á Jndéa e vem sitiar Jerusalém , onde se achava Aristobulo (6'5), o qual implora o soccorro dos lloinanos. Scauro, tenente de Pompeu, com sua presença nas fronteiras da
J n d é a , obriga Aretas a levantar o assedio. Pompeu estava então na Ci:leSyrin : pleiteio diante delle os dous irmãos suas causas, a principio por embaixadores, e pessoalmente no íinno seguinte (84). Pompeu, que inclina-se
cm favor de Hyrcan, quer deixar indecisa a questão, e exhorta-os ambos
á paz: Aristobulo ofiende-se com essa demora, toma as armas, e obriga o
general Ilomano a decidir a contestação, empregando os mesmos recursos.
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§ 6.»—- Roma interior. — Crasso fe Pompeu.~-Conjuração de Catilina. — Consulado de Cicero (71—61).

Depois da guerra de Sparlaco, parecerão Pompeu c Cras;
só esquecer a rivalidade que os dividia; unirão ambos suas
facções, para com as armas alcançar o consulado. A eleição
de Pompeu importava 5 violações da lei: não era senador jj
não havia ainda exercido magistratura alguma, só linha 3(í
annos. Os dons cônsules forão honrados com o triumphoji
violando-se assim a lei que prohibia a entrada de Roma ao
general que o sollicitasse. Divididos desde que não forão
mais precisos um ao outro, cada um pretendia não dissol-j
ver suas tropas, sem que desse o outro o exemplo. Era conlestação igual á que ao depois tiverão Pompeu e César, él
que degenerou cm sanguinolcnta guerra civil : vencidos po-J
rém pelas sollicitações do povo , reconciliarão-se jcmfim
Pompeu c Crasso, e licenciarão seus exércitos: no entanto,j
não haviao elles cessado de ser rivaes. Crasso tornava agra-|
davel ao povo seu titulo de rico pelo generoso emprego
que fazia de sua excessiva opulencia: Pompeu esforçou-se|
cm sustentar seu titulo de grande, restituindo ao tribunatol
suas antigas prerogativas; mas esse apparente triumpho dos
partido democrático só serviu para preparar a estrada paral
uma tyrannica oligarchia. Pompeu fez reviver as funcçõesl
da censura, suspensas por espaço de 16 annos, que durarão!
as discórdias civis, mas já essa magistratura não convinhal
aos Romanos, por isso que essencialmente merecião seus'
costumes serem censurados. No entanto, tiverão os censores!
L. Gellio e Cn. Corn. Lentulo a coragem de riscar do J
quadro 64 senadores. Pompeu desceu de seu throno con sular, segurando pelas rédeas em seu cavallo, e passou!
diante dos censores, em sua qualidade de cavalleiro: inter-J
rogado por elles, como de costume, respondeu enumerando*
as campanhas a que havia assistido, nunca tendo outro gene-ii
ral senão a si próprio. Declarava elle por esse modo qneí;
sempre estivera acima das leis; c no entanto, cheio de en-|
ihusiasmo, o povo applaudia. Deu o censo 900,000 cidadãos. j
Foi então que Cicero fez relnmbar o foro de Rorna comif
os crimes e depredações de Verres em sua proprelura da
Sicilia. Tal era então a venalidade dos juizes, que o homemí
rico, por mais culpado que fosse, não podia ser conderana-
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jfl, Cicero sahiu no entanto vencedor em sua accusaçao
contra esse famoso concussionario: o orador Hortensio, encarregado de sua defesa, viu-se obrigado ao silencio, e
Yerres desterrou-se voluntariamente (71). Edil curul no anno
seguinte, fez Cicero distribuir pelo povo romano, urgido
nela fome, os ricos presentes que lhe havia mandado a Sicilia agradecida.
O tribuno do povo, Cornclio publicou uma lei que obrk
,rava os prelores a conformar-sc em suas sentenças ao syslema de jurisprudência, que no entrar cm funcçõcs dcvião
declarar que abraçavão.
Em quanto Pompeu, terminando a 5." guerra contra Mil.hridates, juntava algumas províncias mais á republica de
Roma, não teria cllc tido cidade cm que triumphasse de
lautos inimigos, se o cônsul Cicero não salvasse Roma do
incêndio, que lhe destinava Calilina. Sérgio Calilina queria
elevar ao poder uma facção tanto mais perigosa, quanto
compunha-se ella de patrícios como clle, perseguidos por
seus crimes, arruinados por suas prodigalidades, cegos por
infrene ambição. A primeira das õ conspirações de Catüina
rebentou em 67: acabava elle do exercer a prctura na Áfric a , e aspirava ao consulado; accusado, porém, de concus*
são, teve do renunciar a suas prclenções. Então ligou-so
com Cn. Pisfio, joven patrício dissoluto, e com P. Aulronio,
que, depois de haver obtido O consulado, foi delle excluído,
por haver sido convencido de haver empregado peita e suborno, assim como P; Sylla, seu collega: conspirarão Iodos"
Irez contra a vida dos dons cônsules Coita e L. Torqualo.
Ignora-se quaes forão as circuinstancias que íizcrão abortar
essa conspiração, cm que suspeita-se que liverão entrada
César e Crasso.
Ao demais, não se pôde duvidar que desde então trabalhasse César para seguir os exemplos cie Mario. Edil no
«mio de C6, elle captou a benevolência do povo com jogos
« espectaculos, cuja magnificência excedia tudo o que lê
então havia sido visto. Tamanho foi o numero de gladiadores que ahi combaterão, que o senado julgou dever prohibir
por um decreto tão sanguinária prcdigaíidade. César fez
igualmente collocar no Capitólio estatuas do Mario; altacado ante o senado per Catulo, que o arguia de oílendcr direcUunenlc a republica , sua eloqüência o foz absolver. Foi ao
depois investido de uma commissao para tomar conhecimen-
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to dos crimes de morte, e condemnou muitos ministros daSj
proscripções de Sylla; mas poupou Catilina, talvez delles .{j
rnais criminoso, e que com igual felicidade escapou da ac
cusação de conctissionario. Cada vez mais animado pelaj
impunidade, Catilina teve, ao que parece, por defensor esse
mesmo Cícero, que no anno seguinte foi seu intrépido acíj
cusador (*) Formou nesse comenos uma nova conjuração,
igualmente mal succedida pela morte de Pisão. Rebentou ai
5." conspiração no anno seguinte, quando perdeu Catilina J
a esperança de conseguir o consulado. Cícero foi eleito, e]
o modo por que baldou os planos de Catilina, não foi o qu^j
somente illustroti sua magistral ura. Sua eloqüência fez rejeitar uma lei agraria proposta pelo tribuno P. Servilio Rullo{,
e que, sob pretexto de proceder á distribuição das terras $|
teria trazido a creação de novos decemviros, com illimiiada
authoridade. Cícero ganha igual triumpho sobre outro tri
buno. T. Labieno, instrumento de César, querendo reeguer a facção popular, pedia a morte de G. Rabirio, ca*
valleiro romano, que 56 annos antes havia tomado as armas
para matar Saturnino; inimigo de todas as medidas capazel
de dar origem a reacçôcs, Cícero fez reviver o decreto de
Sylla, que vedava as funccões publicas aos descendentes dos
proscriptos. O governo da Macedonia lhe havia cahido.por
sorte, elle o abandonou a C. Antônio, para assim levar esse
seu fraco collega a ajudal-o a salvar a republica. Elle conj
tribuiu para fazer com que obtivesse Lucullo o triumpho^
e este, conseguindo essa honra que com tão justo titulo re|
clamava , deu de mão aos negócios políticos , e repartiu seus
dias entre o estudo da philosophia, a sociedade dos lilteratos, e os prazeres sumpluosos, a que na Ásia se tinha
l ninado.
No entanlo, Catilina não cessava de conspirar. Na occa(*) Esse lacto poucn conhecido , mas incontestável, merece ser provado;
Em imia de suas cartas a Attico, Cícero diz: — Preparo-me agora para «k
dcícza de Catilina, meu competidor. Saliirãa-nos os juizes que desejávamos^
e n accusador está coui elles tão satisfeito como nós. Sc obtiver sua absol
viçâo, estou que isso o levará a combinar comigo para alcançarmos nosso
cominum desejo.—He inexplicável esse proceder, porque na carta prece»,
dente Cícero havia escripto a esse mesmo Attico: — Quanto a C a t i l i n a , s(f
os juizes declararem que não ha claridade ao meio d i a , te-lo-heuios pof
competidor. — Ifc difficil conciliar com tão escandaloso esquecimento da
probidade e da consciência a dedicação á pátria, a coragem civil qu<
ao depois Cícero mostrou no seu consulado. Sem duvida, queria elle se
cônsul por todo o preço. Taes são os ambiciosos de todas as épocas 5
pré incauseqiieutes e contradictorios.

sião dos comícios consulares para o anno seguinte, apresentou-se elle pela 5.a vez candidato, escoltado por brilhante
jjjocidade da ordem patrícia, e bom numero de veteranos
de Syllo- Cícero, que acompanha todos os passos do conspirador, despede a assembléa do povo, e convoca o senado,
onde patenteia os planos de Gatilina. Este persiste em suas
intenções, quer assassinar o cônsul no campo do Marte, no
nieio da reunião dos comícios; Cícero ahi se apresenta, defendido por uma couraça, que por baixo de sua toga trazia,
c, acompanhado por seus amigos e clientes. Catilina não hé
i-leito; então não pensa mais senão na guerra civil, e ordena
armamentos dirigidos, na 'Etruria por Mallio, no Piccno por
Septimio, na Apulia por G. Júlio. Fica, porém, em Roma,
que resolve entregar ás chammas. Cícero investido pelo
senado de illimitados poderes, dá as mais promptas providencias para a salvação da republica. Os proconsnles, Q.
Mareio Rex e Q. Metelío Cretico, recebem ordem de marchar um para Fesulas, o outro para a Apulia, em quanto o
prctor Q. Metelío Geler, e Q. Pompeio Rufo, dirigem-se um
para o Piceno, outro para Capua. Catilina, em um ultimo
conciliabulo (*), dispõe tudo para o assassinio do cônsul; mas
os malvados a quem esse crime hé encarregado, não podem
chegar-se delle. Gatilina ousou ainda ir ao senado; então pronunciou Gicero sua primeira catilinaria. O conspirador sahiu
de Roma, e foi pôr-se á frente dos revoltosos. O cônsul dirige sua segunda catilinaria ao povo, que n5o acredita que
esteja a republica em perigo. Um decreto do senado declara Catilina e Mario trahidores á pátria. Instruído que
Corn. Lenlulo, cabeça dos facciosos de Roma, procurava
seduzir os embaixadores dos Allobroges, Gicero os incita a
entrar na conspiração, para ministrarem prova completa de
sua existência. Assim transformados em espiões, são elles
presos, na occasião em que com um dos conjurados, Vulturcio, procurão sahir da cidade. Prendem-se igualmente aLentulo, com quatro de seus principaes coinplices: apresentão
no senado as cartas que elle escrevera aos embaixadores
allobroges, e ninguém inais pôz em duvida a conspiração,
c Cícero pronunciou sua 5.a catilinaria diante do povo, que
então abriu os olhos, Deliberão os senadores sobre o cas(*) Essa reunião teve lugar em 21 de Outubro, Affastamo-nos da ordem
seguida por Sallustio, e adoptamos o que em suas catilinarias nos indica
Cícero,
22
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tigo dos culpados; Silano, cônsul designado, hé de opiniât
que morrSo, César o cômbatte, sustentão-o Catão, e Ci
cero na sua 4-" catilinaria, que reúne todos os votos. •(,
cônsul não fez ratificar pelo povo essa condemnação, beij|
que previsse que um dia Lentulo e seus complices acharia*
vingadores; mas preferiu nessa occasiao o estado á sua pés
soai segurança, e animou-se a violar urna lei de que eíi
tão ciosa Roma, a que vedava matar um cidadão, sem à1
aulhorisação de um plebiscito. Os culpados soffrerão a peni
na cadeia mesmo: Roma estava salva. Cícero foi proclama
do pai da pátria, e a derrota de Catilina e sua morte, pert
de Pistoia, fez ver que preservando-se a cidade, havia-sel
dado golpe de morte na conjuração. Já a inveja persegui
Cícero: ao terminar seu consulado, não lhe consentiu .
tribuno Metello Nepote que desse conta de sua administra
çãb; obrigado a limitar-se ao juramento de costume, Cicert
jurou ao nlenos que havia salvado a pátria. Havia elle que
1'ido dar ao senado um apoio contra os furores da de,
mocracia, elevando o poder dos cavalleiros, que já come*
çav5o a formar uma ordem intermediária , mas a união, qucí
sua habilidade havia preparado entre os senadores e cavai?
leiros, desappareceu em breve; e, desde então, nadarefreiou
as tentativas dos cidadãos ambiciosos, e os excessos da
demagogia.
Á qualidade de pretor acabava César de reunir a de summo pontífice (64). Accusado de ter tomado parte na cons*j
piraçSo de Catilina, elle prende seus denunciantes. Pori
instigaçao sua, Metello Nepote citou Cicero ante o povo J
por haver mandado executar sentenças capitães não rati-l
ficadas: um decreto enérgico do senado obrigou o accusado
á desistir (63). Metello propôz então que se chamasse Pom
peu, para que com seu exercito reformasse e pacificasse v
estado; mas Catão, com perigo de sua vida, fez rejeitar sé
melhante lembrança. Devia bem depressa apparccer nu
tribuno inda mais perigoso do que Metello: era Appio Cio,
dio, que, com vestidos diversos dos de seu sexo, introduziu
se na casa dePompeia, mulher de César, durante a cele«
bração dos mysterios da Boa-Deuza. César repudiou sua<]
esposa, e Clodio, corrompendo os juizes, evitou o castigo,
que seu sacrilego proceder havia merecido.
Depois de haver percorrido a Ásia e a Grécia, com o apparato de um rei, voltou Pompeu á Itália , de que havia 3]

aiiiios estava ausente. Parecia ameaçar o senado com ouira dictadura, mas leve a moderação de despedir suas tropas, esperando obter sem violência poder igual ao de Sylla.
Bem que tivesse triplicado as rendas do estado, augmentaJo com mais de um terço seu território, elle nem sequer
obteve a ratificação dos actos de seu governo. Forão seus
adversários Catão, Metello Celer, Metello Cretico, Lucullo,
Crasso, todos os principaes do senado. Essa opposicão precipitou Pompeu no partido popular, e para reerguel-o, fez
muito mais do que havia feito César. Serviu-se, diz MonIcsquieu, da mais vil populaça para perturbar os magistrados no exercício de suas funcções, esperando que a gente
pacata se cançassc de viver na anarchia, e por desespero o
nomeasse dictador. No entanto, César que como propretor
commandava na Hcspanha ulterior, subjugava povos, de
que Roma ignorava até os nomes; chegou elle até o oceano,
e fez com que abençoassem os Lusitanos sua administração.
Sua volta para Roma devia dar occasiao á formação do i.°
triumvirato.
§ 7." — Estado das bellas-letras em lloma , desde os Gracchos té O
primeiro triumvirato (t34—6o).

No inlcrvallo que decorreu entre as perturbações dos
Gracchos o o i." triumviralo, Rema viu nascer a mor parte
dos grandes homens cujo nome devia ligar-se á epocha
gloriosa do reinado de Augusto. Sobrinho de Ennio, M.
Pacuvio, de Tarentb, havia aperfeiçoado a tragédia, e composto 19 peças: gaba Quinliliano a força de seu estilo, e a
exactidão de seus caracteres. A imitação de Ennio, Pacuvio
fez lambem satyras, viveu cm Roma, e morreu em Tarento,
carregado de annos (i3o).
A' satyra foi aperfeiçoada por C. Lucilio, cavalleiro romano, honrado com a amizade de Scipião eLclio. Seu mordaz hexametro attacou os vícios c ridículos dos mais poderosos da republica, quacs Opimio, vencedor da Liguria,
Metello Macedonico, etc. Morreu com 4-5 annos de idade
(io3), e deixou 3o livros de salyras.
A historia continuava a ser escripta, senão com brilho,
ao menos com cuidado, pelos homens que haviao tomado
parte nos acontecimentos que narrayão: entre estes, Q. Elio
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Tuberão e Q. Lutacio Catulo. Era o estyio rlcsle, no parecéM
dos Latinos, comparável com o cio Grego Xenophonte: coni«
poz èlle a historia de seu consulado, no anno de io3 y ntjB
qual Mario venceu os Teulões. No entanto, L. Sisenna coroB
tinuava os annaes de Roma, desde a tomada desta cidadiH
pelos Gaulezes, té as guerras de Sylla. Davão-lhe tamanht§|
estimação , que Varrão deu o titulo de Sisenna a seu trataddM
3a historia. Esse litterato commentou Planto. M. Emill^B
Scauro, celebre por sua eloqüência e por sua energia, cujà'l
virtude, porém, não resistiu ao ouro de Jugurtha, redigiiM
em n5, suas memórias, que, na opinião de Tácito, são«
muito fieis. Hé para lastimar sua perda, como também ai
das memórias do dictador Sylla, cujo gênio universal abrafl
cava tudo: havião sido publicadas essas memórias por seuB
liberto Corn. Epicadio. Outro liberto, Octacilio Pililo, quol
ensinou rhetorica a Pompeu, havia escripto as acções de Cn.M
Pompeio Strabo, pai de seu discípulo. Foi também nessffl
cpocha que florecerão Valerio de Ancio, C. Licinio Mace»
e Q. Quadrigario, cujas obras são tantas vezes citadas pó™
Tito Livio.
A eloqüência, bem que desde o começo da republícajB
fosse cultivada, porque abria a porta á consideração c ás J
honras, não havia sido té então uma arte que para seu en-l
sino tivesse escolas. Já falíamos dos dous Gracchos, de|
ti. Licinio Crasso, de Marco Antônio e de Sulpicio Galha.*!
que havião devido antes á natureza e ao habito de orar M
do que a serias meditações sobre os princípios , sua eloque
cia. Desde i58 , o Grego Carneades havia aberto em Romal
uma aula de rhetorica e de philosophia. Só, porém, meio<
século depois houve escolas especiaes de eloqüência latina.;
L. Plocio Gallo foi no anno g5 o mestre de Cícero. Indicar!
o nome desse grande homem, que por emulo teve Horten-'
siOj hé dizer que havia a eloqüência romana tocado á suai
perfeição: como não serião importantes essas discussões do:
senado, em que, a par desses dous príncipes da eloqüência,
ouviao-se Catulo, César, Catão de Utica, Clodio, Sulpicio;
Galba, Pompeu, deliberando sobre os interesses do mundo ?j
A philosophia grega, que debalde havião muitos decretos;
do senado tentado desterrar de Roma, contava entre seusjB
sectários os mais iííustres cidadãos. Scipião Emiliano, L. l
Furio, C. Lelio havião adherido ás doutrinas do Pórtico, J
sem, no entanto, adoptar todos os princípios de Zenon. A-*|

j i a esloica, cuja severidade convinha á gravidade
Jla índole romana, foi applicada pelos jurisconsultos ao estudo do direito, entre esses, por Q. Elio Tuberão, por Sext.
Pompeio (tio de Pompeu) por P. Rutilio Rufo e Q. Mucio
Scocvola, appelidado o summo pontífice, para distinguir-se
de seu primo, o agoureiro, que tinha os mesmos nomes. P.
Rutilio Rufo, cônsul no anno 106 , hé o mesmo que foi desterrado por prêmio de sua severidade contra os cavalleiros
romanos, cobradores das rendas. O vencedor de Mithridatcs.L. Licinio Lucullo, dava-se, bem que' com outra direcção,
a igual estudo da philosophia. Sem adherir a seita alguma,
preferia elle no entanto a doutrina da antiga Academia.
Nesse tempo, em um poema didactico sobre a natureza
(de rerum naturâ) Lucrecio expunha com precisão os perigosos princípios de Epicuro: nascido em g5, onze annos
antes de Cicero, suicidou se esse poeta no anno 5o. As opiniões sustentadas por Lucrecio erão as mesmas, que diante
do virtuoso Fabricio, havia exposto Cincas, cujos receios
infelizmente realisarão-se todos, porque crão ellas adoptadas
por quasi todos os Romanos desse tempo (*).
(*) Tenho para mim, diz Montesquieu, que a seita de Epicuro. que se
inlroduzio em Roma no fim da republica, contribuiu muito para perverter
n coração e o espirito dos Romanos: já anteriormente havião sido por ella
infeccionados os Gregos, e por isso forão ellcs muito antes pervertidos.
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CAPITULO XX.
BESDli O PniMEinO

TK A MORTE DE CESAK.

(Go-44).

§ l.o

Historia interior de R o m a , desde o primeiro triunivirato té
o começo da guerra civil de César e Pompeu (Co—49).

A impossibilidade em que se viu Pompeu de dominar ellá
só em Pioma deu origem ao primeiro triumvirato; esse ama
bicioso fez pazes com Grasso, por intermédio de César, quej
dahi em diante alcançou na republica toda a importancíj
que Pompeu foi obrigado a ceder. Desde enlão, ficou desj
truida a liberdade romana, e Roma não pôde ter senão
escolha de obedecer a um ou a três senhores.
César colhe os primeiros fructos do triumvirato, e hé
nomeado cônsul com Lúcio Galpornio Bibulo, cuja eleição
promove a força de ouro o senado, presidido por Catã^J
para oppor-se ás cmprezas dos triumviros. César propõ^
uma lei agraria, que tendia a distribuir por todo o cidadão
indigente c pai de três filhos as terras do dominio do es*!
lado. Catão quasi que pagou com sua liberdade, c .Bibulo
com sua vida, sua inútil opposicão a essa lei, que aos olhofflj
mesmos dos que a atlacavão, só tinha de funesto o augmentarj
a popularidade de César: apoiada por Crasso c Pompeu J
que ameação de sustental-a com as armas, a lei foi adopta|
da. Desde então, Bibulo encerrou-se em casa, declarando)
feriados todos os dias de seu consulado: como era, porém J
elle o único que observava essas ferias, foi realmente Cesari
o cônsul único desse atino. Fez clle confirmar os actos dei
Pompeu na Ásia, e obleve por 5 annos o governo das Gal-j
Jias Cisalpina c Cellica, c da lllyria; o que abrindo-lhe uml
vasto campo de conquistas, habilitava-o para formar uml
exercito que dclle dependesse. Para adquirir apoios, cllea
concedeu aos cavalleiros um terço de diminuição sobre ai
urrematação dos impostos, depois admittio á alliança ro-|

Ariovisto, rei dos Suevos, e Ptolemeu-Anletes rei do
ggypto.
O triumvirato trinmphava, mas tinha de luttar contra a
nerscveradora opposicão de Catão, e contra a política do senado; era especialmente o objecto dos mordazes motejos
de Cícero. Tanto para consolidar o seu poder, como para
vingar-se, César elevou ao tribuuato Appio Clodio, inimigo
pessoal desses dons varões (5g).
O novo tribuno propõe 5 leis subversivas da ordem : uma
especialmente, dirigida contra Cicero, condemnava ao desterro quem houvesse feito morrer um cidadão sem as formalidades legaes. Esse grande orador tomou lulto com 20,000
cnvalleiros, e quasi todos os senadores. Clodio, apoiado por
Pompeu e pelos cônsules Gabinio e Pisão Gcsonino, arma a
populaça. Cicero sahe de Roma para evitar a guerra civil;
sen desterro^ c a confiscação de seus bens são decretados
por lei. Para livrar-se de Catão, Glodio lhe faz dar pelo
povo a missão de depor Ptolemeu, rei de Ghypre, e de tomar-lhe suas riquezas, e de reduzir a ilha em província
romana.
Um demagogo tão audaz como Clodio não podia ser por
muito tempo o dócil instrumento da ambição dos que o haviao empregado. Apenas César partiu para a Gallia, o tribuno tão pouco poupou os triumviros corno os seus inimigos , e Pompeu lembrou-se de revogar os decretos proferidos
contra Cicero. Tivcrão então liigar as sanguinárias scenas
que excitava o tribuno Müão, digno adversário de Clodio.
Ã volta de Cicero, foi um bello dia para todos os bons cidadãos, mas não teve rlia seguinte; e aos olhos da posteridade, nada faltaria á gloria de Cicero, se, depois de sua volta,
se houvesse elle mostrado menos exagerado nos gabos
que dava-se a si mesmo, menos rancoroso contra inimigos
que jó não receiava, e menos adulador do ambicioso Pompeu que, aceitando suas bajulações, não lh'as pagava senão
com amizade muito duvidosa. A volta de Cicero em nada
cohibc a Clodio; para pôr termo às desordens, Pompeu faz
com que saia elle nomeiado intendente dos manlimeiilos (praefcctus annonce) com um poder absoluto, de que serviu-se somente para trazer a abundância a Roma alllicta pela falta
de alimentos (57).
Bem que ausente, César sabia por tal modo manter sua
influencia etn seu partido, que Pompeu e Crasso tiverão-
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ILc inveja. Todavia sentirão todos 3 a necessidade de eon»|
tinuarem unidos. Em uma conferência que houve em Lucca J
interveio um arranjo secreto que se pode considerar como a|
renovação do primeiro triumvirato. César obteve a prorogaçao de seu governo por mais 5 annos, Pompeu e Grass«L
reservarão para si o consulado do anno seguinte; o governo|
da África e da Hcspanha seria dado ao primeiro, o da Syria
ao segundo (5G).
A promoção dos dous triumviros ao consulado não se
effcctuou sem violência: Domicio Ahenobarbo, que ousot
competir com elles, foi expulso do foro; Galão foi ferido, c»
a toga de Pompeu ficou ensangüentada. A partilha do poderei
qual a havião secretamente combinado os triumviros, dcivj
lugar a novas sedicções. Pompeu não partiu para seu go-fi
verno, contentou-se com mandar seus lugar-tenentes: que-j
ria, ficando no centro da republica, conservar o domínio»,
A inauguração de um theatro permanente, com assento»!
para os espectadores, tornou-o agradável ao povo, No en-»j
tanto, Crasso ia combater os Parthas, carregado das mal-t;
dicções do tribuno Ateio. Como servisse esse triumviro para,
manter o equilíbrio entre seus collegas, foi seu fim prematuro uma calamidade para a republica. A morte de Julia,
mulher de Pompeu, filha de César, rompeu os laços que
prendião um ao outro esses dons rivaes. Ao sahir do consulado, conseguiu Pompeu ser por dous annos o arbitro supremo do estado, embora de nenhuma magistratura estivesse
revestido. Seu exercito, aquartclado ás portas de Roma^
obrigava os consoles e os magistrados a observarem comlèta inacçao. Tal fo! a sorte do cônsul Domicio Ahenobaro, de seu collega, Appio Cláudio Pulchcr, c de Catão, então pretor (5/j). No anno seguinte, ficou a republica 6 mezes
sem ter cônsules, por causa das secretas intrigas de Pompeu,
que esperava que a anarchia o fizesse nomeiar dictador (53).
Um novo intcrregno, filho das mesmas intrigas, marcou o
começo do anno seguinte; durou seis mezes a desordem;
emfim tendo sido Clodio assassinado por Milão, que aspirava
ao consulado, Pompeu foi nomeiado cônsul único, por proposta de Bibulo c de Catão, que começavão a receiar mais
de César, do que de seu rival. Elle restiibeleccu a ordem,
adheriu á causa do senado, que, por assim dizer, acabava do
o adoptar; fez condcmnar a desterro Milão, inutilmente defendido pôr Cícero. Depois de 7 mezes de funcções, Pom-
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tomou por collega Metello Scipiâo, seu sogro, que restabeleceu a lei CLodla, tirando aos censores o direito de
infamar os cidadãos. Pompeu, que no anno precedente
havia emprestado a César uma legião, authorizou-o esse
anno a sollicitar, inda que ausente, o consulado, arredando por esse modo a Catão. Pouco depois, cessarão de toda
as relações de amizade dos dous triumviros, O senado,
que submettia-se sem murmurar á soberana vontade de Poin-.
peu, fingia receiar que César aspirasse á soberania. M.
Cláudio Marcello, um dos cônsules, propoz que se lhe tirasse
o commando da Gallia, ao tempo mesmo em que obtinha
Pompeu que se prorogasse por 5 annos o seu. commando
da Hespanha e África (4o)- Emfim, depois de vás negociações, rebentou a guerra civil entre os dous rivaes (48).

pen

§ a.o —Conquista da Gallia Celtica, por Júlio César (5g—58).

Sylla, vencedor da Ásia, havia-se apoderado da republica : César resolveu tomal-o por exemplo, e chegar ao poder
pela conquista da Gallia (*) Transalpina. No momento de
sua expedição, as três grandes partes da Gallia, que os Romanos inda não havião subjugado, a Aquitania, a Celtica
e a Bélgica , erão habitadas por um sem-número de povos
independentes, pouco concordes uns com os outros, e até
no interior divididos, e assim mais fracos. No seio das fa(*) Dividia-se em quatro partes principaes a Gallia Transalpina : i", a
província ou Narboiieza, que 6o annos antes de 'Júlio César estava no poder
dos Romanos.
a." A Aquitania, que comprehendia as regiões situadas entre os Pyreneus
e a Loire. Seus povos crão os Ausci , ftoii, Meduü, Bitttrlges, rivisci,
Sanlones, Pictavl, Bitnríges Ciibi, Cadurci, Lemovices, Rutcní, Arverni,
Foi ao depois dividida a Aqnitania em »• e a* jiquitania e Novempopulania.
3.' A Gallia Cellica ou Lyoneza, que se extendia do O para L. ,
desde o Oceano até a Germania; de S para N, desde a Loire até o RhodanO) e do Sena até a Morne. Povos:—Unclli, Lexovíi, Eburovices, V&neti, Rkcdones, Andegavi, Turones , Cenomani, Parlsii, Mildl, Carmetet,
Trlcasses, Lingones, Cadui, Segusiuni, líelvetii,
A Celticafoi dividida em Lyoneta i", s', 31, 4'» ou Senonia e MaximuSequanorum.
4." A Gallia Balava, limitada a L. e N. pelo Rheno, que a separa da Germania, ao S. pelo Sena e a Marne, que a separão da Celtica. Povos: Batavi,
Menapii, Toxandíi, Eburones, Tungrí, Ubii, Treveri, Aduatiçi, Nervii,
Atrebates , Morlni, Ambioni, Vtromandui, Bcttovaci, Suestiones, Rlietni.
Foi dividida em ISuhwia «• e l* t « ü«rm-ania inferior,
«S
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milias, como entre as diversas ordens do estado, reinava
discórdia. Os Drnidas, em nome da religião, aspiravão ao
poder supremo; disputava-lhes esse predomínio uma nobrezl
guerreira, e vivia o povo em estado de subjeiçSo, bem se]
melhante ao captiveiro. Por esse modo desunidos, só conl
diíliculdade resistião* os Gaulezes aos Germanos. César haj
bilmente aproveitou-se dessas circumstancias. Foi a prinjj
cipio como libertador que elle se appresenton no paiz, quq
desejava conquistar: achou nos Eduos e nos Allobrogeáj
alliadós sempre fieis, e soube fazer concorrer para suas conl
quistas os Gaulezes, e até os Germanos: a Gallia ministrou!
lhe tropas valentes, a Germania optima cavallaría.
Primeira campanha (58). Forão os Helvécios que derãqi
a César occasião de envolver-se nos negócios da CelticaJ
Querião, debaixo das ordens de Orgetorix, irem-se eslabele-j
cer nessa região, passando pela província romana. César,]
que inda estava em Roma, chega com toda a pressa a Ge-*
nebra (58), c em quanto diverte os Helvécios com negocia-j
ções, faz avançar as tropas da província, e construir um i
muro desde o lago de Genebra té o Jura. Os Helvécios de-j
cidem-se a tomar outro caminho, voltão ao paiz dos Sequafj
nèzes, para carregarem sobre as fronteiras dos Sanlões.1!
Ajudado pelos Allobroges, César os alcança na região dosa
Eduos, perto do Arar (Saônej. No primeiro combate hé ex-i
terminado um quarto do exercito dos bárbaros: o vencedor^
atravessa o rio, vae attacal-os perto de Bibracte, e ganha
sobre elles sanguinolenta victoria, que os obriga a retroceder para a sua pátria.
No mesmo anno, tem César de repcllir os extrangeiros de
outra parte da Gallia. Os Sequanezes, de há muito emj
guerra com os Eduos, vencidos, apesar do auxilio dos Arvcr-:
nios, chamarão em seu soccorro o rei dos Sucvos, Ariovisto,'
que depois de haver trinmphaclo dos Eduos, subjuga tam-, 'j
tem os Sequanezes. N',uma assembléa geral da nação, osf
Gaulezes implorão o soccorro de César contra o conquista-dor germano: sua esperança não hé illudida; o triumviro,',j
depois de haver tomado Vesoncio, ganha contra Ariovisto,;'
nas margens do Rheno, uma victoria sanguinolenta, que oi
repelle para além do rio.
Em breve os Batavos, instigados por vários chefes da Celi
tica, formSo uma liga contra os Romanos.
Segunda campanha (57), Apenas sabe dessa liga, César
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i5 dias vae da Gisalpina aos confins dá Balavia; descobrem-lhe os Rhemos todos os planos dos confederados: alcança elle os Batavos perto da Axona, e derrota-os completamente. Depois da reducção dos Suessões, dos Bellovacos,
dos Ambianos, acommetta e destroça os Nervios, nas marn-ens do Sambra. Os Atuaticos tentão defender-se em sua
capital; espantados porém pelas machinas de assedio dos
Romanos, fingem que se entregão, e cabem sobre os Romanos desapercebidos. César toma-lhes a cidade, e para
castigal-os, manda-os vender a todos em leilão. A subjeição
de todas as cidades da Armorica, de todo o littoral do oceano,
desde a foz do Sena té a da Loire, por Crasso filho do
triumviro, assignala ainda essa campanha, em quanto Sérgio
Galba, ontro tenente de César, combatia com felicidade, nos
Alpes, os Nantuatas, os Sedunios, e os Veragrios.
Terceira campanha (56). Os Venetes, povos da Armorica,
sublevão-se, e são vencidos em combate naval por Décimo
Bruto, na presença de César. Q. Titurio Sabino bate os
Unellos, os Eburovios e os Lexovios; emíim, faz Crasso a
conquista da Aquitania contra chefes, que havião servido,
debaixo das ordens de Serlorio.
Quarta campanha (55). Os Usipios e os Tencteres , povos
germanos, expulsos de sua pátria pelos Suevos, vem estabelecer-se nas margens do Rheno. César os afugenta, atravessa
o rio n'uma ponte dp madeira, chega á Germania, recebe a
submissão dos Ubios; mas não pôde encontrar-se com os
Suevos e Sicambros, que não se quizerão submetter (*); volta
para a Gallia, e atravessando todo o norte, embarca para a
Britannia (**). O desembarque dos Romanos não se effectuou
senão com viva resistência dos insulares, que se animavão ao
ver o pequeno numero dos inimigos. A disciplina suppre o numero, os Bretõesbaltidos c dispersos mandarão pedir paz. César tomou-lhes reféns. Taes forão os resultados únicos de uma
expedição mais extraordinária do que útil, pela qual, apesar do
parecer de Catão, decretou o senado 20 dias de supplicações.
ell)

(*) A p a r t e da Germania, em que penetrou César, estava situada entre o
Rheno e o Weser: os Usipios, 'os Teneteres e Sicambros habitarão o que he
hoje Westphalia; os Suevos entre o Weser e o EIbo occupavão o que he
hoje a Suabia.
(**) Chamava-se Fretam Galllcum o estreito que separa a Gallia da Bretanha, chamada igualmente Albião, por causa da alvura de seus rochedos.
César só conheceu a parte meridional da ilha, cujos priacipaes povos erão :
Durnonü, Cantil, Trmokantos, Parisii, litigantes*
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Quinta campanha (54). Havendo durante o inverno
primido os latrocínios dos Perustos na Illyria, César
á Gallia, para prevenir a revolta dos Treverios. Dahi embarcando-se em Porto leio, passa para a Britannia com j
legiões, 2,000 homens de cavallaria, e os reféns de diverso|
povos: subjuga parte da província, e só encontra resisi
tencia cm Gassivellauno, soberano da região, que povoão Oi
Trinobantes. Emfim esse chefe, debilitado por numerosa!
deserções, dá reféns e subjeita-se a um tributo.
De volta á Gallia,hé César obrigado pela falta demantimenl
tos a dispersar suas legiões: approveitao os Gaulezes do norti
esse ensejo para se rebellarem; os Eburões, excitados poi
Ambiorix e Gativulco, surprehendem, e derrotão Titurii
Sabino com quasi toda a sua legião. Ambiorix, á frenb
dos Atuaticos e Nervios, sitia o acampamento de Quinti
Cícero, irmão do orador. Depois de hábil e corajosa resis-1
tencia, o lugar-tenente de César hé soccorrido por seu chefe j
que com 8,000 homens abre caminho atravez de um exercita
de 60,000 Gaulezes. No paiz dos Rhemos, Labieno vença
e mata Induciomare, cabo dos Treverios, dispersa os Ebu-*i
rões o os Nervios: a Gallia, que mostrava-se toda agitada é
inquieta, fica inteiramente submissa.
Sexta campanha (55). Não se fiando nessas apparencias^
César recruta tropas na Cisalpina, obtém uma legião de^
Pompeu, e no meio dos rigores do inverno, precipita-se*:
sobre o paiz dos Nervios, obriga-os a dar-lhe reféns, con-1
duz suas legiões á quartéis de inverno , e transfere para Ln>
tecia os estados da Gallia. Todos os seus povos mandão'
deputados, menos os Senonezes, os Carnutcs e os Treverios.
Marcha César contra os Senonezes, faz prisioneiro o cabeça'
delles, Accon, e recebe a subjeição desse povo e a dorf-,
Carnutes. Dirige entSo suas forças contra Ambiorix e Tre-»
verios. Em quanto os subjuga Labieno, César entra no paiz
dos Menapios, para impedir sua alfianca com Ambiorix r1
passa 2." vez o Rheno para castigar os Suevos, que haviãa
goccorrido a rebeldia dos Gaulezes; e acha de novo que!
mais difficil era encontrar-se com elles do que vencel-os,
Elle tornou por isso a passar o rio, e depois de haver cor^
tado do lado daGermania, c fortificado do lado da Gallia^
a ponte que havia construído, mandou Minucio Basilo per-ji
seguir Ambiorix, que achou asylo na floresta dos Ardcnnas/
César, não ousando entrar nessa floresta, nem nos paües *,

desfiladeiros dos Eburões, tala suas visinhanças com vários
corpos gaulezes. Os Sicambros passão o Rheno para tomar
parte na pilhagem: surprehendem uma cidade dos Atuaticos, onde estava a bagagem dos Romanos, guardada por
Q. Cícero. Os Romanos defendem-se com energia, os bárbaros são por fim expulsos. Ambiorix escapa as perseguições de César, e Accon, chefe dos Senonezes, hé condemnado pelo conselho da nação.
Sétima campanha (5a). Nova revolta dos Gaulezes parece
pôr de novo em duvida a conquista de seu paiz: mas desta'
vez foi no Sul que começou a sublevação: Vercengetorix,
rei dos Arvernios, foi seu chefe. Rebentou ella pela revolta
dos Carnutes, em que tomarão parte os Eduos, té então
íidelissimos amigos dos Romanos. As horríveis perturbações
qne, em seguimento do assassinio de Clodio, dilacerarão
Roma, animarão os Gaulezes a sacodirem o jugo. Os
Druiclas, cujo poder sobre esses povos era tamanho , excitavão-lhes o patriotismo, fallando-lhes em nome do Céo, e
exigindo terríveis juramentos. César, depois de haver expulsado da província romana Lucterio, lugar-tenente do rei
dos Arvernios, entra no paiz dos Helvios, atravessa as Cevennas, apesar das neves, que as tornavão inaccessiveis; tala
a Arvernia, batte Vercengetorix, toma varias cidades, e entre
cilas Arvarico, apesar dos exforços dos sitiados combinados com o do exercito gaulez ; manda Labieno com
quatro legiões contra os Senonezes, e vae pessoalmente
sitiar Gergoria. Vercengetorix o obriga a levantar o cerco,
e pôde accreditar que César, opprimido por tantos inimigos,
augmentados pela revolta dos Eduos, rctirar-se-ia para a
província romana. César, porém, oppõe á imminencia do
perigo o excesso da audácia, e vae unir-se ás legiões de
Labieno. Cercado de uma infinidade de Gaulezes, esse general havia conseguido salvar suas legiões, e sahir vencedor
em um combate travado entre Lutecia e Meloduno, e recuperar Agendico. A revolta dos Eduos, tinha dado exemplo
a toda a Gallia; acclamado generalissimo da liga celtica,
Vercengetorix attaca por 3 lados a província romana: César,
porém, o vence em um combate de cavallaria, .e elle se
retira para Alisa, na Scnonia. A tomada de Alisa, defendida
tanto pelos sitiados, como por um exercito de 240,000 Gaulezes, assegura a superioridade de César. Vercengetorix hé
preso, subracttem-se os'Eduos; 20 dias de supplicações são
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decretados pelo senado: César julgou opportuno passar oj
inverno na Gallia.
Oitava campanha (Si). Foi essa precaução justificada pelo ;
acontecimento. Mcdilão os Gaulczes uma nova sublcvação, |
e vendo que mal succcdidos erão seus exforços, quando reu-f
nidos, dividem suas forças, para occupar em muitos pontos
os Romanos. A impetuosa uctividadc de César desarranja
esse plano: no meio do inverno subjuga elle os Biluriges c
os Carnutes; na primavera doma os Bellovacos, em quanto
Labieno devasta o paiz dos Treverios e dos Eburões. A re-;|
volta, que na Aquitania tinha por cabeça Dumnaco, hé em S
pouco tempo reprimida por Fábio e Caninio, lugar-tenentes i
de César. Uma única cidade, Uxelloduno, oppõe longa resis- .''
tencia; César toma-a de assalto, e para dar terrível licção
aos Gaulezcs, manda cortar a mão de todos os prisioneiros.
A subjeição dos Atrebates por M. Antônio, queslor de César,
completa ao norte e ao sul a pacificação da Gallia.
Nono anno do commando de César (5o). Bem que ameaçado pelo partido de Pompeu, César passou o inverno n a ;
Balavia: na primavera vae á Cisalpina animar seus parlidistas, depois volta á Gallia, c percorre essas vastas regiões;
sua polilica, sua affabilidade consoliclão a obra de suas armas vencedoras. Por tal modo tornou elle agradável aos
Gaulezes o domínio dos Romanos, que bem diversa da
Hispania tantas vezes domada, e tantas vezes sublevada,
nunca, depois de uma lutta de oito annos, fez a Gallia o
menor movimento para subtrahir-se ao jugo de Roma.

§ 3.° — Expedição de Gabinio á Judéa e ao Egypto. — Expedição
de Crasso contra os Parthas (Gu—5o).

Ao voltar da Syria, Pompeu havia nella deixado Scauro,
que, em pequenas guerras contra os Arabes-Nabateos, havia
adquirido a reputação de homem ávido, senão a de grande
guerreiro (6o). Mareio Philippe e Lentulo Marcello, que lhe
succederâo, não puderao cohibir absolutamente as correrias
dessas povoações vagamundas. Clodio tirou dahi pretexto
para fazer erigir em província consular a Syria, que fez?
dar a Gabinio, inimigo pessoal de Cícero, no meio mesmo
da tumultuaria assembléa que decretou o desterro do ora-
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dor (57). Gabinio, chegando ao Oriente, entrou na Judéa,
onde a volta de Alexandre, um dos filhos de Aristobolo,
que havia escapado ás mãos de Pompeu, tinha renovado as
perturbações suíFocadas , mas não extinctas por este general.
Ajudado por Antipater, depois de haver desthronizado o
fraco Hyrcan II, Alexandre forlificava-sc contra o poder dos
Romanos, reerguendo os muros de Jerusalém. Mas Gabinio
em muitos combates venceu Alexandre, tomou e arrazou
suas fortalezas, restabeleceu Samaria c outras cidades, desamparadas por seus habitantes; levou Hyrcan II para Jerusalém, e lhe restiluiu o summo-saccrdocio. Emfim deu uma
nova fôrma ao governo, que tornou aristocrático, e dividiu
a Judéa em cinco províncias ou tctrarchias, regidas por
conselho soberano. Gabinio pediu inutilmente ao senado as
honras das supplicações; era tal recusa sem exemplo; linha
o general contra si toda a ordem eqüestre, porque em seu
governo tractava com dureza os cobradores dos impostos,
não por zelo em favor dos povos, porém, porque queria ter
parte nos despojos dos Syrios. No entanto foge Aristobulo
de Roma, com seu filho Antigono, e apparece na Judéa;
reúne seus partidistas, e se acha a frente de 8,000 guerreiros (56). Gabinio manda contra elle Marco Antônio que,
depois de completa victoria, vem cercar o príncipe Judeu
em uma fortaleza, c o prende com seu filho Anligono;
mandou-os ambos ao senado, que releve o pai, e deu liberdade ao filho, em consideração da fidelidade com que a
mai de Alexandre e de Anligono havia servido aos Romanos.
Gabinio preparava-se para combater os Árabes, quando
a esperança de mais rica presa o determinou a attacar os
Parthas: chamava-o para esse paiz Mithridates que disputava a seu irmão Orodes a ensangüentada coroa de Phraortcs, seu p a i , por ambos assassinado (55). .lá Gubinio havia
passado o Euphrates; mas novo objecto excita sua avidez,
e o faz renunciar a essa empresa. Ptolemeu Anletes, rei do
Egypto, expulso de seus estados, propunha-lhe 70,000 talentos, se lh'osclle rcstiluisse, e, apesar dos oráculos sibyllinos, appoiados por um decrelo do senado, Gabinio se encarrega dessa missão. Marco Antônio, seu lugar-tenenle,
ajudado por Anlipatcr, ministro de Hyrcan , entra no Egypto, do lado dos desertos da Judéa, e toma Pelusa. Archelau, marido de Berenice, filha de Ptolemeu Anletes, cujo

throno occnpava, tenta defender Alexandria, e morre no
combate. Gabinio, senhor dessa capital, chama ao throno j
Ptoletneti, qne manda matar Berenice, e despoja seus subditos, para remunerar o proconsul.
Excitando novas perturbações na Judéa, Alexandre, filho
de Arislobulo, obriga Gabinio a voltar pela terceira vez ao j
paiz, e essa tentativa dá em único resultado tornar mais
dependente de Roma a nação judaica. Depois de haver |
obtido algumas vantagens contra os Árabes, Gabinio «Tis-1
punha se a levar guerra aos Parthas, quando foi obrigado a|
ceder o commando a Grasso, Du raiva, elle deixa escapar!
Milhridates , para privar seu succeàsor dos soccorros que|
desse príncipe podia tirar. De volta a Roma , hó accusado j
pelo crime de lesa-magestado publica, por haver emprehen-1
dido uma guerra contra a vontade do povo e do senado, "
porem compra sua absolvição. Perseguido ao depois por
suas concussões, hé defendido por Cícero que, de medo de
desagradar a Pompeu, tornou-se culpado dessa fraqueza (*)
Gabinio dessa vez não soube peitar seus juizes, foi desterrado. Em quanto, pela conquista da Gallia, ia César cre
cendo para a conquista do mundo, ia Crasso perder-se,
pretendendo, como elle, juntar â republica províncias lon-,|
ginquas.
A Parthiciiia, região estéril e montanhosa, situada na alta
Ásia, ao S. da Hyrcania, ao O. da Media , foi o berço da
nação dos Parthas. Longa serie de séculos foi ella desconhe- i
cida pelos Romanos; cmíim, em &55, Arsaccs I levou seus i
concidadãos a revoltar-se contra Agalhocles, governador da Jj
Parthienia, em nome de Antiocho Theos. Augmentarfio osl
snccessores de Arsaces seus estados, conquistando a Hyr*|
cania, a Media, a Pérsia, a Babylouia, etc. INaepocha da
expedição de Crasso, estendia se o dominio parlhico desde]
o Hydnspes té o Euphrales. Os Parthas acharão-se envolvi- J
dos na 5." guerra dos Romanos contra Milhridates e Tigranes, mas sem nella tomarem parte activa. A ruína desses!
dous reis leve nolave! inüuencia sobre a sorte dos príncipes l
Arsacidas, dando por limites a seus estados províncias romanas.
Esse povo, de raça scythica, unia á ferocidade primitiva |
(•) Não foi esta a vez única qne esse insigne orador encarregou-se díj
ruiui causa: elle mesmo se accusava dessa fraqueza. « Quanto he Gatão félia! dizia ; ninguém teria animo de propor-lhe cousas vergonhosas. »
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de seus o uso illimitado do luxo Oriental. O Partha combalia sempre a cavallo, á moda dos Scythas; tinha porém adoptado as armaduras de ferro, com que cobrião
os Persas os cavallos e os guerreiros: era especialmente na
fnga simulada que tornava-se elle temível; então com smunia destreza mandava certeiras flechas a quem se animava
a perseguil-o, O governo dos Parthas era a monarchia electiva; sempre porém devia cahir a eleição na família dos
Arsacidas. A authoridadc do principe era limitada pelo
conselho dos grandes, que designava o monarcha, e que
podia depol-o: um ollicial, com o titulo de Surcna, coroava
o rei, c commandava os exércitos. O augmenlo do poder
dos Arsacidas causou uma revolução no commercio do
Oriente; as communicacões directas do Occidente com a
Ásia central ficarão suspensas: os Parthas tinhão por
máxima não conceder passagem a estrangeiro algum. Começou dahi a decadência da Asia-Menor, té então opulontissima, e o commercio da Índia abriu caminho por
Alexandria e Palmyra.
Crasso esperava avassallar os Parthas, esquecia-se de sua
idade (61 annos) e da mediocridade de seus talentos militares, esquecia-se de que Pompeu havia evitado compromelter o brilho de sua gloria, contra essa tão bcllicosa
nação. Surdo aos indirectos avisos, que pelo órgão dos
agourciros , o senado dirigia á sua orgulhosa incapacidade ,
desprezou ignaes conselhos, qne lhe derão outros muitos, c
entre estes, Dcjotaro, rei dos Gaiatas. A ninguém altendcu,
c correu á sua perdição. Chegado á Syria, passa o Euphrales , entra na Mesopotamia, recebe a espontânea submissão
de algumas cidades, vence em um combate de cavallaria
um oílicial partha, chamado Sillaces, toma de assalto a pequena cidade de Zenodocio, e ufano de taes façanhas, toma
o titulo de Imperator. Em vez de approveitar a incúria dos
Parthas, que nenhum preparativo de deíeza havião feito,
podendo avançar té Seleucia , foi tomar quartéis de inverno
na Syria. Lá elle saqueou os templos da Deoza Syriaca, em
Hierapolis (*), c o do verdadeiro Deos, em Jerusalém. Elle
recebeu com altivez uma embaixada do rei dos Parlhas,
decloramio que daria resposta em Seleucia.
(*) Ou & cidade santa, chamada pelos Syrios Bambyu o u M a b o g , h o j e
Membigez, era a principal cidade da Euphratesia. A divindade a quem
chamavfio (Jregos e Romanos deusa Syriaca, era o Dagon da Escriptuu,
24
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Seu filho, depois de haver, sob os auspícios de GesaiL
conquistado a Armorica o a Aquitanía, dava-se pressa de fl
ao Oriente, esperando iínitar as façanhas do Alexandre: fcfl
compartilhar o desastroso íim de sen pai. Cheio de prol
sumpção, Crasso não attendeu aos conselhos, e recebçff
com frialdade os soccorros de Arlavasdes, rei da Armeniai
para cegamente entregar-se á perfídia de Abgares, rei
Edessa, na Osroene (*). No entanto, a diversão a que o n,
de Armênia se prestou de motu-proprio, em favor dos Ro;,
manos, pareceu de bastante importância aos Parlhas, parj
que fosse pessoalmente combalcl-o o rei dessa nação, enj
quanto o Snrena oppunha-sc na Mesopolamia aos Romanos
Crasso, havendo de novo passado oEuphrales, melte sei
exercito por meio de áridos desertos: guiava-o Abgares, e o
levava, já de ante-mão vencido, para o poder dos Parthas.l
Com effeilo, depois de alguns dias de marcha, exhaustos dnj
cansaço, virão os Romanos apparecer--lb.es os numerosos!
esquadrões do inimigo, que longe de fugir, como o prometei
terá seu guia trahidor, eslavão dispostos a precipitar-se sobre
o exercito do proconsul. Vendo o exercito romano por Ioda '
a parte circumdado de inimigos, o filho de Crasso, á frente]
de algumas cohortes, precipita-se a seu encontro; opprimj-1
do pelo numero, coberto de feridas, depois de inúteis pro-J
digios de valor, pede a um de seus escudeiros que o rnale;|
os destroços do exercito romano ganhao a cidade de Char-J
rés: perseguido pelos Parlhas, Crasso h é obrigado pelos,
soldados a aceitar uma conferência com o Surena. Era essa"
conferência um odioso estratagema do bárbaro para prenrder o proconsul. Crasso porém defende com valor sua'|
liberdade, e morre com os olíiciaes que o acompanhavão. :
.No meio das arguições que se podem, com justiça, fazer á|
imprudência deste general, deve-se admirar a heróica fitvl
meza que mostrou em seus últimos, momentos. Quasi todo i
• o exercito romano foi destruído. Os Parlhas altacarão a ;
Scythia; repelliu-os, porém, Cassio, Ingar-tenente de Crasso.
JVo anno seguinte tornarão elles a passar o Euphrates,' sob\
a direcção dePacoro, filho de Osroes: Cassio obrigou-os
outra vez a retirar-se (5a). Calp. Bibulo, que lb.osucced.eu,
deixou-se vergonhosamente sitiarem Antiochia (Si).
(*) A Osroene , parto oecidental çla Mesopotamia, separada da Syria pelo í
Enphrates, trazia sen nome de Osroes, que aproveitando a fraqueza dos
Seleucidas, tinha erigido hum principado nesse paiz em izo, Edessa era "j
sua. capital, !
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A Cilicia foi melhor defendida pôr Cícero, a quem pertenceu esse governo, em virtude de uma lei promulgada no
5," consulado de Pompcu. Suas hábeis disposições conseo-uirao guardar contra os Parlhas as passagens do Tauro:
daht cllc avançou-se té o monte Ámano, e derrotou, perto
de Isso, um bando de montanhczes que devastava esses contornos: depois de 5y dias de assedio, apoderou-se de Pindinesso, uma de suas praças fortificadas. Fizerao essas vantagens com que os soldados o proclamassem Imperalor:
sopplicações forão ordenadas pelo senado, e Cícero teria,
som duvida, alcançado o triumpho, a não serem as perturbações em que se achou lançada a republica. Não menor
honra fazem ao Orador a doçura , a integridade e o desinteresse com que administrou sua província (5o).
Taes virtudes crão de dia em dia mais raras, era geral
a corrupção dos costumes, e os censores mesmos davão o
pernicioso exemplo. Os dous últimos que a republica teve
forão Appio Cláudio Pulchcr e L. Calpurnío Pisão Cesoniuo,
um dos homens mais viciosos dessa epocha, se dermos crêdilo á invectiva que contra elle repetiu Cícero.

§ 4-° — Guerra civil entre César e Pouipeu, té a morte deste (4g—48).

Os symptomás de inimizade, que haviao rebentado entre César e Pompeu, dcviãO necessariamente produzir a
guerra civil. As intrigas secretas de Pompeu, as ameaças
de Catão, o proceder hostil dos cônsules Marco e Caio
Marcello, levavão César á alternativa, ou de vir sem defeza
pôr-se entre as mãos de seus inimigos, ou de lutlar contra
elles com mão armada ; muito tempo ficou irresoluto ;
a principio negociou, e a peso d'ouro comprou Curião,
tribuno do povo, cujo apoio tanto mais útil lhe foi, quanto
ficou ignorado seu conloio. C. Marcello propoz no senado
que se tirasse a César o conluiando da Gallia: Cnrião applaude a proposta, mas quer que seja igualmente tirado a
Pompeu o proconsulado das Hespanhas. César mostra-se
disposto a fazer concessões. Pode-se suspeitar a sinceridade
de suas generosas offertas, que tinhão por fim impor a seu
rival iguaes sacrifícios. Seja como for, Pompeu nesta circumstaocia mostrou-se,tão presumido como pouco hábil.
Emfim, em 7 de Janeiro de 49, um decreto do senado,
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provocado pelo cônsul Lentulo Spinlhcr, ordena a Cesaal
que deixe seu exercito , sob pena de ser declarado inimigoM
da republica. Os tribunos M. Antônio e Q. Cassio, que de-J
balde se oppuzerão a esse decreto, rcfugião-sc no acampa-f
inenlo de César, c essa circumsl anciã dá a seu partido a
apparcncia da popularidade. César passa então o Rubicomj
limite de sua província, entra em Ariminio. Pompeu, os
cônsules c o senado abandonão a capital, e dirigem-se para
a Campania. Doinicio Ahenobarbo, Lent. Spinther e P.
Ateio Varo, lugar-tenentes de Pompeu , fazem recrutamentos na Itália, em quanto Labieno abandona o acampamento
de César. O vencedor das Gaílias t o m a , qtiasi sem rcsisV
lencia, as cidades da Toscana e da Umbria; cxpclle de
Asculo Lenlulo Spinlher, põe assedio a Corfinio, onde
Domiciò Ahenobarbo se tem encerrado. Senhor da praça,a
depois de 7 dias de assedio, elle perdoa a esses dous generaes, e vae sitiar em Bruudisio Pompeu, que foge com 5o
cohortes para o Epiro. Os cônsules c grande parte doS!
senadores o acompanhão.
Depois de haver conquistado a Itália cm 70 dias, César;,'
por meio de seus lugar-tencntes, subjuga a Sicilia c a Sardenha. Elle tenta em vão ganhar a seu partido Ciccro, que
podendo tornar-se mediador entre os dous rivaes, abracaj
imprudentemente o partido do Pompeu, e retira-se para;
seu arraial. Então César entra em Roma, e apodera-se do|
tfaesouro publico, apesar da opposição do tribuno L. Mc-É
tello. Elle deixa o governo da capital ao pretor Lépido , e|
a M. Antônio o da Itália, e dirige-se ao depois para a Hcs-|
panha. Em sua passagem pela Gallia, Marselha feixa-lhefj
suas portas, César a sitia, e deixa Trebonio para continuar
as operações do cerco. Na Hcspanha citerior acha ellel
Arranio e Pelrcio, lugar-tcnenles de Pompeu, á frente de,!
60,000 homens. Suas hábeis manobras os obrigão a tomar j
a defensiva, e depois a retirarem-se: por lim, havendo-os i
rodciado nos desíiladeiros visinhos do Ebro, obriga-os a,
capitular. Só lhe foi preciso mostrar-se na Hespanha ulte-i
rior, para ver lodo esse paiz, em que commandava Varrão, á
vir pôr-se debaixo de suas leis c obediência. De volta pelajj
Gallia, elle toma a dirccçíio do cerco do Marselha, e castiga
severamente seus habitantes. Mas os successos que elJejj
obtinha pessoalmente, erão compensados pelos revezes dei
seus lugai-tenenles. Nu Illyna, Dolabella e C. Antônio sí"»&
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vencidos por C. Octavio c Scribonio Libaõ, parlidistas de
Pompeu. Na África, depois de algumas vantagens alcançadas
por Atlio Varo, allaca imprudentemente Curião o exerc ilo, muito superior cm numero, de J u b a , rei da Mauritânia. Elle podia fugir; não quiz porém sobreviver a esse
desastre, c deixou-se matar pelos inimigos. Nomeiado diclador em sua ausência , pelo pretor Lépido, César volta á
llalia. Em Placcncia a nona legião se revolta; César a faz
voltar á obediência : entra cm Roma , toma posse da dictadura, faz-se nomciar cônsul para o anuo seguinte, e preside
á eleição dos mais magistrados. Elle allivia os devedores por
uma medida, a que preside a equidade, chama á pátria os
desterrados, dá aos filhos dos proscriplos o direito de aspirarem aos cargos públicos. Depois de 12 dias abdica a
dictadura, e vae encontrar-se coin Pompeu na Grécia (Janeiro de 4§). Roma, cm sua ausência, h ó com prudência
governada por TrcLonio , e. por um momento perturbada
pelo prelor Celio. Reduzido a retirar-se, vae esse demagogo
reunir-se a Milão, que repellião ambos os partidos. Á frente
de uma quadrilha de bandidos assalariados, o assassino de
Clodio achou perto de Compsa morte digna de sua vida.
Celio teve a mesma sorte, perto de Thurio.
O senado romano, reunido cm Thessalonica, havia proclamado Pompeu o chefe único da republica; fazia elle
grandes preparativos, c contando suas tropas, comparando
a illuslração de seus parlidistas com a situação precária
dos fautores de César, elle podia accrcditar-sc superior a
seu rival.
César passou para o Epiro com 20,000 soldados: sua esquadra hé tomada por Bibulo, almirante de Pompeu, Coníiando em sua fortuna, César aíFronta a tempestade, c vae
cm frágil barca buscar na Itália o resto de seu exercito,
que muito se está demorando. Quando ciníiin elle se acha
no Epiro á frente de lodo o seu exercito , apresenta
inutilmente batalha a seu competidor, que quer prolongar
a guerra. Debalde tenta forçal-o cm suas trincheiras diante
do Dyrracchio. Depois de trabalhos, de privações inauditas,
e de 6 bem disputados combates, César hé repcllido para a
Thessalia , Pompeu o segue nessa província; cedendo ás
sollicitações de seus officiaes, renuncia cllo ao plano de
contemporisacão, que tão prudentemente havia combinado.
—Assim, diz Monlesquicu, para não ser censurado, fez elle

— 100 —

u m a c o u s a , que sempre censurar-lhe-há a posteridade, fo||
combater com recrutas um exercito já tantas vezes victorioso. A batalha decisiva de Pharsalia deu a César um&
victoria, que sua humanidade tornou mais gloriosa: 75,oo«
Romanos combaterão uns contra os outros: tinha Pompei
45,ooo legionarios, e 7,000 cavallos; 22,000 infantes, e
l,ooo cavallos marchavão sob as ordens de César. A derrota
de Pompen começou pela derrota de sua cavallaria, grande J
parte de suas tropas não combaterão: elle foi o primeiro
que abandonou o campo da batalha, e depois seu arraial',|
desde que as tropas de César neílc peneirarão: atravessou,
fugindo, a Thcssalia., embarcou-se para Lesbos, onde s
lhe veio reunir Cornelia, sua esposa, e Sexto, o mais velho ,
de seus filhos. Dalii fez-se de vela para o Egypto, c esperando achar uni asylo, acha a morte cm suas inhospitas;
praias. Photino, ministro de Ptòlemcu XII, havia ordenado
esse assassinio: Achillas, general egypcio e Septimio, antigo
centurião, sob as ordens de Pompeu, íbríio os executores
do crime.
As forças do partido de Pompcu cstavfio antes dispersas .
do que destruídas. Em quanto César marcha em seguimento '• .
de seu competidor, os principaes chefes republicanos deliberavão em Corcyra, que era o ponto de reunião da esquadra. Cícero, a quem por causa de sua qualidade de consular!,,
ofíerecem o commando, não o aceita, e agitado por pusil-1
lanimes receios, retira-se para Brundisio. Catão, sempre
superior á adversidade, faz-se de vela para a Libya com a a
maior parte da esquadra, c 10,000 soldados. Na altura da
Cyrenaica, sabe da morte de Pompeu, que lhe narrão Cornelia e Sexto: aceita o commando da esquadra, e vão
reunir-se com Metello Scipiao e Juba, que sustentao na;
Mauritânia a causa de Pompeu. A Hespanha devia seguir
esse exemplo, c a guerra civil prolongar-se ainda dous
annos.

§ 5.° — Confirmação da guerra civil.—César dictador e imperador.—
Sua morte (48—44)-

Em quaflto a sorte do mundo romano se decidia cm Pharsalia, era o Egypto theatro de uma dessas revoluções de'
palácio, que tem sempre sido tão freqüentes nas monarchias
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Orienlaos. Clcopatra, filha de Ptòlemcu Auletes, disputava
o throno a seu irmão Ptolemeu XII Diouysios, sob cujo
nome reinava Pholino. Obrigada a sahir do Egypto, rclirou-se ella p a r a a S y r i a , e recrutava tropas que sustentassem suas prctençõcs, quando César, vencedor de Pompeu,
vinha perseguil-o té as margens do Nilo. Recebeu elle com
lagrimas a noticia da morto de seu competidor. Entrando ao
depois em Alexrandria, qujz dar-se por mediador entre
Plolemoii e Clcopalra, cujos encantos o seduzirão: mas os
Alexandrinos, que vião a causa da pátria na de seu rei,
vierão accommetel-o c sitial-o. A lutta perigosa, que César
leve então de sustentar, prova quanto era profundo o ódio
dos Egypcios contra os Romanos, que há mais de um século
linhão seus reis debaixo de tutela. César, apertado por
Achillas, general do exercito do rei, obteve a principio a
vantagem em um combate que foi assignalado pelo incêndio
de todos os navios do porto, dos arsenacs e da maior parle
da bibliotheca. Elle só assenhoreou ao depois da ilha de
Pharos, c ahi se manteve té o anno seguinte. Então Ar~
sinoé, outra irmã de Ptolomcu Dionysios, apoderou-se da
autlioridadc, mandou matar Achillas, e lhe substituiu o
ounucho Ganymedos. Debaixo desse novo general, os Alexandrinos lomao de novo Pharos, os Romanos são derrotados , e César obrigado a fugir a nado. Os soccorros do
Idumcu Anlipatcr e de Mithridates, Pcrgamenio poem-o
cm estado de voltar para Alexandria. Vencido nas margens
do Nilo, Ptolemuu aflbga-se em suas águas. César dá o
Egyplo a Clcopatra, sob condicção de casar-se com seu
irmão ptoJemcu-Neoteros: mas o veneno livra essa princcza
da execução da condicção.
Os progressos de Pharnaces, filho de Milhridates, rei do
liosphoro, obrigâo César a sahir do Egypto, onde esquecia
a gloria perto de Clcopalra. De caminho, ello arranjou os
negócios da Judéa. Anlipaler, ministro d c l l y r c a n l l , já
desde o tempo de Pompeu se havia inleiramcnte devotado
ao serviço dos Romanos, para com seu'apoio substituir-se
á familia reinante. Apesar das reclamações de Antigono, o
dictador confirma a Hyrcan no summc-sacerdocio, e no
titulo de principe; mantém igualmente Antipater no de procurador da Judéa, authoridado de que há muito tempo
gozava. Emfim aboliu a forma de governo estabelecido por
Gabinio. Antipater manda com pressa reerguer os muros
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de Jerusalém, e faz com que dêm a seu filho, Herodes, <m
governo da Judca.
Chegando á Cappadocia, de que Pharna.ccs se havia apo-j
derado, César ganha a mais completa victoria contra essa
príncipe, já humilhado por Domicio Calvino; Pharnacefl
foge e vae perecer combatendo coutra Asandro , usurpador]
dos estados do Bosphoro. César toma a Dejolaro, rei doa
Gaiatas c partidisla de Pompeu, a maior parle de seu reino,]
que reparte cnlrc Milhridales o Pergamcnio e Ariobarzanes
rei da Cappadocia.
No e n t a n t o , Cornificio e Vatinio, higar-tenenles do dic
tador, subjugso inteiramente alllyria; Fnsio Galeno apo
dera-se do Alhenas e Megara, e põe todo o Peloponeso de
baixo das leis do vencedor de Pompeu.
Já no anuo precedente , o senado de Roma o havia!
nomeiado dictador com podercs extensissirnos. Elle havia]
tomado posse dessa dignidade no palácio dos Ptolemcus; e
tomado para seu general de cavallaria M. Antônio. Em vei
de applicar-sc a tornar amada a authoridade de seu protector, tornava-o este odioso com seus deboches e seus excessos.»
No entanto, digno imitador do faccioso Clodio, o tribuno!
Dolabclla sublcvava a multidão, promettendo a abolição das|
dividas. Antônio favoreceu a principio os projectos do trib u n o ; mas foi tal a desordem, que o general de cavallaria
foi obrigado a empregar, para cohibil-a, a força armada í
o terror havia succedido á anarchia, quando a volta do,
dictador pôn cobro a todos esses males. Sempre pródigo
dos bens alheios, César alliviou os devedores e foreiros, a
custa dos credores e proprietários: vendeu em praça o$
bens de Pompeu, e de seus partidistas: no entanto, peH
doava a Q. Gicero, que depois de o haver servido na Gallial
trocara, corno Labieno, seu partido pelo de Pompeu. M;j
Marcello., que sendo cônsul, havia-se mostrado avesso ai
César, desterrou-se espontaneamente. O dictador deu d
consulado, para o resto do anno, a F. Galeno e a P. Vatinio;
prorogarão-lhe a dictadura por mais um anno , e designarãoo cônsul para o anno seguinte, bem como seu comman- 1
dante de cavallaria, M. Lépido. Sublevão-so as legiões, esperando obrigal-o a concessões; elle as subjuga.
Logo era Janeiro de 46, César passa para a África , onde
havia o partido republicano reunido forças consideráveis.
Dez legiões completas estão debaixo das ordens de Motello
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gcipiso e de Varo. O rei da Mauritânia, Juba, ministra-lhes
consideravel cavallaria; emfim numerosa esquadra fornecelhes provisões. César, em um combate encarniçado contra
Labieno e Petreio, lugar-tenenlcs de Metello Scipião, desenvolve toda a sua habilidade, toda a sua coragem para não
ser esmagado. Cercado em sou acampamento, elle evita
travar batalha contra forcas evidentemente superiores: mas,
desde que reúne todas as suas, aceita um combate de cavallaria, e hó vencedor. No entanto faz contra seus adversários guerra não menos perigosa, conciliando a affeição
dos Africanos, que revoltavão as violências e crueldades de
Seipiao. Muitos combates de pouca importância, em que
quasi sempre perdia César, convencerão Metello Scipião de
que lhe convinha procrastinar a guerra; mas não pôde,
apesar desse plano, resistir aos impetuosos altaques, e ás
babeis combinações de César. Scipião, vencido cm Thapso,
foge com fraca esquadra: esperava passar-se para ! a Hespanhü; cercado porém no porto mesmo de Hipponia, pelas
forças de Sicio, parlidista de César, não evitou o cativeiro, senão recorrendo ao suicídio. Gatão invejou ao vencedor a gloria de dar-lhe a vida. Juba, voltando a seus
estados, achou seus subditos revoltados. Acompanhado por
Petreio, retirou-se para uma de suas quintas, mandou preparar esplendido banquete, depois do qual os dous convivas
matarão-se reciprocamente. Foi então a Numidia toda reduzida em província romana, o-historiador Sallustio foi-lhe
dado para governador.
César volta para Roma, a dictadura lhe hé prorogada
por 10 annos, e com ella o poder tribunicio, o direito de
paz e de guerra, o proconsulado das províncias, a censura
dos costumes. Elle triumpha successivamente da Gallia e
doEgypto, de Pharnaces e Juba. Acompanhão seu carro
Vcrcingetorix, Arsinoé, irmã de Cleopatra, e o fúho de
Juba. O senado declara semi-deos o vencedor de tantas
nações. César não abusa do poder exorbitante que lhe hé
confiado. Se prodigaliza a seus soldados dinheiro e terras,
se avilta o senado, elevando a 900 o numero dos senadores,
faz prudentes regulamentos para animar a população, reprimir o luxo, favorecer as leltras e sciencias: reforma o
calendário, em que, pela successão de viciosas intercalacões, um erro de 67 dias se havia introduzido. O perdão
de Marcello e de Ligario assignaloo. de novo a clemência
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ao César, e deu a Cícero mais duas occasiões de mostrara
sua eloqüência. Não podendo já servir á republica no se.il
nado, nem no foro, compunha então o orador a mor parte
de suas obras philosophicas: era ainda servir a pátria. Casar
havia apenas ficado 4 mezes em Roma, quando teve de
partir para a Hespanha, para concluir a guerra contra Os
filhos de Pompeu. Havendo obrigado Cneu, ornais velho,
a levantar o cerco de Uthia, e tomado Attegua, dá aos dous.;
irmãos a batalha de Munda (17 de Março de 45). Cneu,
morreu no combate, Sexlo refugiou-se nas serras da Celti-j
beria. Octavio acompanhava nessa guerra a seu tio-avô.
De volta a Roma, elle triumphou da guerra civil, e comisto aílligiu todos os bons cidadãos. O senado já não sabiali
como adulal-o.—Bem que desde então, diz íleeren, fosse
clle absoluto senhor da republica, procurava fundar seu J
poder sobre a inclinação dos povos; e bem que fosse seu i
exercito seu appoio principal e necessário, não annuiu para
agradar-lhe a proscripção nenhuma. O restabelecimento da
ordem na Itália, e especialmente na capita], a guerra, que
meditava contra os Parthas, erão os objectos que essencialmente o occupavao. No entanto, a tentativa que fez para
obter o diadema põe fora de duvida seu projecto de estabelecer a monarchia.—M. Antônio, oflerecendo-lhe diante
do povo esse ornato, objecto de seus ódios, apressou a
conjuração que devia pôr fim á vida do heroe. Junio Bruto
e Cassio, cobertos dos benefícios de César, tramarão a conspiração, na qual entrarão Décimo Bruto, Trebonio, Cimber,
Casca, e muitos outros senadores. Assassinarão-o no rneio
do senado. Tinha 56 annos de idade: seus funeraes, como
os de Alexandre Magno, deviâo ser sanguinolentos.

CAPITULO XXI.
DESDE A MORTE DE CÉSAR TJÍi O ESTABELECIMENTO DO IMPÉRIO.
- — 2 . " TRltMVmATO. —VISTA D'OLHOS SOBRE A LITTERATÜRi
ROMANA»

(44-31).

§ i.» —Trez partidos no estado , depois da morte de César: o de seus assassinos, o de seus vingadores, o de Octavio , seu herdeiro. — Guerra de
Modena, — 2.» triumvirato. — Proscripções (44—45).

A morte de César, sem salvar a republica romana, deixou vago o lugar do senhor: foi pois uma calamidade.
César poupava á republica a guerra civil, que por 16 annos
sem interrupção a dilacerou; c teve razão Seneca para aceusar Bruto de imprudência, porque, libertando a pátria
do tyrauno, não viu que a não libertava da tyrannia.
Roma dividiu-se em dous partidos, um adherenle aos
assassinos do dictador, outro a Antônio c Lépido, que, com
o pretexto de vingarem seu bemfeilor, aspiravão a herdarlhe o. poder. Á frente do primeiro estavão Bruto e Cassio,
ambos pretcres, o Dolabella, cônsul designado. Antônio
era um dos cônsules actuacs, Lépido, general de cavallaria
de César. Achavão-se dest'arle oppostos uns aos outros os
primeiros magistrados da republica. Como ambas as facções
reciprocamente se lemião, fizerão-se a começo reciprocas
concessões: o senado, ao tempo em que confirmava os
actos de César, decretou que nenhuma pesquiza se faria
acerca do sua morte. Reconcilião-se Antônio e Bruto. César
hsvia dado a este ultimo a Macedonia, a Cassio a Syria, a
Trebonio a Ásia, a Cimber aBilhynia, a Décimo Bruto a
Gallia Gisalpina; confirma o senado essas disposições: são,
porém, enganadoras essas apparencias. Nos funeraes de
César, Antônio subleva o povo mostrando-lhe a toga ensangüentada do dictador: no entanto, não deixa clle ainda
apparecer seus ambiciosos projeclos. Para conservar o apoio
do senado, sollicita leis, que reprimão o abuso dos actos de
César, que destruão a díctadura , e perdoem a Sexto Pom-
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peu, a quem concede-se a superintendência dos mares, com
indemnisações consideráveis, pela perda de seus bens. Em
breve Antônio alcança p a r a ' s i uma guarda de 6,000 ho-I
mens, trafica com os actos de César, e ganha Lépido J
fazendo conferir-lhe o summo-pontiíicio. Recciosos de tamanho poder de Antônio, Bruto c Cassio snhcin de Roma i
e passao para a Grécia, em quanto Décimo Bruto, Trcbonio e Cimber vão tomar posse de seus governos. Apenas i
achão-se elles distantes, Antônio publica um plebiscito que i
os priva de suas províncias, dá a Syria a Dolabclla, torna ;>
para si a Macedonia; e para não romper de todo com Bruto]
e Gassio, dá a um Cyrene, ao outro a ilha de Creta.
Octavio, que César havia em seu testamento adoptado,|
chega do Epiro, e vem formar em Roma um novo partido. J
Os soldados de César retmcin-s:e cm redor do herdeiro dei
seu nome. Este ganha com suas altenções Cícero e ai
maioria do senado, e com suas liberalidades e seus expec-1
taculos as affeições do povo. Antônio, que aspira a succeder a César, acolhe com desdém seu joven herdeiro , mas y l
teve em breve de receiar sua influencia. Para ter pretexto J
de fazer vir á Itália as legiões da Macedonia, elle sollicita
e alcança para si o governo da Gallía Cisalpina, para um
de seus irmãos, C. Antônio, o da Macedonia. Cicero recitou então contra esse ambicioso a primeira philippica
diante do senado, o compôz a segunda, que só no auno
seguinte tornou-se publica. Resolvido a incitar a guerra
civil, Antônio vae para Brundisio pôr-se á frente de suas
legiões, que lhe chegao da Macedonia : descontente do acolhimento do senado, elle mostra extemporânea severidade:
duas legiões desertão seus estandartes, e passão para os de
Octavio. Antônio volta para Roma com uma única legião,
annunciando projectos de vingança. Octavio, em cujos braços lança-se o senado, embarga-lhe a execução. Tal foi a
occasiao das terceira e quarta philippicas de Cicero: o senado authorisa Octavio a oppôr-se com armas a Antônio,
que quer marchar para a Gallia Cisalpina , e repellir Décimo
Bruto. Começa ontão a guerra civil de Modena , breve, mas
sanguinária. Não se achando em estado de apparecer erc
campo, encerra-se Décimo Bruto em Modena, onde o vem ><
sitiar M. Antônio. Unidos a Octavio, os novos cônsules.,
Aulo Hircío e C. Vibio Pansa (43), pretendem obrigal-o a l'
levantar o assedio. Vencedor na primeira batalha, em que *

— 197 —

Pansa fica mortalmente ferido , hé Antônio vencido no mesmo dia por Hircio, em quanto Octavio defende com honra
scu acampamento contra Lúcio, outro irmão de Antônio.
Pm outro combato, o exercito consular, apesar da morte
do Ilircio, obriga Antônio a retirar-se. Elle passa apressado
os Alpes , c opera sua juncção com Lépido. O senado o de-i
dará inimigo publico, e encarregando Décimo Bruto de o
perseguir, despreza Octavio, que, apesar do apoio de Cicero»
pede debalde a ovação c o consulado. Mas, o mancebo não
leva muito que não prove a essa incrmc corporação a inefíicacia de seus decretos, para o restabelecimento da republica.
A frente de suas legiões, elle entra em Roma, faz-se noniciar cônsul, e toma por collega Q. Pedio. Os comícios,
por elle convocados, confirmão a adopção que delle fizera
o dictador, c condemnão seus assassinos. Gomo não havia
elle querido senão humiliar, mas não arruinar completamente Antônio, entabula negociações com elle e com Lépido , revoga os decretos, que os proscrevem a ambos.
Décimo Bruto, desamparado por suas tropas, rcfugia-so
para a Gallia , e morre no paiz dos Sequanios, assassinado
pelos emissários de Antônio.
Em uma conferência, perto de Bolonha, Octavio, Antônio e Lépido formão por 5 annos o 2.° triumvirato, e repartem as províncias do império : toma Octavio a Sicilia , &
Sardenha e a África; Antônio as Gallias; Lépido a Hcspanha:
centro do império, a Itália não he dividida. A mais horrível proscripção hé o primeiro acto de sua tyrannia. Octavio
cede a Antônio a cabeça de Cicero; Antônio dá-lho em
paga a de seu tio César, em quanto Lépido proscreve a do
scu irmão Paulo. A marcha dos triumviros para Roma hé
o signal da matança, que em breve se estendo por toda a
Itália. Fulvia, mulher de Antônio, excita os assassinos, e
insulta aos restos de Cicero. Grande numero de proscriplos
buscao refugio na Sicilia, onde domina Sexto Pompeu, ou
no Oriente, onde se achão Bruto e Cassio. A vingança não
era a única motora das proscripções; os triumviros erão
igualmente dominados pela necessidade de achar dinheiro
para satisfazer suas legiões. Não lhes bastando as quantias
hnmensas, provenientes dessas coníiscacões, elles se entregarão ás mais clamorosas extorsões, violando até os depósitos confiados ás Vestaes, e impondo um tributo ás damas
romanas.
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§ 2.° — Guerra dos triumviros, contra Bruto e Gassio. — Negócios do '
Oriente desde a inórte de César (44—4 2 )-

A guerra civil, que, depois da morte de Grasso, havia ré]
benlado, era uma questão meramente pessoal; tractava-sa
de decidir quem de César ou Pompeu seria senhor do cstado: era mais política a lutla que entre os Iriumviros e os
defensores da republica ia iravar-se, porque não se poda
duvidar da boa fé , da pureza de intenções de Bruto e Cassio,
No momento em que os Iriumviros declararão guerra
Bruto c Cassio, achava-se igualmente repartido o imperi
romano cnlre os dous partidos: se estavão aqnelles de poss
da Itália e do Occidente, tinhão estes todo o Oriente, c
poder naval de Sexto Pompeu, parecia dever-lhes assegur,
o império dos mares.
Desde o fim do anno 44, estava M. Junio Bruto de poss^
da Macedonia, onde, em 45) tinha tido que combater C. An.1
lonio, irmão do triumviro, havia o vencido, e feito prisio|
neiro. Antes de ver-se pacifico possessor da Syria e d^
Asia-Menor, Gassio tinha tido que vencer successivament
Cecilio Basso, adversário de pouca importância, e Doía
bella, que se havia apoderado da Ásia, surprehendendo i»
matando o proconsul Trebonio. Trebonio foi pois, dos asf
sassinos de César, o primeiro que acompanhou sua viclimái
ao túmulo. Dolabella, declarado inimigo publico pelo sél
nado (43), abandonado por suas legiões, foi vencido poii
Cassio , apesar dos soccorros dos Lycios, dos Rhodios e da'
Cleopatra. Encerrado por seu adversário em Laodicea, man
dou a um de seus escravos que lhe desse a morte. Cassit
venceu então os íihodios, que castigou com excessiva scveriL
dade. No entanto, occupava Bruto suas legiões contra ofl
Besses, povo da Thracia, contra os quaes alcançou consi-9
deravcis vantagens. Senhores então de todas as provincial]
do Oriente, a. custa das quaes alimentarão seus exércitos,!
Bruto e Cassio cffectuarão em Smyrna a juncção de sua|l
forcas, que sobião a 100,000 combatentes, 80,000 legiona-i
rios e 20,000 cavalíos: a cada um dellcs derão os soldados
o titulo de impcrator.
No entanto, Octavio e Antônio, deixando em Roma Lépido
revestido do consulado, íizcrão partir do porto de Brindes sua,S
tropas, em numero de 100,000 infantes, e i3,ooo cavalíos.
Essa passagem não se cffcctuou sem perigo. Octavio teve que
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combater, perto do rochedo de Scylla , a esquadra de Sexto
p 0 mpeu, que ficou vencedora, e Antônio foi inquietado
or Stacio Marco, que crusava no Adriático com 6o naVios.
Depois de haver repassado para a Europa, e feito em Sestos
a revista de seu exercito, Bruto e Gassio dirigirão-se pura as
planícies de Philippos, na Macedonia, que por esse modo toriiou-se o thealro da guerra. —Independentemente da justiça
jc sua causa, e de sua consummada habilidade, forças consideráveis de terra e mar, parccião assegurar a victoria de
Bruto e Cassio; mas, na batalha decisiva que perto de Philinpos se travou, mostrou a fortuna um dos seus mais ex
traordinarios caprichos; e a republica, perdendo esses dous
chefes, perdeu sens últimos apoios.—Houve duas batalhas
cmPhilippos: na primeira, Cassio, vendo suas trincheiras forcadas por Antônio, julgou tudo perdido, e matou-se. O combate havia sido aceito contra sua vontade, porque achava
clle que se devia procrastinar a guerra, em quanto as esquadras de Marco, deDomicio Ahenobarbo e de Sexto Pompeu
impedião o exercito dos Iriumviros de receber mantimentos
c reforços. Antônio impediu com impetuoso attaquo a exe-cução do plano. Bruto teria podido tudo reparar, se adoptíisse as idéas de seu colíega ; cedendo porém como outr'ora
Pompeu, á impaciência de seu exercito, ignorando, além
disso, que acabavão Marco c Domicio de destruir um poderoso reforço, que vinha para os triumviros, deu Bruto o
segundo combate de Philippos. Vencedor a principio, ao
lado direito, deixou elle cxtcnder-se muito sua esquerda,
debilitar-se seu centro. Octavio penetrou, por isso, cm seu
acampamento, que tomou, cm quanto Antônio o attacava
pela retaguarda. Bruto, vencido, pediu a Strator, orador
grego, de sua comitiva, que lhe desse a morto. Octavio insulta e manda matar os mais illustres prisioneiros, Antônio
mostra, pelo contrario, alguma generosidade. A republica
não tinha mais exercito, porque Messala, lugar-tcnente de
Bruto, havia passado para os triumviros com 14,000 homens,
restos das legiões que haviao combatido cm Philippos. A
esquadra republicana era senhora dos mares, porém dividirão-se os dous chefes. Marco foi pôr-se debaixo das ordens
de Sexto Pompeu; mais ambicioso, Domicio Ahenobarbo
não quiz reconhecer chefe algum, e foi cm breve obrigado
a pôr-se ás ordens de Antônio.
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§ 5,o —Negócios do Occidente, té a morte de Sexto Pompeu.—
Guerra de Perusa (42—55),

Os 11 annos que seguirão a batalha de Pliilippos na
oferecem senão a historia das desavenças dos triumvirosj
Venceu por fim o mais dextro, porque tão ambicioso com
Octavio era M. Antônio, mas não tão hábil, e Lépido f<$
em breve victima de sua prcsumpcão e de sua fraqueza. O.
vencedores de Bruto e Gassio ílzerão entre si a partilha d
mundo romano. A Hespanha e a Numidia forão juntadas a
primeiro quinhão de Octavio; Antônio teve a TransalpinJ
e a África; a Cisalpina, juntada á Itália, ficou indivisa. Oj
dous triumviros nada derão a Lépido, mas combinarão ei
ceder-lhe a África, se se mostrasse muito descontente.
Em q u a n l o Antônio ia domar as províncias do Orientei
(4^), Octavio tomou a si o trabalho menos glorioso, djj
apparentementc menos profícuo , de distribuir aos veteranos!
as terras d a l t a ü a , que lhe hanão sido prometlidas,—Foi
uma escolha de hábil político; o senhor da Itália devia
perecer, ou ter todo o império debaixo de seu poder, se sd
fizesse amado pelo povo. Era o verdadeiro povo romanO]
que lhe ficava spontaneamenK) subjeito, era o vcrdadeirOj
exercito romano, que estava debaixo de suas ordens, e poa
meio dellc dispunha do senado. Nada mais odioso, no en-j
t a n t o , do que privar os Italianos de suas propriedades. Uni
clamor universal levantou-se contra essa medida, quelrnns-j
formava cm povo vencido os pacíficos cidadãos. Octavio,
no entanto, observou algumas contemplações; assim forSo"
poupados os bens do psi de Virgílio, e o poeta, agradecido,,
fez um deos do cruel triumviro.
Não houve terras sufíicientes para a distribuição; os sol-J
dados, que não tiverão parte nella, exigirão dinheiro: novaí
extorsões para a infeliz Itália. Té os templos forão roubai
dos. Os veteranos de dia em dia rnais exigentes se tornai
v ã o , era para ellíis um crime o respeito de Octavio parífj
as propriedades dos senadores: cada dia rebenta vão novas
sublevaçõcs, a vida do triumviro mais de uma vez eslev
ameaçada. Por cumulo de males, cm quanto Antônio, n
Egypto, junto a Cleopalra, vivia na infâmia, Fulvia, sua|
mulher, se encarregava de fazer distribuições aos soldadíSÜ
de seu marido, c para exceder Octavio cm Jíberalicladc, na
poz limite algum u suas violências contra os proprietários.
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Por ódio contra Octavio, que havia desdenhado sua criminosa paixão, Fulvia excita uma guerra civil; o cônsul
LU cio Antônio, seu cunhado, toma as armas, e alcança,
quer por si, quer por seus lugar-tenentes, algumas vantagens; inas em breve reassume Octavio a superioridade. Lúcio encerra-se em Perusa, onde o vem sitiar trez exércitos,
n m ás ordens do triumviro, os outros às de Agrippa e de
Salvidieno, seus lugar-tenenles. Depois de 5 mezes de assedio, Lúcio, excitado pela fome, vem entregar-se à seu inimigo, que o trata com attenção, e manda-o á Hespauha,
como proconsul. No momento em que vae Perusa ser entregue ao saque, uma casualidade r<3duz a cinzas essa antiga cidade, cabeça outr'ora de uma das doze lucumonias
elruscas (l\o}. Fulvia vae morrer na Grécia , para a qual
havia , por instâncias suas, vindo residir seu marido , para
de mais perto vigiar a direcção dos negócios da Itália.
A posição de Octavio era de dia em dia mais complicada. A esquadra de Sexto bloqueiava Roma e a Itália. Sexto
<ira tanto mais temível, quanto estava para colligar-se com
M. Antônio, cujas forcas navaes havião já dobrado com a
adhesão de Domicio Ahenobarbo. Octavio tentou ganhar
Sexto, cazando com Scribonia, irmã do Scribonio Liber,
sogro desse guerreiro: nada porém alcançando com essa
allianca, Octavio tratou de eombatel-o. Lépido era-lhe suspeito, clle o fez partir para a África com seis legiões, afieiçoadas ao partido de Antônio.
No entanto esse triumviro com todas as suas forças vem
sitiar Brundisio, em quanto Sexto Pompeu desembarcava
na Itália. Octavio marcha contra as linhas de Antônio. A
guerra, que parecia ter de ser terrível, acaba em breve por
uma reconciliação imprevista, preparada por Cocceio Nerva,
amigo commum dos dous triumviros; um novo tratado,
concluído entre Mecenas em nome de Octavio, e Pollião no
de Antônio, faz uma nova divisão do mando romano: o
Oriente pertenceu a Antônio, o Occidente a Octavio; a
cidade de Scodra, na Illyria, era o limite de seus territórios.
A Itália ficou indivisa, e África continuou a pertencer a Lépido , emfim, o cazamenlo de Antônio com Octavia era o
penhor da união dos dous triumviros.
Tratao clles então de reunir suas forças, para desbaratar
Sexto Pompeu, que continua a bloqueiar a Itália ; obriga-os,
porém, a indignação publica a assignar um tratado com,
2G
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esse adversário, a quem deixão .a Sicilia, a Sardenha e «,
Corsega, c promettem a Achaia c o consulado para o aímjf
seguinte. Os proscriptos, qno o acompanha vão, rccohrSif
seus bens e suas dignidadcs. Muitas conferências tem lugat
entre Sexto c os triumviros, que todos niostrão nobre confiança uns nos outros. Em uma dessas conferências, podíf
Sexto prender os triumviros; não o quiz. No entanto, An1,
tonio, que reconhecia a habilidade de Octavio, deixou-lhe
a Itália, e foi dominar no Oriente (3g).
Desde o anno precedente o consulado e as mais dignida-j
dês da republica havião sido conferidos a estrangeiros, ei
até a escravos: Balbo, cônsul no anno 4o, era Hespanholl
Vibip Máximo , censor designado, era escravo, c seu senho Jl
o reivindicou. No anno seguinte, começarão os triumviros a!
não conferir o consulado sdnão por mczes, de modo que, nomeiando os cônsules para o começo do anno, indicavâü]
logo os que os devião substituir: dahi a designação de conJ
sules ordinários, para os que começavão o anno, e lhe davno
seu nome, e de cônsules substituídos., ou pequenos cônsules j
para os outros.
Não podia ser duradoura a allianca de Sexto Poinpcu comi
os triumviros. Desde o anno 58, Menas, liberto de Pompeu,l
e seu lugar-tenente, passou para o partido de Octavio, comi
sessenta navios, e entregou-lhe a Corscga e a Sardenha: t
dahi ateoiv-se de novo a guerra. Duas batalhas navaes, uma''
pouco decisiva, outra perdida por Octavio, desbaratarãolhe sua esquadra. No anno seguinte, Agrippa, que acabava ,
de reprimir a revolta dos Gaulexes, repara esses desastres.
Encarregado de preparar uma nova esquadra, elle faz o
porto Júlio, pela juncção dos lagos Averno e Lucrino. An- '
lonio, receioso da superioridade que vae de dia em dia
.ganhando seu collega, vem á Itália combatcl-o. Octavia interpõe-se entre seu irmão e seu marido; eíles se reconcihão; Antônio dá 120 navios a Octavio, que promcüe
mandar-lhe 120,000 homens, Concordarão igualmente cm
conservar o poder sem recorrer aos suilragios do povo, e
assim ficou abertamente estabelecido o governo absohUo.
Emfim Antônio deixou, junto de Octavio, sua mulher e os
filhos que delia e de Fulvia havia tido.
Octavio que nada então distrahe do cuidado de combater i
Pompeu, sahe de Pütteoli (i de Julho, 56), á frente de
parte da sua esquadra; Statilío Tauro, que com.rn.aada os
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dados por Antônio , sahe de Taronto, em quanto Lépido vem da África com 170 náos de guerra, mil transporlos, 12 legiões e 5,ooo cavalleiros numidas. Uma tempestade acommette todas essas forças. Octavio e Stalilio voltão
para a Itália; Lépido, mais feliz, chega a Lilybca, c toma
n arte da Sicilia. Sexto Pompeu, que orgulhoso tomava o
nome de filho de Nepluao , deixa ao triumviro o tempo de
refazer-se de seu desastre. Agrippa toma as ilhas Eólias, o
ganha contra Pompeu, perto de Myles, uma victoria que
parece abrir a Octavio o caminho da Sicilia. Este desembarca na ilha com forças consideráveis, mas hé rcpcllido porto
de Tauromenio, por Sexto Pompeu, quo não abattêra sua
derrota. Teria essa vantagem sido decisiva, se houvessem
sabido as tropas republicanas aproveitar-se da surpresa do
exercito triurnviral. Octavio volta á Itália em uma barca,
encarregando Corniíicio do commando das legiões, que deixara na Sicilia. Essas tropas, cançadas pelo inimigo , atormentadas pela fome, pela sede c pelos fogos do Etna, conseguirão cíFecluar sua juncção com o exercito de Agrippa,
que tomando Tyndario, havia aberto a entrada da ilha; Oclavio não tardou a voltar com novas forças, que, juntas ás
mais, formavão um exercito de 21 legiões, 20,000 cavalíos,
c 5,ooo fundibularios. Podia reduzir pela fome Pompeu,
cujas tropas erão tão inferiores ás suas. Cedendo, pOrcm,
a um sentimento de generosidade, elle aceitou perto de Nauloca, o combalte naval, que lhe offerecia seu adversário.
Cada partido tinha para cima do 3oo navios. Por uma invenção semelhante á que havia feito Duillio triumphar dos
Carthaginczes na primeira guerra punica, Agrippa deu uma
nova victoria ás armas de César. Pompeu fugiu com 17
náos, únicos destroços de sua esquadra : Octavio não o perseguiu.
' °No entanto, pretendia Lépido ficar senhor da Sicilia, para
indcmnisar-sc da desigualdade de. sou quinhão, e dispunhasc a sustentar com as armas sua protenção. Octavio não se
abato a combater semelhante rival, elle se dirige com uma
escolta para o acampamento de Lépido, de caminho al•nimas palavras lhe bastão para captar a benevolência dos
oííiciaes de seu competidor. No dia seguinte, á testa de
um corpo de cavallaria, apparece de novo em frente do c;
pó soldados c oííiciaes sahcm todos a seu encontro, e o
acclatnao general' Lépido abatido, iespc as insígnias de
n avios
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sua dignidade, c vem como supplicante apresentar-se a Octavio, que lhe pcrmilte retirar-se para Circeias, na Campania. Reduzido a dignidade de summo-pontifice, que eraí
vitalícia, o triumviro viveu mais feliz talvez do que quando
a-ambição lhe fazia desejar uma posição, de que nSo era
digno.
'^Sexto Pompeu havia-se retirado para a Ásia, querendo
apresentar-se suppHcantc a M. Antônio, mas, tendo sabido
em Lesbos os desastres da expedição do triumviro contra
os Parthas, concebeu o plano audaz de obrigal-o a repartir seu domínio. Elle reunio tropas na Ásia, em mesmo
tempo que mandava embaixadores ao rei dos Parthas e a M.
Antônio. Obteve a principio algumas vantagens, durante o
inverno, contraFurnio, prefeito da Ásia; mas, na campanha
seguinte, apertado pelos Ingar-tenentes do triumviro, entrega-se sem condições a Ticio, prefeito da Syria, que
o mandou prisioneiro para Milelo, onde pereceu, na
opinião de uns, por ordem de M. Antônio; na de outros,
por ordem de Ticio que abusou das instrucções, que lhe haviüo sido dadas (54). Sexto tinha então /Jo annos. Elle não
pôde, diz o barão de Fayet, conseguir para si o que para
tantos illustres cidadãos havia conseguido j a salvação.
No intervallo que correu entre a segunda batalha de Philippos e a de Nauloca, o Occidentc e a África havião sido
o theatro de varias expedições dos lugar-tenentes do Octavio:
na Gallia havia Agrippa reprimido uma revolta quasi geral;
passara, como César, oRheno, e penetrara na Germania.
Teve a modéstia de recusar o triumpho, que César lhe concedera. Esse hábil general, em sua dedicação á César, procedia com o desinteresse de um republicano: tinha já chegado o tempo em que a submissão, sem baixeza, ia ser uma
virtude.
Antes do rompimento do tratado com Pompeu , Octavio,
ern uma breve residência que fizera em Roma, havia-se
dado aos cuidados do governo. Debaixo de seus auspícios,
o tribuno Falcidio fca publicar uma lei, que modificava o
direito illimitado de dispor de sua successão, e ordenava
que o herdeiro legitimo ou instituído, teria pelo menos a quarta parle dos bens do testador,
. Nessa ópocha, Oclavio repudiou Scribonia , para unir-se
com a esposa divorciada de Tiberio Ncro, Livia, filha de
Livio Druso, que depois da batalha de Philippos havia-se
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matado. Té então, César havia olhado o matrimônio como
u m sacrifício feito á ambição; Livia foi a mulher única a
(juem amou; a superioridade de seu espirito tornava-a digna
dolle. O nascimento do famoso Druso, fructo de seu primeiro cazamento, seguiu de poucos mezes sua união com
Octavio.
Depois da victoria de Nauloca, Octavio teve de reprimir,
por sua prudência e firmeza, uma sedição no exercito da
Sicilia: elle voltou ao depois para a Itália, e deu todos os
seus cuidados ao restabelecimento da ordem e da paz. De
todas as honras que lhe prodigalisou o senado, só as menos
esplendidas aceitou, e entre estas a ovação: fez dar â Agrippa uma columna rostral de ouro, distincçfio que só ao douto
Varrão havia sido concedida. Aboliu a mor parte dos impostos estabelecidos durante a guerra civil; expelliu das
legiões, e entregou a seus senhores, os escravos que nellas
se havião introduzido; annunciou o restabelecimento do
reinado das leis, e convidou os magistrados a voltarem ao
exercicio de suas attribuições. A abundância e o commercio
renascerão na Itália, expurgada dos ladrões, que a infestavão: magníficos monumentos ornarão Roma: de modo que
Octavio, a principio tão sanguinário, era para seus concidadãos um novo Pericles, amigo da ordem c das letras;
nisto muito o ajudava Mecenas, que compartia com o virtuoso Agrippa a confiança do triumviro.

§ 4."— Oriente té o ultimo rompimento de Antônio c Octavio.—Ventldio.—Herodes.—Expedição de Antônio contra os Parthas (4a—3i).

Não ficou, pela desastrosa batalha de Philippos, abatido
no Oriente, o partido republicano. Os Parlhas, que havião
favorecido Bruto e Cassio, tomarão por política sustentar
os partidístas desses dous llomanos. Por sollicitacão de Labieno, e sob o commando de Pacoro, filho de Orodes,
elles, se espalharão na Syria, passarão para a Judéa, a que
os chamava Antigono, esse eterno inimigo do fraco Hyrcnn ,
apoderarão-se de Jerusalém, apesar da resistência de Herodes, derão o throno ao filho de Aristobulo, elevarão prisioneiro seu infeliz competidor. Sempre guiados por Labieno,
os Parthas se apoderão daCicilia, e penetrão até a. Caria.
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Tiverão higar esses acontecimentos, em quanto a guerra^
de Perusa ensangüentava a Itália, e em quanto Antônio cs-í
tava preso no Egypto, pelos encantos de Gleopatra. Em se-!
guiiiícnto da batalha de Philippos, elle havia ficado cní
Amphipolis, para cobrar tributos na Thracia o na Maccdonia. Dahi veio para Athcnas, e restituiu-lhe algumas ilhas
do mar Egeu; fizerão-o amado dos Gregos sua aíFabilidade,
sua equidade, seu gosto pelos espectaculos, pelos ritos religiosos do p a i z , pelas lições de seus oradores. Na primavera seguinte passou para a Ásia, e parou em Ephcso, cujos
habitantes o receberão como o deus Baccho. Illudido pela
prosperidade, Antônio entregou-se á suas viciosas inclinações, que havião té então retreiado a imininencia do perigo,
e a urgência dos negócios. Excedendo os Asiáticos, pelo
excesso do seu fausto, em alguns mezes despendeu cm festas!
os impostos de 10 annos, cobrados na Ásia. Em quanto cm
redor delle tudo era alegria c fcstins, o paiz revolvia-se na'
miséria c nas lagrimas; não que Antônio cbmmettesse pes-s
soalníente violência alguma, mas prostituía sua confiança!
a infames libertinos, que, abusando de seu nome cxtorquiaol
o dinheiro dos povos. O triumviro não era homem mau;a
todos os que implorarão sua clemência, havendo contra clle
militado, forão poupados, sem mesmo cxceptuar o irmão
de Gassio; só desse perdão exccptuou os cúmplices da moiio
de César: cobriu do benefícios príncipes e povos, que por
fidelidade á memória do heroe, havião merecido os rigores
de Bruto e Gassio, tacs como osilhodios, os de Xantho ,
de Tarso, dcLaodicca, c o Idumeu líerodcs, a quem de u J
o throno da Judéa.
Ao chegar a Tarso, Antônio mandou vir á sua presença-:
Gleopatra, porque muitos dos seus geucracs havião dado
soccorros a Cassio. Eíla se apresentou com toda a pompa
e attributos dcVeuus, e seduziu seu j u i z , que pouco depois a acompanhou ao Egypto. A noticia da guerra de Perusa, tendo-o chamado á Itália, concluiu elle com Oclavio,
o tratado do Brundisio, c por motivos de política cazou-se
comOctavia. Durante sua residência cm Roma, influiu para
que por decreto desse o senado a Herodes o titulo de rei
dos Judeus : foi passar o inverno em Athcnas com sua
esposa, cujos allraclivos e virtudes fixarão-o por 4 aníios. Os Athenienses o adorarão como um novo Baccho, e
levarão a adulação ló oflferecerem-lhe em cazamento a deusa
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Jlinervaj Antônio aceitou c pediu por dote 1,000 talentos,
que remédio ,não tiverão senão pagar.
Os succcssos felizes de Venlidio, seu lugar-tenente, contra
osParthas, arrancarão o Iriumviro a suas pacificas occupações.
Yentidio havia no anuo precedente ganhado duas victorias
na Gilicia, uma perto do monto Tauro, outra perto do
Amano. Em um terceiro combate que se travou na Cyrrbestide, província da Syria, limitrophe da Cilicia, Pacoro,
lilho de Orodes, morreu, e ficou prisioneiro o trahidor Labieno.
Depois de haver feito voltar a obediência, muitos príncipes
e cidades da Syria, Ventidio veio sitiar cm Samosates, Anliocho, rei de Gomagenes, que havia dado asylo aos Parlhas
depois de sua ultima derrota : o príncipe havia capitulado ,
ofierecia mjl talentos. Cioso das vantagens de Venlidio, Antônio chega, não aceita a capitulação, continua o assedio;
mas os soldados irritados por sua ingratidão para com seu
lugar-tenente, prestão-se de mau grado, o assedio prolonga-se, e o triumviro aceita Soo talentos, que em troco da
paz lhe oflereco Antiocho. Depois dessa vergonhosa expedição, volta elle a Allienas, e Ventidio alcança as honras do
i.riurnpho em Roma, onde ciricoenta c dons annos antes,
havia entrado como capiivo atraz do carro triumphal de
Pompeu Strabo.
As victorias de Ventidio facilitarão a elevação do Herodes,
privando Aotigono da protccção dos Parthas: no entanto
esse príncipe bem que reduzido a suas próprias forcas, defende por mais de um anno seu throno contra Herodes, e
Sosio, governador da Syria, que linha debaixo da soas ordens 11 legiões. Só a cidade do Jerusalém resiste 5 mezes,
c lie tomada do assalto um sabbado, anniversario do em
que Ponípca, 26 annos antes, a havia conquistado. Jerusalém
foi inundada de sangue por Sosio, e pelos Judeus partidistas
de Herodes. No entanto, por sollicitaçõcs desso principe,
cessou a matança, e o templo não foi profanado. Antigono,
que se havia entregado a Sosio, foi carregado de ferros, e
mandado para Antiochia, onde estava Antônio : por intrigas
do Herodes, o desgraçado foi julgado criminoso, açoitado
c morto. Herodes consolidou-se no throno, cazando-se com
Marianna, da família dos Machabeus.—Apesar de suas crueldades' contra o partido de Anligono e a família dos Machabcus, cuja auiquilação importava á soa segurança, a
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Judéa tinha tanta necessidade de descanço que debaixo di
seu reinado pôde ella considerar-se feliz.—Em quanto Oc
tavio, tendo a8 annos de idade, havia chegado ao maio!
auge de vcnlura, desbaratando completamente Sexto Porá
peu. Antônio na idade madura via declinar sua repulaça,
e seu poder. Elle estava na Syria, e pondo em esquecimentl
sua honra, o amor de sua virtuosa Octavia, as attençõel
que devia a seu cunhado, mandou vir para junto de si Gleoi
p a t r a , e deu-lhe a Phenicia , a Cele-Syria, Chypre, a parlfl
'le|
da Judéa que produz balsamo, e emfim a Arábia Nabalhea
Essa dádiva indiscreta, feita á uma estrangeira, tornou A
tonio odioso aos Romanos.
No entanto, uao perdia elle de vista sua expedição con
Ira os Parthas. O terror de seu nome e de suas armas
acabava de ser levado para além do Gaucaso e do Caspiojj
pelas victorias de Canidio, seu lugar-tencnte, contra os reiB
da Ibéria e da Albânia. Antônio contava igualmente com d
descontentamento, que cm muitos devia de ter excitado a
tyrannia de Phraates, rei dos Parthas. Orodes IV, cançad'
pelos annos, aíilicto pela morte de seu filho Pacoro, iiavil
dado o throno a Phraates, seu filho mais velho. Ingrato l
cruel, Phraates manda matar seus 29 irmãos; os homens mais]
illustres ibrão suas victimas, de modo que para evital-o,
muitos Parthas forão buscar a prolecção de Antônio. O
triumviro parte emfim para sua expedição, havendo primeiro mandado Gleopatra para o Egypto. Debaixo de süasj
ordens esta vão 60,000 homens de infantaria romana , 10,000
cavalleiros hespanhócs ou gaulezcs, 3o,ooo auxiliares: ajii"davao-o lugar-lenentes hábeis e devotados; havia-se aluado!
com Artasvades, rei da Armênia, por cujos estados dcviaí|
passar, para evitar os desertos, tão funestos a Crasso. Sorte!
igual o aguardava. Seu desejo insensato de achar-se no começo do inverno, junto de Cleopatra, fê-lo compromelter;!
com tristes precipitações todo o resultado de suas operações
Para marchar mais depressa, deixou elle atraz seus instrti- ?!
mentos de assedio, debaixo da guarda de duas legiões commandadas por Oppio Slaciano, c foi assim que apresentou-se diante de Praapsa , a praça mais importante da Media.
O rei dos Medas e o dosPurlhas, p;)uco receosos da sorte;!
de uma praça tão mal attacada, deixao Antônio cnirelcr-se
com os trabalhos do assedio, e vão attacar as legiões do
Staciano, quedcrrolão, equeimao as machinas. Conseguido

I

isto, voltao para Praapsa; Antônio marcha a seu encontro,
o-anha pouco decisiva victoria, e volta ao seu assedio: os
inimigos vem accommettel-o; uma sortida dos sitiados mata]hc muitos homens. Enganado por uma negociação com
Phraates, elle se decide a levantar o assedio, e a cuidar da
retirada. Então começa essa marcha, que dura 27 dias, em
que percorrem os Romanos 100 léguas, em um paiz montanhoso, cortado por immensos rios: 18 combates, a fome,
a sede, derão cabo de 20,000 homens de infantaria e de 4,000
de cavallaria. Nesse desastre, Antônio, cujas virtudes tanto
brilhavão no meio do infortúnio, fez admirar sua coragem,
sua humanidade, sua paciência para com o soldado. A
disciplina dos Romanos, sua dedicação a seu general, forão
igualmente superiores a todo o elogio. Comparou-se a retirada de Antônio ó dos dez mil; muitas vezes em meio dos
perigos, dos obstáculos de que rlevia triumphar, invocou o
triumviro o nome do grande capitão, que salvou os Gregos.
Chegado á Armênia, devia Antônio dar a seus soldados,
um pouco do descanço, que tão justamente havião merecido:
sua louca paixão obrigou-o a atravessar a Syria no meio do
rigor do inverno, e assim perder mpis 8,000 soldados. Cleopatra veio ter com elle entre Berytes e Sidon, e levou-o
para Alexandria, onde esqueceu para sempre sua gloria e
seus desastres. Depois de haver com pérfidas negociações,
procurado chamar para junto de si Artasvades, rei da Armênia , que accusava de havel-o alrahiçoado em sua expedição contra os Parthas, Antônio fez alliança com o rei
dos Medas, por intermédio de Polemon, a quem havia feito
rei do Ponto e da Cilicia; elle esperava que, com osoccorro
da cavallaria dos Medas, fácil lhe seria triumphar dos Parthas. Entra na Armênia, como aluado de Artasvades, prende
esse principe, esperando que os Armênios o resgatariüo com
todos os seus thesouros. Em vez de o fazerem, proclamao
rei Artaxias, filho de Artasvades, e arma-se este contra o
triumviro, he batido, e busca refugio entre osParlhas. Antônio faz a conquista da Armênia, e abdicando, por assim
dizer, a qualidade de cidadão Romano, vai triumphar em
Alexandria.
Esse comportamento authorisava Octavio a romper com
Antônio; mas o prudente triumviro esperava que estivesse
exhausta a paciência romana. A virtuosa Octavia obteve de
seu irmão licença para ir ter com seu marido, que se dis*
27
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punha para marchar outra vez contra os Parthas. Subjuga,
do pelos artifícios de Cleopatra , Antônio reservou para outra!
occasião os cuidados da guerra, para não encontrar-se com.
Octavia , que o esperava em Alhcnas; foi esse o momenUKJ
que escolheu para publicamente cazar-se com a indignai
descendente dos Ptolemcus. Antônio deu-lhe para si c parò|
os três filhos, que delia havia tido, com o titulo de rei doa
reis, todos os paizes conquistados ou que tivessem de seij
conquistados, desde a Syria té o Indo. No entanto não perl
dia elle de vista seu projecto de altacar os Parthas de acl
cordo com seu aluado, o rei da Media; já havia mandadof
para esse reino um corpo do tropas, já havia ido paral
Epheso, afim de apressar os preparativos; mas Cleopatra j
consegue demoral-o em Samos, onde mais que nunca o se*
pultou na ignavia dos prazeres. Dahi Ibrão ambos para
Athenas, de onde mandou Antônio intimar solemncmcntej
aOctavja, que ello a repudiava. A guerra entre os dous|
triumviros tornou-se entãojnevilavel.

§ 5." — Questões ao Occidente, depois da derrota de Sexto Pompeu.—|
Guerra entre Antônio e Octavio.—Batalha de Aceio.'—Morte de Clèopaí,!
tra e de Antônio.—Fim da republica.—Litteratura (55—20,).

Em quanto Antônio assim se aviltava aos olhos dos PvO-;
manos, Octavio mostrava essa previdência, essa actividade, ?
essa moderação, que conseguem sempre assenhorear-sc da fortuna. Ganhava pessoalmente importantes victorias contra o&>
laporles e os Pannonios; forão deli as .resultado o augmcnlo,
ao norte dos limites do império, que se prolongou té o';
Danúbio. Ao depois subjugou elle os Dalmatas, que havia
e o a n n o s , fazião quasi continua guerra aos Romanos. Convjj
os despojes desta nação, fazia qdiíicar em Roma, perto do [
templo de Apollo, o pórtico de Octavia, cuja parte superior
servia de bibliolheca publica.
Servino-o com igual prestimo seus lugar-tenentes. Mcssala
reduzia successivamente os Salasses ao pé dos Alpes, os
Aquitanios porto dos Pyreneus: Carrinas vencia os Morinos,
e obrigava os Suetos a passarem outra vez o Rheno. Galvíno havia acabado a reducção da Hespanha , em quanto
Octavio combatia Sexto; enyfim Tauro submetlia a Numidia
e a África. Depositários dn confiança de Cosar, Agrippa e
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Mecenas fazião amaf seu governo no interior. Agrippa, de
baixa extracçao, foi elevado ás primeiras dignidades do Império. Edil em 35, construiu elle cm Roma muitos aqueduCtos, 5oo chafarizes, 700 fontes, ornadas com 5oo estatuas
e /joo columnas de mármore: deu depois aos povos, festas
magníficas. Mecenas, cuja família remontava-ss aos antigos
reis Etruscos, contentou-se toda a sua vida corn o titulo de
cavalleiro romano, recusou constantemente sahir desta ordem, e só aceitou funcções temporárias, sempre desejoso
de voltar para o retiro , em que se entregava ao estudo das
lettras, no seio de bem escolhida sociedade, annunciando
assim a aquelles qne as cultivavão, o homem iíluslrado, cujo
nome devia tornar-se um dia proverbial, c bastar para o
elogio de seus protcctores... Esse sábio confidente manifestava especialmente sua influencia pela mudança que se no j
tou no caracter de Octavio, que liavião tornado tão feroz o
sangue, que tão copiosamenle derramara, c a sociedade habitual de guerreiros, educados rio meio das perturbações
civis; essa benéfica iníluencia fez-se especialmente sentir na
volta da guerra de Sicilia, nos cdictos de pacificação e
amnistia.
Assim, em quanto Antônio accumulava erros e compromcltimentos, Oclavio ia ganhando força pelas armas, força
pela opinião, que seus actos lhe mcrecião. Não deixava porém Antônio de estar bem estciado pelo senado, c tanto
que apenas com elle rompeu Octavio, sahirão de Roma os
dous cônsules, Cn. Domicio Ahenobarto e C. Sosio, e forãose-lhe reunir. Desde que Antônio intimou a Octavia seu
divorcio, Octavio , qne té então o havia poupado, faz promulgar pelos comícios um decreto, que o privava do poder
triuaiviral e do consulado, paia que havia sido designado.
Por outro decreto foi a guerra declarada a Cleopatra, e encarregado Octavio de commandal-a.
A Grécia foi ainda o theatro dessa guerra. Antônio dirigiu
seu exercito e sua esquadra para o Epiro, ameaçando invadir a Itália. Superior em forças a seu adversário, teria elle
podido executar esse projecto, e assim facilitado a explosão
do descontentamento geral das províncias, que Octavio acabava de sobrecarregar coin pesados impostos. Já havia Antônio embarcado parte de suas legiões, e fazia-se de vela
para Brundisio, quando ao saber que Cleopatra o esperava
na Achaia, ó faz voltar para atraz, embora já quasi con-
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cluido estivesse o outono, e deu ordem que tomasse seu,
exercito todo quartéis de inverno.
Octavio approveitou essas imprudentes demoras para ler-j
minar seus preparativos: em pouco tempo estavão debaixo
de suas ordens 80,000 legionarios, 12,000 cavallos, s5o
naus, a cuja frente partiu de Brundisio no começo da primavera, sendo cônsul pela 3." vez ( 3 i ) . Antônio linha;
100,000 legionarios, e 12,000 cavallos, sem fallar de u m ;
sem numero de auxiliares. Contava-se nessa esquadra Soo
navios; mas era pesada sua construcção, e mal os guarnecião ,
remadores. Terião no entanto podido suas forças de terra
vencer as de seu rival: infelizmente não pensava, não obrava
esse infeliz senão ao arbítrio de Cleopatra. Para obedecer a i
essa indigna princeza, que no meio de seus preparativos de
combate só tratava da fuga, elle confiou toda a sua esperança
ás forças de sua marinha. A defecção de Philadelpho, rei
da Paphlagonia, a de Amyntas, rei da Galacia , c especialmente a de Domicio Alienobarbo, parecião annnnciar que
a causa de Antônio estava absolutamente perdida. Elle se
irritou com esses procedimentos, tornou-se suspeitoso, cruel,
e esses extemporâneos rigores íizerão-lhe perder todas as
aíFeições.
Octavio havia pelo contrario dissipado todas as prefenções, affectando não obrar mais como triumviro; e suas
ordens erão as de um cônsul encarregado pelo povo romano de concluir essa guerra.
Foi em 4 de Dezembro de 5i que se deu essa celebre
batalha naval, que decidiu para sempre da sorte do império
romano: foi seu theatro Accio, perto do golfo de Ambra»
cia, nos mares do Epiro. Apesar das hábeis combinações
de Agrippa, o combate sustentava-se com igual vantagem,
quando Cleopatra deu o signal da fuga, e comsigo arrastou
Antônio, Inda na ausência do general prolongou-se por 5
horas o combate; tendo-se porém espalhado a noticia de sua
deserção, fugiu parte dos navios. Os veteranos, que em alguns se achavão, obrigarão os remadores a continuar com
os remos, e combaterão té que incendiados, os navios perecessem. Dos de Antônio morrerão mais de 12,000 homens. O exercito de terra, que como o de Octavio havia
ficado espectador do combate, no promonlorio de Accio,
por muito tempo não quiz acreditar na fuga de seu capitão;
e por muito tempo repelliu os offerecimentos do vencedor,,
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que lhe propunha honrosa capitulação; desamparadas emíim por Canidio, seu general, essas valorosas legiões preslarão juramento a Octavio, 8 dias depois da victoria. .
Octavio tratou com prudente vagar de colher os resultados de sua victoria, e sua clemência foi a de um senhor
interessado em conservar subditos, poupando inimigos vencidos. Depois de haver despedido os veteranos de Antônio,
despediu igualmente os seus, promettendo-lhes o ouro da
Hespanha , e distribuições legaes de terras. Mandou depois
algumas legiões ao joven Crasso, que fazia guerra na Mesia.
Sua força principal foi posta em quartéis de inverno por
Mcssala c Tauro. Tomadas essas prudentes medidas, elle
fundou a cidade de Nicopolis, no promontorio de Accio;
dahi foi a Athenas, onde suas abundantes distribuições de
mantimenlos, e exempções de impostos aliviarão a Grécia
quasi anniquilada pelos exércitos de Antônio. Lacedemonia
e Patras receberão provas da benevolência de Octavio: colônias militares forno fundadas na Macedonia. Octavio acabava de empossar-se de seu 4-° consulado, na ilha de Samos, quando a revolta dos veteranos, que havia mandado
para a Itália o chamou ao centro do Império. Elle chega
a Brundisio, apesar de duas tempestades, e com um olhar
faz voltar á ordem e obediência os soldados, que por elle
havião vencido em Accio. Certo de sua submissão, elle
mostrou o mais vivo desejo de satisfaze-los: seus bens, os
de seus amigos forão postos em praça, ninguém se atreveu
a lançar sobre elles; mas todo o pretexto para a sedição
foi assim tirado. O perdão do todos os cidadãos compromettidos assignalou igualmente essa breve residência de
César cm Roma. Depois de haver transportado seus navios
pelo isthmo de Corintho para evitar novas tempestades nos
littoraes do Peloponeso, elle appareceu em Samos, 3o dias
depois de sua partida. Nesta ilha , e em Rhodes, regulou cllc
a sorte dos monarchas da Ásia. Dario, que reinava no Ponto,
Palemon, rei da Cilicia, e dessa parte do Ponto, que por sua
causa chamou-se Palemonio, Archelau, que devia a Cappadocia aos benefícios de Antônio, não forão castigados por
haverem sido fieis ao triumviro; Octavio confirmou-lhes a
posse de seus estados, como igualmente ao Gaiata Amyntas,
e ao Paphlagonio Philadelpho, esses transfugas coroados,
que havião atrahicoado a M. Antônio. Menos feliz, Lycomedes, rei do Ponto-Cappadocio, foi desapossado, passando

sea reino para Medi», que havia prestado a Octavio im
por t antes serviços. De todos os monarchas aluados de Aiwl
tonio , foi Herodes o ultimo, que desamparou sua causa. Hw
conferência que teve em Rhodes com Octavio, desarmou!
esse príncipe a cólera do vencedor , peb franca e n obrei
confissão de soa gratidão para com seu bemfeitor. Octavia^
confirmou-lhe o titulo de rei, e concedeu-lhe sua amizade?!
depois, quando atravessou s Ásia , estava sempre a cavalkw
à sua direita o monarcha Judeu, Herodes, que o deixou e
Antiochia , para ir preparar-lhe a mais esplendida recepção'.
Ellc distribuiu alérn disso vivores ao exercito romano
presente de Soo talentos ao rival de Antônio, e guioupessoalmente atravez do deserto, que separa a Judéa
Egypto. _
Antônio havia acompanhado Cleopatra até Paretonio
praça, que cobria as fronteiras do Egypto do lado da Cyre-J
naica. Deixando a rainha continuar sua viagem até Alexan-a
dria, elle mostrou-se disposto , apesar do sombrio desespero»})
em que se achava, a dar algumas providencias para sua \
defeza. Recebendo porém noticia da defecção de Pinario||
Scarpo, que cornmandava em seu nome 4 legiões, naquelle» '
arredores, voltou para Alexandria. Gomo inda ignorasse, j
que seu exercito havia capitulado, poz elle o Egypto euj||
estado de defeza. Dominado por sua melancolia, man-fl
dou construir uma habitação solitária perto de Pharos. Ahi
levou-lhe Ganidio a noticia da perda de suas legiões. A|l
um irremediável desastre oppôz Antônio estúpida indifte-,
rença; voltou para junto de Cleopatra, e sepultou-se ;
cm novas voluptuosidadcs. Os embaixadores, que Gleopa-i :
Ira mandara a Octavio, receberão em resposta, que entrem i
gasse Antônio. O infeliz triumviro mandou por 5 vcze*
emissários a seu feliz rival; pedia lhe a graça de consentir1,
que vivesse como particular em Athenas: não teve resfl
posta.
Foi na primavera do anuo, que seguiu a batalha do Accio»
que appare.cou Octavio diante de Pelusa, á frente de 12 le-vJ
giões. Já seu lugar-tenente, Corn. Gallo, tinha tomado ,
Paretonio. Em quanto Antônio faz inútil tentativa para re{;'í
cobrar essa praça , a pérfida Cleopatra ordena secretamente* :
a Seleuco, governador de Pelusa, que entregue a César essa
praça, chave de todo o Egypto. Antônio,"reduzido a defen
der Alexandria, alcança, á frente de sua cavallaria, ura*:
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brilhante vantagem; repellido porém em outra sortida, elle
quer tentar ao mesmo tempo por mar e por terra um combate contra seu rival. No momento em que dá o signal, sua
cavallaria e a esquadra egypciaca passao para o inimigo.
Elle persiste cm attacal-o com o resto inda fiel de seu
exercito; mas depois de breve resistência, tudo foge: volta
Antônio para Alexandria , recebe o falso aviso da morte de
Cleopatra, e ferc-se mortalmente com sua espada: sabendo
ao depois que essa princeza se havia retirado com todos os
seus thesouros, para um edifício bem fortificado e inaccessivel, período templo delsis, manda que para ahi o
levem, e seu ultimo suspiro inda he recebido por aquella que
causou a vergonha e a desgraça de sua vida. Octavio , dando
fingidas lagrimas á morte de seu rival, não deixou de mandar
matar Antyllo, o mais velho dos filhos de Antônio e de Fuivia: igual sorte teve Cesariao, filho de César c de Cleopatra.
Depois de haver debalde tentado seduzir Octavio, Cleopatra, presa no palácio dos Ptolemeus, achou meio de
matar-se, apesar das precauções cruéis do triumviro , que a
reservava para principal ornato de seu triumpho (*)
Com ella acabou a dynastia das Lagides, depois de haver
durado 296 annos. Octavio reduziu o Egypto em província
romana; tendo porém attencão á sua importância, sua fertilidade, sua distancia do centro do império, á difficuldade
de serem acommetlidas suas fronteiras, ao caracter inquieto
de seus habitantes, absleve-se de dar o governo a um proconsul. que de tudo talvez se aproveitasse para conseguir
sua independência; elle encarregou do governo do Egypto
Gallo , simples cavalleiro romano , com o tilnlo de prefeito ,
e attribuicões puramente militares; a jurisdicção civil pertencia a outros magistrados. Augusto publicou um decreto,
que prohibia a todo o senador romano a entrada dessa provincia sem autorisacao expressa do senado.
(*) Os três filhos, que Cleopntra havia dado a Antônio, forão reservados
pnra essa humilhação, protegeu os porém a virtuosa Octavia. Cleopatra, a
mais velha, casou-se com Juba, rei da M a u r i t â n i a , que deu a seus dous
cunhados estabelecimentos dignos de seu nascimento. Júlio Antônio, segundo filho de A n t ô n i o e Fulvia, herdou os bens de raiz de seu pai, e gozou,
a principio, de h u m grande credito, tendo porém sido reconhecido
complice das (lepravnções dt: Julia , filha do príncipe , foi morto. Q u a n t o
ás duas filhas que Antônio linha tido de Octavia , perpetuarão cilas a família imperial, a mais vcltia foi avó de Nero, a mais moça , mãi de Cláudio
e avó de Caligula.
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Havendo assim regulado o governo do Egypto, e prepa»
rado para esse paiz uma prosperidade té então desconheJ
cida, fazendo cavar novos canaes, e limpar os já existentes,]
Octavio foi passar o inverno na Ásia, e applicou-se a esta-j
belecer nella as bases de sabia administração. A monarchia]
dos Parthas estava ainda dilacerada pela guerra civil; Phraa-i
tes havia sido desthronisado por um partido poderoso quej
lhe deu por substituto Tiridales. Os dons rivaes, antes daí
batalha de Accio, havião querido tomar Octavio por arbitro]
de suas contrarias pretençôcs; mas o hábil Romano não tcvi
pressa de terminar uma contestação, que levava a recipro
camente se destruírem os mais poderosos inimigos de Roma.
No entanto Phraates venceu Tiridates, que se retirou par,
a Syria , levando comsigo um dos filhos de seu adversário,
Octavio viu-se então sollicilado por ambos os rivaes: Phraa^
tcs reclamava seu filho, e queria que Tiridates lhe fosse en-y
trcgue; Tiridates queria que o restabelecessem no throno,'
oííerecendo-se para pôr seu reino debaixo da protecção dosfl
Romanos. Octavio contentou-se com assegurar a Tirida-J
tes um asylo na Syria, e recebeu como refém o filho de. •
Phraales.
Em Roma, durante sua ausência, o cônsul Q. Cícero, filho ||
do orador, promulgou um decreto, ordenando a destruição*
das estatuas de Antônio. A vigilância de Mecenas fez abor-.S
tar uma conspiração do filho de Lépido: o culpado morreu;!
era porém complico de seu crime sua mfli; c o triumviro,*
para obter o perdão de sua esposa , foi obrigado a vir lan- l
çar-se aos pés do cônsul Balbino , que clle mesmo havia em
outros tempos proscripto e banido.
De volta para Roma, em Julho de 29, celebrou Octavio
trez triumphos, o dos üalmatas, dos Pannonios e lapodes ,;•:
o dos reis bárbaros, vencidos em Accio, e o do Egyplo. Así
victorias que havia conseguido seu lugar-tencntc, Crasso,!
contra os Bastarnes e Illyrios, davão novo brilho á gloria ef
á fortuna do herdeiro do César. O senado deu-lhe por Iodai
a vida o poder de triumviro, prestou-lhe juramento de obediência, ligou seu nome ao dos Deuses nas orações publicas, em quanto nas províncias crigião-lhe templos. O titulo
de Impcrator dava-She para sempre o commando geral de:|
todo o exercito, e o poder proconsular em todas as pró- |
vincias; emfim conferindo-lhe o poder tribunicio, tornou ',
o senado popular e inviolável sua pessoa.
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Os thesouros do Egypto, que trouxe para Roma, puzerão-o
em estado cie mostrar-se generoso e pródigo para com o
povo, de diminuir os impostos, de construir monumentos,
de satisfazer emfim as pretencões do exercito, que lhe havia
dado o throno : essas liberalidades, mais do que os decretos
do senado, consolidarão-lhe a authoridade.
Foi então fechado o templo de Jano: Roma, senhora das
nações, estava em paz comsigo mesma: tinha por limites ao
S. os desertos áridos da África, as fronteiras da Ethiopia
e Arábia , ao Or. o Euphrates, ao N. o Danúbio e o Rheno,
ao Occ. o oceano Atlântico. Nada mais tinha Roma que
conquistar, tudo tinha que conservar, e essa tarefa cm tamanho império reclamava a unidade de poder.
Vão os Romanos achar na gloria lideraria alguma compensação á perda da liberdade. Na ultima parte de sua longa
vida, Cícero havia-se conservado igual ao que fora em suas
orações pró domo sua, pró Milone, pró Marcello , pró Ligaria, e em suas vehementes Philippicas contra Antônio,
foi então que publicou seus diversos tratados; forão seus
escriptos philosophicos o canto do Cysnc. Sua correspondência revela-nos toda a sua alma, e hé o mais precioso
monumento histórico da epocha. Nesses últimos annos fiorescião o poeta Gatullo, o biographo Nepote, o douto Varrão,
o amável Pomp, Attico, o architecto Vitruvio, e ernfim Sallustio e César, tão superiores aos historiographos, que os
precederão: Virgílio compunha suas eglogas, acabava suas
georgicas: Horacio publicava o i.° livro de suas satyras, e
cantava suas primeiras odes: Vario, hoje tão esquecido,
gosava de toda a sua gloria : Seneca pai, e Porcio Latrão,
dislinguiao-sc cnlrc os mestres de rhetorica. Os annaes de
Roma achão em Dionysio de lialicaruasso um historiador
zeloso , embora crédulo e parcial. Tibullo e Propercio começão a apparccer: pertence porém sua gloria ao reinado
de Augusto, a quem igualmente pertencem a Eneida e Tito
Livio. Ornão se as províncias de uleis conslruccões, de
sumptuosos monumentos. O novo senhor de Roma havia-a
achado de tijolo, «ievia deixal-a de mármore. Quando já
não são os povos dignos da liberdade; quando perderão,
ou não podem adquirir as virtudes do republicano, hé
mister que o.s prazeres do luxo , as doçuras da vida , o prestigio das artes, venhao ajudal-o a supportar o jugo do senhosv

n
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PÔS IMPERADORES ROMANOS E DA IGREJA.
NOS QTJATKO PniMEIROS SÉCULOS,

INTRODÜCCÃQ.

Apesar da obscuridado do período real cm Roma, hé
certo que nolle constituiu-se esse povo singular, colJocado
nos limites dos tempos antigos e modernos, para servir-lhes
de .laço e transição. Tudo lhe derão os reis, seu senado,
sua legião, seus agoureiros, suas centúrias, seus comícios,
suas eleições, e até seu campo de Marte, e emíim seu direito, essa scicncia nova no inundo, caracter distinctivo do
ultimo dos povos antigos. Depois dos Tarquinios veio sem
difficuldade a republica: era o mesmo governo, a mesma
Roma, apenas dons chefes em vez de um, bem que juntos
pela unidade do poder, e pelas prcrogalivas , representavão
já mais claramente a divisão de patrícios c plebeus. A lutla
entre elles começa desde que já não há rei, que a todos
domine. A aristocracia conserva a principio a aulhoridade,
e julga íbrtiíical-a nos momentos de perigo pela fôrma dictatorial: mas em sua resistência o plebeu consagra, na inviolabilidade de seus tribunos, o principio da soberania
popular, que tem de pôr tudo debaixo de sua dependência,
e assegurar o poder imperial. Em menos de 5o annos, conquistou o povo a igualdade civil, na lei das 12 laboas; a
partilha do consulado, as leis de Publ. Philo, a retirada I
para o Janiculo, a publicação das formulas e do calendário
derao dous séculos depois a igualdade polilica.
Satisfeito com sua victoria, elle mostrou nobre generosidade no emprego que delia fez, deixando de facto em poder
dos patrícios c do senado a tlirecção dos negócios: era o
tempo do desinteresse e do patriotismo* Roma unida doma
á Itália , e vencida Garthago, marcha á conquista do mundo.
Desde então nota-se, quer no interior, quer no exterior, uma

1'cacção vagarosa, mas continua e irresistível. Era com pré*
juízo da cidade que extendia-se sua conquista. Faltava forca
material á essa pequena população, tão orgulhosa de seu
nome, apesar de sua tão baixa extracção; por si só apenas
pôde cila subjugar seus visinhos, foi por meio desses que
venceu os demais povos : era um prodígio de seu valor,
cie sua disciplina, de sua constituição, o poder para sua
defeza armar 800,000 homens, no tempo das guerras punicas, e mais tarde innumeras coliorlcs. Em quanto porém
aiigmentava seus exércitos, e impunha a todos suas leis e
seus tributos, adoptava, som o querer, o espirito e os costumes dos vencidos.
Outra causa não menos activa havia ainda para essa mudança; foi-lhe fatal esse soberano desprezo que para tudo
mostrava : quem não era Romano , nada era no universo; o throno mesmo não servia senão para tornar mais
aviltadora a degradação. Tinha porém essa exclusiva popnlação necessidade de renovar-se ; podia ser adquirido o titulo de cidadão romano, até o escravo podia esperar que
um dia sua posteridade sentar-sc-hia nas cadeiras curues.
Houve pois uma circulação de homens de todos os paizes
para a cidade. Roma os recebia como escravos, é os mandava ao depois como Romanos. Forão a principio os Italianos, depois os Gregos, depois os Occidcntaes, especialmente os Gaulezcs, depois os Asiáticos. Se continuarão
sempre as mesmas, a soberba e as pretencõcs, mudarão os
espíritos e a constituição, Não deu essa irrupção em resultado único o nivellameiito das duas raças; deu tãobem a
superioridade da democracia. Favorecidos pelo cnthusiasmo
e riquezas da conquista, haviao tentado os patrícios readquirir suas antigas vantagens, repulsando especialmente
os homens novos das altas dignidades, c portanto do senado,
invadido ha muito pelas magistraturas populares: mas os
Gracchos havião elevado unia aristocracia rival e media,
dando o poder judiciário aos cavalleiros , que formarão então
uma ordem no estado. Dividiu-se igualmente a democracia
em duas facções, o exercito e o povo; mas unidas >ou bppostas, tinhão ellas no fundo • os mesmos interesses, amesma tendência; essa massa venceu: seus chefes tinhão já ura
poder absoluto; era o império cm pequena escala. C. Graccho com suas trez classes de clientes e amigos, representa
Augusto j Sylla amiuneia o despotismo militar de Septimio
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Severo. O triumvirato hé a telrarchia, e César ensaia o dia-í
dema que tem de servir a Constanlino.
A republica havia concluído duas cousas, o nivellamenlOi;
das duas raças patrícia e plebéia; o nivellamento dos povos; 1
faltava o nivellaniento dos indivíduos, que devia eíTectuar-j j
se pelo desenvolvimento do direito civil sob o governo dos
imperadores. Assim havia Roma preparado o mundo para a '
igualdade christã: o VEEBO ia descer á terra.
O império, epocha dcfusão das nações, na grande família
pagãa , que se ia dissolvendo, tem trcz epochas principaes:;
sua decadência, pouco sentida na primeira, manifesta-SQ
nas duas outras.
i.° período, (29 antes de J." C., 192 era vulgar). Governo
do prindpado. Os Romanos que soürem senhores, não querem,
reis: governâo, mas não reinão os imperadores, simplices ma*
gistrados ou tjrannos, Nem ao menos tontão impor tributos:
só trez famílias atrevem-se a procurar estabelecer uma posse
hereditária. O senado, deposilario sem forca, e sem dignida-J
de de direitos, que constantemente lhe pedem, e que elle;|
não pôde negar, quer ás vezes appoiar-sc no povo, recon-i
quislar a authoridade, mas não h ó senão o instrumento da
tyrannia: os senatus-consullos não são senão os formas legaes da vontade dos príncipes, uma transição das leis antigas para os edictos imperiaes: íluctua incerta a soberania;;
enlre os príncipes que a comprão, o povo c o exercito que
a vendem. Os privilégios dospretorios, a importância de seur
prefeito, preparão o despotismo militar. O orgulho do nome 1
romano, os talentos de alguns chefes, conservão alguns
restos de valor e de disciplina; mas são já mais numerosos
no exercito os auxiliarcs do que os Romanos, que já não
chegão para defender suas conquistas. O império augmen-f
tou, mas com custo, seu território, .e líé obrigado a voltar
para os limites, que Augusto lhe havij marcado. Os Bar-J
iarps da .Ásia não podem ser domados. Por prevenção]
attacão os Romanos os do norte, que começão a conhecer
sua superioridade.
2.° período, ^ 9 2 — 2 8 ^ . Despotismo militar. O povo e os "i
soldados disputão o direito de eleição: o povo sedicioso e\|
cobarde, cede sempre contentando-se com exigir que lhe
paguem sua adhesão. O senado aviltado pelos maus princi- ;
pés, não pode ser reerguido pelos bons: os edictos imperiaes substituirão <>b senaHu-coüsultos,- os imperadores são
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déspotas, que podem Indo, até augmentar os impostos. Dependem no entanto da soldadesca que só obedece á cobiça:
UIB soldado, um bárbaro, pode sentar-se no throno, c cjuasi
todos os imperadores morrem assassinados. A prefeitura do
m-etorio, a segunda dignidade militar do estado, não hé
nicnos perigosa do que o throno. A reunião de todos os
•podcres nas mãos dos lugar-tenentcs imperiaes, favorece a
íiinbiçao, e leva a anarchia aos últimos excessos: tempo ha
i:in que tantos imperadores existem, quantos são os exercilos, não ha mais recurso ' senão na monarchia; mas para
que apparcca deve primeiro exhaurir-se a força militar do
império. O Ghristianismo, que não penetra no estado senão
pelos indivíduos, e que h ó constantemente perseguido, não
pode ter influencia alguma no governo.
O império subsiste pela longa união de todas as suas
partes, mas sua decadência apparece ale em suas viclorias,
que mal podem conter os bárbaros do Norte c do Oriente:
começa-se a confiar-lhes a defeza das fronteiras, c a ensinar-lhes a taclica romana.
3.° período, 284—5g5. Império monarcláco. O coinmando militar separado da administração civil, destruídos os
prctorios, fica emíim a soberania para os príncipes: o Cbrislianismo a consolida com seus princípios de ordem e de
obediência; forma-se uma nova gerarchia , permanecera sónsentc o senado e o consulado, como um monumento da
antiga constituição romana. Os imperadores legislão, statuem
impostos. Mas a hercditariedade duas vezes interrompida
pela extincção da dynaslia, e a divisão do governo reclamada pela extensão do império, dão ás tropas perigosa influencia : o espirito de sedição subsiste no povo, de modo
que ninguém se anima a fazer cessar as distribuições no
exercito, de modo que conserva suas orliosas prerogativas.
A constituição da Igreja, modelo perfeito de unidade, mas
independente por sen destino e sua origem, de Iodas as
instituições humanas, não entra no governo do estado: sua
influencia nas leis e nos costumes hé obstada pela heresia
de Ario, pela relaxarão dos christaos, c por uns restos
de idolatria, que inda existe nos costumes pagãos. Uma
administração faustosa e complicada multiplica os abusos
e exhaure as rendas publicas: a miséria sníToca o patriotismo , e diminue a população. O exercito inutilmente recrutado entre os Bárbaros, enerva-sc nos presídios do in-
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terior , e abandona com sua disciplina e suas armas áj
defeza das fronteiras a auxiliares descontentes e infiéis. Q:
império que se não sustenta mais senão por seu propriij
peso, abre-se as invasões, especialmente do Occidentej
um príncipe hábil consegue demorar, mas não impedir su
ruina.
IGREJA.

Em quanto os Romanos esíbrção-se debalde em reter de
baixo de seu poder trez continentes, levanta-se no me«
delles um povo novo, que desde sua origem toma por sei
centro de unidade 3 cidade de Roma, e tende ao dominií
espiritual do universo. Uma geral sublevação embarga sei
progressos. Por trez séculos a Igreja ou a sociedade christ|
sempre capliva, sempre ameaçada cm sua existência,
constantemente crescendo. O canç.aço,, não a tolerância!
dá-lhe algumas tregoas; seus desastres, sua perseguiçã^
assegurão seu triumpho. No quarto século defende ella su||
conquista de sofirimento c paciência.
i." período, 54—135. A igreja toma posse, seus inimigoí
attacão-a separados, mas sem interrupção; sua doutrina hf
desconhecida, seus costumes calumniados, suspeitas suai
asscmbléas, rebaixadas suas acções pela inveja e ciúme. 00
sophistas querem igualar, os herejes usurpar sua missãiu
divina. Príncipes e nações cxcluem-a da justiça commum|i
ella assignala as heresias aos fieis, defende-se com o mar'
tyrio, mostra com sua paciência sua força invencível. Attâ
cada especialmente pelo fanatismo popular, hé entre o povl
que vai ella buscar proseíytos.
2.° período, io5—2Õo. A igreja hó igual cm força
paganismo, reúnem-se seus inimigos ostensivos, mulliplicnd||
Se seus inimigos secretos; para defender-se junta ao mar||
tyrio as apologias; sua doutrina, seus costumes achão-se
justificados, ella repelle os herejes, que começão a deixar 'Ê
caracter de inspirados, para tomar o nome de christaoeJS
Seus membros tem publicamente usado dos direitos civis,f
embora não estejao elles reconhecidos; os sophistas que ;
dirigirão todos os attaques, ficso subjugados ou confun*didos.
o.° oeriodo, a5o—3i5. A igreja torna-se dominante: <^|
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sophistas e sacerdotes pagãos tentso reunir-se ao redor dos
príncipes, que atemorizados empregão contra ella os mais
violentos attaques; a relaxaç.ão introduz-se entre os fieis,
os herejes começão a escapar-lhe pela subtileza e pela hyuocrisia, defendem-a a perseverança, o brilho de suas luzes,
a severidade de sua disciplina: seus inimigos são vencidos,
o poder imperial, que queria anniquilal-a, submelte-se a seu
império: reina o chrislianismo.
4." período, 5i3—5g5. A igreja triumphante, mas não
livre de combates e de afflicções, vê reproduzirem-se todos
os obstáculos, que tem superado. Muitos conversos se lhe
associão sem merecimento, e pcrturbão-a com seus vicios
e sua ambição. O arianismo que nclles se escora, quer apoderar-se do nome de christão e levar os fieis a apostasia
pela surpreza e pela violência, e concita no christianismo
uma verdadeira guerra civil. Os attaques da heresia ficão
um momento suspensos pelas novas tentativas da idolatria,
que reina ainda na Pérsia, e espera reerguer-se com a prolocção de um príncipe apóstata: ambos succumbcm, e a
philosophia, que seguiu os destinos do paganismo, vai pouco
a pouco se extinguindo.
A igreja esteve um momento em perigo; sustentada porém
pelo gênio e constância de Alhanasio, pela firmeza da Santa
Sé, extende ella seu dominio, e no meio da geral relaxacão, prepara mosteiros que sirvão de asylo á virtude e
á «ciência, durante a inundação dos Bárbaros.
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PRIMEIRO PERÍODO.

Esse período lem 5 partes: i." ( ÜQ antes de J. C.
68 era com. ) familia de Augusto. 2." ( 6 8 — 9 6 ) primeir
família Flavia. 5." (96 — i g a ) Imperadores adoptivos/j

CAPITULO I.
AUGUSTO,

A vícloria de Accio c a morle de Antônio, havião dadj
a republica a Octavio, que ficou igualmente só carregadffl
com os crimes e usurpações do triumviraio. Empregou ellfl
toda a sua política em legitimar seu poder pelo consenti*
menlo da nação, e em díssimulal-o com apparencias republifl
canas. Para não acabar como César, não tomou seu exem*I
pio; seguiu o de Pompeu com mais dextreza- e felicidades
Nomeiado imperator perpetuo, c munido do poder tribnnifl
cio por muitos annos, começou reparando na Itália os maleu
da guerra civil: em seu 5.° consulado fez com que lhe
dessem a censura, com o nome de prefeitura dos costumesj
restaurou o senado, excluindo todas as creaturas de GcsaN
e de Antônio (os Charonites e os Oremos), e seu collegal
Agrippa o nomeiou príncipe do senado. Então abrogou ora
actos do triumviraio; oííereceu depois (-27) sua abdicação!
solemne, que lhe não foi acccita, c por mais 10 annoí
consentiu que lhe prorogassem seus poderes, dividiu asf
províncias entre os senadores, reservando para si as limifl
Irophcs, as mais diíficeis de governar, aquellas tãoLem em|
que existião legiões. Conviuha-lhe um novo nome quQj
íizesse esquecer os furores de Octavio; derâo-lhe o de Au-;
guslo, que tornou-se o tiltilo dislioetivo dos imperadores*
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[Javcndo em breve ganhado popularidade, ohtera dispensa
para não observar as leis, de que já havia exemplos na republica romana : derão-lhe para sempre o poder tribnnicio,
consular e proconsular; rejeitou constante a dictadura, e
só acceiton a censura com o titulo de prefeitura dos costumes. Por morte de Lépido assumiu o summo pontificado,
respeitando em seu inimigo a immovibilidade de uma dignidade, que para si mesmo reservava; deu-se-lhc emfim como
a Cícero, o titulo do pai da. pátria (8), e não achou indigna
de si a superintendência dos edifícios e dos mantimentos.
Té o fim de sua existência teve cada anno de tomar posse
de todos esses empregos, observando as formulas antigas, e
do 10 em 10 annos de fazer que lhe prorogassem seus poderes, embora os recebesse para sempre: muitas vezes fingia ainda querer abdicar, sempre o implorarão que o não
lizesse. Essas prorogações forão celebradas por festas publicas (sacra decemnalia) cujo uso durou por muito tempo,
depois mesmo que deixarão seus successores de observar
essa formalidade. César não havia obtido templos em Roma,
e Augusto teve cuidado de os não pedir: mas nas províncias
onde não havia tanto orgulho como em Roma, elle os
obteve, e assim tornou mais respeitável seu poder.
Dahi resultou um governo absoluto para o militar, mixto
para o civil.
Administração militar. Para a defeza do império, novo
systhema tornava-se necessário. Augusto tinha a5 legiões,
a cada unia das quaes eslava ligado um corpo igual, senão
maior, de auxiliares, sem contar um corpo de cavallaria
bátava, e os veteranos (evocati) que haviso ficado no serviço. Distribuiu essas tropas nas fronteiras e nas províncias mais inquietas. A segurança da capital exigia milícia
permanente; authorisarão-o para organisar 9 cohortes pretorias, e 5 cohortes urbanas, e essas tropas tiveraò dobrado
soldo. Cada cohorte obedecia a um prefeito; mas durante
a5 annos não tiverão os pretorios por chefe senão o Imperador. Por fim forão instituídos dous prefeitos do pretorio.
Esses lugares tornarão-se em breve de summa importância,
e nas mãos da guarda preteria achou-se o destino do império. Augusto applicou-se a pôr em vigor a antiga disciplina, exigiu o juramento militar, determinou o tempo do
serviço e a recompensa pecuniária que devião receber cm
vez da acostumada distribuição de terras (i3).
29
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Afim de assegurar Os combois e as comniunicações mari,
l i m a s , conservou duas esquadras, uma cm Ravenna, outra
em Misenas, e formou um«x>rpo de marinheiros: teve além
disso navios nos portos de leio e Frejus; L,o galeras prote T j
gião o Ponlo-Euxino , e grande numero de barcas no Rheno1
e no Danúbio inlcrceplavão a passagem dos Bárbaros.
, As honras do triumpho pcrlencião exclusivamente ao imperador, único chefe dos exércitos : no entanto permitliu elle;
a mais de 5o generaes, que Iriumphassem por successos de
pequena imporlancia. Agrippa porém, depois da reduccão
dos Cimmerios, não escreveu ao senado, nem acceitou rf
Iriuinpho; esse exemplo de modéstia ficou adoplado corno
lei: os generaes não receberão mais senão os ornalos do
triumpho : a gloria militar ficou sendo merecimento exclusivo
ao imperador.
shlministraç&o cívil. As províncias estavão entregues ao j
seiu-ido, subjeilou-lhc láobem Augusto importantes julgamentos, e á suas discussões todos os actos, todos os regrla-isentos que projeclava: dava-lhe conta dos .actos de sua |
administração nas províncias que visitava, e as vezes mesmo i
sollicilava um plebiscito. Subsistirão os comícios e as elei-r
cõcs, c não poucas vezes ia pessoalmente o príncipe sollicilar votos em favor de seus amigos. Havia, como dantes,
'cônsules ordinários, cônsules substituídos , pretores , tribunos e n m prefeito da cidade. Comludo os proconsules annuos, quecommandavão nas províncias senalorias, não tinhão
senão a aulhoridade civil, em quanto em suas províncias
tinhão os lugar-lenenles do imperador a aulhoridade civil
e militar, e em umas e outras administravão as finanças os
queslores, intendentes ou procuradores.
Tinha além disso Augusto tim conselho secreto, cm que
enlravão seus libertos e seus confidentes. São Agrippa e Mecenas os mais celebres desses conselheiros. Por fim juiilouIhes lõ senadores c um membro de v cada collegio de magistrados: e o senado deu ás decisões desse conselho toda a
forca dos senalus-consulíos; tomou elle o nome de consistorium, e fironesse uso subsistindo no império. O titulo de amigoSj. de companheiros do príncipe (comitês) foi dado aos membros desse conselho: dahi feio a influencia dos libertos.
O povo perdeu em breve a pequena parle que ainda linha
no governo: a ambição dos candidatos, havendo causado por
vezes graves perturbações, Augusto nomeiou um consnl, e

depois foi provendo, sem consultar o povo, a todos os empregos.
Era do interesse do príncipe que Roma tivesse socego;
continua vigilância empregou para reprimir as menores desordens. Aboliu as corporações de artes c oííicios, fez uma
lei contra o suborno, substituiu o degredo ao banimento que
era illusorio, e facilitou ao povo os meios de queixar-se das
vexações dos magistrados. Regulou as alforrias, que se ião
multiplicando, creou de novo inspeclores de ruas e edifícios ,
para vigiarem na conservação e limpeza dos aqueductos, das
fontes e dcs estradas., e para a distribuição dos trigos. Organizou duas companhias de escravos, e poz uma 'dellas' ás
ordens dos inspeclores de eslradas, outra ás dos edis, para
impedir os incêndios. Distribuiu ao depois a cidade ern i4
quarteirões, a cuja frente poz um magistrado a n n u o , pretor
ou tribuno , com officiaes e escravos debaixo de suas ordens;
doze annos depois creou uma guarda-nocturna de 7 cohortes, no fim de sua vida estabeleceu para o serviço do eslado
correios regulares, e assim podia com sua vigilância abraçar
lodo o império.
Finanças. O antigo thcsouro publico (cerarium) foi restabelecido, e administrado por 5 prelores, lendo vários queslores debaixo de suas ordens. O imperador dispunha delle
por intermédio do senado; mas linha lãobcm sen ihesouro
especial (fiscus). Era renda publica que se recolhia ao erário
o producto das alfândegas , as multas da lei Julia-Poppca ,
os impostos arrecadados nas províncias senalorias: enlravão
para o fisco os rendimentos das províncias imperiacs, os que
o senado havia designado para a despeza do exercito, os do
dominio do estado, que ficou pertencendo ao p r í n c i p e , o
imposto de 5 por cento dos legados c heranças collalcraes,
o da accisa (um por cenlo das compras) 5 por cenlo das alforrias, 2 por cenlo das vendas de escravos, ele. Alguns
desses impostos forão inventados por Augusto. Só a renda
das províncias subia a 960 milhões de fr.
As anligas leis esquecidas ou desprezadas, forão peslas
em vigor e forlificadas por novas. Os anligos nomes reapparecião, renascia a republica , como se nada houvesse sido
alterado. Augusto havia concentrado cm sua pessoa a constituição romana , reunindo todas as magistraturas 'republicanas , c escondia seu podei' debaixo do titulo sem influencia
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c sem distincções exteriores de príncipe do senado. Mas es
artificio foi fatal para seus successores e para o estado.
Essas prerogativas, cuja reunião foi depois designada com
o nome de lei regia, concedidas successivamente a Augusto,'
como recompensas pessoaes, não constituirão senão uma au»;
thoridado incerta e vitalicin. A adopção só transmittiu
Tiberio e a seus sncressores poderes e títulos, mas não ,
soberania. Os impostos de Augusto não carregação nem sq,
bre as pessoas, nem sobre as terras dos cidadãos romanos f
e assim mesmo não foi sem muito embaraço que elle
conseguiu estabelecer. Nos dous primeiros períodos ne
hum imperador se animou a cobrar capitações ou contri
buições territoriaes. A lei de magestade Julia e as commissões (cognitiones extraordinária;) que crcou (11 annos er
com.) para tomarem conhecimento dos delidos de lesa
gostado, erão legitimadas pelos privilégios Iribunicios.
O senado, de quem paredão depender os imperadores, (
estava na dependência delles, e elles na dependência do povo
e dos soldados.
O povo ficou com o direito de não pagar impostos, de ser('
alimentado e divertido á custa do estado, por meio das distribuições annuas e das extraordinárias, (congiaríum, Iibcra4
lhas, abundantia) e por meio de festas e jogos: era para,
isso que havia conquistado o mundo.
Usurparão os soldados o direito de confirmar, e em breve'
áe escolher os imperadores , fixando preço para cada eleição (donativurn), e gratificações extraordinárias, e decen-j
naes para sua fidelidade.
5."—Novas guerras, e capitães victoriosos ngo podião ser<<
senão embaraços para o imperador. Augusto só fez as ex-1
pedições necessárias para assegurar a tranquillidade no in-|
ferior e nas fronteiras.
Occidente. Augusto visitou uma vez a Hespanha, e duas'
e Galiia para reprimir os inimigos internos e exteriores (27)»!
Os Aslurios , os Canlabrios , os Lusitanos , os Aquitanos e 08*|
Salassios havião-se revoltado: este tillioio povo foi immediatamente subjugado, os outros resistirão dous annos, mas
emfim a Hespanha voltou ao poder dos Romanos. Uma nova»
tentativa dos Cantabrios, cinco annos depois, não serviu senão para abatel-os com snnguinolenta derrota (20). Á Pannonia e á Mesiu recentemente conquistadas, juntou Augusto
em breve a Rheeja, a Vindelicia e o Norico (i5), e deu1
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assim o Danúbio por limite ao império. Foi preciso duas
vezes comprimir a Pannonia rebellada. Agrippa, Tiberio e
seu irmão Drtiso, commandarão essas expedições. O Rheno
era o outro limite do norte: os Germanos, depois da invasão
JosCimbros, tinhão-lhe pouco respeito; approveitando-se
da inimizade dos TJbios e d o s S u e v o s , Agrippa havia encarregado a aquelles a guarda do rio e dos estabelecimentos
de Colônia. A derrota de Lollio, a perda de uma águia
romana, reclamarão a presença immediata de Augusto (16).
Do paiz visinho do Rheno fez elle duas províncias romanas , as duas Germanias. Depois de sua partida, Druso, obrigado a combater de novo os Germanos, resolveu subjugai- os: antes de partir convocou elle cm Lyão uma assemblca geral dos povos gaulezes n'hum templo, elevado em
honra de Augusto, para reunil-os em confederação, e assegurar a tranquillidade do paiz por meio dessas feiras gaulezas. Ao depois attacou a Germania por terra c por mar,
em 4 campanhas, atravessou o Weser, edificou 5o fortalezas , penetrou té o Elbo, onde mortal enfermidade o accommetteu. Domicio Enobarbo continuou seus planos: mas Augusto pouco satisfeito com essas façanhas, só tratou de
conservar as conquistas de Druso, introduzindo nellas as
leis e costumes de Roma, e transportando para aquém do
Rheno 4o,ooo Sicambros. A Germania mostrou-se pacificada: cheios de pavor, para evitar o jugo, os Suevos-Marcomanos forão das margens do Rheno estabelecer-se na
Bohemia, sob as ordens de Maroboduo.
Oriente. Uma expedição emprehendida contra a Arábia
por Elio Gallo, prefeito do Egypto, não foi bem succedida,
e provocou os attaques da Candace da Ethiopia. 0< Romanos perderão alguns navios na passagem do mar-roxo, enganados por Sylleo, ministro do rei dos Nabatheus, depois
de haver tomado Merab, forão obrigados a retirar-se, e morrerão pela maior parte de fome e de cançaço. Petronio repelliu a Candace, penetrou em seu reino té Soo legoas além
do trópico, saqueou Napata e impo/ lhe tributo; mas Augusto lho perdoou para não irritar o inimigo vencido. Phraates , rei dos Parthas , era mais de temer. Augusto foi pessoalmente ao Oriente, regulou a sorte das cidades e dos reinos, reduziu a Galacia cm província romana, e deu rei
aos Armênios. Phraates aeobardou-se, restituiu os estandartes de Crasso, o ate deu seus quatro filhos em reféns. Para
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maior gloria de Augusto, vierão a Samos (20) implorai*
sua alliança embaixadores da Sarinacia, da Scythia, dal
Ethiopia e da índia. Em sua volta para Roma, Balbo sub-j
juga os Garamantes, e Agrippa vai pacificar o BosphorôJ
e dar um rei aos Cimmrrios.
Assim todas as fronteiras estão seguras; o império gosij
de paz ha muito desconhecida, o templo de Jano b e pela
terceira vez fechado, Roma chegou ao maior auge de esplendor e de poder; nas artes, nas lellras brilha com um
fulgor que reverte até nas províncias, devido cm grançul
parte á influencia de Agrippa e de Mecenas; reergucm-sH
Carthago e Corinlbo; Lyao lorna-sc uma nova Roma, Au-jj
gustodunum (Antun) uma nova Athenas.
Foi no meio dessa prosperidade geral que em Bethlccihl
nasceu o SALVADOR.
Então a sentença proferida pela Providencia contra o inijj
pcriò romano começou a descobrir-se. Esse vasto domínio »•
destinado a propagar a nova fé, acaba de tocar a seuil
últimos limites, não pôde mais extcnder-se, e começa já ai
estremecer.
A Arábia e a Ethiopia repellirão o jugo; os movimentos |
dos outros Bárbaros, situados nas extremidades do império, j
descobrem a Augusto que nio deve mais tralar de conquis-1
tas, que d'ora etn diante se occupe com defender-se.
Os Isauros e os Gelulos tentao sub s evar-se, os Partliasl
violão a fé dos tratados, invadem a Armênia, c são a custo]
repellidos: os Sarmatas devastao a Mesia, os MarcomanoSl
ameação, armão-se os Dalmatas e Pannonios. Augusto comf
70 annog de idade vai a Ariminio para dar seus cuidados áj
essa guerra perigosa, que a presença de Tiberio e o valor
.de Germânico terminão em 4 campanhas.
Mas nesse tempo Varo perdia 5 legiões na Germania (y)J
Artninio (Herman), que excitava secretamente os Cheruscos,]
altrahe o general romano ás novas forcas caudinas da flo-;
resta de Theulbcrg: Varo ahi morreu.
Tiberio e Germânico, por meio do rigor da disciplina,
restabelecem em algumas excursões a fama das armas ror;,
manas; mas a vingança da perda de suas legiões não ai
viu Augusto.
Humilhado pelos Bárbaros, não havia ainda este senhor
do mundo achado a felicidade nesse poder, que com tanto
sangue havia comprado. Seis conspirações contra seus dias,'
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sido descobertas e castigadas. Muitas talvez fossem
inventadas para facilitar ao imperador meio de vingar se de
algumas victimas que haviao escapado ao triumviro: mas
nada pôde preserval-o de desgostos de familia. Sua política,
e o merecimento de Agrippa o obrigavão a cada vez mais
•('.ngrandecer esse seu confidente. N'uma perigosa enfermidade elle lhe entregara seu annel, c por esse modo, como
que o designava para succeder-lhe, o joven Marcello (*)
mostrou-se descontente com isso, e Agrippa, aflaslado de
1'iorna com o titulo de governador da Syria , havia-se retirado para Mitylena. A morte de Marcello fez voltar Agrippa
para a capital, que teve de governar na viagem de Augusto
ao Oriente. Para cada vez mais unil-o a si, deu-lhe Augusto
por vnulher sua filha Julia, viuva de Marcello, e de volta do
Oriente associou-o ao poder tribunicio. Nessa posição morreu Agrippa (11? ant.) Tiberio succedeu-lhe como genro do
Imperador, e partilhou os privilégios tribunicios. Penhoravão
porém toda a ternura de Augusto, seus netos Caio e Lúcio,
que adopton, e a quem norneiou príncipes da mocidade e
Césares. Teve-lhe Tiberio inveja , e retirou-se para Rhodes
(G ant.), donde esperou em vão ser chamado, sollicitando
o perdão de Julia , que por causa de sua depravação havia
Augusto desterrado para aPandataria. Emlim, depois de um
desterro de 7 annos, Lívia alcançou sua volta. Quasi immcdialamente a morte inopinada de Lúcio livra de um rival
Tiberio, que o chora, e ganha a affeição de Augusto: 18
mezes depois Caio morre de uma doença de languidez. Augusto então adopta Agrippa-Posthumio e Tiberio, por quem
lar. adoptar Germânico. Sem talento, e sem virtude, o jovoj) Agrippa irritou com seus discursos arrogantes c injuriosos seu avô, que o desterrou para Planasia; igual castigo
foi pelo mesmo tempo imposto a sua irmã Julia, que ia imitando as licçôes de sua mãi.
Esses desgostos, essas inquietações azedarão os últimos
ítnnos de Augusto. Só lhe restava Tiberio em idade de go(") Octavia, irmã de Auguslo, tinha lido de um primeiro casamento Marcello, e de Antônio, A m uni . Teve Augusto por primeira mulher Seribonia,
que lhe deu por filha Julia. Livia,coni quem casou-se, ol:riganíio a a <livorcirtr s»^ d e T i b c i i o Nero , era já mãi de Tiberio e Oruso, que passarão
ambos a fazer pjrtc da l a m i l i a imperial. Dniso casou-se coui Antonia, de
quem teve Germânico e Cláudio. Agrippa casou-se com Julia, viuva de
Marcello, e desse casamento nascerão Caio, Lúcio, Agrippina , J u l i a , e
Pcsthumio.
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rernar, e depois de sua campanha na Germania, elle 0'
associou h todas as prerogativas imperiaes (11). Os dous ultimos actos da administração de Augusto íbrão uma lei^
contra os libellistas, declarando-os ráos de lesa-magestade, .
e a transformação de seu conselho privado, cm conselho de '•
estado.
Morreu em Nola, tendo 76 annos de idade. Tiberio, a vi-"
sado por sua miii, chegou a torla pressa da Illyria, pãnH
onde Augusto o havia mandado. Ignora-se se o achou ioda .j
vivo. Livia havia leito guardar todas as avenidas do palácio,
c quando se soube da morte de Augusto, soube-se igualmente que estava Tiberio senhor do estado.
Disein de Augusto que seria para desejar que nunca tivesse
nascido, ou nunca morrido : nunca houve usurpador mais vio- i
lento, nem tyranno mais commodo. Com seu testamento dei- ;
xav.t elle 3 memórias, uma era a instrucção necessária para seu
funeral; outra, uma narração de sua vida, qus queria que:
fosse gravada em bronze (julga-se que a inscripção achada
em seu templo, em Ancyra, na Galacia, hé um fragmento; 1
desse monumento); a terceira apresentava o estado das forças e recursos do império, dando a seus successores w
conselho de não se occuparem mais com novas conquistas.

•

CAPITULO II,

TIBERIO,

,
CALIOBLA, CLÁUDIO.

'

I. Em quanto Tiberio convocava modestamente o senado em virtude do poder tribunicio, linha elle o cuidado de
dar suas ordens ao exercito como imperador, e mandava
matar Agrippa; prestarão o senado e os magistrados juramento igual ao das tropas, ás quaes forão iminediatamente
distribuídas as quantias, que lhes legara Augusto.
l]m novo Procnlo attcsta a divindade do novo Quirino,
rstabelece-se em Roma um collegio de 21 sacerdotes, e festas aup;ustaes. A apotheose tornou-se obrigatória por morte
de cada príncipe; elle tornava-se Deos por direito imperial.
Tiberio, como Augusto , oftereceu sua abdicação , e mostrou acceilar muito contra sua vontade o peso do império.
Muitos fingirão acredital-o sinceramente, outros adevinhal-o;
foi uma dobrada offensa que pagarão ao depois com a vida.
No entanto desempenhou com perfeição seu papel, recusou
todas as honras, e nunca tomou outro nome senão Tiberio
César, e por appellido Augusto. Não menor circunspecção
mostrou para com sua ambiciosa m ã i , a quem muito devia
para que a não temesse. Perdeu então inteiramente o povo
o direito de eleger, que Tiberio transferiu para o senado:
inda no entanto houve comícios, ou pelo menos publicarão-se,
dous plebiscitos, mas íbrão os últimos; dahi em diante não
houve mais senão senatus-consultes.
Ostentando grande respeito para com o senado e os magistrados , teve Tiberio o cuidado de guardar para si toda a authoridade militar; elle receiava se de Germânico, que commandava então as legiões da Germania, e repartiu o poder
consular com esse príncipe querido do povo e do exercito.
Apenas Augusto morreu, manifestarão-se as prelenções
sediciosas dos soldados: lembrando-se que lhe havião elles
dado o império, quizcrão impor condiccõcs a Tiberio. Nas
legiões da Pannonia, e nas da Germania rebentou a sedicao; a primeira foi com diíliculdade comprimida por Druso.
Na segunda esteve Germânico cm ponto de perder a vida
Rn
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por não querer acceitar o império, que lhe offerecifto aj
legiões.
Restabelecida a ordem por, sua energia, elle reparou etó
Idistaviso a derrota de Varo: de volla porém, uma tempestade fez-lhe perder sua esquadra, e parle de sen exercito;;
estava vingado o nome romano, mas não conquistada a
Germania.
Tiherio deu-se pressa de o chamar, concedeu-lhe o Iri*
umplio, e mandou-o commandar no Oriente, porque havil
a Armênia eahido no poder dos Parthas. Germânico reslff
tue a esse reino a prolecção romana , traia com Artabanegl
e reduz a províncias romanas a Cappadocia e Comageuesv
morre porém quasi immediatamente (19), convencido dl
que o envenenara Pisão, governador da Syria. Sua mortíjf
causou em Roma dor e indignação geraes. Pisão, r.ccusado J
morreu de morte violenta durante o proceíoo, o imperados
quiz que a tomassem por voluntária, e impediu que se COIM
demnasse sua memória. PJancina, viuva do valido, pro»4
tegida por Livia , escapa á ccndemnação.
II. Tiborio não temia mais, e cessou de constrangerse. Ao tempo que mantinha a lei da magestade c as com,'|
missões especiaes, apparenlava a principio desprezar os li-,
bellos, e os discursos injuriosos. Desâe que vos occupardes»!
escrevia elle ao senado, com taes erros, tempo não ter®»
para tratar de outros negócios, e tereis de ser os jujzes l
de todas as inimizades.—Os primeiros accusados íbrão traÍB
tados sern rigor, ou absolvidos: mas Tiberio deixou-se dessas!
contemplações; todos os que lhe erão suspeitos ou odiososfl
tornarão-se réos de lesa-magestyde. Os delatores erão prenl
iniados e honrados, chamava-os Tiberio os guardas da iei:l
sempre obrava por intermédio do senado, oppunha aos re|M
voltosos a authoridade desse corpo, e delle obtinha as l
condemnações, que queria. Tiberio teve no entanto o cut-J
dado de íixar o intervallo tle 10 dias entre a sentença e sua«
execução ( 2 1 ) , para ter tempo de rever os julgamentos,!
precaução inteiramente inútil, porque tal era a vil doeilidn-1
de do senado, que mesmo ao tyranno causava enjôo—Ohm
que infames, dizia elle, como gostosos correm ao capli-*
veiro !
Por singular contraste esse poder, tão terrivel em Roma, l
era protector nas províncias. A administração dellas, já no
tempo de Augusto bem inspeccionada e regular, foi con-
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ju-niada por Tiberio, pela condemnação de um proconsul
£ la Ásia, e do pretor da Cyrenaica.
Em Roma os assassinios jurídicos augmentavão com o favor de Sejano, prefeito do pretorio , que governava a um
temp° o imperador e o império : elle aspirava secretamente
á purpura, e com diversos pretextos havia reunido em um
unico acampamento nas colliuas\iminal e Quirinal, os prelorianos té então aquarlelados em diversos pontos. Dahi em
diante sempre ficarão nesse porto fortificado como uma cidadella. Quiz desse modo Sejano dar-lhes a consciência do
sua força , e tel-os promptos a seu dispor. Druso era o
maior obstáculo, que cnconlravão seus ambiciosos projcctos.
Sojano corrompeu Livilla , mvdher desse príncipe, c o envenenou (a5). Tiberio viu tranqnillo a morte de seu filho,
e indicou a Sejauo novas victimas, rccornmendando ao senado os filhos de Germânico. Dahi a pouco tempo retirouse elle de Roma, onde ambos, senhor e ministro, achavão-se
incommodados mn pelo o u t r o , e foi para Gaprea furtar aos
importunes olhares de Livia, e ao desprezo dos Romanos,
suas vergonhosas enfermidades, seus deboches e suas crueldades. Sejano pôde então mais facilmente perder Agrippina,
seus filhos e seus amigos, especialmente depois da morte
de Livia (29). O imperador não levou muito tempo que não
descobrisse os planos do seu ministro, e para preparar sua
vingança, dissimulou, mandou-o para Roma exercer o consulado, e no momento em que esperava elle compartir o
poder tribunicio , Macron, secretamente nomciado prefeito
do pretorio, leva uma mensagem ao senado, c uma gratificação aos pretorianos, Sejano, accueado c condemnado,
lie entregue com toda a sua família ao furor da populaça
(Tu). O castigo de seus complices enche Roma de novas
execuções. Do fundo do seu retiro, a que não era licito chegar-se , Tiberio decidia da vida dos cidadãos por sentenças
do senado; ás vezes mandava vir á sua presença suas viclinuis para gozar de seu supplicio; ás vezes condemnava ao
mesmo tempo delatores e accusados. Para ninguém havia
segurança: as mas morrido por haverem chorado seus filhos. Uma vez, cancado de processos, ordenou uma matança geral nas prisões, e os cadáveres, amontoados nas GeuioniaSj forao depois lançados noTibre,
Foi no reinado desse tyranno cruel que o Salvador do
inundo cumprio com sua morte a redempçao do gênero
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humano (33). Tiberio desde muilo tempo sen lia-se definhar; irritado eom tão prematura velhice, sem ter cuidado
algum com a sorte do império, elle deixava as fronteiras
insultadas pelos bárbaros, os empregos não providos, as
províncias sem governadores, esgotava sua vida nomeio dos
deboches, e desejava que seu fim fosse o fim do universo. Sahindo de Capréa, foi obrigado a parar em Misenas, procu-J
rando sempre disfarçar sua languidez com aflectacão de
trabalho, de ornatos c de divertimentos. Acompanhava-o
Caio Caligula, único dos filhos de Germânico, que havia
poupado, e a seu respeito dizia : « Deixo ao povo romano
uma serpente para devora-lo , ao mundo um Phaelonte para j
abraza-lo. » Esse príncipe, que tomava por estudo imitar
Tiberio para succeder-lhe , abreviou seus últimos instantes, j
III. Caligula (Sy) desempenhou alguns mezes as espe- •
ranças, que dava o filho de Germânico : virão-o sem inquietação fazer cassar pelo senado o testamento de Tiberio, que
dava-lhe por collega o filho de D r u s o , Tiberio Gemello. j
Dentro em pouco tempo porém desgostou-se desse cons-M
tranghnento. Uma enfermidade desenvolveu suas furiosas J
paixões; brutal extravagância tornava mais horríveis seus S
deboches, e sua crueldade. Gemello, Macron, Silano forão l
as primeiras victimas de sua tyrannia : suas profusões e u
necessidade de dinheiro, que dahi se originava, multiplicarão
suas proscripções. Restaurou a lei de lesa-magestarle que l
havia abolido; de 10 em 10 dias dava balanço a suas cantas,
condemnando á morte os mais ricos de seus prisioneiros.
Criava inopinadamente certas contribuições para ter u mil
pretexto de castigar com a confiscação suas contravenções:'
invadia os testamentos , c dava por parentes seus todos os l
homens opulentos. Comprazia-se em rolar por cima de
montões de ouro. Para conservar a aífciçao do povo , havialhe restiluido os comícios, e atirava-lho avultadas quantias i
Nem por isso drixou de ser detestado; os comícios forão dei
novoj dentro em pouco,, abolidos. Nos espcctaculos, quando
tardavão a comparecer os condemnados, que devião ser en-1
tregues ás feras, mandava atirar no amphitheatro alguns
espectadores: disparava em risadas todas as vezes que se
lembrava das mortes, que podia ordenar; desejava que tivesse o povo romano uma única cabeça, para de urn só golpe
abatê-la. Em quanto assim zombava com a vida dos homens, exigia honras divinas, punha seu cavallo no numero"

dos pontífices, dava-lhe palácios e guardas. Tinha pretenções á gloria militar, e por isso fingio duas expedições, uma
para a Germania, outra para a Britanniu, e em memória de
tão ridículos feitos elevou uma torre, chamada Pharol de
Caligula. Irritado pelos chíiscos desse cobarde imperador,
Chercas tramou contra elle uma conspiração e malou-o.
IV. Cláudio (4>)' Os pretorianos , enriquecidos pela profusão de Caligula , correm para vinga-lo, e saqueso o palácio: um delles acha occulto, detraz de uma cortina, um
homem alto, cuja cabeça calva não cessava de agitar-se: era
Cláudio, irmão de Germânico; elle o acclaraa imperador. Em
quanto os pretorianos o levavão para seu acampamento , deliberava o senado, e tratava de reerguer seu poder : mas os
amigos de Cláudio asseguravão-lhc o império, dando uma
gratificação á guarda pretoriana: foi a origem do donattvum,
espécie àc patente, que cada imperador era obrigado a pagar.
Em vão Chercas exhorlou as cohortcs urbanas a sustentarem o senado , foi-lhe preciso submetter-se, c o exemplo
perigoso, que dava , foi punido com a morte.
Erão boas as intenções de Cláudio: aboliu as leis de Caligula , tentou restabeleceria censura, acabou o aqueduclo de
Caio, que levava água ás sete colunas, construio um optimo
porto para receber os navios carregados de trigo, que vinhão
da África e do Egypto, tentou seccar o lago Fucino; mas,
imbecil desde a infância, e acostumado a ser governado,
deixou que em seu nome reinassem os libertos Callixlo,
Pallas, Polybio , Narcisso, o eunucho Posidès, c a imperatriz Messalina, cujo nome só por si indica os mais horríveis
excessos de depravação. Distribuião clles, e vendiao as honras , os governos e os supplicios. Os intendentes, escolhidos
pela maior parte entre os libertos, substituirão os proconsules das provincias senatoriaes (43). Comludo, não foi isso
para ellas motivo de queixa; era-lhes mais suave serem direcíamenle governadas por agentes imperiaes do que pelos da
senado. Outro acto. igualmente louvável, foi um decreto
facultando aos estrangeiros o adquirirem os privilégios de
cidadão, c o ingresso no senado (4y). A paciência dos grandes de Piotna estava esgotada. Camillo Scriboniano tentou ,
mas debalde, fazer revoltar as legiões da Dalmacia: matárao-o, e houve nevo pretexto para vinganças e rapinas (&}•
Messalina perdeu-se a si mesma: o assassinio de um liberto
espantou aos outros: Narcisso resolveu previni-la, accusou-a
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de conspiração, c mandou m;ita-]a com Iodos os seus complices, antes qno podessc o imperador examinara accusação
(48). Tinha tido dons filhos, Octavia e Britânico. Derão-setl
pressa de erigir uma nova imperatriz ; cabalas se formarão, l
a influencia de Pallas fez com que fosse preferida Agrippina, i
filha de Germânico, c mui de Domicio. Tão viciosa, porém,
mais hábil do que Messalina, cila fez ainda maiores males :'j
resolveu assegurar o império á seu filho, deu-lhe por esposa l
Oclavia, e fez com que Cláudio oadoptasse, e desse-lhe ri;j
nomo do Cláudio Ncro (5o). Fez vir Seneca, que MessalinaJ
havia desterrado j5ara a Corsega, c confiou-lhe a educação
rio principc, afim de assim captar a publica benevolência,
e fez Burrho imico chefe dos prelorianos. Britânico, desamparado do todos, não teve por amigo senão sen estupido pai,
que, sem nisto pensar, o ia deshordando. Ein breve Agrippina obrigou Narcisso a retirar-so da corte, e para não ter do
recear o descontentamento de Cláudio, ella o envenenou
(54). Fingindo-se profundamente aíilicta com a morte de
seu esposo, deteve com seus pcrlitlos abraços o joven Britânico, em quanto Burrho apresentava Nero aos soldados, e
pela segunda vez o donativo fez um imperador.
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CAPITULO III.
NliUO. —ASARC1IIA MILITAR.

I. Domicio dizia que de sua união com Agrippina só um
monstro podia nascer; esse monstro foi Ncro. Imperador
aos 15 anuos, acostumado ao tom imperioso de sua mui,
elle a deixou a principio governar: não tardou porém que
nliovisse Agrippina contrapesada sua autoridade pela influencia pouco honrosa de Seneca e de Burrho, e o desfavor de
Pallas presagiou sua qncda. Ella ameaçou rcslituir o império a Britânico, c o príncipe morreu cavei nado (55). Não
teve a imperatriz mais guardas nem residência no palácio:
l\Tcro já meditava a morto de sua mãi.
A administração regular de Seneca e Burrho encobriu
por algum tempo, os vícios do príncipe: nas províncias especialmente pode-se esperar reaes melhoramentos. As queixas crão ouvidas, castigadas ás vezes as concussões, e mais
de uni governador foi condemnado. Mas bem depressa em
Roína as correrias nocturnas, uma inlVene paixão pelos jogos
do circo (58), o rapto de Poppea, o desterro de Olhon para
a Lusitânia patentearão Nero. Os sarcasmos de Poppea, suas
próprias suspeitas o levarão ao parricidio : havendo Agrippina escapado ás ciladas de uma fingida reconciliação,
consulta Nero seus dons ministros , e o liberto Aniceto para
segurança do filho levo ordem de matar a mãi, que ao depois
accusárão de conspiração. Burrho, a frente dos prctorianos,
felicitou Ncro; na Campanin votarão-so acções de graças aos
Deuses, e Seacca, que linha sido quinhociro nos bens de
Britânico, compôz a apologia do parricidio, que foi lida no
senado (5o,). Todas essas adulações não o puderão livrar do
remorso, foi esconder sua perturbação em Nápoles, e muitas vezes julgava ver a sombra de sua mãi, e as fúrias vingadoras de seu crime. N'hu:na viagem á Grécia não ousou
entrar no templo de Eleusis, de que a voz do harauto arredara os malvados e os Ímpios.
II. Nero não se constrangeu mais. Viíio-o no thcatrò e
no circo, mendigando como um vil histrião applausos que

príncipes, seus predecessores, havião exterminado Iodas as.
famílias iílustres.
Othon. O novo imperador tinha já um competidor, Vi-í
tellio, que Galba havia mandado governar a baixa Germania.
Doas soldados tentarão, e conseguirão transferir o império.
Valente o Cecina, que dos ultimos postos de milícia hav
subido á patente de tribunos legionarios, fazem acclamar
tellio, c descem á Itália : Olhon havia recrutado com pressa
alguns soldados (6y): dá porem ouvidos a quem o aconselha
que não exponha seus dias no combate; seu exercito sem
chefe, sem disciplina, h ó vencido em Bedriac, e elle mala-!
se para nflo prolongar os desastres da guerra civil.
Vitettio, contemplando 4o dias depois da batalha o cam-po deBedriac, disse a seus officiacs: — He sempre agradável
o cheiro do cadáver inimigo. — Educado cm Caprea, queris;
do de Caligula e Nero, tinha todos os vícios desses monstrosi;
Dissolveu os guardas urbanos e pretorianos, e organisoia
com soldados tirados a esmo de suas legiões novas cohortes,
a quem conferio seus privilégios. Roma teve de soíFrer a <
licenciosidade do exercito, a rivalidade dos dons ministros,
Valente c Cocina, e as profusões do imperador, que, occulto .'
nos jardins de Aricia, qual immundo animal, só se lem- 1
brava de deboches, e em cada jantar gastava So.ooo francos.
5." O filho de um exactor de Reate o fez baquear. L.
Flavio Vespasiano commandava na Judéa, onde precisavase de um hábil capitão, mas sem importância. Depois da
morte de Galba , seu filho Tito o fez proclamar pelos governadores e soldados do Oriente. Em quanto tomava o Egyplo,
Muciano, governador da Syria, encarregou-se de ir combater Vitellio. Um tribuno legionario foi spontaneamente á
Itália com as legiões da Illyria; a deserção de. Gecina deulhe fácil victoria junto de Cremona. Valente, abandonando
soldados sem honra e sem coragem , vai para a G alua, prende-o a esquadra revoltosa, e nada obsla a marclia de Primo
para Roma. O estúpido Vilellio mandava matar quantos lhe
levavão noticia de sua derrota; emfirn tratou de sua abdicação com Sabino, prefeito da cidade e irmão do Vespasiano.
Ia retirar-se de seu palácio, banhado em pranto, q u a n d o
os pretorianos, e uma populaça furiosa torirão sua defeza,
incendeião o Capitólio, e malão Sabino. Primo, que chega
mui tarde, quer vingai-o; trava-se sanguínotenla batalha
nos muros de Rema, e uo campo de Marte : a derrota dos

pretorianos hé seguida pela morte de Viüellio, cuja cobardia indignava até a seus defensores. O filho mais moço de
Vespasiano foi proclamado César, e confirmada pelo senado a eleição de seu pai, que chegou á Roma no anno seguinte (70).
Guerras (*). Tiberio receiava a gloria militar, procurarao-a Caligula e Cláudio. O movimento communicado por
esses dous príncipes não pôde ser srtstido pela suspeitosa
política de Nero , e verificou seus temores, fazendo passar o
império ás mãos dos capitães.
(Icnnania. Havia-se apressado Germânico de levar contra
o inimigo seus soldados, vergonhosos por se haverem revoltado : fez 5 laboriosas campanhas, vingou as legiões de Varo
pela vícloria de Idislaviso : apesar dos prejuizos e perdas
que na volta havia soílrido, meditava novas conquistas,
quando Tiborio o chamou á Roma , e para distrahir os ataques dos Germanos, excitou e fomentou rivalidades entre
seus chefes Armjnio c Maroboduo. Em vez porém de soecorrer a este ultimo vencido por Arminio, suscitou-lhe novo
inimigo, Catualda, rei dos Godos, que residião nas margens
da Vistnla (18), o deslhronisa , e, hé deslhronisado pouco
depois por Henaundures. Vão os dous chefes, privados de
seus throuos, acabar sua existência debaixo da protecçso
romana, um em Frojus, outro em Ravena. Arminio morre
assassinado, os Germanos lição per algum tempo tranquillos;
mas no reinado de Cláudio hé necessária para reprimil-os
a habilidade de Galba c Corbulão.
Gallia. O peso dos tributos provocou as revoltas de Floro
c Sacrovir; por falta de harmonia sucrcurnbirão ambos (21).
Ficou por prudência impune a dos Prisões, que recusarão
pagar o imposto de couros, estabelecido por Drúso.
Oriente. Para proteger suas fronteiras, precisava o império
da alliança da Armênia; mas os 4 filhos do Phraates IV,
guardados em Roma como reféns, não bastavão para t e r n a
dependência os Arsacidas, c cohibir-lhes os ambiciosos planos. As decisões de Caio César e as de Germânico não forao
respeitadas. Artabanes III, preferido pelos Parthas a irai prin(") Sendo nosso resumo huin plano de estudos , preferimos , sem hesitar ,
acompanhar em sen desenvolvimento uma idéa, a seguir em tudo a ordem
cliroiidlogica. Por isso separamos nesta occasião o que diz respeito as guerras
._ do
_ j que
que se
se ,passou no interior de lUmia: nem sempre porem o taremos,
porque nem sempre ilar-se-ha u mesuio motivo.
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cipe de costumes romanos, apoderou-se da Armênia. Tibcfjj
rio contentou-se com oppôr-lhe alguns pretendentes, e conil
fomentar as revoltas dos Satrapas. Artabanes cmíim vcncej
<3sses manejos, e escreve-lhe uma carta insolentissima. Pó J
lilica idêntica, empregada por Cláudio, Ibi igualmente im-l
profícua. Rebentou violenta u guerra no reinado de Nero J
e veio complicai-a a usurpação de Rhadarnislo da coroa dei
Armênia, O 5.°successor de Artabanes, Vologeso, não pôdej|
sustentar Tiridates, seu irmão, contra d habilidade de Coivj
Indáo , c o Arsacidc leve de receber a coroa como uni
de Nero : por sua morte passou cila para Tigranes ,
giclo pelos Romanos.
^t/rica. O Numida Tacfariuas, legionario desertor, sub-j
levou os Mouros e Garamantes ( s 4 ) > e s <> depois de 8 anno$J
de resistência pôde ser domado. No reinado de Cláudio ^|
Suclonio Panlino conquistou a Mauritânia c a dividio cm|
duas províncias romanas, Cesariana e Tingilana.
Gram-Bretanha. Augusto havia despresado essa conquista
de César; Caligula só fez uma ridícula excursão cm su^:
famosa expedição contra os Brelões, Cláudio encarregou,
Plaucio de subjugal-os (l\í>), c fez uma viagem á ilha, para;
receber o cognome de Britannico. Em quanto porém Iriumf;
pliava em Roma , era preciso continuar a guerra. Vcspasianò
e Tito começarão erilão a adquirir sua brilhante reputação;'
Ostorio (5o) estabeleceu urna colônia cm Camaloduno, jí
mandou captivo para Roma o rei Caractaco. Suelonio Pi'.i4
lino ( G i ) conquistou a ilha de M o n a ; havendo huma sublç*|
vaçao , causada pelo justo resentimenlo da rainha Baodiceraj
custado a vida a 80,000 Romanos, não pôde elle salvar <A
resto senão vencendo com 10,000 homens innumero exerci
cito: a morte do Baodicca põe fim á insurreição.
Jadca. Depois da morte de Ilcrodcs, que seguio de perto
o nascimento do Messias, íbrão seus estados repartidos po,rí
seus Ires filhos, Archelau, Philippc c llerodes Anlipas, a(i|
quacs Augusto não consenlio nem o titulo de reis. Dahi ai
(j annos foi deposto Archelau, e seu principado unido á província da Syria ficou sendo administrado por procuradores,
de que foi o 5.° Poncio-Pilalos.
Agrippa , neto de llerodes I e amigo de Caligula, herdou
a letrarchia de Philippe e o titulo de rei, fez desterrar
llerodes Anlipas (57), e reunio todos os estados de seu avô
(4i). Seu filho, Agrippa 11, deshcrdado pelos libertos do
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imperador (44)> só recebeu alguns destroços da Judéa (58)'
que ficou sendo governada por procuradores. Impacientes
jo domiuio estrangeiro, promplos a seguir qualquer imposlor, que se desse por Messias, os Judeosrevoltavao-se frequenloiuentc. As extorsões de Cessio Floro acabarão de irrital-os ,
clles searmão (G6); Ceslio Gallo os não pôde subjugar, Vespasiano o substituo. Ia sitiar Jerusalém , quando as revoluções
du Roma e sua elevação ao throno suspendem a guerra.
Em outros lugares, havia Roma com menor custo feito
úteis conquistas: em 18, a Cappadocia e a Cilicia; em 45,
u L y c i a ; cm 46 > a Thracia ibrão reduzidas a províncias
romanas. Cláudio havia abolido as prefeituras, inda existentes na Itália. O território d e S u z a , que Augusto havia
deixado independente, que Cláudio erigira em reino para
dal-o a Coltio, foi avassalado por Nero; dando porém liberdade á Grécia, perdeu esse príncipe grande parte de seu
reino, e com as perturbações que acompanharão sua morle, reconquistarão suas liberdades as províncias recentemente subjugadas.
O império acha-se em critica posição; perigos e pouca
gloria no exterior, embora inda domine o terror do nome
romano; no interior violentas agitações, diminuição de rendas, finanças exhaustas; a impotência do senado esta palenle; a família de Augusto acha se exlincta; o amor do povo
c do exercito para com essa família havia supprido a falia de
lei de successão; Roma está entregue á licenciosidade militar; os Flavios e Anloniuos vão demorar lhe a decadência.

CAPITULO IV.
OS FLAVIOS E OS ANTONINOS.—A A D O P Ç A Õ .

i.° Vespasiano. O império rcclamav f a um príncipe tão ha-';
bil como esse. Üin augmento nas alfândegas, a restauração
da dependência das províncias, c rigorosa economia, aju-'
dão-o a restabelecer a ordem nas finanças, c a disciplina no|
exercito; não se virão mais confiscacões nem crimes de lesa-1
imigesladc: recuperou o senado alguns créditos. Foi porém'
necessário desterrar os philosophos stoicos, que davão li-'1!
eões publicas de independência. Os mais pcrtinazes, D i o - j
genes, Eras e Helvcdio-Prisco, forão açoitados c degolados.',!
Os monumentos que fez construir ou restaurar, os prcmiosf
que deu á inslrucção são resposta cabal aos sarcasmos dos
Ilomanos e dos Alexandrinos sobre sua avareza; hé porém .
indesculpável sua barbaridade no supplicio de Sabino e dfflB
Eponina (79).
T do succedcu a seu p a i , Yespasiano, que ao subir acMj
throno havia-lhe conferido o titulo de César. O novo princiAf
p é , que mereceu o titulo de—delicias do gênero humano—I
havia recebido toda a corrupção da corte de Nero. Cruel
na guerra contra os Judeus, elle havia ultimamente feito
apunhalar em nm banquete a Cecina, convencido de cons:
piração. Imperador, mudou clle inteiramente, e nas calamidades, que encherão o tempo tão curto de sua administração , achou freqüentes occasiões de manifestar sua beneficência. A primeira erupção do Vesuvio cobrio de cinzas varias
cidades, entre as quaes Herculano e Pompeii; um incêndio '
deslruio o Pantheon e o Capitólio; logo depois uma epidemia despovoou a capital. Tito soube minorar todos esses
desastres. Sua morte, que aconteceu no anno seguinte, ibi;;
imputada a seu irmão Domiciano, tão indigno de sueco-f
der-lhe.
Domiciano (81), que íingio a principio querer imital-o,
deu-se a conhecer por sua pueril vaidade e infrene paixão
de espectaculos. Criou, por meio de duas novas cores, duas
facções no circo, cujos jogos restabeleceu com o nome
de jogos capitolinos. Déspota suspeitoso c ciumento. elle

n ao perdoou a gloria de Agrícola, que mandou vir da Britannia conquistada para Pioma, onde o fez envenenar. Para
apoiar-se na força militar, augmentou de um quarto o
soldo das tropas, e para essas despezas buscou recursos nas
coníiscações: reviverão os crimes de lesa-niagestade, c os
nííicios de, delatores. Nenhum do seus predecessores havia
té esse ponto aviltado o senado. Para vingar-se dos derrotas
de seus exércitos, e da revolta que tentou L. Antônio (92),
(juiz que o chamassem Deos, e ordenou tantas execuções,
que não quiz que fossem registadas. Em seu ódio contra os
stoicos forão envolvidos os littcratos; os christãos soflrerão
perseguição (9;)). Sou rigor, sua vigilância, pozerão obstáculo ás sublevações, mas não poderão impedir que uma
conspiração desse-lhe a morte, e a Nerva o llirono.
z." Ncrva começou a epocha mais feliz do império, a tyrannia cessou: a diminuição dos impostos, a distribuição
das terras pelos indigentes, rcanimarão a industria. Se deu
mostra de pouca firmeza , abandonando ao furor dos prolorianos os algozes do Domiciano, escolheu para reparar
essa fraqueza um collega capaz de reprimir .as sedições
militares, adoplouTrajano, riomeiou-o César, reparlio com
elle o poder tribunicio e imperial, c morreu pouco depois.
Traja.no (98 — 1 17). Nascido na Hespanha, foi este o primeiro imperador de origem estrangeira: coimnandava com
gloria as legiões da G e r m a n i a , quando soube de sua adopcão e da morte de Nerva.
Depois de haver abolido os crimes de Icsa-magcstade, applicou-se cm restaurar a constituição do império, restabelecendo as formulas republicanas e o esplendor das antigas
famílias palricias: recuperarão os comicios o direito de eleição, o senado a liberdade do votos, os magistrados respeito
o consideração. O escrutínio secreto para as deliberações
do senado, e a obrigação imposta aos candidatos de terem
propriedades na Itália, forão penhores de ordem. Os tribunaes aceitarão as queixas contra os intendentes, e o fisco,
cujas causas nunca são más senão quando são bons os príncipes, pcrdeu-as não poucas vezes.
Prudente economia deu a Trnjano novos meios de diminuir os impostos, de construir portos, estradas, pontes,
calcadas, inonumealos magníficos, escolas publicas , e de
assegurar as provisões do Roma. Esse proceder merecou-lhe
o appellido de oplinio. Em suas guerras parecia ser ainda
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um general da republica: mandou ao senado os embaixa- j
dores Daces, que pediao p a z ; ao senado deu conta de suas
campanhas. Nem por isso deixava sua vontade de ser a
vontade do senhor e de fazer lei. O povo romano foi então
de novo conquistador: o império adquirio três províncias, j
Deve-se porém arguir a esse príncipe seus vergonhosos pra~;
zeres, sua vaidade, seu ódio contra os christãos, que pcrseguio. Morreu em Trajanopolis (Selinonte), de volta de suas
expedições ao Oriente.
Adriano (117—138). Primo o pupillo de Trajano, comi
cuja sobrinha se havia casado, Adriano foi acclamado impe-,
rador pelo exercito em Anliochia, e confirmado pelo senadopor amor da adopção duvidosa de Trajano, que Plolinai:
allcgou. Elle abandonou as recentes conquistas, achando*
que era melhor conservar do que adquirir, e estar sempre
protnplo para a p a z , e sempre para a guerra. Fixou os*
limites do império, o systema da administração e o estudo
da jurisprudência, rcgularisou os empregos do palácio, d ó i
exercito e da magistratura, deu poder civil ao prefeito do j
pretorio, e iuncçõos legislativas ao conselho privado. Oss
edictos começarão então a substituir os senatns-consultos , ^
quatro chancellarias forão creadas: Silvio Juliano organisou
o ediclo-perpctuo, para servir de regra aos prelores de j
Iloma. Suavisou a sorte dos escravos, fazendo com qnc fos-j
sem subjeitos ;ios tribunaes, e não ao capricho dos senhores. |
Ávido de sciencia e de poder, Adriano percorria sem cês- ;
sar a vasta extensão do império para instruir-se e vigiar a ad-J
minislraçíto. Ninguém foi mais bem quisto das províncias, mais j
temido pelos intendentes. Magniíico e terrível dominador das
artes como do estado, unia ás preterições de um sophisla o deboche e a crueldade: havendo adoptado Elio Vero , mandou
m;itnr muitos de seus parentes, sob pretexto de havcrenl
conspirado contra a vida do imperador e do César: havendo
este morrido, udoptou Tilo A n t o n i n o , e fez com que este
adoplasse M. Aurélio Vero. Padecendo uma enfermidade de
languidcz , morreu com 65 annos de idade, sentido pelas
províncias, detestado pelo senado, que queria annullar seus
aclos, e que não lhe concedeu a apolheose, senão por pedido de yVntonino, cuja adopção sem essa formalidade teria
talvez sido nulla.
Antonino ( i 5 S — i G i ) . Foi sen governo o tempo de maior
brilho e grandeza para Roma. Tranquillidade geral no irv-
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lerior, e no exterior regular administração, a industria, as
artes, a abundância cm todos os pontos do império; apenas
algumas perturbações no Egypto, e na Britannia algumas
correrias dos bárbaros, immcdiatamente comprimidas pelos
lugar-tenentes do imperador. Era máxima de Antonino, que
mais convém salvar um cidadão do que matar mil inimigos.
Príncipes e nações do Oriente tomarão-o por arbitro de
suas desavenças: os nomes de 2." N u m a , de pai da pátria,
forao testemunhos da publica gratidão. A apotheose da indigna Faustina, a edificação de urn templo em honra de
Adriano, e moral pouco severa, taes são as máculas com
que se apresenta a memória desse príncipe.
Marco Aurélio, o philosopho (161—180). Associou immediatarnente esse príncipe ao seu poder L. Vero, seu irmão
por adopção : Roma teve pela l.a vez dous imperadores. Indolente e vicioso, Vero só tinha por boa qualidade completa
submissão a seu collega, que sempre o teve affastado da administração , e occupado em expedições militares. Extraordinárias calamidades, e depois guerras desastrosas deixarão
pouco descanço a M. Aurélio. Forão ellas os funestos presagios, que acompanharão o nascimento de Commodo. O Tibre
teve uma extraordinária enchente, veio em conseqüência
delia a fome; incêndios, que devorarão cidades inteiras
vierão multiplicar as destruiçõcs da peste e de um terrível
terremoto (162). A superstição attribuio esses males aos
christãos, e o imperador os perseguio. No demais foi seu
governo a continuação do de Antonino. Manteve a legislação, creou um prelor tutelar para curar dos interesses
dos pupillos e dos orphãos, c ordenou que fossem os pobres
sepultados á expensas publicas. Deixou todavia nimia influencia a seus libertos, soffreu os vícios de sua mulher Faustina, de seu collega e genro, Vero, de Rucilla, sua filha, e
de seu filho Commodo: chegou até a endeosar Vero (169)
e a Faustina (176).
3." Guerras. —Oriente (69—180). A guerra dá Judéa, interrompida pela exaltação ao throno de Vespasiano, só no
anno seguinte foi continuada. Dessa circumstancia não souberão aproveitar-se os Judeus; dividião suas forças 4 facções: l.1 a dos pontífices, á cuja frente estavao Joseph,
filho de Gorion Amano, e Flavio Joseph, o historiador; 2."
a dos zeladores, que tinha por chefes Eleazar, Jo3o de Giscala e Zacharias; 3." a dos Sicarios, de que era cabeça ou32
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tro Zacharias; í," a de Simão Bargioras. A dos zeladores'
venceu a dos pontífices, e dívidio-se depois cm dous
bandas hostis: João, vencedor de seu rival Eleazar, nnio-so
ü Simão; a audácia e a obstinação desses dons chefes resistirão por muito tempo a Tito: os habitantes tivorão de
siffrer por muito tempo a fome a rnais h o r r í v e l , os furores
de seus próprios defensores, as crueldades dos inimigos e
do príncipe irritado. Depois de um assedio de O rnczos, foi
a cidade tornada (70) e completamente a r r u i n a d a . Vizerão
seus despojos, que abaixasse do metade o valor da prata na
Syria. Os mais preciosos ornatos do templo fora o transportados para Roma, e depositados no templo da p a z : mais
de 1.300,000 Judeus morrerão nesta g u e r r a ; T i Io nclla reconheceu o dedo vingador de um Dous: Vespasiano vendeu
o território, e itnpoz a todos os desta nação o tributo de
duas drachmas. Agrippa nella ganhou um augmento de doi n i n i o , e a pivtura ; morreu porém no reinado de Trajano : foi
o ultimo dos príncipes herodios e dos reis da Judéa. Os Judeus, espantados de tamanho desastre, inda mais vivamente
esperavão o Messias libertador, c muitas vezes su sublcvavão. Foi de mister uma guerra regular para por obstáculo
ás matanças de Gregos e Romanos, que fazião em Chypro , no
lígyplo c na Cyrenaíca. Nos últimos annos de Adriano , grande numero de Judeus achava-se reunido na nova cidade, que
perto das ruínas da antiga Jerusalém havião odiíicado.
Quando quiz o imperador ahi construir um templo de
Júpiter, elles armarão-se deb:üxo do mando d'um aventureiro, que tomou o nome de Barcocab, (filho da Estreita).
Alciba, o mais celebre de seus rabbinos, e todos os sábios
Judeus, seguirão seu partido. Nu j tá terceira guerra, morrerão. 580,000 J u d e u s ; a fome, us enfermidades c o cativeiro
dorflo cabo do resto: 50 fortalezas, iOí) aldeias IbrSo desIruidas, a nova Jerusalém recebeu a colônia dj yEüa Ca|>ilolina, e a todos os Judeus foi p r o h i b i d o entrarem n e l l a :
houve no tempo de Antonino algumas r e v o l t a s , immediatamcnte comprimidas; todavia roslituio-lhej esse príncipe alguns de seus privilégios, permittio-lhe.s a d q u i r i r o direito do
cidade: cllcs resignarão-se dahi em diante ;i sua sorte, e viverão dispersos entre as nações.
Guerra contra os Purt!iax. Trajano , para quem seu lugartenente Cornelio Palma acabava de conquistar a Arábia Pétrea, marchou contra o Arsaeide Cosrocs (\lf>.—110) par,-:

ío:nar-lhe a A r m ê n i a , do que esse príncipe se havia apoderado. Venceu facilmente os Parthas, debilitados por dissençõcs intestinas, reduzio em províncias romanas a Armênia,
a Assyria e a Mesopotumia: reconhecerão o domínio de
R o m a , os reis de I b é r i a , de Albânia c Colchide. Trajano
pouco se demorou nas margens do Euphrales e do Tigre,
quiz levar suas armas á Arábia c á í n d i a , mas a idade e a
revolta das regiões, que havia conquistado, o obrigarão a retroceder : compensou-lhe esse desgosto a pomposa narração
de sua expedição: tantos nomes de povos vencidos continha
sua carta ao senado, que era impossível toma-los de cor. O
novo limite do Tigre foi abandonado por Adriano. Gosroes
expellio do Ihrono dos Parthas e da Armênia a Parthamaspates, a quem o havia Trajano conferido: ficou tranquilla
essa fronteira no reinado do Antonino.
Occidmte e Norte. Irritados com as vexaçõcs de Vitellio,
os Batavos se havião sublevado (69). Civilis, seu chefe, deveu seus primeiros successos á incapacidade dos officiaes
romanos, c ás sedicõcs das legiões: um exercito romano
chegou até ao excesso do matar seus commandantes, o unirse ao inimigo. Civilis esperou libertar sua pátria, imitarão-o
os Gaulezcs; Sabino, um de seus príncipes, declarou-se
César; vencido porém pelos Sequanezes, por 9 annos andou
homiziado, e morreu por ordem da Vespasiano. Petilio Cerealis restabeleceu a fortuna das armas romanas. Depois de
valente resistência, o intrépido Civilis conscntio em aceitar
a paz, sob condição que serião os Batavos aluados, e não
subditos de Roma.
Vespasiano, que se h a v i a illnslrado na Gram-Bretanha ,
não quiz deixar imperfeita sua conquista: mandou á ilha
Cerealis, Júlio Tontino , e por tini Agrícola, todos hábeis,
todos felizes. Agrícola não só subjugou os Bretõcs, como
também penetrou na Caledonia , payz dos Piclos, e percorreu
por mar todos os littoracs septenlrionaos dessa região: applicou-se cm subjugar os Bretões, introduzindo entre elles
a língua e os usos de Roma. A conquista foi dividida em 3
províncias; Britannia prima , secunda , e máxima Ccesariensis.
Para impedir as devastações dos Pictos, conslruio ao N.
uma linha de fortiflcações no espaço de 32 milhas, entre o
golfo de Clyde e o de Kdirnburgo '. Adriano porém abandonou essa fronteira, e levantou uma muralha entre o Solway
e o Tinn, por espaço de 80 milhas: Antonino a fez rccons-
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íruir depois de haver por meio de seus luyar-tenentes repellido os bárbaros do norte.
A Germania era indomável. O cobarde Domicio, invejoso
da gloria de Agrícola, fez algumas destruiçõcs nas terras;
dos Cattes (82), e sem se haver encontrado com o inimigo,
proclamou-se vencedor: mas pouco depois Dercebal, rei dos
Daces, e Getas, atacou as fronteiras da Itália (86—90):
foi esta a primeira aggressão dos Bárbaros, bem succedida ,
contra Roma. Animarão-se os Quadros e Marcomauos, e
travarão uma guerra , cujas particularidades são ignoradas;
mas que se sabe haver sido falai para o império. Dorniciano,
subjeitando-se a um tributo a n n u a l , comprou a paz: Tra- J
jano vingou o nome romano, venceu Dercebal, e impoz-Ilie
pesadíssimo tributo. O bárbaro, teimoso, recomeça a guerra,
Trajano volta ao Denubio, lanç.i sobre esse rio uma ponte
de grandeza e de solidez extraordinária, e penetra na Dacia.
Dercebal, expulso de seus estados, rnata-se para não cahir
nas mãos do vencedor. Reduzida em província romana, recebeu a Dacia muitas colônias; muitas festas e a construcção
da columna Trajana celebrizarão essa acontecimento. No
entanto teve de novo Antonino que reprimir os Germanos, J
os Daces, e até os Alanos, que começavão então a apparecer.
Marco Aurélio teve de defender, logo ao subir ao throno,
as duas fronteiras oppostas: agitarão-se os Bretões, invadirão os Gattes as províncias do Rheno, desbaratarão os Parthas as legiões da Armênia (161). L. Vero, ou antes seu
lugar-tenente, Avidio Cassio, os derrotou, matou 300,000
habitantes de Seloucia, destruio essa cidade e Ctesiphon.
Construirão-se fortalezas na Osroene, forte presidio defen- l
deu Nizibis, que por esse modo tornou-se um baluarte do :
império. Os movimentos do Norte forão com maior facilidade comprimidos. De repente uma invasão do Marcomanos,
de Jaziges, de Quados e Vândalos, vem espantar Roma e
o imperador: os bárbaros chegão até Aquilea: Marco Aurélio e Vero, que morreu nessa expedição, os repellem para
além dos Alpes, e concedem-lhes paz. Apenas havia-se retirado o imperador, recomeça a guerra: M. Aurélio recruta
com estrangeiros, escravos e gladiadores um novo exercito,
que passa o Danúbio: hábil manobra dos bárbaros o põe
em arriscadissima situação, de que só pôde salval-o extraordinária tempestade, que dissipa os inimigos. O imperador
dicta-lhes paz: nessa mesma occasião (174) Avidio Cassio

I
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revolta-se na Syria: assassinão-o seus soldados. Mal apaziguado esse distúrbio, tom o imperador de repellir pela 3."
Vez a liga dos Marcomanos (178 — 180), vence-os; protege
a fronteira com fortalezas, toma um corpo desses bárbaros
a seu soldo, e os estabelece no território romano. Por sua
morte, Commodo teve pressa de comprar a paz aos Alanos,
Bastarnes e outros povos, que os Godos impellião para o
Occidente e que atacavão a Dacin.

CAPITULO V.
COMMOUO.— FIM DOS AKTONIJÍOS l! UO PRINCIPADO.
• ;tf

1.° Commodo (180 —192), que parecia haver nascido pari»
ser gladiador, mostra novas loucuras e novas crueldades. Con»J
tinuou Pcrcnnis a principio a antiga administração. LucillaJJ
v i u v a de Vero, querendo tirar o império a seu irmão, chamou!
os primeiros furores do monarcha contra o senado, que, dcpoisj
de Trajano era composto com o que de melhor havia ernl
Roma, os delatores reapparccerão. Perennis conspirou; mas fojfi
assassinado pelos soldados, que o detestavão (180). Então um|
simples legionario, Materno, depois de haver assolado a Hesjf
panha c a Gallia, com um bando de desertores, os disperso1:
fixando-lho um dia em que devião achar-se todos cm Roím
matar o imperador, e apoderar-se do estado. A conspiração
foi mal succedida; a inveja do um de seus cúmplices entregoij
Materno á morte. O liberto Cleandcr, 1.° ministro de Commodo, successor de Pcrcnnis, causou uma sedicção com <i
monopólio do trigo: pedirão sua cabeça com grandes clamores; os pretorianos, satcllitcs da tyrannia, não poderão
defende-lo contra o povo e as cohortes urbanas (189). Ess
acontecimentos irritarão o feroz imperador; elle nodoou „.,,
templos com assassinios e deboches. Sua paixão pelo amphHj
thealro foi a causa principal de suas profusões e de suas!
crueldades.
Nero havia sido hislrião, Commodo quiz ser gladiador,Jf
c, 73o vezes desceu á arena, recebendo o salário ignoininioso
e excessivo que recebião os mais combatentes. Tão pouco1
só occupava esse príncipe corn a administração, como com;
a guerra; algumas expedições, que tentou contra os Daces
c Bretõcs forão feli/es, porque lugar-lenentcs da escola de
seu pai as conduzião. Para ter penhor da fidelidade dos go-J
vernadorcs, conservava em Roma seus filhos. Emfltn Mareia,
urna de suas mulheres, para evitar a proscripção, conspirou
com o prefeito do prctorio, Leio, e outros cidadãos, e o
fez assassinar (192). Reunido na nouto de 31 de Dezembro,
o senado condemnou sua memória, c mandou lançar seu

t..orpo no Tibre. Commodo, o ullimo dos A n t o n i n o s , pó/
fim ao principado.
2.° Decadência do Império. Tinha o império romano uma
extensão de 1,000 léguas, desde o liuphrates té o Oceano,
e perto de 701) de largo, desde a Caledonia té a M a u r i t â n i a :
120,000,000 de habitantes poyoavão esse território, 450,000
soldados erão precisos para sua defoza. Numerosas cidades
Horecião, té nas m u s remotas províncias do Occidcnte,
imitando o luxo e a elegância de Roma : boas estradas parlião do foro para todas as fronteiras. líinulos dos imperadores, alguns m u n i c í p i o s e ale ricos cidadãos crigião por
toda a parte magníficos monumentos.
Todas as producçõcs da Ásia e do TCgypto aclimavão-so
na Europa, o cultivo da vinha , do l i n h o , dos prados; a pesca , a mineração, as manufacturas, erão outros tantos meios
de industria e de opulencia, que alimontavão o luxo. Vinhão
para Roma pcllcs da Scytliia, âmbar do Baltico, tapetes de
Bubylonia, seda, pérolas, perfumes da Arábia e da índia ,
porcelanas da China; abraçava seu cornmercio a costa de
Malabar (Pandionis-réijio), Sorcndib ou Ceylão (Taprobana),
descoberta no tempo de Cláudio, o até a ilha de Adcn. Tamanha prosperidade só era apparente. Já no interior e no
exterior ião se desenvolvendo muitos germens de decadência.
3.° Corrupção dos costumes. O saque do inundo havia com
as riquezas introduzido em romã um infrene amor de luxo,
de prazeres, e na corrupção dos vencedores ia dispondo a
vingança dos vencidos. Essa causa geral de decadência, depois de haver destruído a antiga constituição, devia augmentar no governo i m p e r i a l , que havia cila mesma estabelecido.
O mal chegou a um ponto, em que já não podião remediarlhe instituições humanas: forão inúteis os regulamentos de
Augusto, de Tibcrio c do outros imperadores. Esses príncipes não procuravão senão dar certa ordem ao estado, como
á administração, e não ingerir-se ern completa reforma de
costumes. Poucos forão os imperadores que não derão vergonhosos exemplos: seus vícios e seus crimes erão o livre
goso das opiniões vulgares, c o fim trágico de alguns desses
monstros era menos o resultado da geral indignação , do
que de sua inércia, e da vingança de seus inimigos: admira va-se ainda a v i r t u d e ; mas as infâmias as mais aviltantes
recebião o normi de prazeres, erão celebradas pelos poetas,
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favorecidas pela legislação, authorisadas por diversas seita
philosophicas, ordenadas pela superstição pagãa.
As devastações da repudiação crescião por modo horri-J
vel; já Augusto havia julgado necessário augtnentar as recompensas concedidas aos pays de famílias, e as penas contra o celibato das—Julice rogationes.—27 annos depois, ,
cavalleiros descontentes pedcrn sua revogação, allegando contra o casamento a dissolução das mulheres; longe de ceder-!
lhes, o imperador publicou contra os colibatarios (cujo nu*
mero excedia o dos casados) as leis Julia, e Pappia-Poppoea,
Augrnentarão essas leis os rendimentos do fisco; mas nS
fizerão mais communs os casamentos, nem mais raros os infanticidios. Os mais hidiondos excessos da depravação a mais extravagante, e atroz, erâo os divertimentos ordinários,
cuidados de cada dia, de cada hora. A razão recua, a imaginação horrorisa-se diante dos deboches dos Mamercos Scau*
ros> das Gallas, dos Caligulas, dos Titos, e das Messalinas
igual ferocidade frivola, e insensata dominava em todas
classes da população. Todo o patriotismo, todo o sentiment
de honra havião desapparecido.
4." Falia de regular successão. A reunião incompatível d|
todas as antigas magistraturas na mSo de um: só chefe, na
constituião mais do que precária usurpação, sem appoio qi
a consolidasse. Augusto havia procurado transmittir seu pó*
der pelo mesmo modo por que o havia recebido de Cezar:
adopção parecia tornar-se lei do Estado. O nome de Cczar
que deo a seus netos, e a Tiberio; o de Augusto, que para
si tomou, ficarão ligados a prerogativas imperiaes: não st
attrcveu porém a ir adiante; não deu direito algum positive
á sua família. Suppriu esta falta a afleicão do povo, e
exercito: nada porem regularisava a successão. Cada'imperador, confirmado pelo senado, era realmente eleito peti
populaça; porque os ricos, c os da classe media, só n'is
intervintião com seu dinheiro. De Cláudio para Nero cês
o equilíbrio; os pretorianos, parte diminuta do exercito, decidirão duas vezes. Extincta a família de Cezar, roubarão
legiões aos pretorianos o direito de eleger. A morte de Domiciano interrompeu a hereditariedade, que Vespasiano
tentara estabelecer, associando Tito ao império: Nerva
restaurou a adopção, que prevaleceu; mas no período seguinte, pretorianos, legiões, povo revindicão todos a eleição;
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triumphfio sempre as legiões, mas na latia vão-se anniqnilando, e dantlo lugar aos auxiliares.
Enfraquecimento da disciplina, Havia já lido a republica
Romana necessidade de recorrer a auxiliares : mais numerosos no exercito do que as legiões, instrnião-se estes na taclica militar , e na sediçSo; a molleza mesmo dos Romanos
tornou indispensável recrutar nas províncias, para completar
as legiões: esses mercenários deixavão de dia cm dia perderse a disciplina, e com elles não pôde Marco Aurélio ganhar
viclorias decisivas: demais a insolencia dos pretorianos mantinha no coração do estado origem perenne de revoltas, e
guerras civis.
Finanças. — As rendas do Estado não haslavão para a manutenção do exercito, para os prazeres do povo, e dos pretorianos,
nem para as profusões dos príncipes. O uso estabelecido por
Domiciano , continuado por Adriano c Commodu, de pagar
subsídios aos bárbaros, tornou mais gravosos os impostos.
As conliscações, recurso homicida dos Ncros, não podião
durar por muito tempo. No entanto o commercio exterior
fazia-se antes em proveito dos estrangeiros do que do império. Julgou M. Aurélio necessário submetler os habitantes
das províncias ao imposto do vigésimo das heranças, concedendo-lhes a todos o direito de cidade. D'essa innovação
aproveitarão-se Heliogabalo, e Caracalla no período seguinte;
dous males d'ahi resultarão: com as vantagens té então
ligadas ao titulo do cidadão , desappareceu o espirito nacional. — O augniento de impostos empobreceu, e despovoou as
províncias.
Perigos exteriores. Em quanto no interior tão funestas disposições iuo fermentando, no exterior o império não linha
menos que temer da fraqueza de suas dilatadas fronteiras.
Os harbaros.quc M. Aurélio havia encarregado de sua deleza,
aquelles, cuja cobiça havia excitado A d r i a n o , pagando-lhes
impostos, erão outros tantos inimigos, que surgião para a
ruína do povo — rei.

SEGUNDO PERÍODO.
Despotismo militar.

Pôde esse período dividir-se em o partes— i." (ig3—s35) Dynaslía dos Severos, príncipes Syrios — a. a (a55—268) Uzur*
pações—3." (268 — 284) Aristocracia militar.

CAPITULO VI.
PRÍNCIPES SYRIOS,

i." Pertinax (ig3). Os assassinos de Commodo havião
promptamente apresentado aos Pretorianos ora novo imperador: a authoridade do Leto, os clamores do povo, a noticia, que Commodo havia morrido de ura altaqne apopletico,
a promessa de gratificação arrastarão os snffragios: Pertinax
foi acclamado : o senado confirmou a eleição, Esse príncipe,
filho de hum liberto, mercador de lenha em Alba-Pompeia, havia rapidamente passado por todos os degraus da
gerarchia militar. Em quanto dava seus cuidados ao restabelecimento das finanças, e da agricultura, os pretorianos cstavão descontentes de um imperador poupado, e severo:
88 dias durou seu governo, e duas sedições o perturbarão,
e cmfim Soo guardas forão matal-o em seu palácio. Afrontando a publica indignação, elíes levarão sua cabeça, hasteada
em uma lança, para seu arraial. Sulpiciano, que Pcrlinax, seu
genro, havia mandado pacificar o ttimulto, sabendo de tão
infame altentado, negociou immediatamente s.ua eleição,- esperando porém os soldados preço mais subido, pozerão o
throno em leilão. Chegou Didio Juliano, antigo jurisconsulto,
c começarão os lanços. Sulpiciano olFerece 5:ooo drachmas a
cada pretoriano, Didio promette G,são (5:6a5 fr.) o acampamento o proclama, e presta-lhe o juramento de fidelidade;
acompanhão-o para a cidade as cohortes em ordem de ba-
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talha: o senado não se atreve a reprovar o efeito; mas as
legiões, que se conhecião fortes, não reconhecerão o imperador dos pretorianos: o exercito da Bretanha proclamou
a Albino , o da Syria a Pescennio Niger , o da Illyria , mais
próximo da Roma, a Septimio Severo, que marchou contra
Roma, dando-se por vingador de Portinax : não quiz repartir
a authoridade com seu rival Didio, que incapaz de defender-se, foi sem embargo de seu pranto, de suas preces, degolado por sentença do senado. Os pretorianos tiverão do
passar sem armas por diante do príncipe, que tendo feito
morrer aos assassinos de Pertinax, dissolveu as cohortes, e
com os mais bravos de seus legionarios formou uma nova
guarda-pretoria.
Amado no Oriente, Niger cntregava-so ao prazer de sua
acclamação: seus filhos, qne se estavâo educando em Roma,
crão o objccto da particular attenção do astucioso Severo,
que em mesmo tempo associava Albino ao throno com o titulo de Cczar. De súbito o imperador altaca o Oriente, Niger prepara-se para defender-se. Bysancio, principal communicação da Ásia, e da Europa, defendida por uma esquadra, forte gnarnição, c o engenheiro Prisco, não podem deter
Severo, que deixa um lugar-tenente para sitia-la.
Três victorias, no Cyzico, em Nicea, e em Isso, a fuga de
Niger, e seu supplicio, a proscripção de seus partidários, o
desterro, e depois a morte de seus filhos, a tomada de Byzancio, e sua rnina, o castigo de Antiochia (196) provarão aos
Romanos, que queria Severo ser o senhor único do império:
mas com a destruição de Byzancio sua imprudente vingança
privou o estado de seu mais íbrle baluarte contra os bárbaros
da Azia. Secretamente favorecido pelo senado, Albino obrigado por seu titulo de Cezar a ser neutral, descobriu em
breve, que devião assassinal-os os mensageiros, que havião
trazido as noticias dos triumphos de Septimio, e passou-se
promptamente para a Gallia, onde encontrou-se com seu
rival nas vizinhanças de Lyão (197). Foi desbaratada parte
do exercito de Severo, mas reunida de novo por Letis, que
ao depois pagou com a vida o crime de ter salvado seu senhor, alcançou completa victoria: Albino matou-se, forão
degolados seus partidários. —Mando-vos a cabeça de Albino,
escreveu Severo ao senado, para que saibaes que não estou
contente comvosco. Ouvirão-o os senadores com alegria apparente, e o terror nos corações gabar o rigor de Mario, de
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Sylla , e de Augusto, endeosar Commodo, e proscrever 5q
;natonas.
famílias senatorias.
'oi depois vingar-se dos Parthas aluados de Niger: '
Severo foi
;ssa expedição, ordenou a quinla perseguição con- ;.'
de volta dessa
tra os cliristãos.
II. Einíim , possuia elle o império. A' política de Augusto, i
á tyrannia de Nero substituiu o despotismo militar, e esta«
beleccu como principio que a vontade do imperador era qm
lei suprema : traclou de seus siibdilos como um senhor tracta ;|
de seus escravos. Favoreceu aos fracos para humilhar os póder.osos, e sempre aflectou triumphar da nullidade do senado. Nas províncias, tanlo como etn Roma, sentiu-se o rigor,J
de sua justiça. Nem um príncipe soube melhor do que elle }í
aproveitar as confiscacões, e supplicios, nem um melhoiSf
emprrgar sua opulcncia, nem um deixar mais dinheiro nq
erário. Construccões magníficas, espectaculos, distribuições
regalares, e o fornecimento dos celleiros públicos, lhe derão
a affeíção do povo. Bem que temido dos soldados por sua fir' me/a, eüo fez nascer a emulação entre os soldados ordenando
que fosse sempre a guarda-pretoria recrutaria com a flor do
exercito: mas elevando o soldo, c favorecendo seus vicios,
angmentou a licenciosidade. Tinha por máxima que — bem
tractada a gente de guerra, o mais não dava cuidado. Seus
5o:ooo pretorianos, quatro vezes mais numerosos do que os
de Augusto , forão igualmente mais temerários.
Reunindo á prefeitura do prelorio a jurisdicçao civil, cri- J
minai, e m i l i t a r , e a administração da fazenda, creou uma
potência inda mais perigosa para o príncipe como em breve o l
teve de experimentar. Havia elle dado esse emprego a Piau- '"
ciano, seu amigo, que por espaço de dez annos abusou
delle: para dar-lhe mais subida prova deaíleição, casou
seu filho Bassiano Caracalla com a filha de seu valido; havendo-os porém o príncipe, que detestava o pay c a filha,
ameaçado com sua ira, Plauciano conspirou, e Severo receiando seu poder, mandou-o assassinar em sua presença.
Depois de alguns annos de dcscanço, quiz occupar seu
exercito com huma expedição na Grãa-Bretanha, onde morreu (211). Tinha-se casado com Julia D o m n a , natural de
Emeso na.Syria, cuja influencia encheu de Syrios o conselho do imperador, e forão ao depois todos os Severos consi-,
derados como príncipes Syrios.
Caracclla e Geta forão ambos imperadores, segundo a ul-
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lima vontade de seu pay, que julgou por esse modo harmonisal-os: mas seu ódio, que na infância havia começado,
dividia a corte, o thealro, o circo em duas facções. Fizerão
paz com os Caledonios, só para não ficarem unidos; repartirão o domínio imperial, e muito cuslou a Julia Domna ,
sua mãy, obter que não repartissem o império. Caracalla, não
podendo por outro modo excluir seu irmão, matou-o nos
braços de sua may (212) , e foi refugiar-se no acampamento
dos pretorianos clamando , que havia escapado á grande perigo. Sua liberalidade applacou as murmuraçõcs das cohortes, ousou justificar se no senado com o exemplo de Romulo,
e fazer a apotheose de Gela. Custou a vida a Papiniano não
ter querido fazer uma apologia, como a que Seneca fez para
Nero. Desde então forão diários os snpplicios, c glorificava-se
o imperador de ter sido por um oráculo chamado — a fera da
Ausonia.—Para adular a tropa trajava como os legionarios,
fazia vir á sua presença o senado para cnlregal-o ao escarneo de seus guardas. Percorreu as províncias do Danúbio, e
do Oriente para saqueal-as, e n'uma festividade, cm Alexandria, ordenou geral matança (ai5). Dobrou a contribuição
de 5 por cento das heranças, revogou Iodas as modificações
estabelecidas por Marco Aurélio á concessão do direito de cidade , exigindo todavia d*c todas as províncias a imposição
romana, c os antigos tributos: esse mal não pôde mudar-se;
ao depois igual foi por toda a parte o soffrimcnto, as tropas
do príncipe deixarão seus quartéis para irem viver nas cazas
dos particulares, que a seu exemplo saquearão. Foi tão pródigo para com seus soldados, c com os bárbaros, que foi
mister cunhar uma moeda de cobre, e de chumbo chapeada
de prata. Havia provocado uma guerra séria com os Parthas,
quando Macrino, prefeito do prelorio, o fez secretamente assassinar (,217).
111. MACRINO. O exercito incerto deixou por três dias vago
o ihrono, e tendo examinado os oíTerecimcntos dos dous prefeitos do prelorio, decidia-se em favor de Marcrino, que
mais promellia. Immcdialamente deu este a seu filho, Diadumenes, inda menino, o titulo de Cezar. Só até então havião
senadores revestidos a purpura, foi pois de bem mau grado,
que ratificou o senado a eleição de um simples cavalheiro
romano.
Macrino tinha-se dado pressa de comprar a paz aos Parthas, buscou o apoio das províncias, reduzindo o sellodas
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heranças aos antigos 5 porcento. Não pôde porém, apezar da
apotheose, occultar por muito tempo o segredo do assassinio de Caracalla : o estado do thesouro reclamava reformas:
tornou-se clle odioso: os recrutas sublevarao-se.
Não havendo podido uzurpar o estado, Jiúia Domna haviaso matado: sua irmãa, Jnlia Mesa , vivia em Emeso com suas
duas filhas Soernias, e Maramóa, ambas viuvas e mãys de
dous filhos chamados Bassianos. O de Soemias era sacerdote
de Elagabal ou Heliogabalo. Mesa o apresentou no quartel 1
de Emeso, corno filho de Caracalla, c suas liberalidades o*
íizerao acclamar com o nome de Antonino. Os pretorianos, !
que nüo queriüo ceder aos legionarios, derSo combate ern
favor de Macrino (218). Mas a intrepidez de Soemias, de*
Bassiano, c de seu aio Gannys, a promessa que fizerão ós>
cohortes de manter seus privilégios, aluga, e morte de Ma-1
crino , restiluirão a purpura aos Severos.
IV. Heliogabalo. Bassiano, imperador aos 17 anuos, tomou de si mesmo o poder tribunicio, e consular. Veio para
Roma vestido com a pompa asiática, conduzindo em um
carro a pedra negra do templo de Emeso, on o deus Elagabal, cujo nome queria adoptar. Foi o idolo collocado no
monte Palatino, em um templo magnífico, e para fazer dclle
o Deus Supremo do Império, arranjou-lhe uma corte de divindades romanas: casou-o com üAstartea de Garthago, cuja'
estatua mandou buscar, e obrigou todo o império a contribuir com seus donativos para a magnificência dessa extravagância. Não forâo menos dispendiosas suas nupcias, que freqüentemente renovou.
Quanto aos impostos, continuou o systhema de Caracalla;
excedeu seus mais odiosos predccessores, e foi o Sardanapalo
de Roma. Deu entrada no senado á sua avó, e á sua mãy:
tiverão os primeiros empregos do estado um dançarino, um
cocheiro, e um barbeiro. Matou Gannys, e mandou matar
todos os governadores de províncias do partido de Macrino.
Por conselho de Moesa , que queria assegurar o throno á
sua família, adoptou seu primo, Bassiano Alexandre. Invejoso
porém da aflcição do povo, e do exercito para com o novo
Gezar, tentou envenenal-o, equiz annullar a adopção : não
o sofirerão os pretorianos, e o cobarde imperador só conservou a vida , e o throno por muitos presentes, e promessas.
Mas, no anno seguinte morreu em uma nova sedição, com
sua raay (222).

Severo. O senado conferiu-lhe em um só dia
todos os poderes imperiaes, e fazendo a apotheose de Mossa,
declarou para sempre excluídas as mulheres de suas asscnibléas; vinha-lho tanta coragem de ver que a discreta Maminca não havia querido participar do privilegio de sua müy,
c do sua irmüa. Não foi por isso menos poderosa , e dirigiu o
governo com habilidade igual á que havia mostrado na cducaçgo de seu filho. Formou-lhe um iiovo conselho de estado
com 16 senadores, que recordava ode Augusto: entre elles
contava-se Ulpiano com o titulo, e funcções de referendado,
e ao depois de prefeito do pretorio.
O quê fez Alexandre com os conselhos de Mammea, mostra,
que teria clle sido capaz do reerguer o império, se mais tempo
tivesse vivido. Era indispensável uma reforma nos costumes,
na administração, na fazenda, c na disciplina: elle a executou.
i.° Fez voltar para Emeso o deus Elagabal, e desterrou
de Ronia as superstições estrangeiras: protegeu os Ghrislíios,
e até buscou imital-os. Expulsou os eunuchos de seu palácio, e pôl-os em condição inferior á dos escravos; não podendo reprimir os vícios de Roma, buscou oppôr-lhes o,
exemplo de sua vida simples, e regular. Repelliu do fisco a
contribuição, creada por Caligula, das casas de prostituição,
appli.cando-a á manutenção do theatro, e do circo. Lembrou-se para impedir o luxo de distinguir as condições pelo
trajar.
2.° Procurou restaurar os sentimentos romanos, reunindo
o povo, e fallando-lhe como no tempo da republica, e resliluindo ao senado grande influencia. Suas ordens só crao
publicadas depois de discutidas, c approvadas por um conselho de 4o ou 5o senadores, todos elles hábeis jurisconsul«
tos. Em todas as nomeiações consultava o senado, e punha
em edital o nome de todos os candidatos: regulou as despezas dos proconsules, e dos proprelorcs; reformou as moedas
alteradas por Caracalla a Heliogabalo, reduziu a 5 i?5 por
cento o sello das heranças, diminuiu proporcionalmente O8
impostos: juntou, como conselheiros, ao prefeito da cidade os
14 inspectores de Roma: commcttendo porém um erro de
funestas conseqüências, que não sentiu, deu ao prefeito do
pretorio a dignidade scnatoria, e o elevou á cathegoria de
seu lugar-tenente.
5." Foi-lhe oiais difficil reformar a milicia, para quem era a
indisciplina um direito adquirido: tirou-a da molleza em que

vivia, providenciou ú reforma dos soldados, e oíficiaes, assegurando-lhes terras na fronteira com algum gado, e instrumentos aratorios, seus filhos porém nãoherdavão essas pró-'
priedades senão quando se snbjeitavão ao serviço da guerra.
Forão essas instituições imitadas por Probo, e Constantino :
os mais imperadores, apezardasua utilidade, as abandonarão.
Creou dons corpos de veteranos, os Chrysaspidcs, e os
Argyraspidos, e uma phahmge macedonica de seis legiões.
Assim excitava a emulação, e aperfeiçoava a tactica ao
passo que reaumiava o ardor guerreiro, oomparlindo nas
expedições os trabalhos, e alimentos do soldado, e dirigindo
todo o seu luxo para suas armas. Bem que soubesse ao UKÍSmo tempo fazer-se amado, e temido, não pôde dobral-os á
completa submissão.
Por uma insignificante contestação com o povo, 0/cruo os
pretorianos em Roma uma guerra civil, que durou três dias,
e pouco depois, altribuindo a seu prefeito, Ulpiano, u condemnação de seus predecessores, liverão a audácia de maial-o
no palácio, aos pés mesmos do imperador, que o cobria com
seu manto. Pedirão elles a cabeça de Dion Cassio, que havia
subjeitado á severa disciplina as legiões da Pannouia: Alexandre, longe de ceder-lhes, o elevou ao consulado: julgou
porém prudente fazel-o sahir de Roma, e^cabado o tempo
de suas funcções, Dion retirou-se para Nicea, sua pátria.
Erão sempre freqüentes nos exércitos as sedições: Alexandre •
domou pessoalmente uma em Anliochia ( 2 0 2 ) , com firmeza
igual á de Júlio César. Mas já lá ião i5 annos sem que hou- '
vesse donativo : as legiões da Gallia . .que só por suas reformas conheciâo o imperador, não resistirão ás esperanças de
uma mudança, e secretamente excitadas pelo feroz Maximino, assassinarão Alexandre (a5õ). As excellenles parles
desse príncipe mal apagarão aos olhos dos Romanos o vicio
de sua origem estrangeira , cmquanlo os Syrios , olhando-se !
como senhores do estado, conservarão por muito tempo, depois de sua morte, um espirito de independência.
V. Guerras. Durante os dons primeiros séculos, o império
tinha tido mais que recciar de seus príncipes, e de seus exércitos do que de seus visinhos: mas depois dos Anloninos forão mais perigosas as aggressões exteriores: inda mais á defeza, do que á tranquillidade do estado , importavao os cuidados de Septimio, c de Alexandre para restabelecer a disciplina.
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Oriente. Os tratado entre os Parthas, e Romanos só erão
tregoas concluídas por mutua fraqueza : aproveitava cada
um dos dous povos as desgraças internas de seu inimigo
para retomar as armas. Havendo-se Ardavan aluado com
CSiger, Severo, para vingar-se, invadiu, sitiou, tomou Gtesiphun, restaurada depois da guerra de Marco Aurélio. Fez
allianca com uma poderosa família, que governava as tribus
árabes daPalmyrene, deu-lhe subsídios, e privilégios sob
condição de defenderem a Syria contra as excursões dos outros Árabes, e dos Parthas. Todos os membros desta familia
tomarão o appellido de Septimio. Foi o mais celebre delles
Soplimio Odenatho. Garaculla excitou rivalidades entre os filhos de Vologeses IV (215), e então invadiu a Armênia, e
reduziu a província a Osroene, sempre prompta a sacudir o
jugo romano. D'ahy tomou o nome deParthico: foi no entanto balido seu exercito na Armênia, e provocou assim uma
nova guerra, que Macrino vergonhosamente evitou, pagando
8o milhões. A decadência dos Parthas impediu-os de continuar na oíFensiva. Uma revolução veio destruir seu império
desmembrado em principados hereditários, possuídos por diversos príncipes da regia estirpe , e pelos vitaxes, dezoito dos
mais poderosos satrapas. Artabano IV, o 5i° e ultimo Arsaciila, viu sublevada a Pérsia por um de seus gcneraes, que depois de longos serviços havia sido desterrado; era Ardshir-Babekan ou Artaxeries, filho de um soldado chamado Sassan.
Três batalhas, e a moiie de Arlabuno, arruinarão o poder
dos Parlhas, e reerguerão o dos Persas (226). Ardshir subjugou Iodos os salrapas, restabeleceu exclusivamente a religião
de Zoroastres, e concentrando assim a força dos dous povos,
fundou o domínio dos Sassanidas, temido não só pelos Scythas, e índios, senão ainda pelos Romanos. Com o titulo de
grão-rei pretendeu reconquistar todas as províncias do império de Cyro; escreveu uma carta ao imperador Alexandre,
intimando-lhe que abandonasse o Egypto, c a Ásia (a3o), e
invadiu a Mesopotamia, e a Syria.
Depois de grandes preparativos vae Alexandre ao Oriente,
Tence e faz fugir Ardshir (*), e assegura essa fronteira. Mas, a
(*) l.L:rorli»nn dá como mal succedida ess» gnerra por imperieia, e
cohardia de Alexandre, mas os outros historiadores, e o caracter conhecido do imperador que pessoalmente proclamou no senado sua victoria
a habilidade de seu plano, e de suas disposições não deixão duvida alguma, quando especialmente se attende a que não se attreveu Artaxerces
no resto do seu reinado, que ainda durou S annos, attacar a Mesopoíasaia apezar dos desastres da Jlon>a..
34

— 266 —

lutta estava aberta entre Persas, e Romanos, ella exhauría
forças dos deus impérios j e. os Sassanidas não succumbipãj
senão para dar lugar aos Galifas Árabes, inimigos inda mais
temíveis.
Norte. Erão ao mesmo tempo inquietadas, e ameaçada
todas as fronteiras do Norte. A mais remota, a trincheira
Adriano, tinha por visinhas as povoações selvagens dos Pie
tos: Septimio-Severo quiz ainda recual-a, domando os Cala
donios. Havendo perdido 5o:ooo homens em suas ciladas
elle retomou, e fortificou as antigas linhas de Agrícola, má|
a nova trincheira de Severo foi impotente contra tão valer
tes inimigos, quereapparcccrão (*) depois de sua retirada. SuJ
morte impediu uma segunda expedição, em que meditava em
terminal-os. Reslituirão-lhes seus dous filhos (211) o paij
conquistado, e voltarão aos limites de Adriano.
Formou-se então além do Rheno a confederação dos Alie
m5cs ( A l l m e n ) , composta dos Usipes, dos Teneteres, e dt
voluntários de muitos povos germanos (210). Garacalla tev
a temeridade de attacal-os, e comprou por preço enorc
sua supposta submissão. Fez igualmente com seu ouro a conj
quista dos Gaites, dos Deças, e Getas, e tomou os appcllido
de Allemanico , e de Germânico. Não deixou por isso de se
preciso conservar as legiões do Rheno. Apenas havia Alexanfl
dre gosado em Roma de bem merecido triumpho, teve de ín
á Gallia. Bastou porém sua presença para atemorisar os Bar<j|
b aros, e conserval-os tranquillos inda 15 annos depois d
sua morte. Mas nesse intervallo os Sicambros, os Chaucos
os Attuarios, os Bructcres, os Chamavios, e os Catles réu
nem-se à confederação dos Francos (s/jo). Já inquielavão
Dacia , os Slavos, e os Sarmatas; os Godos vinhão-se approximando: submisso outr'ora,elogo superior aosMarcomanos,
esse ultimo povo, depois de haver por algum tempo rcsidid
na Scandinavia, tinha voltado, no remado de Anlonisa, pâí
a foz do Vistnla ; e descendo ao Sul, havia-se approximado dá
Dacia onde seu rei Amala, descendente dos Ans.es ou ScmiDeuses, fez algumas hostilidades no reinado de Alexandre. $
fronteira do Danúbio não estava fortificada, prolegia-a a Dacia , mas essa província, uma vez invadida, eslava aberto o
império. Assim dentro, e fora não havia senão perigos.
(*) Referem-se por conjectura a essa guerra as fabulosas tradiecúes da
Eucossia, sobre as íaçanhas de Fingal, e os cantos do bardo Ossian,
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CAPITULO VII.
MILITARES (205 — 208).

Seis povos inimigos pcsavão sobre as fronteiras as mais importantes , quando o assassinio de Alexandre-Severo precipitou o império na anarchia. Todos os males dos Romanos no
fim desse segundo período , complicarao-so com essas duas
causas.
í. Maximino. a35. Um pastor da Thracia, do origem
Goda, que tinha 7 pés craveiros de alto1, comia 4o libras de
carne por dia, bebia 2 5 medidas de vinho, e podia deitar ao
chão na lutta 16 competidores uns atraz dos outros; tal foi
o imperador que a soldadesca preferiu ao virtuoso Alexandre,
para reconhecer o direito exclusivo da forca bruta. Cobriu
esse tyranno o império com delatores, c supplicios inauditos:
de seu acampamento, sede do governo, suas cruéis próscripções perseguião por toda a parte a habilidade, e a virtude.
O senador Magno, accusado de conspiração, foi assassin a d o , sem ser julgado, com ^,000 suppostos cnmplices.
Ordenou Maximino a sexta perseguição contra os Christãos,
sem que por isso poupasse os pagíios : confiscava os rendimentos destinados em cada cidade ás distribuições e especlaculos , esbulhava os templos , convertia cm moeda os deuses de ouro , e prata. Era geral a indignação.
Depois de algumas fáceis victorias contra os Germanos ,
havia-se elle transportado para a Pannonia afim de guerrear
os Sarmatas, quando uma sentença iníqua do intendente dá
África (267) , fez rebentar uma sublevação , que elevou ao
throno o proconsul Gordiano contra sua vontade , n.a idade
de 8o annos. Chamou este para ajudal-o seu filho de igual
nome. O excesso dos males públicos ensinou ao senado a
coragem de confirmar os dous novos imperadores , e de declarar inimigos públicos o tyranno, seu filho, e seus partidistas, havendo primeiro mandado matar o prefeito do pretorio: 20 consulares forão encarregados da defeza da Itália;
por toda a parte os ajudarão o povo e os soldados.
Ao receber essa noticia, Maximino, furioso como uma fera,
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precipitou-se de Sirnio contra a Itália. Nesse tempo Capel~,;jl
liano, intendente da Mauritânia atlaca , vence, e mata GorJjl
diano o filho; o pay recorre ao suicidio. O senado, que nüojM
pode esperar perdão nomeia dous novos imperadores, MaxU J
mo, e Balbino: o povo querendo um chefe de sua escolha,iS
proclama Cezar um menino de i5 a n n o s , neto de Gordiano. JS
Com urgência continuarão os preparativos da guerra. Maxi-|H
mino havendo passado os Alpes Julianos, achou todo o ter-/,
ritorio devastado, arruinadas as pontes, e os rios augmentados pelas neves. Sitiou Aquilea; irritado pela resistência»
dessa cidade , accusava elle de cobardia suas tropas, clesanjjj|
madas pela fome, e pelas enfermidades: uma sedição rebeMB
tou , e em breve as cabeças do tyranno, de seu filho, e ami-sB
gos hasteadas na ponta das lanças, publicarão a liberdade do]
império.
Máximo, c B albino. Era em Roma a prudente adminis-|
tração dos dous cidadãos, revestidos da purpura, occasião de j
esperança especialmente para o senado, que via reerguer-seJ
sua authoridade: voltavão pacificas as legiões para as pro^I
vincias; não poderão porém os prelorianos supportar uinafM
eleição em que não tinhão intervindo, e um imperador (Bal-J|
b i n o ) , que nunca havia militado. Dous veteranos ousarão»
uma vez entrar no senado, quando este deliberava; dous se-»
nadores indignados os apunhalarão , e correrão a eoncitar ojl
povo contra os salellites do tyranno. Uma guerra civil de*
muitos dias, reduziu os pretorianos ao ultimo apuro; masjl
tudo deitou a perder a fraqueza de Balbino , que quiz eonci-,1
liar os dons partidos, e negociar tréguas. Dous mezes depoisjB
de sua elevação, forão ambos os imperadores, assassinados*
no palácio por seus guardas, que proclamarão Gordiano o m
moço; assim ficarão restabelecidos o despotismo, e o reinado A
da soldadesca.
Gordiano III. A principio com um príncipe menino gover- i
narão os libertos; quando porém casou-se elle com a filha de||
seu aio Misilheu, e deu a esse homem hábil a prefeitura doj|
prctorio, prudente firmeza manifestou-se em toda a sua admi-ji
nislração. Os Francos apparecerão nas fronteiras ( « 4 ' ) : f°~ l
rão vencidos perto de Mayença pelo tribuno Aureliano. Sá-'l
por I successor de Ardshir retirou-se quando soube que^j
»e aproximava o imperador. Esses e outros triumphos forão
devidos a Misitheu. Morrendo porém este (zl\z>], succcdeuIhe no v alimento o Árabe Philippe, que talvez o houvesse en-
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venenado. Esse audaz aventureiro excita o descontentamento
dos soldados, e o assassinio de Gordiano, e faz-se proclamar
imperador.
II. Philippe. Começou com este príncipe essa longa serie
de usurpadores, que terminou esse periodo. Cedeu cllc a
McsOpotamia a Sapor , para vir gosar da purpura em Roma ,
onde celebrou os jogos seculares. Ordens que supprimirão as
casas de prostituição, (que Alexandre mesmo não se havia
animado a destruir) e reprimirão a licenciosidade dos poetas,
fazem conjecturar, que quiz elle por meio de um bom governo fazer esquecido seu crime.
Não teve tempo de o conseguir; os exércitos multiplicarão
sedições. Jotapiano da antiga dynaslia real de Emcso, tomou
a purpura : inda não estava elle vencido, quando o senador
Decio, mandado para pacificar a revolta das legiões da Mesia*
foi contra sua vontade proclamado. Philippe morreu combatendo-o em Verona («49); e os pretorianos matarão em Roma
seu filho, sócio do throno.
Decio gosou inda menos do que seu successor da purpnra,
que mau grado seu revestira. Começou ordenando a sétima
perseguição. Emquanto assim enchia o império de supplicios;
emquaiito uma peste, que durou 15 annos, devastava Roma, e
as províncias, teve de marchar conlro os Godos. Seguindo o
curso do Borysthenes, tinhão esses bárbaros subjugado os
Hcrulos, os Rurgundiões, os Gepidos (Germanos todos,) os
Bastamos (Gaulezcs,) os Alanos, os Roxolanos (Slavos ou
Sarmatas) estabelecidos na llkraine, linhao-se dividido em
Ostrogodos, e Visigodos. No tempo de Philippe havião elles
invadido a Dacia, passado o Danúbio , e exigido resgate de
Mareianopolis. Decio achou-os com forças consideráveis na
Mesia; tbi vencido, e não pôde impedir o assedio, o a tomada
de Philippolis. Desenvolvendo então hábil tactica, interceptou-lhes seus destacamentos, reergueu as fortiíicaçôes
do Danúbio, e assim obrigou-os a pedir paz. Sendo-lhesella
negada, a desesperação os impelle, acommetlem o imperador que perde a batalha, e a vida (a5i). Morre também seu
filho, e seu collega, Decio. Elle havia querido restaurar a
censura: Valcriano não quiz aceitar tão árduo emprego, e a
tnorlc do imperador destruiu seus projectos.
Galio. O exercito humilhado por sua derrota, esperou a
docísão do senado, que escolhendo Gallo, deu-lhe por collega
filho segundo de Decio. Gallo deixou aos Godos,
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sujeitando-se a vergonhoso tratado, os despejos e os prisioneiros , que lhes havia dado a yictoria, promelleu-lhes um
tributo annual, e correu entregar-se aos prazeres da capital.
Mas já não era o tempo em que podia a tyrannia viver na
indolência. O império ameaçado portão bcííicosos inimigos,
reclamava um príncipe guerreiro. Os bárbaros com a mira
na opulcncia talarão de novo a Illyria. Uma batalha feliz
dada contra os Godos, inspirou ao governador da Mesia,
Emiliano, o animo de proclamar-so imperador , c outra vicloria o livrou de seu competidor (253). Volusiano, filho de
Gallo, morreu assassinado com seu pay.
Emitiano. As legiões da Gallia, que Valeriano conduzia
para soccorrcr Gallo não quizerão reconhecer o novo imperador, c acclamarão seu general. O exemplo arrasta os soldados de Emiliauo, que o malão menos de quatro mezcs
depois de o haverem eleito.
111. Paleria.no (255). O povo, e o exercito contarão achar
na experiência desse velho guerreiro um apoio necessário.
Elle associou-se immediatarnente a seu filho Galliano; mas a
mollesa desse principe, e a cega confiança de seu pay em
Macriano homem cruel, e ambicioso, illudirão todas as esperanças. A oitava perseguição contra os Christãos foi o
signal de novos desastres (266), Attacarão ao mesmo tempoi
o império os inimigos do Oriente, e do Norte, os povos Germanos, e Sarmatas as províncias do Danúbio, os Francos a
Galiia, os Godos a Thracia, e Sapor a Armênia. Galliano
consentiu que na Pannouia se estabelecesse um rei Germano,
cuja filha tomou por esposa. O valor dos íllyrios, a melhor
milícia do império, bastou para repellir os outros bárbaros.
A frente das legiões achavão-se Cláudio, AureÜano, e Probo.
O lugar-tenente Posthumo não pôde porém impedir que um
corpo de Francos atravessasse a Gallia, e fosse pdr espaço
de doze annos devastar a Hespanha. Os AllemSes atravessarão os Alpes, c avançarão-se contr.a a Itália, que o senado
salvou, fazendo marchar ao encontro do inimigo os pretorianos, e recrutando em breve um exercito (260). Ao receber
essa noticia, mais inquieto pelo coragem do senado do que
pelo perigo da Itália, Galliano o castigou, prohibindo a seus
membros todo e qualquer emprego militar: dahy nasceu a
differença de legisla, e de militar, e os senadores acostumarão-se a considerar como um privilegio esse castigo, que lhes
poupava perigost
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Os Godos, repellidos da Thracia, precipitao-se sobre os
littoraes do Ponto Euxino onde suas piratarias, a principio
cohibidas pela coragem de Successiano, tudo ao depois devastarão té que Valeriano os obrigasse pessoalmente a se retirarem. Sapor, senhor emfim da Armênia , havia acommettido a Syria, que desde o tempo dos Severos mostrava pouca
submissão aos Romanos. Airanes, principe de Palmyra, e
philarcho da Palmyrene, havia deixado a seu filho Odenath
uma authoridade independente; ligou-se este com Sapor,
Depois de inproíicuas tentativas, Sapor retira-se diante do
Valeriano, que manda queimar vivo um dos seus protegidos
por elle acclamaclo imperador em Antiochia. Perseguindo a
Sapor, e alliando-se de novo com Odcnath, começa Valeriano brilhante campanha; collocado porém cm diííicil
posição pela perfídia de Macriano, foi acabar em vergonhoso
cativeiro: o vencedor faz horríveis estragos na Syria, na Gilicia , e na Gappadacia.
Galliano nada fez para vingar seu pay, ou salvar o estado.
Só tinha vivacidadc, c talento para os prazeres, c artes futeis; poeta, orador, jardinoiro, o ainda cozinheiro, discutia
com os sophistas, e ediíicava castellos de fructas, c flores,
c tomava ato sete banhos por dia. Corajoso na hora do perigo, mostrava-se bárbaro, e furioso quando o vinhão dislrahir de seu ócio. Reunirao-se ás invasões, os terremotos, a
fome, e a peste, que matava 5,ooo pessoas por dia em Roma.
As discussões de Alexandria degenerarão em guerra civil, que
devorou metade da povoacão; um bando do campone/es, o
de escravos talou a Sicilia, O desprezo em que tinha cabido,
o príncipe, o temor de sua vingança, a ambição dos particulares, a necessidade de armar-se contra os bárbaros fez
surgir por toda a parte imperadores, que Roma designava
com o nome de tyrannos. Erão Iodos de baixa cxtracção, menos o senador Tetrico, o patrício Pjsão, e o principio Odonatho. Oppozerão-se alguns ao inimigo externo, mas todos
dilacerarão o estado. No meio da geral desordem , três mulheres se fizerão distinctas por sua habilidade e sua coragem.
IV. Occidente (260). Na Gallia Posthumo hé acclamado,
na lllyria Ingênuo, na ÍUiocia Aureolo. Ingênuo, vencido por
Galliano, mata-se: irritados pelas crueldades do imperador,
seus partidistas proclamão Regilliano, que em breve hé assassinado pelos soldados.
negoceia uma divisão de poderes itnperiaes com

— 272 —
Aureolo para oppôl-o a Macríano, que fora acclamado no
Egypto, e vae combater Posthumo. Este toma por collega
Victorino (sG/1), vence Lcliaiio, novo usurpador, e morre
assassinado pi>r seus soldados por se haver opposto ao saque
de Mayença; Loliano detestado por cansa de sua severidade, e
Victorino por suas violências, sollrem igual destino, Vicloria
mãy de Viclorino governa então a Gullia , dá o titulo de imperador a Mario, e depois a Tetrico; cunha moeda á sua
ofíigie, e toma os litulos de Augusta, e de inãy dos acampa?
mcnlos.
Oriente. Odenalho procura reconciliar-se com Sapor; irritado com seus desprczos, e suas ameaças, fiel ao império,
soccorre Balista, prefeito do pretorio, que defendia a Cilicia, :'
vence Sapor perto de Auliochia , obrigu-o a fugir, persegue-o
na Mesopotamia , e quasi até os muros de Ctesiphon (261).
Toma então a dignidade real, repartindo-a com Zcnobia sua
mulher, c com seus filhos. Nesse inlervallo Macriano, usur- (
pador do Egypto, mandando Pisão contra Valente, proconsul
da Achaia, marcha contra Galliano. Pisâo e Valente, ambos acclamaclos, morrem ambos pssassinfdos. Sabe Odcnatho que Macriano e seu íilho morrerão vencidos por Aureolo na Illyria , e que este se dirige para o Oriente: querendo prevenil-o, vae sitiar Emcso, onde está Quieto, otilro
íilho de Macriano. Balisla entrega-lhe a cidade, e mala Quieto; os seus soldados proclamão-o apczar disso imperador, o
Odenalho o vence, e inala. Galliano em paga de seus serviços dá â Odcnatho o titulo d,u general do Oriente; este porém, pouco satisfeito, toma por si mesmo a purpura. Galliano refreia sua cólera, e confere-lhe o titulo de Augusto.
O novo imperador vae siliar Clesiphon : mas vem dislrahil-o
uma invasão de Godos na Bithynia ; clle os desbarata em
pouco tempo. Galliano m a n d a contra sen collega um exercito ao mando de Heracliano. O crime de sen sobrinho
não dá a Odenatho o tempo de vencer seu pérfido inimigo : esse príncipe guerreiro morre assassinado. Zcnobia
sua mulher pune seus assassinos, conserva seu poder debaixo do nome de seu íilho Alhenodoro, que faz a c c l a m a r , e
desbarata o exercito de Heracliano.
Para completar o hediondo quadro dessa guerra civil, juntemos as uzurpações de Saturnino, assassinado HO Ponlo por
sens próprios soldados, de Celso cm Carthago, cohibida por
uma parente do imperador, de Trebelliano chefe de sallaa-
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dores da Isanrla; foi este facilmente vencido, mns os Isanres,
protegidos por suas montanhas, não puderão mais,ser subjugados.
Depois da morte de Odenatho , os Godos dovastso com
seus piratas as ilhas, e costas do Egeu: vencidos na Altica
mais se irritão, e um incêndio geral arruina a Grécia. O indolentc Galliano veio emíitn com sua presença dividir afe forças inimigas, separando dos Godos os llcrulos, que aceitao o
serviço do império, e cujo rei Naulabalo foi o primeiro bárbaro, que obteve a dignidade consular. Então vae elle attacar seu collega Aureolo; morre porém assassinado por seus
ofliciaes, mancommunados com o inimigo. Foi illudida a am
bicão deste murpador : Cláudio recebeu a purpura (268).
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CAPITULO VIII.
ARISTOCRACIA MIUTAK (&68—• 284),

l." Cláudio II não teve tempo de executar as reformas,
que meditava. Vencido, e morto Aureolo, teve de reprllir tisj
Allemães. Os Godos altacavao oulra vez a Grécia, c siliavão f
Thessalonica; mas assedio o navios, tudo deixarão para
ao encontro do imperador. A habilidade de Cláudio suppriül
a cobardia dos Romanos: depois de vencer cm sanguinolentaij
peleja aos bárbaros, completou cm vários combates sua rui-J
na, tomou ricos despejos, c muitos prisioneiros, de que forão os mais mocos cncorporados a seu exercito; destruiu
seus navios, e sitiando-os no monte Hemo, viu-os todos morrer ou de fome, ou de cancaço, ou de enfermidades. Mas,
o contagio levou lambem o vencedor, que antes de morrer
indicou Aurcliano como o único digno de succeder-lhe (270).
Aurcliano, filho de urn camponez de Sirnio, elevado ás
primeiras dignidtules militares, foi eleito pelas legiões do
Danúbio. Qninctiliano, irmão de Cláudio, vestiu ao mesmo
tempo a purpura em "Aquilea, e teve a sancção do senado;
mas sua morte voluntária preveniu a guerra civil, e sua inevitável derrota. Foi o primeiro cuidado de Aureliano aproveitar seu predomínio sobre os soldados, para impôr-lhes
rigorosa disciplina. Marcha immediatamente conlra novas
tribus godas, animadas pela morte de Cláudio, e uma sanguinolenla victoria termina com vantajoso tractado uma guerra
de 20 annos. Os Godos, para obterem tranquilla retirada,
. obrigão-se a dar ao império um corpo de 2,000 cavalleiros,
entregão, como reféns, os filhos de seus chefes, e o imperador cede-lhes tacitamente aDacia, transportando para aMesia,
que dahy cbainou-se Dacia de Aurcliano, os Romanos nella
residentes. De súbito os Allemães devaslíio a Itália ale o Pó,
Aureliano por hábil marcha, corta-lhes a retirada, e recebe
desdenhoso suas propostas de paz : irritados por essa repulsa,
aproveitao-se ellcs da auzencia do imperador, invadem os postos mais fracos, e precipilão-se conlra Roma. Aureliano os
ncommette, e hé vencido perto de Placencia, desforra-se

porém perto de Metauro, e extermina-os em terceira balalha. Os livros sibyllinos, consultados pelo senado, os sacrifícios humanos, propostos por Aurcliano, e o novo muro, começado para a defeza da capital, são provas do medo, e da
decadência dos Romanos.
Zenobia, successora de Odenalho, reinava com brilho no
Oriente : tão hábil no governo c na gunrra, como nas lettras
e na philosophia, tinha um exercito victorioso, bons gcneraes,
e no seu conselho, o famoso Longino: havia conquistado o
Egypto; e preparava a conquista da Ásia menor; Aureliano
foi acommcllêl-a. Dnas batalhas decidem da soiie da rainha,
que viu-se sitiada cm Palmyra. O vencedor encarrega Probo
de reconquistar o Egypto. A rainha resolvida a morrer antes
do que sujeitar-se, rejeita com insulto os oflcrccimentos de
Aureliano ; privada porém por morte de Sapor dos soccorros
dos Persas, foge; hé presa ncs margens deEuphrates; a cidade entrega-se; Zenobia dirige contra seus conselheiros a
irritação de Aureliano, e entrega Longino ao supplicio. Depois da retirada dos Romanos , tendo os Paímyrcnios assassinado os 600 homens da guarnição, deixada em seus muros,
o imperador volta precipitado, o pune a revolta coui geral
matança, e com a ruina de Palmyra. Havia um mercador por
nome Firmo tentado apoderar-se do Egypto, intitulando-se'
imperador, e aluado de Zenobia; vencido facilmente, morreu ás mãos do algoz.
Telrico , contra quem enl50.se dirigiu o imperador, não
esperou sua chegada senão para despir-se de um titulo, que
o constiluia escravo de um exercito liccncioso.
De volla á Roma , Aureliano mostra pompa já de há muito
esquecida em seu tridmptio,, em que apparccerão 224 animaes-raros, i,Goo gladiadores, e longa serie de prisioneiros
Godos, Sarmatas, Allemães, Francos, Syrios, Árabes, Egypcios. Embaixadores da Arábia, Etiópia, Pérsia, Bactriaua,
índia, e China, vierão render vassallagem ao imperador. Precedião a seu carro de triumpho, Tetrico, seu filho, e Zenobia
toda ornada de pedrarias, e preza com, correntes de ouro:
pela primeira vez viu-se então um diadema na frente de um
imperador. Tentando porém introduzir uma reforma na moeda , rebentou uma sedição popular, e para reprimil-a perdeu o imperador 7,000 soldados, irritada por isso sua Índole
cruel, e guerreira, tratou elle a capital e o império como
payz conquistado, e itmundou-os de sangue.
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Tinha em cinco annos reunido do novo Iodas as províncias
do império, solhe restava vingar o nome dos Romanos abattendo os Persas; ia fazel-o, quando seu secretario, Mnestheu,
accusado de conciissão , o fez assassinar em Bysancio : assim
evitou a ira do príncipe, mas não a vingança do soMado (a/S).'
II. Intcrregno. Domado por esse terrível capitão, o mundo
ainda depois de sua morte conscrvou-sc tranquillo : por oito
mezes o senado, e o exercito, renunciando ambos á iniciativa .j
da escolha de um imperador, derão O singular exemplo dei
uma contestação pacifica, sem senhor, sem revoltas, scin
invasões. Emfim propôz o senado, ou fez que lhe pedissem
por chefe o senador Tácito. As acclamações unanimes ven-J
cêrSo sua repugnância, e Lendo 75 annos de idade, aceitou/
elle a purpura.
Tácito procurou ressuscitar a constituição romana, resti- •
tuiu ao senado o direito de p a z , c de guerra, a nomeação i
dos proconsulcs, dos magistrados todos, e ale dos cônsules, i
Morreu porém seis mezes depois; forão seus dias abreviados j
se não dircclamente pelos soldados, ao menos pelos desgostos,
que lhe causavão as siiblevaçòes de mn exercito, que queria
um príncipe rigoroso , um Aurcliano.
Tomou a purpura seu irmão, FJoriano; perdendo porém J
com a eleição de Probo toda a esperança, inalou-se.
Probo. Igual em ialento, superior em moderação a Aurcliano , teve Probo idêntica origem, idêntico destino. Snbmcllcu sua eleição á approvaçao do senado, e reservando
para si o commando militar, entregou-lhe a administração
de Iodas as províncias , o direito de conhecer por appellação
de todas as sentenças dos tribunaes do império, e deractiíi-|
car os edictos impcriaes. Os bárbaros, que surgião por toda a
parte, forão por elle reprimidos. Tomou a Relhia aos Sarmatas, venceu os Isaurcs, e os Blemnyos, penetrou na Germa- í
nia té o Elbo, castigou três usurpadores, intimidou os Godos,
e Persas, que solicitarão sua alliança: foi seu íriumpho não:
menos esplendido que o de Aurcliuno. O que só desejava,|j
Probo, era assegurar a tranquillidade i n l c r n a , e externa do
estado. Para conter os Germanos, construiu do Danúbio ao
Ilheno uma muralha de 200 milhas; e para melhor domal-os
obrigou-os a dar-lhe ) 6:000 soldados, que n partiu pelas legiões. Estabeleceu com os prisioneiros colônias agrícolas nas
fronteiras despovoadas. A exemplo de Aimibal, para impedir
u sodiciosa ociosidade dos soldados, occúpou-os cm Iraba-
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lhos úteis, construiu templos, pórticos, palácios, recdificou
70 cidades, plantou vinhas na Gallia , na Hespanha, e na
Pannonia; fez seccar os paúos do Símio. Queria consolidar o
estado por suas victorias, c disciplina, a ponto que podesse
dispensar soldados, e impostos; teve a imprudência de declaral-o : os soldados o m a l a r ã o (282).
Caro, prefeilo do prctorio , embora punisse os assassinos
d c Probo, não evitou as suspeitas de haver aulhorisado o crime.
Acclamado pelo exercito, não pediu apezar do ser senador, a
approvaçao do senado. De seus dons filhos, Carino, e Numer i a n o , que creou Césares, um ficou governando Roma, o
outro acompanhou-o em sua expedição contra os Persas,
depois de haver elle derrotado os Sarmalas. Tomou Selcucia,
e Gtesiphon; mas, sua morte desastrosa confirmou no supersticioso espirito dos Romanos a crença, fundada cm um oráculo, de que não podia o império romano passar além do
Tigre, e o exercito, embora vencedor, voltou para a Europa.
Carmo, e Numeriano. Carino, que já havia desgostado o
senado, e seu pay com seus excessos, foi um novo Domiciano•; mas seus jogos magníficos grangcárâo-lhe as acclamações do povo. Numeriano, conhecido por sua doçura , e seus
talentos poéticos ,'eslava por todo o caminho fechado em sua
liteira, chorando, ao que dizião, a morte de seu pay. Depois de oito mezes de marcha, espalhou-se o rumor de que
o imperador já não existia. Os soldados prccipitão-se sobre a
liteira, achso nella um cadáver. AccusSo, e prendem o sogro
do príncipe Ario Apor, prefeito do prelorio. O exercito reuniuse, um assento vazio estava no meio do acampamento : Dioclcciano, commandante dos domésticos ou guardas do palácio,
foi eleito, e declamado pelos gencracs, e tribunos. O novo
imperador, sentando-se no Ihrono, fez vir á sua presença
Apcr, declarou-o culpado, e matou-o com sua própria mão
(«84). Carino marchou contra seu competidor, venccu-o na
Mesia, e foi assassinado por um tribuno, que linha ultrajado,
c Dioclcciano, vencido, ficou imperador (285).
III. Nesse longo período do despotismo , os antigos empregos conservados, as tentativas do senado contra Maximino,
suas esperanças no tempo de Tácito, e Probo, o respeito
que se mostrava ao consulado, cujo futuro esplendor era celebrado pelo poeta Calphurnio , são provas de que inda
existe o espirito republicano: mas faltava energia: os senadores não ajudarão o zelo dos melhores imperadores con-
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t r a o l u x o , e a depravaçao, e embora, reapparecessem ai-,
guns no exercito, nem um reclamou a revogação das ordens
de Galliano.
O povo , c o exercito crão mais perlinazes em suas preten-.
ções. As principaes cidades linhão como Roma suas distribuições , e festas. Os melhores imperadores gastavão nisso quan*,
lias enormes. Aureliano, depois da derrota de Firmo, escre-,
via na relação, que dirigia aos Romanos:—Occupae-vos com
os jogos; para nós os cuidados públicos, para vós somente oi;
prazeres. —Foi elle quem substituiu distribuições de pão ás
de trigo, juntou-lhes as de carne, e queria accrescentar-lhe;
vinho; e o povo nada mais reclamava, porque como dizia
o mesmo imperador, — nada era mais amável do que o
povo romano, quando andava farto; — assim se alimcntavão
a corrupção e a barbaridade que haviáo dado cabo do pa~
triotismo.
A população do império já não bastava para o serviço militar. Os exércitos orgíiiiisavão-se com camponezes, ou com
bárbaros, que só conhccião seu soldo e seus chefes, c a quem
cnsinavao os veteranos a arte da guerra, e a da sedição,
Foi mister dar 20 moedas de ouro a cada soldado para dosarmar o furor, que lhes havia causado a morte de Galliano.
No entanto as continuas guerras, que a debilitavüo, tornavão
mais dócil essa milícia, quando reinavão um Aureliano ou
um Probo, chorado até pelos seus assassinos. Ao mesmo
tempo que a importância das legiões enfraquecia a influencia dos pretorianos, formava-se no exercito uma aristocracia
de governadores das províncias fronteiras (duces duques,) e
do guardas do palácio (domcslici). Um faclo cumpre notar
neste período: cada imperador, apesar do triste fim de seu
predecessor, desvelado procurava perpetuar sua família no
poder: Aureliano havia-se coroado com o diadema, sem excitar indignação ou surpreza; tudo tendia pois á líionarchia,
quando o conselho dos generaes deu o império a Diocleciano.
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TERCEIRO PERÍODO.
Império monarchJQQ.

Esse periodo, o da monarchia, que também hc o das
divisões, compõe-se de 5 pailes : i." ('^84 — 55? ) Estabelecimento da nova jcrarchia. — a.;| (357 — 365) Reinado da
«." família Flavia,'— 3." (264 — 5y5 ) Divisão definitiva do
império,

CAPITULO IX.
ESTABELECIMENTO DA GEIURCIUA.

i." Era de Diodeciano ou dos martyres. Valerio Jovio Diocleciano era filho de um liberto da Dalmacia. Gomo Augusto, com o mesmo caracter , e meios idênticos fundou um
novo império. Hábil político, deixou em seus empregos todos os generaes e officiaes de Aureliano, Probo e Garo,
tomou para sócio do império Maximiano Hercules , cujo
valor, cuja ignorância e cujos vícios mesmos, podião ser-lhe
úteis : enviou-o á Gallia para reprimir a revolta dos Bagaudcs, e
combater os Germanos, em quanto marchava elle contra os
Persas. Não bastando para a dcfeza do império dous Augustos , escolheu Diocleciano entre seus generaes mais dpus
Césares ( 2 9 2 ) : íbrão Galeno, homem sem educação, que
adoptou, c Flavio Constância Chloro, nobre da Illyria, que
foi adoptado por Maximiano.
Maximiano depois de haver batlido os piratas Francos,
castiga o usurpador Juliano, que era na África sustentado por
5 povos da Mauritânia.
Constancio vence os Francos e Allemães na Batavia,
na Britania e na Gallia; Galerio bate os Sarmatas e os Germanos além do Danúbio : Diocleeiano repara as íbrtificações
de Probo, semeia a discórdia entre os Germanos: assim laan»
lêm-se a tranquillidade do Occideute.
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No Oriente Dioeleciano venço cm Alexandria o usurpador;
Achillcn , paciGca o Egypío , e.construo uma linha de ]>resi-|
dios desde o Egyplo lê a fronteira da Pérsia. Estava essql
reino mais que nunca dilacerado por dissençoes intestinas,!
c criminosas ambições. Galcrio foi contra elle dirigido {&
frente do exercito da Ásia. Vencido nas mesmas planiciesj
cm que o fora Crasso, ellc desforra-se no anno seguinte,»
(9.97) ganhando completa vicloria : Diocleciano conclrnoiS
então um tratado, em que a Pérsia renunciou a Mcsopola-J
m i a , e abandonou lodo o lerritorio té o Tygre.
No 2.° auno de seu reinado, os Augustos Iriumpuarãffj
por tantas viclorias: foi o ultimo triumpho que Roma prejl
senciou , foi sua despedida da magestade imperial, que nuncá'1
mais residiu em seus muros.
II. Maximiano preferiu a residência de Milão, Diocleciano ai
de Nicomcdia. Além de que era mais fácil defender as fron-|
teiras, residindo nessas cidades: não gostava Diocleciano do!
tom livre do povo romano, nem das preterições do senado"!
e dos prctorianos. Sacrificando com sentenças assignadas por J
Maximiano os principacs senadores, domou essa corporação,™
diminuio as cohortes prclorianas e urbanas, que depois subs-1
tituio por duas legiões da Illyria.
Não foi somente nova a fôrma do governo, foi lambem $
novo seu syslhema. O império foi dividido em 4 partes. 0(1
dons Césares dofendião as fronteiras do Danúbio e do RhenoVí
os Augustos o Oriente e a Itália : leve Con.stancio a Galliay
a Hespánha e a Britania , Calerio a Illyria , Maximiano «a
Itália , Diocleciano a Thracia , o Egypto c a Ásia. O poder|
porém não foi dividido, c os aclos de cada um erão conce- !;
Lidos cm nome de todos-, c publicados nas 4 partes do im-;;
pcrio.
Os dous Césares subordinados aos dotis Augustos, devião
succeder lhes, e escolher então novos Césares.
III. Diocleciano não morreu no throno; ao sahir de Roma,
foi accommcltido por uma enfermidade, que muito o prós-,
trou. Então o feroz Galeno, que desde algum tempo o dominava , e o havia já levado a perseguir os Christãos", obrigou-o a abdicar, bem como a Maximiano, e escolheu para
Césares, seu sobrinho Daia Maximino, que de boieiro havia
sido elevado a tribuno militar, e o debochado Severo, ambos desprezados pelo exercito. Diocleciano foi residir em;
sua quinta de S.llonia, mais feliz cultivando suas alfaecs do
\
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que governando o mundo. Maximiano foi fresidií fia Ltt*
cania (3o5).
Em quanto Constando Chloro, primeiro AugHSto, continuava com sua doçura a felicidade de seus subditos, Galerio mostrava-se digno successor de Maximiano, e repelia
os furores dos Neros. Conlava por morte de Constando reunir lodo o império, mas a fuga de Constantino, filho deste,
que conservava como refém junto de si, o a revolta de Maxcncio, filho de Maximiano, anniquilarso seus projectos.
Constanlino, filho de Constando e de sua primeira mulher, Helena, linha adquirido grande reputação militar nas
guerras do Egyplo e da Pérsia: foi reunir-se com seu pai para
assistir a seus ultimos momentos. As legiões da Bretanha o
proclamarão Augusto (5oG), elle conlentou-sc com o titulo
de César, que Galerio não teve animo de negar-lhe. Como
seu p a i , Constantino ganhou as affeições do exercito e do
povo, e fez-se temido dos bárbaros.
Poucos mezcs depois de sua elevação, os Romanos irritados pela distancia da residência dos imperados, e pela
tyrannia de Galerio, que subjeitava a Itália a exaccões iguaes
tis das províncias, snblevarão-se e proclamarão Maxencio,
que reslituio a purpura a seu pai Maximiano. Severo, mandado a Itália para combatel-o, succumbe e morre. Galerio,
que corre risco de ser assassinado querendo vingal-o, nomeou Augusto a Licinio. O cxercilo confere lambem esse
titulo a Maximino; e Maximiuno o deu a Conslantino, a
quem ligou-se cazando-o com sua filha Fausta. Esse Velho
ambicioso, importuno a seus antigos collcgas, pérfido para
com seu filho e seu genro, morre emíim por ordem deste
ultimo (51 o). Horrível enfermidade levou também Galerio.
4-° No entanto Maxencio, consolidado pela queda do usurpador Alexandre na África , cnlregue ao furor de suas paixões, ojjprimia a Itália , de que foi o tiltimo lyranno. Constanlino, instigado secretamente pelo senado para altacal-o,
fez alliança com Licinio c passou os Alpes com 4o,ooo homens : Maxencio tinha 5 exércitos de i 78,000 homens. Um foi
vencido cm Turim, outro em Verona, e sendo o 5." desbaratado junto á ponte M i l v i a , o tyranno fugio, afogou-se no
Tibre, e Constantino, recebido em Roma como libertador,
adoplou publicamente o chrisüanismo. Maximino, aluado
de Maxencio, allacon Licinio, foi vencido e envenenou-se.
O cazamenlo de Constância, irmã de Constantino com Li86
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cinío, devia estreitar a alliança dos dons imperadores,
Licinio superior cm forças e inferior em merecimento,
nou-se .rival de seu collega, e favoreceu a conspiração de
Bassiano, Constantino castiga o conspirador, e obriga Li- '
cinio a ceder-lhe 7 províncias. A paz pôde assim manter-s^
8 annos. Constantino havia atravessado o território de
collega, para ir combater os Godos, Licinio ofíendeu-se, e
nüo aceitando a satisfação que lhe dava seu collega , renovo^"
a guerra : vencido em Adrianopolis, derrotada sua esquadj|"
no Hellesponto, aceitou um tratado de paz, que logo depoií
violou, e foi de novo vencido em Chalcedonia. MarlinianM
seu valido, foi morto pelas tropas vencedoras, e elle dcgirjfi
dado para Thessalouica : Constantino ficou único senhor
império.
5.° Não houve guerra externa de importância; em unj|
reinado de 3o annos teve de fazer somente 5 expedições,!
contra os Francos e Alemães, contra os Godos e Sarinatas$|
O rei Godo Alarico obrigou-se a dar-lhe um corpo auxiliara
de 4o,ooo homens. Os Elhiopes, índios e Persas mandarao-J
lhe embaixadas, e buscarão sua alliança.
Era essa paz o resultado da tetrarchia, e se por morte']
de Licinio, Constantino ninguém associou a seu poder, foi»
para melhor fundar a monarchia imperial, adoptando o planpj
de Diocleciano, que era assegurar a soberania do príncipe
e a unidade do haperio, dividindo seu governo.
i.° Constantino pouco residio em Roma, desagradavãolhe a insolencia e a idolatria de seus habitantes, e tinha
ao demais de proteger as fronteiras : comprehendeu que careci
cia o Oriente de uma residência imperial. A perigosa situa-g
cão de Chalcedonia e deNicomedia, prefcrio a deBysancio,|
de que fez uma cidade nova, digna de ser chamada a 2."
Roma , e chamou-a Constantinopla (*). Para iguala-la
Roma, não bastavão seus magníficos edifícios, for>ão seus!
habitantes divididos em tribus e cúrias; teve ella um senadoj
e privilégios iguaes aos da antiga capital, e houve destribui-i;
(*) Tem-se censurado a fundação de Constantinopla sem notar que i
ella indispensável: i.°, para fundar a monarchia e evitar novas revolta?l|
militares ; 2." , para annullar as pretenções do senado e do povo, e proteger 1 ;
as fronteiras do Oriente. Roma, nem se quer podia continuar a ser a capital
do Occidente. Pyrrho, os Gaulezes, Annibal e os Cimbros a h a v i ã o posto em
perigo no tempo da republica, os Ãllemães no de Aureliano; tinbão a fácil- /
mente tomado César, Vitellio, Vespasiano, Septimio Severo e Constantino:
não pôde resistir aos bárbaros no, 5.° século, e Constantinopla manteve aio»
il,a 1,000 annos o baixo império.

çõcs de trigo, mandando-o o Egypto para Gonstantinopla ,
e não mais para Roma.
2.° Para tornar mais prestigiosa a monarchia, Diocleciano
havia usado do diadema, vestido ouro e seda, e introduzido o uso da adoração: não se fallou mais em poderes consular e tribunicio, os titulos de imperador, de senhor (dominus) íbrão únicos adoptados. O throno foi circumdado
pelas diversas authoridades do estado em subordinada jenirchia : já não havia famílias patrícias, o titulo de patrício tornou-se uma distinccrto pessoal, concedida pelo imperador. Formarão 4 classes privilegiadas: os illustres (os cônsules , os patrícios, os prefeitos , os generaes c os 7 ministros
do palácio); os respeitáveis (os procowsules, os tenentesgeneraes, os secretários dos ministros); os claríssimos (os
vicc-prefeitos, governadores e senadores); os perfeitíssimos
ou egrégios (os magistrados subalternos). Dependia tudo do
imperador; seus cdictos erão leis, os magistrados seus officiaes, os cônsules tinhão um titulo honorífico e sem poder,
o senado era o conselho de estado.
A administração civil,, separada do poder militar ficou a
cargo de 4 prefeitos do prctorio, e as prefeituras forão divididas cm dioceses, administradas por vice-prefeitos, estas em
províncias governadas por proconsules, presidentes ou governadores: teve Roma seu prefeito especial; Constantinopla
lambem o seu; forão chefes das mais cidades os decuriões.
Para ajudal-os, tinhão esses magistrados por assessores jurisconsultos e advogados; o estudo das leis era indispensável
para subir na jerarchia administrativa.
Para o governo militar crcou Conslanlino mestrcs-geraes
da milícia (magistri ulriusque militia:) tendo sob suas ordens
mestres de cavallaria e de infantaria, e commandantcs eslacionarios, comitês e duces (condes, duques). O exercito
dividia-se cm tropas Palalinas, legiões e guardas-fronteiras,
que só recebiúo dous terços dos soldos dos demais soldados.
Para coinpensar-lhcs essa diíferença, havia para elles os benefícios militares ou commendas, compostas de terras nas
províncias limitrophcs, de escravos o animaes de lavoura.
Havia ao demais no palácio imperial uma alta administração: a dos 7 ministros, que guardavão a pessoa do príncipe , formavão seu conselho privado, c excrcião geral vigilância sobre todas as partes do governo. O primeiro, projpositus sacri cubiculi, mandava as quatro divisões dos comitês
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palatii e cubicularli. O segundo, magister officiorum, recebia as appellações dos privilegiados de todas as províncias:
debaixo de suas ordens 4 respeitáveis dirigino i/\8 secretários,
tinha a seu cargo as escolas, os correios, os arsenaes, e
governarão a Soo mensageiros, que distribuião trigo aos soldados, e notavão para denunciar os sediciosos. O terceiro,
comes sacrarum largilionnm, linha a seu cargo as minas, o
fabrico das moedas, as manufacturas e o commcrcio: 29
collectores provinciaes com elle correspondião; 7 secretarias
OccupavSo se com essa administração. O quarto, comes rei
privatse, administrava os dominios imperiaes. O quinto,
qucestor, era o chanceller, chefe da justiça, escrevia as ordens do príncipe, e decidia as questões duvidosas de jurisprudência. O sexto e o selimo, erão os dons comitês domcsticorum, commandavao a guarda do príncipe de 5,5oo
praças distribuídas em 7 escolas, e em duas companhias escolhidas, as dos protectorcs.
Quanto á fazenda, não bastando o novo syslhema, substiluio-lhes Diocleciano, i." aindicção, que pagavãotodas as
terras, embora do dominio imperial. Constantino regularizou
esse tributo, e indicando cada anno seu quantitativo, repartido pelas propriedades por meio de um censo, que de i5
em 15 annos era reformado: dahi o cyclo, ou a era das indicções, que começou em 5ia. 2." o aururn luslrale, ao
depois chamado chrysargyro, devia ser pago de 4 em 4
annos, e pesava sobre a industria. o.° os dons gratuitos
(aurum coronarium). O uso antigo dos alliados de darem
coroas de ouro aos triumphadores, continuou nO tempo dos
imperadores, que preferirão dinheiro a coroas. Depois de
Diocleciano e Constanlino, essas quantias exigidas em certas
circumstancias, tornarüo-se verdadeiro imposto. As despezas
municipaes estavão a cargo dos jxmnicipes e dos drcuriões.
5." Constantino havia notneiado Cezares a seu filho mais
velho, Crispo, filho de suas primeiras nupcias, e ao filho
de Licinio (317). Grispo foi calnmniado por sua madrasta,
e morto como conspirador, por ordrm de seu pai, e com
elle Licinio, sem embargo de sua idade, que era 12 annos
(5a6). Reconhecendo a perfídia de Fausta, Constantino mandou-a matar com seus cúmplices. Helena, que então estava
na Palestina, exprobrou a sen filho a crueldade de suas
precipitadas vinganças. Deu então o imperador o titulo de
Césares a seus filhos, Constantino, Constando e Constante,

a seu sobrinho Dalmacio, com quem repartio o império.
J)eu igualmente a outro sobrinho, Annibaliano, a Armênia,
o Ponto, a Cappadocia com o titulo de nobilissimo e de rei.
Assim estavão completamente mudadas todas as idéas antigas, e Constantiuo firmava a hercdilaricdade do poder, e a
tclrarchia. Embora dessa medida podessem resultar guerras
civis, não deixava ella de ser indispensável para a dclcza
exterior. Tal foi no entanto a força do poder romano, que
a união dos dous impérios do Oriente e do Occidente, subsislio inda quando acharão-se separados seus interesses.
A divisão do poder civil c militar, a abolição dos pretorianos e a administração do palácio, consolidarão o poder
do príncipe, c protegerão sua existência; mas não reformou
o novo systhema senão as causas imminenles de mina, e deu
rápido desenvolvimento aos males secretos, que solapavão esse
vasto império. A dispendiosa pompa da corte fomentou o
gosto do luxo e dos prazeres, e os costumes pagãos enfraquecerão a influencia do Christianismo. Tão complicada
administração multiplicou intrigas e injustiças; apesar da
severidade de Constantino contra os malversorcs, de sua generosidade para com os comtríbuinles, os impostos sobre as
terras, e o trabalho tornarão-se tão gravosos que a oitava
paVte da Campania ficou inculta.
Os soldados, deixados imprudentemente nos presídios do
interior, perderão as qualidades militares, que ainda lhes
reslavao. GVaciano consentio em livral-os de suas armas defensivas, mui pesadas para sua molleza : o recrutamento tornava-se mais diííicil, o que fez augmentar o numero dos
auxiliares. Os guardas das fronteiras, descontentes dos privilégios dos outros corpos, não tiverão nem vigilância, nem
fidelidade, foi necessário impor severas penas aos filhos dos
beneficiários para coagil-os a entrar no serviço. Os bárbaros,
alistados nas legiões, superiores em força e valor, subirão
aos primeiros empregos, dominarão no exercito e no palácio,
e sacrificarão muitas vezes os interesses do império aos de
seu povo.
Constantino não presenciou essas funestas conseqüências !
o terror de suas armas, o brilho e a tranquillidade de seu
reinado, o bem que fez á Igreja, fizerão-lhe crer que
havia reerguido o poder romano. Morreu na idade de 64
annos (337).
c
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CAPITULO X.
F U K D A . C A Õ BA IGREJA.

i.° Introduccão.— Os livros e as tradições dos Judeus J
são os únicos que nos explicão a origem do mundo c a d|j
religião. Nelles se acha consagrada a unidade de Deos, &
immortalidade da alma , a queda do homem, a esperançai
de hutn redemptor, os preceitos da paciência , da justiça J
da penitencia, os sacrifícios e o sacerdócio. Tal era a religiaQ|
primitiva e revelada, ohservada pelos patriarchas, perpetua-j
da pela tradição. Noé recebeu a confirmação das promessas
e das ordens divinas (*). Esquecerão-se porém seus descendentes dessas lições, e cahirao na idolatria: para que
manho mal não infeccionasse todo o gênero humano, D
escolheu Abrahão para pai dos crentes, e depois delle Isaac,
Jacob, Juda, Jessé, David , para chefes da real linhagem de
que devia sahir o Messias. No entanto, para não ficar mais,
tempo entregue unicamente á memória o mysterio da relirj
gião, recebeu Moyses a lei escripta com as regras e as cere
monias do cullo. Continuarão prophecias e acontecimentos!
figurativos a desenvolver os dogmas da Trindade, da Divina
dade c da Encarnaçao do "Verbo (**) a epocha, as circumSfJ
tancias e resultados de sua vinda. Nos o últimos séculos
ainda figurativa toda a historia dos Judeus. A fé no Messias
era pois mais viva do que nunca, e despertava-se por vezes,
inda fora da Judéa; houve sempre Santos, diz Fleury, quôj
observarão a,lei da natureza, quaes Melchisedech, os dous!
Abimelechs e Job. As noções oriundas de Abrahão por Is-|
mael e pelos filhos de Cetura , devião ter parte na renovaçãOji
da revelação : vê-se que as ameaças do Deos dos Judeus erão,|
temidas por Pharaó, c que os Ninivitas attenderão as pré- íi;
dicas de Jonas. Os gloriosos reinados de David c Salomão, '
(•) Referem 09 rabbinos a tradição dos 7 preceitos dos Noacbidaa, ou
dos 7 mandamentos dados a Noé, obrigatórios para todo o gênero hutnuno.
(**) São esses dogmos particularmente ensinado» em muitos lugares do
Velbo Testamento. Tal era o myaterio do nume ineíFavel, do nome Tetraguiatun Jehova.
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a dispersão das 10 tribus, e o captiveiro deBabylonia; as
colônias de Judeus levadas para o Egyplo , para a Ásia, para
a Grécia c para a Itália (*); as viclorias de H y r c a n , c emfim a versão dos Setenta linhão espalhado a luz das escripturas, numerosos proselytos multiplicarão as synagogas dispersas , e vinhão muitas vezes sacrificar em Jerusalém (**}.
O Oriente e o Occidente, como tesliflcão alguns escriptores
modernos, estavão na espera de um mediador, juiz final,
Salvador, rei, Deos, conquistador e legislador.
2.° yinda do Messias, A vinda do redemptor era já no cessaria: carecia-se de uma nova revelação; a moral perecia. O tempo tinha pois chegado; o ultimo anuo da 64."
semana, o 26.° depois da batalha de Accio, o 704 da
fundação de Roma, o 3.° da ig3 Olympiada, tinha chegado
a quarta monarchia, isto he, Roma, ao maior auge de seu
poder e grandeza, o templo de Jano havia 8 annos que estava fechado, e a paz annunciada por Isaias, reinava no
orbe: O sceplro havia sahido da tribu de J u d a , por vontade dos Romanos, e passado para os Machabeus, depois dos
quaes veio Herodes: os Judeus pagavão tributo a Roma.
Tinha Augusto ordenado um reccnseamenlo geral, o governador Qiiirino executou esse decreto na Syria e na Judéa.
Então uma virgem pobre, chamada Maria , da tribu de Juda,
tinha ido a Belhleem com José, seu esposo, lambem da familia de David, para inscrever-se no lugar de sua origem, e
não achando asylo senão em uma gruta , que servia de presepe, ahi deu a luz, na noite de a5 de Dezembro, ao Verbo
feito carne. Forão simples pastores os primeiros chamados
a adoral-o: dcu-se-lhe o nome de Jesus (Salvador). Ao mesmo tempo umaestrella (***), symbolo da luz que ia derramar(') O nuraero e influencia dos Judeus, até mesmo em Homa, seu zelo
para cjuntar miro, entre os Genlios, que sirva para enriquecer o templo, são
confirmadas nesse trecho de Cícero : c Seis quanta sil uianus , q u a n t a cuncordia, q u a n t u m v.,leat in conoionibus. Suuimissíl você agam, l a n t u i u ut judiccs audiant... cum aurum Judccornm nomine quotatmis ex-Italià, et exomoibus vestris proviacüs Hierosolynmm exportar! soleret.,. » V.\pro Flacco
66, 67, 68.
(**) Os proselytos cbamavão-ae em geral giorcs; os que obriiçavão a lei
judaica em toda u sua plenitude erão os prnsrlytos de justiça c da alliança.
Coosideravãu-os em tudo como os Judeos. Os que se contentavão com obserrar os 7 preceito» dos Noacliidas, renunciando á idolatria, erão somente
tolerado», e por isso se cbamavão proselytos da porta.
("*) Aqui damos o famoso ti eclio de Chalcidio, phylosophn Platônico:
« Cumpre notar outra historia mais santa e veneravel que nos falia da appari«;;io do hniaa eiittolla, a qual não anuunciava nem enfermidades, nem
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se no orbe, apparcceu no Oriente, annunciando-lhe a conversão da gcnlilidade. Os três magos, ou príncipes, vindos
tia Arábia, offerccerso-lhc ouro, incenso e myrrha.
Heròdes quer envolvel-o na matança dos recém-nascidos
de Bethleetn, mas o Messias he levado para o Egypto , de1'
onde volla por morte do príncipe. He educado em Nazarelh,
onde vive 5o aunog uma vida obscura, fazendo arados e
jugos.
5.° No 15." anno do império de Tiberio, apparece um
grande propbela, João Baptisla, o precursor, o arauto do
Messias, Jesus recebe delle o baptismo, e começa a predica
de seu evangelho na 70." semana de Daniel: dá os primeiros
alicerces á sua igreja, reunindo doze pescadores; percorre
a Judéa, que enche de benefícios; dando o exemplo das virtudes, que ensina, falia como lendo o poder, e confirma
suas predicas com suas obras milagrosas. Mostra ao povo, e
com especialidade a seus apóstolos que he o Messias, filho
de Deos, igual de seu pai. Desenvolve-lhes os dogmas da
trindade, da enearnaçíio, da rodeinpção, das penas e recompensas eternas , inslilue seus Sacramentos, resume toda a
lei cm dous mandamentos, o amor de Deos e do próximo,
junta-lhes preceitos de perfeição to enlão ignorada, ordena i
a oração, e dá delia o mais bello modelo. Bem que se dirija
especialmente aos Judeus, acolhe a Samaritana e a genlilidado. Prediz seus padecimenlos, sua morte, sua resureição
para salvação dos homens, a ingratidão dos Judeus, o cas- í;
ligo e ruína de Jerusalém, a abolição da synagoga e dos
sacrifícios, os soffrimentos de seus discípulos, as perseguições e as heresias, a fé derramada por toda a terra , a igreja
e a verdade sempre inconcussas até a consumação dos se~
culos, quando tiver lugar sua segunda e gloriosa vinda. O
povo o acompanha pressuroso , o numero de seus discípulos
cresce , irritão-se os Phariseus.
/(.° Esta seita, cuja origem incerta sobe ao tempo de
Jonatas Asmoneu, linha adquirido grande credito pela sua
severidade exterior, e por esse modo havia estabelecido superstições úteis a seus interesses e dominio. Esses ambiciosos,
que linhao inveja das obras do filho de Deos, volão-lhe ódio
mortandade ; oiss siní a vinda de hutn Deos á terra para viver entre os homens e favoreço l<"-s. Os magos tendo de noite visto esta eòlrella, como erão
iàistruidos na scieucia dos astros, buscarão o Deos recém-nascido, e tendo-o
achada, fizerüo-lhe oíTerendas dignas de tamanha magestade.» Clialc, comm.
th Timcu, ciudo por D. Calmei, T, X.
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implacável por haver elle desmascarado sua hypocrisia. O
povo, a quem dominão, e que quer mn Messias guerreiro e
vencedor dos Romanos, passa do enthusiasmo ao furor, e
torna-se instrumento da Synagoga. Entregue a seus inimigos por Judas, desamparado por seus discípulos, renegado
por Cephas (Pedro), Jesus Ghristo he interrogado como um
criminoso pelos summos sacerdotes Annaz e Caiphaz, levado
ao tribunal de Poncio Pilatos, que embora o reconheça
justo, não se anima a absolvel-o, e o manda ao de Heròdes
que o escarnece. Emfim alcança a syuagoga sua condemna.çfio; soffre com divina paciência os mais cruéis ultrages e
o supplicio da cruz. Desfartc cumprem-se no Golgotha (o
Calvário) 'as prophecias, e a rcdcmpção dos homens. O Salvador morre (55), como o havia predicto Daniel, no meio
da 70." semana (*). O Sanhedrin collocou guardas junto de
seu sepulchro; mas no terceiro dia elle resuscita, e durante
4o dias, na Galiléa e em Jerusalém apparece successivamente a seus discípulos. Prescreve a seus apóstolos que
dem testemunho delle, confere-lhes a missão de instruir e
baptizar as nações, inda com perigo de sua própria vida;
promette-lhcs estar com elles té a consumação dos séculos,
e emíim depois de os ter levado á montanha das oliveiras,
lugar de sua agonia e sobe aos céos em sua presença.
Estando os apóstolos reunidos com Maria em uma casa
na montanha de Siao, recebem o Espirito Santo no dia da
Pentecostes, tornão-se homens novos, e apparecem corajosos
em Jerusalém. Pedro he o primeiro que dá testemunho,
convertendo 8,000 Judeus em duas predicas; a Igreja está
fundada. Esses primeiros fieis põem seus bens em comrnum,
e mostrão caridade e força qual nunca leve sociedade alguma.
A igreja apresenta-se no mundo desprovida de todo o
soccorro humano, c todas as opposições humanas vão contra
ella unir-se. O que occulta de sua doutrina a torna suspeita,
(*) Cerca da nona hora (3 da tarde) no 16° dia de lua paschal nos
seis primeiros mezea do 33° anno da era vulgar; que corresponde «o 4*
da a* olyrapiada, á qual Phlegon refere um grande eclipse de sol, o mais
considerável de quantos havia lembrança. Cerca de 6" hora, o dia mudouse em noite e tão escura que virão se us estreitas; um terremoto arruinou
muitos edificios na Bethynia. As hi.itorias syriacas de Thallo, oi annaas,
citados por Tertuliano, e muitos outros concordão nesse ponto com Plegon.
Susteatãú algnns cronologistas que morreu Jesus-Chriato com 3? annos de
idade; mos essa opinião he mui bem refutada por Butler que confirma n
tradição antiga, que feixa ao salvador a idade de 33 0111103,
37
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o qoe descobre he ridicnlisado, um crucificado que compre adorar como o Deos único, a pobreza e o soíFrirnento
na terra e ameaças de penas eternas. Não tem seus discípulos nem poder, nem riqueza, nem talento, nem reputação, e contra elle» luttão a corrupção e superstições do
paganismo, a inimizade dos sacerdotes, o ódio dos Judeus,
que por toda a parte os persegue, o orgulho nacional e as<
pretenções dos Romanos, a vaidade e a subtileza dos philosophos, a política dos imperadores, emfim as calumnias dosr
herejes. Gonfirmão no entanto sua fé respondendo com suas
virtudes ás preoccupações populares, com victoriosas apologias e hábeis refutações aos sarcasmos e subtilezas dos phi-,
losophos, com a disciplina ecclesiastica e solemnes decisões
aos erros da heresia, e com o heroísmo do martyrio á força
e ao poder dos príncipes.
5." Período i.° (34—155). Entre os prophetas que havião
annnnciado a morte do Messias, muitos como Elias, Eliseu,
Isaias, havião sido também perseguidos. O divino fundador
do Christianismo havia prevenido a seus discípulos, que serião
tratados como seu mestre: desde que houve igreja, houve
perseguição.
Os apóstolos Pedro e João, são duas vezes citados e interrogados pelo Sanhedrin, e apesar do sábio Gamaliel que os
defende, condemnados a acoutes. O diacono Estevão teve
a honra de ser o primeiro que deu a vida pela verdade. Gamaliel e Nicodemo são expulsos da Synagoga, e muitos fieis
condemnados á morte; os mais dispersão-se, e o Christianismo parece anniquilado. Mas a fé espalha-se na Phenicia,
em Chypre, em Antiochia, em Edessa, e um ardente perseguidor , o pharisen Saulo, milagrosamente convertido,
torna-se o apóstolo da genlilidade. Pedro, que começou a
obra da conversão baptisando o cenluriflo Cornelio , funda
a sede palriarchal de Anliochia, onde os fieis trocão o seu
nome de Nazarenos pelo de Christãos: deixa depois em seu
lugar Evodio, e vai fixar sua sede em Roma.
Havendo os apóstolos fixado o symbolo, dividem entre
si a conquista do mundo, que emprehendem á custa de seu
sangue.
Em toda a parte acha o zelo dos Ghristãos, inimigos e
calumniadores, que o Sanhedrin tem-lhes suscitado em todas
as Synagogas; a perseguição communica-se. Para agradar
aos Judeus, Agrippa-Herodes manda dcgollar lago-maior,
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e prender Pedro; entre tonos mais furor excita Saulo que
se chamava Paulo , depois da conversão do proconsul desse
nome. Vendo-o protegido por seu titulo de cidadão Romano,
para saciar sua vingança, apedrcjao os Judeus lago-menor
(61). Não olhavão os pagãos esses attentados senão como
desavenças de Judeus, e nellas se não involvião; mas em
breve o paganismo alemorisou-se, fulminarão os imperadores edictos de perseguição, c a virgem Tecla foi condemnada em Iconio ao amphilheatro (*)
Primeira perseguição (64—68). Imputando aos Christãos
o incêndio de Roma, Nero manda prender Pedro e Paulo, e
promulga ediclaes contra a nova religião. Nas províncias e
cm Roma os fieis forão crucificados como escravos, ou cobertos de pelles de feras e cnlregues á voracidade dos cães,
ou envolvidos em maiorias inílainmavcis para servir, ardendo, de luzeiros aos jardins do monstro. Paulo foi degollado,
Pedro crucificado no Janiculo.
As perturbações do império , c o governo de Vespasiano
c Tito derão algum descanço aos Christãos; mas os edictos
de perseguição ficarão subsistindo, nenhum imperador og
revogou, e os supplicios não cessarão de lodo. Apollinario,
i.° bispo de Ravenna soíTreu tormenlos no tempo dos primeiros imperadores Flavios.
Segunda perseguição (gS). Foi talvez molivada por não
haverem querido os Christãos pagar a capitação idolatrica
para a reconstrucção do Capitólio. Inquieto da grandeza
promettida á linhagem de David, sabendo que havia Christãos dessa família, Domiciano mandou vir, e interrogou os
dous netos de Judas (**), Tranquillizou-os o pobreza em que
os vio; mas inflexível contra os Chrislãos, nem ao menos
poupou os que perlencião á sua família. Flavio Clemente,
seu primo, foi morto ao sahir do consulado; Flavia Domitilla, sua mulher, foi desterrada para Poncia. O cônsul
Acilio Glabriao morreu pela mesma causa, o apóstolo João
De ordioario só contão dez perseguições: seguindo essa opinião que

ru"u» erumpebat, non modo per judrcam, originem ejus m ali, sed perurbom etiam.
(**) Chamavão desposynes,{berdeiros do mestre) aos parentes de J. G. Mas
as prophecias estavão cumpridas, e a família de Juda confundjo-se com as
demais da Judea.
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foi mergulhado em azeite a ferver e desterrado para Palh-

mos.
Terceira perseguição (106). Uma ordem de Trajano contra
as sociedades secretas, deu novo pretexto á perseguição.
Flavia Domitilla, depois de ver degollados muitos dos seus
escravos, foi queimada em sua casa. Evarislo, 4-° successot
de Pedro, e Simeão, 2." bispo de Jerusalém, forão martyrisados: Ignacio, 5." bispo de Antiochia, foi interrogado
e condemnado pelo próprio Trajano, que o mandou a Roma
para ser devorado no amphithealro.
Vê-se em uma carta de Plínio (*) que foi geral a perseguição, e considerável o numero de Christãos. Trajano
ordenou emfim que não fossem mais perseguidos, continuan-r
do só a ser condemnados, quando conhecidos. Por toda a
parte surgião sedições, que só se applacavão com o supplicio
de alguns fieis.
6.° Em quanto procuravão os imperadores comprimir o
Chrislianismo, tratavão os sacerdotes e philosophos pagãos de
rebaixal-o, igualando sua divina aulhoridade com apparencias austeras, e especialmente com prestígios. Oppozerão-lhe
as suppostas curas feitas por Vespasiano no Egypto, e os
prestígios de Apollonio Thyancu, plúlosopho pythagorico ,
que se dava por enviado celeste, e rival dos apóstolos. Em
suas viagens havia aprendido com os Árabes Scenitas a lingoa
dos pássaros, havia galgado o Caucaso e visto no seu cume
as algemas de Prometheu, e nas colunas dos Brachmanes o
raio, com que linhão repellido os esforços de Baccho e de
Hercules. Procurava reunir os sectariosda idolatria , e imitando os Ghristãos., pretendia combatter a peste apedrejan^
•do um velho, cuja fôrma havia ella tomado: para impedir
os terremotos e diversos fiagellos, collocava nas cidades cegonhas do pedra, moscas de cobre, e outros que taes talismans. Desterrado de Roma por Nero e Domiciano, annnnciou elle em Epheso a morle deste ultimo, no momento
mesmo em que Stephano o feria. Não era ellc o único que
fazia milagres, igual emulação tinha-se generalisado entre
pagãos e Judeus.
7.° Outra espécie de inimigos, os herejes, cmpregavao o
(*) Cognitionibus de Cbristiaois interfui ounquam. Ideo néscio quid ei
quatenus aut puniri soleat aut quwri... »isa est mihi rés digna consultatinoe,
taaxime proptcr periclitantium numerum, Multi enim omuis aetatis omnis
ordinis, utriuíqne sexus, (Rin. 10 a 98)1

— 293 —
que haviao aprendido nas escolas dos sophistas em romper
a unidade Christã, que seus costumes deshonravao. Alexandria era então o centro da sciencia e da philosophia: todos
os systhemas tinhão representantes nessa cidade , e dahi se
espalhavão, variando ao infinito, por todo o Occidenle té á
África e á Gallia. Então formou-se essa tão celebre' e tão
incógnita sciencia da Cabala : gabavão-se os que possuião
seus mágicos segredos, de influir sobre a natureza inteira.
O fim commum de todos os philosophos era explicar a
creação do mundo e do homem, e a origem do mal; dahi
vierao quasi todas as heresias dos dous primeiros séculos.
Entre os homens imbuídos dessas idéas, que abraçarão o
Christianismo, muitos, menos satisfeitos da sublimidade e
perfeição de sua doutrina, do que importunados por seus
mystcrios, tratarão de explical-os, e derão como verdades
suas imaginações. Em duas classes dividiremos os heresiarchás, uns mais interessados em penetrar os segredos divinos do que em amoldar sua vida aos preceitos evangélicos, querião dobrar os dogmas á própria intelligencia, e
para defendel-os, alteravão-os com suas philosophícas explicações; forão os sectários da interpretação: houve poucos delles no i.° período j era então o principal caracter da heresia
affectar a inspiração divina. Os outros, emulos dos apóstolos,
declaravão-se enviados celestes, publicavão urna nova revelação, e sustentavão suas predicas com prestígios e momices; erão os sectários da inpiracão.
Hercgcs de interpretação. O orgulho e a superstição derão
origem a estas primeiras seitas. Já em Jerusalém nos últimos
tempos havia seitas de Phariscus, de Sadduceus e de Essenios. Dos Judeus conversos queria a maior parte conservar
a lei de Moyses: Cerintho, Judeu de Antiochia, excitou por
esse motivo uma divisão entre os fieis, e foi pelos apóstolos
excluído da communhão da igreja. Para adquirir sectários
deu-se elle por inspirado, e adoplou algumas idéas de Simão
Mágico. Pode no entanto ser elle considerado como o primeiro modelo desses novadores, que pretenderão fazer prevalescer suas opiniões contrarias ás tradições da igreja. Teve
por imitadores (82) os Nazarenos ou Ebionites e os Nicolaitas que se confundirão com os Gnosticos. Não deixarão seitas
Theobutis e Aquila.
Uereges de inspiração. Foi o pnmeiro Dositheu de Samaria, mágico cabalista» que se dava pelo Messias. Simão Ma-
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gico, o mais celebre de seus discípulos, excedeu ainda
ao mestre. Quiz comprar aos apóstolos o poder de communicar o Espirito Santo, e para vingar-se delles, declarouse omnipotente (54—62). De seu nome chamou-se simonia
o trafico das cousas santas.
Menandro (76), discípulo de Simfio, fez uma nova seita:
mais modesto do que seu mestre, elle só quiz ser o enviado
da virtude desconhecida. De sua escola sahirão Saturnino
(107), Basilides (*), Carpocrates e Prodico (i3o). Juntarão
todos fábulas e mysterios de sua invenção ás lições de Simão
e de Menandro. São conhecidos seus sectários pelo nome de
Docetes ou Gnosticos, dividem-se em uma multidão de seitas , de que são as mais notáveis as dos Cainitas, Ophitas,
Borboritas e Adamitas, nomes que designão a extravagância de suas crenças ou a depravação de seus costumes.
8." No entanto os Ghristãos desprezados, o altacados por
toda a parte, vúo progredindo; numerosas reuniões de fieis
formão-se no império. Pedro estabeleceu a primeira sede da
religião no centro da idolatria, em Roma. Os Athenienses •
tão disputadorcs, os Corinthios tão corruptos, abraçarão o j
Evangelho : a Syria e a Pérsia cedem á luz; Marcos, discir
pulo de Pedro, levou-a para Alexandria (6o). Brilha ella
igualmente no Occidenle. Todos a acolhem, especialmente
os pobres, que vem consolar; no entanto não lhe faltão homens opulentos e instruídos, taes como José de Arimathéa,
Gamaliel, Dionysio o areopagila, o proconsul Paulo, 09
cônsules Clemente e Glabrião, a virgem Tecla, alguns príncipes da Ásia, nobres Macedonios, e até pessoas do palácio
de Nero. Essas conversões não diminuem o desprezo, que
persegue aos Christãos, os novos conversos não conseguem
senão compartil-o. Taes são os penhores das conquistas da
igreja. Duas decisões solemnes, as epístolas dos apóstolos
e de seus discípulos 4 e os 4 evangelhos mantém a pureza da
doutrina contra as heresias. Só a paciência he opposta pelos
fieis ao furor da perseguição, e as suas esperanças vem-se
confirmadas pela ruína, que lhes fora annunciada de Jerusalém e da Synagoga, e pela dispersão dos Judeus.
(*} Basilides , tendo adoptado algumas idéas pythagoricas, julgava qu«
havia DOS unnicro» linma influencia a que Deos mesmo era «nbjtúto. O curso
do sol, em que residia a intelligencia productora,sendo da 365 dias, elle rettnio aí letra» grega» que davão es*e numero, e compõz a palavra «lira&as q»8
daria ter a maii poderosa influencia, e qu« gravada nas pedras com » iu»«do eol formo?» uíismans; iiud» foi mais comunnu 4o q«9 *4r«**»«
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CAPITULO XI.
PROGRESSO DA IGREJA,

2.° período (i35 — a5o). Os primeiros felizes resultados da
igreja só servem para multiplicar os obstáculos, irritando
as perlinazps preoccupações dos pagãos, o implacável ódio
dos Judeus, a vaidade dos soplustas, e a inquietação dos
imperadores.
l." A austeridade e a caridade dos Christãos, sua coragem e suas tristes prcdicções causão ao mesmo tempo admiração e horror ao povo romano, que olha o poder do império como ligado ao culto pagão, e vê em todas as calamidades publicas castigos celestes, provocados pelo Ghristianismo.
Os Judeus emfim submissos a seus destinos, não se unem
a seus vencedores senão para melhor perseguir os Christãos ,
e excitão essas sedições, que com o nome de assembléas populares, condemnão e assassinão os inimigos da idolatria.
Os Christãos queixão-sc emfim de tantas injustiças e crueldades. Já no primeiro período o bispo de Athenas, Quadrato, e depois Aristides, havião apresentado a Adriano
uma apologia. Justino apresentou onlra a Antonino, e os
dons imperadores responderão com rescriptos favoráveis
aos Christãos; mas Adriano, dado á magia, Antonino zeloso
adorador dos Deoses, provocarão, ou por si mesmos pronunciarão condemnações, e não reprimirão os motins, que freqüentes recomecavão durante as festas publicas. Então se
uma guerra recente, se a peste, a fome vinhão aílligir o império, se chuva excessiva, ou as desordens das estações havião arruinado as colheitas, se o Tybre inundava os campos,
se os não inundava o Nilo, o povo inteiro clamava furioso:
— Os Christãos ás feras.
a. 0 No século precedente sophistas havião altacado o
Ghristianismo para sustentarem seus créditos ; mas achavãose já desacreditados, suspeitos á authoridade imperial, e
escarnecidos por seus próprios discípulos. Luciano revelava
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ao publico sua vaidade, sua falsa sabedoria, e a fraude de
seus oráculos.
Os reinados de Adriano e Antonino reerguerão a philosopliia, apresentarão-se cm sua côrle os chefes das diversas
escolas, e educado com as máximas cstoicas, Marco Aur
relio deu aos philosophos honras c empregos. Tanta prosperidade não a podião elles conservar, senão mantendo-se
o paganismo , forão elles seus defensores, e auxiliarão a vontade dos príncipes, dirigindo-a contra o Christianismo. Estabelecerão por principies invariáveis , que não devia o vulgo
ser iniciado na sciencia philosophica, que todo o cidadão
devia conformar-se ao culto do estado. Celso e Crescente
o Cynico, inimigo pessoal de Justino, forao os mais encarniçados contra os Christãos. Reproduzirão as calumnias populares, accusando-os de devorar um menino em suas assembléas, de praticar magias, prohibidas pelas leis com
penas severas, c ao mesmo tempo alardeavão os prodígios
executados pelas Divindades. Todos os sophistas que sustentavão a velha mylhologia com astucias de magia, passavão por inspirados e amigos dos Deoscs. Marco Aurélio muitas vezes consultava ao Chaldcu Juliano e ao Egypcio Arnuphis: inventarão esses defensores do paganismo novas formas
de sacrifícios, de expiações, de iniciações, recommendarão
o culto de Mithras, e os oráculos de Trophonio e de Apollo.
Quarta perseguição (166—177). A segunda apologia de
Justino não commoveu Marco Aurélio, que detestava os
Christãos como philosopho, e os perseguio como tyranuo.
Essa perseguição, atlribuida aos conselhos de Frontonioe de
Crescente, foi marcada pelos martyrios de Ptolemeu e de
Justino. Em Smyrna os pagãos e judeus pedirão a morte de
Policarpo, doutor dos Christãos: como cslavâo concluídos
os combates de feras, gritavão—seja queimado — c apressados forão buscar lenha para a fogueira. No entanto havendo o príncipe sido levado pelos Marcomanos a um desfiladeiro, em que suas tropas desanimadas, apesar de suas
exhortações, de seus votos, de seus sacrifícios, iao largar
as armas, densas nuvens cobrirão o céo, copiosa chuva
refrescou os Romanos, em quanto uma tormenta, vento
impetuoso e raios dispersarão os Bárbaros espavoridos. Attribuirão os apologistas esse milagre ás orações da legião
melitina, appellidada a fulminante, toda composta de fieis» e
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um rescripto do imperador, favorável aos Ghristaos, foi o
o-alardao de tamanho serviço.
Recomeçou porém cm breve a perseguição. Então bastava a presença de um Christão para excitar sedições furiosas nas cidades. Precipitava-se o povo sobre elles, arrastava-os pelas ruas, saqueava suas casas. Taes forao as
violências, de que erãovictimas, que emLyao loapostasiarão;
mas essa defecção foi compensada pela coragem dos outros,
c pela multidão dos novos confessores. Os tormentos obrigavão os escravos a denunciarem seus senhores. O primeiro
bispo de Lyao, o veneravel Pothino, coberto de opprobrios
em seu interrogatório, expirou na cadeia, dous dias depois,
na idade de 90 annos. O díacono Santo e o neophyta Maturo
depois de, por duas vezes, haverem supportado a applicação
de barras de ferro em braza, forão entregues ás feras, e
depois sentados em uma cadeira de ferro igualmente em,
braza, e por fim degollados. Vettio Epagatho , primeiro senador das Gallias, indignado de tantas crueldades, offereceu^
se para defender a causa dos martyres; foi levado á cadeia
com o titulo de advogado dos Christãos. Todos os tormentos
tentados contra Blandina, escrava moça, fraca e delicada ,
solhe arrancarão estas palavras — Sou Christã; nós não
commettemos crimes. As feras do amphitheatro a respeitarão, novos tormentos aaguardavão : barbaramente açoutada,
sentada em uma cadeira de ferro em braza, envolvida em
uma rede para ser entregue a uma vacca brava, foi emfinj
degollada no meio dos clamores furiosos da plebe, que sua
paciência irritava.
3." Commodo c Pertinax deixarão algum descaaço aos
Christãos; no entanto o senador Apollonio, denunciado por
seu escravo, não defendeu impunemente no senado a causa
dos Christãos; foi degollado (189). No reinado de Severo, que
queria juntar á política dos Antoninos o despotismo militar ,
reassumirão os sophistas seu perdido credito; então apparecerão o doutor dos deuses , o sophista Antipater, aio de Caracalla , o cruel governador da Bithynia, Antiocho o cynico,
e Philostrato, que escreveu a vida de Apollonio Thyaneu, a pedido da imperatriz Julia.
Quinta perseguição (199-204). Um rescripto de Severo entregando ao prefeito de Roma os que se reunissem em assembléas illicitas, agitou todo o império. A celebração dos jogos seculares (202) fez recrescer a fanática crueldade dos pá-
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gãos. Em Alexandria poucos sacerdotes poderão, fugindo,
escapar ao algoz. O bispo Demetrio, obrigado a buscar asylo, incumbiu Origenes das funcções de catequista , e esse
menino de 17 annos sustentou a segunda igreja do mundo
contra o mais soberbo dos imperadores. Obrigado a occultar-se, muitas vezes descoberto, arrastado pelas ruas, entregue a tormentos, confessou animoso sua fé. Forão nessa
epocha os mais illustres martyres Saturnino, Felicidade e Perpetua em Carthago, o bispo Ireneu em Lyão, o papa Victor em
Roma, onde foi sempre mais calorosa a perseguição. |Vem a infância era poupada : o filho da ama de Caracalla , que era
Cbristão , foi sem compaixão açoutado , apezar de ter 7 annos. Se alguém queria justificar os fieis: —Tu também tens
cara de Christão, dizia o juiz ; — e era açoutado, e muitas
vezes condemnado á morte.
4.° No entanto não os podião convencer de crime algum;
e em quanto nos mais processos empregavão-se tormentos
para alcançar a confissão dos réos, nestes querião extorquirlhes uma negativa ! A innocencia e a união desses proscriptos, não menos do que sua coragem, excitava o euthusiasmo:
—Vede como se arnão !—dizião, e muitas vezes em quanto
os algozes atormentavao as viclimas, de entre os espectadores gritavão:—Eu também sou Christão ! Espantado de ver
o numero dos que se vinhão a si mesmos denunciar , o procônsul da Ásia , Antonino , exclamava: — Desgraçados ! se
quereis morrer, faltão-vos cordas ou precipícios! —Assim era
o sangue dos martyres semente de Christãos. Tertulliano publicou então sua apologia. Conhecendo a inutilidade dos supplicios, imaginarão outra casta de perseguição ; devião os
Christãos resgatar-se entregando suas fortunas, que erão divididas entre os magistrados, os soldados e os delatores. Caracalla , Macrino, Heliogabalo e Alexandre-Severo derão á
igreja uma paz precária, que durou 2^ annos. Este ultimo
príncipe, justo para com elles, deixou-lhes a liberdade de culIo , imitou-os em sua administração , publicando por cditaes
os nomes daquelles a quem queria confiar cargos importantes , e muitas vezes repetia essa máxima delles: —Não faças a
oulrem o que não queres que te facão.—Inspirava-lhes esses
sentimentos sua may Mammca, que desejou ler conferências
com Origenes; o imperador mandou-lhe uma escolta de honra , e Mamrnea o obrigou a ficar muito tempo cm sua companhia. Provão no entanto as estatuas de Orpheu c de Apolla-
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nio Thyaneu , que linha o príncipe em seu larario com as de
Abrahãoe Jesus Christo, qual era ainda o império da superstição pagãa , e quanta reputação tinha esse rival ridículo dos
apóstolos. Alexandre não revogou ediclo nenhum de pcrsc"•uição , c o cuidado com que Ulpiano reuniu em sua obra
°—Dos devores dos pro-consules—todos osrescriplos contrários aos Christãos prova que a toleroncia do príncipe nem
sempre era imitada nas províncias.
Sexta perseguição (235-238). Maximino fez-lhes pagar as
conspirações, que contra elle se formavão , as desgraças do
império,'e a proteccão, que lhes havia dado Alexandre. Os
bispos forSo as principaes victimas, os edifícios, em que rcunião-se os fieis, íbrão incendiados. Desde a morte do tyranno
té o reinado de Decio houve tregoas ao sofirimento. Origenes escreveu varias cartas a Philippe com generosa coragem.
Espalhou-se rumor que erão Christãos Philippe e seu filho :
o certo he que o imperador mostrou-se brando , reformou
os costumes, e tirou aos poetas o privilegio de fallar e escrever
impunemente.
5.° As heresias multiplicão-se, mas de dia cm dia mais se
dividem. Deixão a inspiração e buscão occullar-se com o nome de Christão , e assim reconhecem o predomínio da igreja.
Hereges de interpretação. A. eschola de Simão e de Menandro acabava de perder-se nas divisões dos novos Gnosticos
de Valentino (1^0) e do seus discípulos; outros porém,
abrião novas escholas de erros. Cerdon, vendo que a doutrina "-nostica encontrava grande embaraço, atribuindo a Deus
a existência do mal, estabeleceu dous princípios, independentes. A conseqüência desse systhema, como dos de todos os
herc°-es, era que o Messias não se tinha feito homem , ou que
não tinha senão tomado hum corpo fantástico. Marcion, discipulo de Cerdon , deu seu nome á seita.
Taciano amalgamou a doutrina deYalcntino, e de Marcion,
c de' sua eschola sahirão os Severianos, os Docetes ou Fantásticos, e Hermogenes que sustentou a eternidade da matéria.
NÓ quinto século desapparecerão, com os antigos systhcmas philosophicos , Iodas essas seitas.
Tinha no entanto até então sido sempre respeitada a divindade do Messias; mas o dogmatismo infrene fez desapparecer esse respeito. Theodplo de Bysancio, para desculpar
sua apostasia, mais animoso do que sensprcdecessores, negou
que Jesus Christo fosse Deus. Seus sectários liverâo o nome de
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Aloges : forão seus successores Artemas e Theodoto o Banqueiro, chefe dos Melchisedecheos.
Praxeas querendo combater a heresia de Theodoto, adoptou o erro contrario, e deu origem aos monarchicos ou Patropassios. Noeto desenvolvendo suas opiniões, fundou huma nova
eschola em que lhe succedeu Sabellio.
H cr egcs de inspiração. O Valentiniano Marco, seudiscipulo Colarbases , e o Marcionita Apelles, derão-se por inspirados , e communicavão a mulheres o dom da prophecia.
Montano fundou outra seita, e affirmava queeraoParacletOi
Apoiava-sc nas prophecias de duas prostitutas, Priscilla e Maximilla, que se lhe reunirão. Seus discípulos fundarão varias
seitas tão impudentes como ridículas.
6.° A fé continuava a disseminar-se pelas mais remotas
províncias. O papa Eleutherio mandou sacerdotes a Britania ; Panteno evangelisava o Oriente té as índias. A conversão dos sábios, dos ricos e poderosos foi a feição característica dessa epocha. Pela mor parte erão os apologistas philosophos, que professavao o Chrislianismo, e o sustentavão em
Talentes polemicas: Justino refutava o sophista judeu Tryphon , o orador Minucio Felix respondia aFrontonio ; emfim
com Ireneu , Hegesippo , Theophilo , Panteno, Clemente e
Origenes começou o século dos doutores. Vem-se desertas as
escholas de Platão , Pythagóras, Zenon e Epicuro : os que
não abração o Evangelho, reúnem-se a Plotino, fundador da
eschola eclectica ou Neoplatonica, epreparão novas aggressões, mas não poderão sustentar sua rivalidade.
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CAPITULO XII.
TIUUMPHO DA IGREJA.

lü'período (soo—3i5). Os idolatras estremecião ao ver
as victorias do Christianismo: no amphitheatro feroz multidão exclamava: — Não haverá mais christaos? Os leões
estão inúteis! — Os neoplatonicos herdarão todo o ódio dos
antigos sophistas: o poder imperial espanta-se da constância,
que hó opposta á suas crueldades, apezar da mais perfeita
submissão, julga-se ameaçado, quer defender-se a si e ao»
deoses: a perseguição começa de novo.
j*perseguição (a5o—a5a). Decio, que detestava os christãospor haverem elles sido favorecidos por Philippe, fez tão
violenta perseguição, que os excessos anteriores paredão
perfeita tolerância. Foi primeira victima o papa Fabiano, e
por t6 mezes impediu a vigilância dos magistrados que lhe
elegessem successor os fieis de Roma; mais pacientemente
soííreriu o imperador um competidor ao throno do que um
bispo, Novos e longos tormentos forão inventados. Um
exercito de algozes cançava-se, excitando dores agudissimas
em todas as partes do corpo das victimas, sem no entanto
mata-las. Muitos Christaos succumbirao, e vencidos, forão
sacrificar aos ídolos: possuião elles pela maior parte grandes
fortunas, que captivaváo suas virtudes. O titulo de Lapsi
castigou sua cobardia; muitos fugirão para os desertos, onde estabelecerão a vida monastica, martyrio mais duradouro, e não menos doloroso. Outros porém sustentarão a honra da resignação christã: Babylau de Antiochia, Alexandre
de Jerusalém, virgens, meninos, velhos, afrontarão os tormentos. Em Carthago o corpo dos martyres, feito uma
chaga, era exposto ásmordidellas das abelhas: em Alexandria queimavão-os a fogo lento; naThebaide mergnlhavãoos em mel, e depois cm azeite a ferver; na Syria punhão-os
em cima de grelhas abrazadas: crucificavão-os, apedreja*
vao-08. Tinha então Origenes 67 annos; ninguém foi com
mais encarnecimento perseguido; parecia que sua queda
devia 4er a mina total da igreja: lançado em hum calabow-
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ço, suspenso por uma gollilha de ferro, attado muitos dias
a num cavalete, nem ao menos lhe deixarão esperar um
supplicio, que lhe terminasse a existência.
Houve uma breve interrupção nestes furores: uma peste
terrível veio despovoar o império; recomeçou a perseguição.
O povo de Garthago clamou outra vez:—Cypriano aos
leões!— e o santo bispo salvou outra vez, fugindo, uma
vida t8o preciosa a seu rebanho.
8a perseguição (256 — 260). Valeriano deu três annos de
tranquillidade aos fieis, mas seu ministro Macrino, que os considerava como seus inimigos, alcançou um rescripto de perseguição. Gypriano foi degollado. Sacerdotes, virgens, um sem
numero de fieis, e 9 bispos forão trabalhar nas minas da Mauritânia, e da Numidia. Os papas Estevão e Xisto derão seu sangue, o diacono Lourenço foi posto cm cima de uma grelha ardenle. Em Utica Soo martyres forão envolvidos cm cal viva,
Denis e seus companheiros forão degollados em Lutecia.
Gallieno deu paz á Igreja, e tolerou o culto publico do
Christianismo, apezar de proteger os sophistas, e com particularidade Plotino, e Porphyrio. Plolino, chefe da eschola
eccletica de Ronía, tinha menos ódio do que emulação para
com os Christãos, cujas virtudes procurava igualar. Pediu
clle ao imperador que reerguesse uma cidade pequena da
Campania, para nella fundar uma colônia deneoplatonicos,
e regê-la pelos princípios desta seita: a indolência do príncipe, e os ciúmes dos cortezãos obstárão a execução de seu
projecto. Os sentimentos de Porphyrio, que devia succeder
a seu mestre (ü7o), annunciavão qual seria o espirito dessa
colônia.—Espantão-se, dizia elle, de ver Roma devastada
pela peste, quando Esculapio, e os outros Deuses já não tem
culto entre nós! Desde que Jesus Ghristo hé adorado , ninguém sente a publica assistência dos Deuses.
9" perseguição (275). Adoptou Aureliano contra os Ghristaos a política antiga : o papa Felix , c muitos outros fieis
merecerão a coroa do martyrio. Aureliano morreu pouco
depois, mas não forão exemplos de supplicios os 28 annos
que decorrerão té os edictos de Dioeleciano: não havendo
sido revogados os rescriptos de perseguição, bastava o querer
de um governador para impor supplicios aos Ghristaos.
3". Mas um mal não menos perigoso do que a perseguição
accommetlia os fieis: houve um scisma , o dos Novacianos,
cujos chefes fora» Felicíssimo, que contestou cm Garthago a

eleição de Cypriano, e Novato que oppôz o primeiro antipapa, Novaciano, ao santo papa Gornelio. Esses homens,
tão turbulentos como cobard.es, mostrárão-se em Roma os
mais severos contra os lapsos, c pretenderão reformar a
igreja, e por mais de um século perturbarão a Itália e a África. Uma heresia, mais funesta do que quantas havião apparecido, espalhou-se então no império. O escravo persiano,
Manes, annunciou-se como oParaclcto, como o senhor da
natureza: sua seita, organisada cm sociedade secreta,
occultava seus costumes infames com praticas e pretextos
austeros.
4a- Não crão porém menos rápidos os augmentos do
Ghristianismo. Os Godos, que devastavão a Ásia Menor, erão
convertidos por Eutychio, e outros captivos christãos; a
religião propagava-se na Germania : Melhodio respondia aos
escriptos de Porphyrio; Arnobio publicava suas discussões
com os pagãos, c seu discípulo Lactancio professava em Nicomedia. O palácio de Dioeleciano estava cheio de christãos,
erão chrislãos a imperatriz Prisca, c sua filha Valeria. As
igrejas não bastavão para a multidão dos íicis; templos mais
vastos se construião á vista do imperador. Por amor de seu
numero receiava o principc persegui-los: tentarão os sophistas um ultimo cxforço, prolegião-os Máximo e Galeria, Para
decidirem a Dioeleciano, os aruspices, consultando em sua
presença as entranhas das victimas, queixarão-se de que os
Christãos estavão perturbando o sacrifício ; o imperador
irritado ordenou a seus soldados, que sacrificassem. Antes
do decretar a perseguição, consultou elle o oráculo de Apollo de Mileto; respondeu este que os homens justos o impedião defallar, e o Summo-sacerdote declarou que os justos
erão os Christãos. Ao mesmo tempo publicavão-se dous
escriptos contra os Christãos, um assignado por um philosopho, outro por Hierocles, governador de Alexandria.
jo a perseguição (3o3—3i3). Dioeleciano , cujo reinado
hé chamado a era dos martyres, cedeu emfim ás altivas exigências deGalerio, e decidiu em um conselho de estí-do a
destruição do Christianismo, e das Escripluras. Em 23 de
fevereiro de 3o3, o prefeito do pretorio fez arrombar as portas da igreja de Nicomedia, queimar os livros santos, c demolir o edifício: no dia seguinte foi publicado o primeiro
edicto, ordenando que todas as igrejas fossem destruídas,
todas as. propriedades confiscadas, os livros dos Chrislãog
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entregues aos mogistrados, e queimados, as assembjéas
dissolvidas, sob pena de morte. Todo o Christao livre foi
declarado incapaz de exercer cargos públicos, todo o es»
cravo incapaz de adquirir a liberdade. Podião os juizes juU
gar suas causas sem ouvi-los. Outro edicto mandou prender
todos os bispos; outro obrigar todo o Christao a sacrificar.
Um fiel, cujo nome hé ignorado, rasgou o primeiro edicto i
prenderao-o, queimarão-o afogo lento, e elle oppunha Q
sorriso ao furor dos algozes. Tanta firmeza encheu Diocle»
ciano de espanto e de cólera: para mais irrita-lo, Galeria..
mandou duas vezes em i5 dias lançar fogo em seu palácio;
de Nicomedia , e attribuiu o crime á vingança dos Christaos,
Então não houve mais contemplações. As prisões encherão» t il
se de-bispos e sacerdotes, não houve mais lugar para os
criminosos. Altares forão erigidos diante dos tribunaes, os
accusados devifio nelles sacrificar, só assim tinhao a vida<
salva. Durou essa perseguição 10 annos. Valeria, e Prisca >
aposlatarão: muitos sacerdotes, e ainda bispos, entregarão
os livros santos, e desl'arte merecerão o ignominioso titulo
de traditores. No Egyplo houve fornadas diárias de 6o oi|;
'l oo Christãosj na Phrygia uma cidade toda povoada por
Christaos foi incendiada j o amphitheatro de Roma era a
Jiça dos fieis. A morte não satisfazia a sanha dos algozes, og; j
restos mutilados dos martyres ergo guardados para pasto das
aves de rapina, mas não era menos engenhoso o zelo dos
ChrjstSos para salvarem essas preciosas relíquias. Só a Gal~
lia, protegida por Constancio Ghloro, nada teve que soffrer j
nas mais províncias tanto sangue correu, que os imperadores
gaharao-se em duas inscripções de haverem abolido a reli»
gião e o nome dos Christãos.
No entanto Galerio e Máximo, inda depois da abdicação de>
Dioclecjano, acharão victimas que proscrever, e quando o
temor da morte obrigou Galerio a abrir as prisões, coragratl"
de pasmo virão os pagões reerguerem-se por toda a parto as
igrejas , e nas estradas e praças publicas milheiros doconfes»
sores, caminhando para a pátria cantando psalmos e ora~
ções.
5.° Maximino não havia annuido a esse edicto de Galerio
senão porque temia a Licinio ; desde porém que tratou com
esse competidor, prohibiu de novo os ajuntamentos dos fieis.
Emperrado nas superstições pagas, reunia elle em torno de si
philosophos e prophetas, que considerava como validos dos

Deuses, e de que fazia seus conselheiros íntimos , governadores de suas províncias. Persuadirão-lhe elks que a superioridade dos Christãos vinha de sua disciplina , e por isso
instituiu, á imitação da igreja,humnova systhema de governo.
Por toda a parte mandou reerguer os templos dos Deuses. Os
pontífices e sacrificadores das diversas divindades forao subjeitos á aulhoridadc de pontífices superiores, imitados dos
bispos, e dependentes dos graos-sacerdotes provinciaes ? ou
vice-gerentes do imperador , summo-palriarcha do Paganis^
mo. Foi escolhido esse novo corpo sacerdotal nas mais nobres
e opulentas famílias, e por sua influencia muitas cidades
mandarão deputações manifestar ao imperador o horror, que
consagravão aos Christãos. Novos rescriptos annunciarão á
igreja, depois de hum descanço de G mezcs, novas perseguições (512). Fingindo acreditar que todos havião voltado ao
culto pagRo, o tyranno prohibio.por clemência que se matassem publicamente os Christãos , achando que bastava mutilal-os e enfraquecel-os. Não satisfeito com essas crueldades»
quiz obrigar pela guerra os Armênios a proscreverem o Christianismo. A peste e a fome, que acompanharão sua derrota,
poderão patente a caridade fios opprimidos, Maximino, intimidado emfim pelas cartas de Constanlino , o reconhecendo
a invencível pertinácia dos perseguidos, publicou um rescripto de tolerância , e no entanto mandava ainda afogar secretamente os Christãos.
Maxencio tinha a principio mostrado favorecel-os para ga+
nliar seu apoio; certo porém da alliança de Maximino,linha
deixado de dissimular, e esses dons irmãos na malvadez perseguirão-os com igual furor. Pôde conjcctnrar-se o numero das
victimas pela barbaridade conhecida de Maxencio, e pelo numero dos lapsos, contra osquaesteve o papa Marcello de mostrar-se rigoroso. Esses cobardes juntarão á sua apostasia o
crime de sediciosa resistência ao papa.
Mas o momento do triuiapho havia chegado : o Chistianismo estava fundado sem o soccorrro dos homens, e apezar da
opposição de três séculos. A cruz, honrada pela constância
dos marlyres, pelas virtudes dos fieis, pelo geniq dos doutores, e pela sublime devoção da vida solitária, ia ser o estandarte do império. Na guerra contra Maxencio, Constantino , e seu exercito virão no céo uma cruz com a lenda —
Neste signal vencerás—e o imperador substituiu ás armas do
império o estandarte da cruz , não quiz ir ao Capitólio , e
abraçou publicamente o Christianismo,
39
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CAPITULO XIII.

JÍSTABEI.ESCIWENTO DA IGREJA.

' i.° Depois de sua victoria foi o primeiro cuidado de Constanlino conceder aos Chrislãos o exercício publico da religião,
c a restituição de seus bens. A m u i , a mulher , c a sogra do
imperador erao christãs; uma estatua do imperador foi
crecta no foro tendo na mão a cruz, c cmfim vencedor de
Maxirnino, publicou em 5i5 o famoso cdicto de Milão, pelo
qual livre emfim, O Christianismo começou a ser a religião roinana. Em 5ai concedeu elle á igreja o direito de receber
doações e legados, transferiu para o clero todos os privilégios, de que gozavão os sacerdotes pagãos, eximiu-o da jurisdicção dos tribunaes civis, deu aos templos Christãos o privilegio de asylos: o descanço publico dos domingos foi soIcmnimente proclamado.
Constantino sustentou firme suas determinações : cm seu
palácio, á sua mesa erao acceitos com honra os bispos, e especialmente o papa Mclchiades. Confiou ao christão Lactancio a educação de seu filho Crispo, c applicou-se em destruir
o paganismo, sem empregar violência. Ãpprovou e confirmou
tudo quanto a devoção inspirou a sua mui Helena para honra da religião. Aprinceza foi a Terra Sancta (3a6), destruiu
os templos e os ídolos de Júpiter, de Venus c de Adonis,
com que Adriano tinha maculado o Calvário c Bethleem ;
descobriu o scpulcro , e a cruz do Salvador , construiu a
igreja da resurreição , e fez recdificar Jerusalém.
2.° Resultados. A feliz influencia do Cbrislianismo tornouse sensível: seus preceitos de charidade , de humildade , de
castidade,restittiindo á natureza humana sua dignidade, começarão a purificar a moral, a corrigir a legislação e a crueldade dos costumes. Foruo abolidos os combates dos gladiadores , as execuções do amphilhealro e o supplicio da cruz ;
a sorte dos escravos , dos indigentes , dos prezos c dos enfermos (*) foi melhorada, a vida e a educação rcstituidas
(*) Havia em cada quarteirão de Roma uma dlaconia para a distribuição
das esmolas: erigirão-se oas priocipaes cidades hospitaes, cujo nome indica*
va-lhes o destino, forão entre outros Qrplianolropliium e
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aos meninos,aautboridade aos pais. Foi abrogada alei—Papia-Poppca—que subsistia impotente havia Ires séculos ; a
união conjugai tornou-se mais forte o os cazamentos mais
freqüentes: o poder do príncipe, mais respeitado, não degenerava em despotismo ; as artes e scicncias se reanimarão. No
entanto Constantino e seus successorcs, aléTheodosio, contrariarão muitas vezes com suas fraquezas , e suas prcoccupacõcs os bens, que podia causar o Chrjstianismo : todavia não
se tinha até então presenciado senão do um lado a tyrannia,
do outro a oppressão e o capliveiro: o Christianismo restiluindo ao homem sua igualdade moral, sua dignidade espiritual , tinha promulgado princípios invencíveis de civilisação.
5." Jcrarchia c disciplina. A igreja, livre de perseguições,
patenteou a ordem do seu governo , a sabedoria de sua legislação, que devião reformar a sociedade , e servir de modelo
aos governos civis. Suas duas bases inabaláveis forão a unidade de doutrina e a unidade de oulhoridade , a primeira
manifestada pela tradição constante e não inlerrupta, pelos
escriptos dos D. D. , pelas decisões dogmáticas, pelas variações , contradicções e confissões dos mesmos hereges; a segunda por sua gerarchia c sua disciplina.
Jcrarchia—Papas. J. C. dando a Simão o nome de Pedro
(Cephas), o havia escolhido para chefe do apostolado e fundador da igreja. Pedro estabeleceu sua sede em Roma, que
tornou-se o centro eterno da unidade calholica; seus successores , herdeiros de seu poder c primasia , forão os Lispos
ecumênicos, e em breve conservarão únicos o nome de
papas.
Bispos. Os apóstolos pozerão íi frente de cada igreja ou
sociedade de Christãos, estabelecida nas cidades principaes,
hum bispo , a quem communicavão , pela imposição das
mãos, a plenitude do sacerdócio para exercer suas funcções,
e transmittil-as, a quem conviesse. Todos iguaes pela santidade do caracter, forão desde a origem distinctos pela dignidade, c pela jurisdicção. Acima dos bispos ordinários achãose : 1° os patriarchas de Jerusalém , de Anliochia c Alexandria, que abrangem com sua vigilância todas as igrejas de huma região : no occidente o titulo de Primaz designou essa
authoridade. Podem igualmente ser incluídos nessa classe o
Catholico da Armênia e o da Scleucia; 2° os arcebispos ou
bispos motropolitas: os deEphcso , de Jíeraclea, de Gcsaria,

de Byzancio forão designados nos primeiros séculos pelo titulo particular de Cxarchas ecclesiasticos. Todos os bispos
forão eleitos pelo cloro e pelo povo.
Os padres ou antigos, miilistros de ordem inferior , assistiao com seus conselhos aos bispos, c descmpenhavao parte
de suas santas funcções: depriis dellcs os diaconos e subdiaconos revestidos também de caracter sagrado. Era seu principa1! emprego distribuir esmolas, e tratar dos pobres; O clero de ordens menores, comprchendendo os Porteiros, Êxorcistas', Leitores, e Acolytos, era escolhido pelo bispo, e nSo
tinha caracter sagrado.
Cardeaes. He attribuida sua instituição ao papa Evaristo :
deu elle esse nome aos padres, e diaconos, a quem incumbiu
o serviço regular do cada uma das parochias, em que dividiu
Roma. Foi ao depois uma dignidade honorífica; mas os
cardeaes da Itália tem sempre um titulo da freguezia, qiie
lembra sua primaria creaçao. Foi igualmente dividida em
fregnezias a igreja de Alexandria, regida cada uma por um
ecclesiâstico particular, que ao depois teve o nome de Cura ,
e de chorepiscopo quando tinha a seu cargo freguezias do
campo.
Jurisdicção espiritual e temporal. Os bispos, guardas, e
juizes da doutrina, c da disciplina conferem os sacramentos,
regulão as lestas, e ceremouias do culto, pronuncião excommunhões, 1 mas seguem os cânones das assembléas synodaes.
Administrão as rendas de sua igreja, tratao dos pobres, vigião os costumes, conciliao as desavenças. Dahy resultará
uma authoridade temporal nestes tempos, em que Os fieis
evitavão recorrer aos tribunaes pagãos. Constanlino confirmou e até ampliou essa jurisdicção temporal.
4.° Disciplina. Consistindo a santidade na pureza da doutrina, e dos costumes, a igreja trata de com sua disciplina
previnir qualquer alteração : não se limita a publicar dogmas,
mandamentos, e preceitos; tem concilies, instrucções, ceremonias sagradas para sustentar a fé; tem excommunhões
suspensões, penitencias publicas, para emendar, oU repelliroshereges e ospeccadores escandalosos, tem sacramentos, praticas pias, para por meio da graça facilitar os deveres
e as virtudes. O incessante culto externo obriga a não esqueber o culto interno.
Concilias. O primeiro foi o dos apóstolos, presidido por Pedro era Jerusalém , onçle abolirão as praticas judaicas. Ser-

viu de modelo essa assembléa a todos os concilies) que ao depois houve quer ecumênicos ou universaes , quer nacionaes,
quer provinciaes ousynodos. O primeiro concilio universal teve lugar no reinado de Constantino. Houve muitos concilies
particulares nos três séculos da perseguição , já para condemnar as heresias, já para confirmar ou estabelecer,regras:
suas decisões charn5o-se cânones.
Ccremonias e festas. Além do descanço do septimo dia consagrado a Deus , e que os Christãos fixarão no dia seguinte
ao sabbado dos Judeos, em memória da rcsurrecção do Sal-,
vador, estabeleceu a igreja festas solemnes , ou anniversarios da instituição dos mais importantes mysterios, como
Natal, Paschoa , Ascensão, Pentecostes, etc. Tinha então
lugar a collecta ou reunião dos fieis , no tempo das perseguições nas catacumbas ou cemitérios. Em honra de Deus,,
grande magnificência era desenvolvida: o sacrifício eucharistico era celebrado, e acompanhado de agapas , e de
cantos de psaltnos. A imagem da cruz, a do Salvador,
e as dos martyres forão sempre o principal ornato das cere monias christas.
Instrucções. A igreja instruía pelas predicas , pelas leituras , e pela catechesi. Chamavão-se catechesis as lições destinadas aos neophytas, que se distinguiao em calhechumenos, quando recebião os primeiros elementos da fé , e cm
competentes quando sedispunhão para o baptismo. Era costume da igreja de Roma mandar o neophyta, antes do baptismo, recitar em alta voz, de lugar eminente, e em publico,
huma profissão de fé.
Sacramentos. Nos primeiros tempos davão-se no mesmo
dia aos conversos, e aos filhos dos fieis, o baptismo , a eucharistia e a confirmação. O uso da coinmunhao era diário,
e o da penitencia freqüente , a quaresma, preparação para
a paschoa, foi sempre a principal epocha da confissão.
Castigos. A excommunhão, ou anathema, era empregado
contra os hereges e peccadores pertinazes, a suspensão
contra os bispos e presbyteros, de doutrina ou proceder reprehensiveis. A penitencia publica parece usada desde a origem do Christianismo; mas o fervor dos fieis, a indulgência
de S. Paulo para com o criminoso de Corintho , a de S. João
para com o capitão de ladrões, a que se concedia por inter»cessão dos martyres, indicao que era a principio pouco necessário o rigor. O numero c a riqueza dos conversos obrigarão
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ao depois a igreja a mostrar-se mais severa , foi mais longa e
ri
rigorosa
a penitencia publica ou canonica. Quando os erros
havião sido secretos, decidia o bispo , ou o penitenciário, depois de ouvir a confissão secreta, se devia o peccador ser sujeito a exomologesis ou confissão publica , tendo cuidado que
não houvesse escândalo para os fieis, nem perigo para o penitente. Decidida a exomologesis, o culpado, coberto de cinza , e
de cilicio, era excluído da igreja ou temporariamente, ouasvezes té a morte. Percorrido de ordinário quatro degraus depenitcncia: os chorosos (ílcntes) íicavão ás portas das igrejas implorando as orações dos fieis: os mais culpados, os invernantes
(hiemantes) não tinhão nem sequer licença de se abrigar nos.
páteos ou adros : os ouvintes (audienles) erão admittidos ás1,:,
instrucções, mas não entravão na nave dos templos, como os
catechumenos: os prostrados (prostrati) ficavfio de joelhos
assistindo os orações, que por clles rezavão os fieis: e emfim
os consistentes (consistentes) assistião a celebração dos mysterios , mas não commungavão. Na quinta feira saneia a solemne absolvição do bispo os reconciliava. A penitencia canonica só era imposta huma vez; mas os peccadores, que recahião só commungavão, quando se achavâo em perigo de
morte.
Praticas religiosas. O signal da cruz, a oração presidiao as
principaes acções de cada dia. Em certas epochas havia abstinência e jejum : a mais rigorosa abstinência era a xeropha- '
gia ; o jejum mais comprido o da quaresma.

ali

CAPITULO XIV.
FAMIUA FkAVUNA E VALENTINIANA- -DIVISÃO DEFINITIVA.
DA IGREJA.

i.° Logo depois da morte de Constanlino, huma facção
excitou o exercito a não soffrer que fosse o império dividido
entre os filhos e sobrinhos do imperador , e restituiu á solíladesca o direito de dispor do throno. Estavão ausentes os
príncipes; Constando, que primeiro chegou, promelteu a seus
primos salvar-lhes a vida ; forao no entanto mortos dous irmãos e sete sobrinhos deConstantino: Marcos, bispo de Arethusa , salvou Gallo e Juliano.
Os três Césares, reunidos, repartem entre si o império , e
consentem que o senado romano lhes dê o titulo de augustos. Constanlino H leve as províncias, que governara seu avô:
Constando a Thracia e o Oriente, Constante a Itália o Illyria Occidental e a África.
A guerra rebenta no Orienle; Sapor II, rei da Pérsia, attaca a Mesopotemia, vence-o oito vezes o imperador Constancio;
mas vendo invadidos seus estados pelos Massagetas , assigna
huma trégua.
2." Descontente de seu quinhão , Constantino II attaca
Constante, e morre n'umacilada (34o), Conslanle, que nada quer ceder a Constancio das províncias, que por morte de
seu irmão lhe cabem, tyrannisa os Gualezes, provoca a revolta de Magnencio , chefe dos Jovianos e dos Hercúleos ;
foge, he apanhado e morto perlo dos Pyreneos (55o). O rebelde toma a purpura , apoiado por urna facção de Illustres, a cuja frente eslava Marcellino, comes largitiarum , inimigo secreto da familia imperial. Esse exemplo excita a ambição de Velranion, commandanle da lllyria, e a indignação
de Nepociano sobrinho de Constantino. Ambos declarão-se
imperadores ; o primeiro, authorisado por Conslanlina, viuva de Annibaliano , liga-se com Magnencio ; o segundo quiz
sublrahir o império a hum bárbaro (35o), illudindo com negociações a Vetranion: Constancio seduziu seus soldados e o
tez cahir, ao tempo mesmo em que Marcelliao tomava Roma
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e mandava matar Ncpociano , e seus partidistas. O imperador, corajoso nos combates , era de hum caracter fraco; ea.
contrando-se na Pannonia com o terrível Magnencio , solicitou hum tratado de paz e de partilha , recebeu ordem de
despir a purpura, e obrigado por esse modo a combater ,
ganhou a batalha de Mursa : Magnencio, geralmente detestado, não teve recurso senão matár-se pára evitar a vingança de seu inimigo, que recahiu toda sobre seus partidistas.
5.° Constando linha chamado para sua corte seu primo
Gallo, a quem, com a mão de Gonstantina, deu o mando de
Oriente. Com tão inesperada ventura apparecêrao os viciei''
de Gallo e a ambição de sua mulher. A inquietação, que causava a Conslancio a tyrannia, que desenvolvião, cresceu con^
o assassinio do prefeito Domiciano e do questor Moucio ,
mandados reformar a administração do Oriente. No entanto
não ousou Gallo declarar-se independente, e illudido pela dissimulação do imperador, foi a Istria onde immediatamente
prenderao-o, julgarão-o e degollarão-o. O joven Juliano foi
objecto da mais severa vigilância; devia porém em breve suceeder a seu irmão e vingal-o: Constando, sentindo-se incapaz
de governar só, deixou-se persuadir pela imperatriz Eusebia , creou-o César (355), deu-lhe sua irmãa Helena e~a f
província da Gallia.
Constancio não tendo outra occupação, que nSo fosse pepturbar a igreja, dominado pela adulação e pelas intrigas de
seus validos e eunuchos, que desanimavao ou sacrificavao
todos os homens úteis, havia ido receber em Roma as co*roas de ouro , e os elogios offerecidos ao Senhor do mundo,
quando uma invasão de bárbaros o chamou ao Danúbio;
vencedor, elle regulou com hábil generosidade a sorte dos
vencidos Sarmatas e Quados.
4." Haviao os dous monarchas da Ásia e da Europa terminado suas guerras contra os invasores, quando Constancio
recebeu uma carta de Sapor, em que este, tomando o titulo
do irmão do sol e da lua, e memorando as pretenções dos artligos reis da Pérsia, exigia a cessão da Armênia e da Mesopotamia. A guerra rebentou; mas Sapor enfraquece -se sitiando varias praças, que toma, e volta para seus estados. Só
teve Constancio de luclar contra Juliano, que se havia sublevado.
Este príncipe havia adquirido por suas victorias contra os

Francos immensa popularidade e affcição do exercito. Suai
armas tinhão protegido e pacificado a Gallia e a Britania. Em
seus quartéis de inverno, que de ordinário passava em £,utecia , Juliano fazia reedificar as cidades pelas mãos. daquelles
mesmos que as havião destruído , e reaniiqou a agricultura
e as artes.
5." Os cortezãos do Oriente não se contentarão mais com
mofar da simplicidade aífeclada daquclle a quem chamavão o selvagem cabelludo, o macaco vestido de purpura,
e exagerando sua gloria decidirão o imperador a pedir ao
Cezar tropas auxiliarcs, para a guerra contra os Persas.
Juliano pareceu querer obedecer, c ao mesmo tempo renunciar á purpura. Seus soldados porém que não havião
sentado praça, senão com condição de n5o passarem os
Alpes, e os Gaulezes, que se viao entregues indefesos ás
invasões dos Germanos, murmurarão; um libollo, adrede
espalhado pelos tribunos, excitou o descontentamento; uma
revolta rebentou: Juliano recebeu o titulo de Augusto,
como SBo havia annunciado um sonho, ou para obedecer
á vontade da Júpiter, que se lhe tinha manifestado. Então
negociou elle com Constancio a partilha do império , e
promulgando uma amnistia, augmentou seu exercito com
os partidistas de Magnencio, que vivião de latrocínio.
Acabavao de expirar Helena e a imperatriz Euzebia, cuja
ternura para com Juliano havia desarmado a Constancio;
já nem um laço prendia os dous rivaes. Juliano faz publica sua apostasia, c resolve attacar seu primo; marcha
secretamente, e já está na Illyria, quando no Oriente se
soube que tinha sahido da Gallia. Gonstaneio prepara contra
elle plano igual ao que havia dado cabo de Magnencio,
morre porém antes de cxccula-lo, e deixa-o designado para
seu successor.
G." Juliano apóstata, senhor do império na idade'de acj
annos, quiz mostrar-se um philosopho no throno. Mais soberbo de sua barba intensa do que Constancio de sua pedraria , fez succcder ao fausto, e molleza de seu predeccssor uma simplicidade cynica. Assim diminuio os impostos e talvez que, por orgulho, fizesse elíe a felicidade de seus
subditos, se não fosse seu ódio contra o Chrislianismo, e
contra os partidistas dos últimos principes. Culpados ou
innocenlcs, todos os ministros de Conslancio, todos os. sen.s
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validos forao comdemnados á moiie por urn tribunal especial , estabelecido em Chalcedonia.
Juliano ostentava desprezar o despotismo oriental, e venerar as instituições democráticas; todavia não deixou de
conservar a authoridade absoluta, nem abolio o titulo de
dominus: a adulacão dos cortezãos não fez senfio mudar
de linguagem, e hábitos.
O príncipe não aspirava só a gloria de sábio, queria também a de conquistador; ás proposições de Sapor respondeu
que ir-lhe-ia pessoalmente dar resposta na capital da Pérsia,
Feliz no começo da expedição, assignalou-se tomandqi
varias praças, e teria dado fim ao império da Pérsia só
lhe não houvessem faltado os socorros da Armênia, que os não
qtiiz dar a um príncipe apóstata o rei christão desse paiz.
Jlludido por um falso transfuga persiano, o imperador, cm ,:
quanto meditava a conquista da ludia, á mingua de mau*
timentos, vio-se obrigado a retirar-se. Sapor então o altaca,
« he vencido; mas n'uma segunda victoria Juliano fica mortalmente ferido. O imperador não deixa designado seu sue- ,
cessor; Sallustio, prefeito do Oriente recusa o throno; a
voz de alguns soldados o dá ao primeiro dos protectores,
Joviano.
Joviano na posição difficil em que no Oriente se achava, l
receiando perturbações do Occidente, onde seu sogro havia '
sido assassinado, assignou uma paz avilladora , em quo
cedeu as 5 províncias transligritanas, i5 praças, e a primazia da Armênia e da Ibéria. Foi a primeira cessão de
território, que assignarão os Romanos ; era uma confissão
publica de decadência e de fraqueza. Joviano morreu dahy
a (S mezes na Bethiiiia. (564).
7." Valentiano I. O perigo do império inspirou ao exercito a,escolha unanime desse guerreiro, que associou a sou
poder seu irmão Valente, cedendo-lhe a prefeitura do
Oriente. Desde então ficou o império definitivamente dividido.
r
Procopio, parente de Juliano, faz-se accalamar em Constanlinopla; sua lyrannia o torna odioso; Valente o vence*
e manda degolar. Os Visigodos, que o havião auxiliado, são
igualmente desbaratados pelo imperador , que os expelle
do território do império, fixando-lhes duas únicas cidades
na fronteira, em que poderão vir negociar.

Ao depois restabelece na Armênia c Ibéria a influencia
romana, e obriga a Sapor a assignar tregoas.
Os Ilunos da Tartaria derigem-se para o Occidente ,
subjugao os Alanos e Ostrogodos. Os Visigodos, atemorisados, pedem e alcanção do imperador um estabelecimento
na Thracia, mas a cruel avareza de Lupicino os leva á
revolta; ganhão duas batalhas aos generaes de Valente,
vencem-o pessoalmente, e malão-o perto de Adrianopolis.
(5 78).
Valentiniano subjugava no Occidente, com mais felicidade
e energia, os Pictos, Saxonios, e Allemães: sua actividade
creava para protcccão das cidades os defensores; em quanto
fortificava o Rheno, e o Danúbio, mandava á África o
conde Theodosio castigar um usurpador, e repellia o joven Theodosio uma invasão de Sarmatas, c Quados. Valentiano quiz domar esses povos, talando seu território, e
morreu depois de o haver conseguido (576)
8." Graciano seu filho mais velho, de idade de 17 annos,
acclamado Augusto logo na infância, foi sen successor; mas
o exercito da Pannonia proclamou seu irmão Valentiniano
II Graciano n5o se lhe quiz oppor, e deu-lhe a Itália, c
a Illyria. Chamado em soccorro de Valente, tem primeiro de
vencer os Allemües, he então informado da morte de Valente,
das devastações dos Visigodos na Thracia, e manda para reprimil-os o joven Theodosio, cujo pai havia sido sacrificado
ás desconfianças de Valente. Depois de uma victoria, associado ao império por Graciano, Theodosio dirigio habilmente a guerra contra os Visigodos. Sua generosidade para
• com o cheio dellcs, expulso por uma facção, acabou de
subjugar esses bárbaros, que tornarão-se úteis defensores
da fronteira do Danúbio: sua reputação fez com que Sapor
III desejasse a alliança dos Romanos, e assignasse um tratado de paz (579) que muito tempo subsistiu.
9.° Era mister uma administração vigorosa, como a de
Theodosio, para obstar á dissolução do império, exhausto
pela fome, e pelos impostos, agitado pelas sedicõos, pelos furores dos Arianos, c descontentamento dos pagãos.
Graciano, menos enérgico, não pôde sustentar-se : Máximo
que governava a Gram-Bretanha sublevou-se, passou á
Gallia, seduzio as legiões de Lutecia, e fez assassinar Graciano, que fugia. Theodosio reconheceu o usurpador sob
condicção que não inquietaria elle a Valentiniano II. Mas
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pouco depois, pretextando a perseguição que contra os.
(Jatholicos exercia a imperatriz Justina, may desse príncipe ,*'elle invade a Itália, Theodosio o vence na Pannonia, prende-o e mata-o em Aquilea.
Q joven Valentiniano parecia tomar a Theodosio por modelo; havia elle terminado vantajosamente uma expedição contra os Francos, quando morreu assassinado em Vienna
pelo Franco Arbogasto, que deu o throno ao rhetorico Eugênio , secretario do príncipe (690). Theodosio dissimulou
sua indignação, mas 3 annos depois uma batalha, que durou
dous dias, perto de Aquilea, obrigou Arbogasto a matar-se, e
entregou Eugênio ao supplicio (294). Theodosio morreu no
anno seguinte, deixando o império dividido entre seus dous
filhos Arcadio, e Honorio debaixo da tutela do Godo Ruffino, e do vândalo Stilicon.
Havia esse príncipe empregado os últimos recursos do
império, e não tinha conseguido defendel-o, senão exhaurindo-o: o povo estava esmagado sob o pezo dos impostos:
não havia mais Romanos: os bárbaros occupavao empregos e
dignidades, bem como compunhao o exercito; só lhes restava desmembrar o território.
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CAPÍTULO XV.

,

A IGREJA DEBAIXO DOS PRIMEIROS IMPERADORES CHRISTAÕS.

Apezar de seu triumpho, deve a igreja neste mundo ser
sempre militante; tem de recear agora, as fraquezas, o
paixões de um sem numero de Christãos, antes arrastados,
do qae convertidos, A idolatria , que só tem o recurso dos
sophistas, observa as perturbações do Ghrislianismo, de
qncm espera definitivo triumpho.' Os Judeus achão-se sempre promptos a unir-se aos pagaos e aos hereges para perseguirem o inimigo commum.
I. 4-° período (3i5 Sgõ). Arianismo. Quasi ao mesmo tempo dous scismas, nascidos da mesma causa, tinhao produzido,
durante a ultima perseguição, duas heresias no Egypto c na
África, a dos Donatislas (*), e a dos Arianos. Resistirão os
primeiros ás decisões dos synodos de Roma , e de Aries, e a
um edicto imperial; mas seus excessos só a África aíHigirSo;
em quanto Ario perturbou todo o mundo Christão. Esse ambicioso sacerdote de Alexandria, não tendo podido succeder
ao patriarcha Achillas, que sua hypocrisia havia illudido,
pronunciou-se abertamente contra o novo patriarcha Alexandre. Ousou dar-se por defensor da fé, negando a divindade do Verbo, teve por apoio no Egypto o partido de
Melecio, e na corte os dous Eusebios de Nicomedia e de
Cesarea, prelados ambiciosos (São). Combateü-se com escriptos, e circulares: para dar popularidade á sua doutrina, Ario a expoz n'um poema indecente intitulado Thalla,
Gonstântino favoreceu a começo o heresiarcha; porém ao
depois, de accordo com e popa Sylvestre, convocou o i.°
concilio ecumênico de Nicea (5a5). Não podendo por amor
de sua idade ir presidil-o, Sylvestre mandou em seu lugar
Osio, bispo de Gordova, que com os presbyteros Vicente,
e Vitonio presidirão a assembléa: 3i8 bispos comparecerão,
e o diacono Atbanasio, confundindo as subtilesas de Ario,
C") Deu o seu nome a esta seita o bispo Donato, que censurava a indulgência com que tratava o bispo de Cartuago aos traditortw. Essa seita entregou-se a horríveis furores.
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attrahiu a attenção, e o ódio do partido; a heresia foi anathematisada, e a crença da igreja authentieada em uma forrnnla, que teve o nome de symbolo de Nicea (*) , que os
Arianos mesmos, para evitarem o desterro, tiverão de assignar.
O papa confirmou solemnemente essa decisão , sendo para
isso rogado pela carta synodal dos padres do concilio. Ario
foi desterrado pelo imperador para a Illyria, depois de
haver abjurado.
2." Os Eusebios dissimularão então , e mudarão de marcha, mostrarão-se os mais zelosos pela paz c pela orthodoxia: temem que, sob pretexto de combater uma heresia
que já n5o existe, não se faça renascer a heresia opposta
a de Sabellio, aíFastando-se do texto dos padres, e expecialmente de Origenes. De novo illudido, Constantino promulga uma lei contra as antigas seitas (33s), eenriquece osEusebios com seus despojes. Assim a seita continua substituinclo-sc ao nome de Ario o de Origenes, e ao de Arianos
o de Eusebianos; a calumnia persegue os mais firmes defensores da fé; em seus conciliabulos depõem elles Eustalhes, patriarcha deAnliochia, muitos bispos, e Athanasio, successor de Alexandre. Reuni, diz esse intrépido patriarcha a Constantino, um concilio que se não veja tyrannisado por soldados, e por um conde: e o imperador
respondeu-lhe desterrando-o. Então derramão-se, c cspaIhao-se os escriptos dê Origenes, insinua-se que mais
respeitável he a sua aulhoridade do que a do symbolo de
Nicea. Ario acha-se rchabilitado: e munidos de uma ordem
imperial, preparão-se os Eusebianos para reeebel-o na igreja
de Constantinopla, quando uma morte repentina e inesperada leva o heresiarcha, c impede seu triumpho (536). No
anno seguinte, gravemente enfermo, Constantino, reconhece
seus erros, recebe obaptismo, e antes de morrer chama do
desterro Athanasio, c outros banidos. Mas Eusebio de Nicomedia, por intermédio do eunucho Eusebio, e da irn(*) Para melhor determinar o ponto de doutrina atacado, os padres do
concilio adoptárão uina palavra, que lhes foi indicada pela aversão mesmo
dos hereges, reconhecerão que o filho era consubstanciai ao pai. — Hoc
vcrbum ( 0 { } . O O U f f l O V ) posuerunt paires, quod viderunt advsrsariis esse
fonnidini, ul, Ifuiquauí evaginato ab ipsis gíadio, ípsum nefanda; caput boeroeeos atnputarent— diz Santo Ambrosio.
Determinou-se neste concilio que fosse a páscoa celebrada no domingo
im media to ao 14° dia lunar do equinoxio de primavera, segundo o áureo
«velo. Km ti m escrevGrão-se 20 cânones de disciplina.
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pcratrizEusebia, seduz Constancio. Os eunuchos, cujo domínio começa, querem governar a igreja c o estado; a mania de
discutir communica-se da corte para o povo. O papa Júlio justifica os accusados pelos Eusebianos, e condemna a estes, que
affrontao sua censura, expellem de novo Paulo, successor
de Alexandre, e obrigão Athanasio a fugir para o deserto.
O conciliabulo de Antiochia transfere Eusebio de Nicomedia
para Constantinopla, e collocão outro intruso, Gregorio de
Cappadocia, em Alexandria. Então a decisão do concilio de
Sarrlica, livremente reunido (S/iy) sob a protecção de Constante , e o tom ameaçador do príncipe, inlimidão Constancio,
e reslabelescem a ordem no Oriente. Aos dous Eusebios
tem succedido Acacio cm Cesarea, e Macedonio cm Constantihçpla, cujo bispo hé levado para a Armênia, e assassinado. Valente, bispo de Mursa , que pretende haver prophetisado a derrota de Magncnciò, acaba do seduzir Constaneio; o arianismo exlciide-se no Occidcnte. Os conciliabulos de Aries, e de Milão condemnao de novo Alhanasio.
Osio do Cordova, levado debaixo de prisão para Sirnio,
lie coagido pelos tormentos a assignar o symbolo dos hereges de Sirnio; mas apezar de sua avançada idade não
se dobra a condemnar Athanasio. O papa Liberio, levado
para Berea, cede aos supplicios, e á hypocrisia dos Arianos;
de volta porem para Roma, elle repara esse momento de
fraqueza, excommungaado os hereges (558).
3.° No entanto acha-se dividida a liga ariana: herdeiro
da política astuciosa dos Eusebios, Acacio quer continuar
a encobrir sob appareucias catholicas o arianismo; mas
largão a mascara Eudoxio, patriarcha inlruso de Anliochia ,
c o diacono Àecio. Basilio de Aucyra, á frente dos Semiarianos (*) lhes declarou a guerra, c contra elles | revenio
Constancio (558). Em Seleucia, e cm Arimino , reúnemse conciliabulos para harmonisar as duas seitas: a resistência
de Basilio faz romper o primeiro: Acacio protege Aecio, e
se não pôde okstar que o imperador o condemne, desacredita
os cheles dos semi-Arianos.
Ein Arimino a violência, e o artificio obrigão /joo bispos
a approvarem a heresia. Liberio porém annulla seus actos,
(*) Oi semi-ariaaos reconhecião o filho semelhante ao pai (cp.CíOUfftav)
Aeoio rejeitava essa opinião; e d'ahi chamarão-se seus sectários Anomeanos
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e he de novo expulso de Roma; Gaudcncio bispo de Arímino, c muitos prelados são assassinados, outros desterrados.
O conciabulo de Antiochia adopta uma nova formula; er^
já a 15a dos Arianos. Os semi-Arianos formão uma nova
heresia, que negando a divindade do Espirito Santo , tonifi
o nome de Pneumatomachos.
O reinado de Juliano interrompe essa guerra civil, mas
entrega a igreja á vingança dos sophistas, e dos idolatras.
4." Restauração do Paganismo. Grcgorio Nazianzeno, condiscipulo de Juliano na cschola do Alhcnas, havia peneirado
a dissimulação, e fanatismo desse p r í n c i p e , que realizou
N
os temores dos Christâos, e as esperanças dos pagãos.
O paganismo estava abatido, mas não destruído, Constantino havia derribado muitos templos, valhacoutos de vícios c superstições, não havia celebrado os jogos seculares,
e prohibira aos arnspiccs, que no interior das casas particulares, se entregassem a praticas idolatricas. Constando, mais
animoso, mandou tirar do senado de Roma o altar daVicto,
ria. Tolerarão ambos no entanto os sacrifícios públicos. Os
sophistas, vencidos, rnas independentes, forcejavão por perpetuar-se ; Libanio e Ecebolio brilhavão por sua eloqüência cm
Constanlinopla, em quanto a escola do Plotino e do Porfirio,
continuada por Jamblico, se acanloava na Ásia menor.
O orgulho de Juliano, sua paixão exclusiva pelas letras e
philosophia gregas, o captiveito em que vivera, seu ódio contra Conslancio, algoz de sua família, iuspiràrão-lhc aversão
para esse Christianismo, que havia protegido sua infância.
Discípulo 6 mezcs de Ecebolio, tornou-se mais ardente ainda
em sua predilecção para os philosophos antigos ; admitlido
á escola dos successores de Jamblico, seduzido por suas adulações e pelos artifícios da tlieurgia, foi iniciado em seus mys*turios nas cavernas de Epheso e de Eleusis, e julgou-se destinado pelos Deoses a reerguer seu culto. Por espaço de 10
• annos dissimulou sua apostasia.
Apenas no tbrono, mostrou não querer reinar senão para
vingar a humilhação, que havia soffrido o paganismo; loda'via affcctava tolerância , fez cessar o desterro dos bispos orthodoxos e hereges, e deixou a todos plena liberdade. Atlacava-os porém por meio de seducções, de libellos, de escar^
neos e de vexações indirectas: não bastando esses meios, excitou uma perseguição, c contentou-se com censurar, apparentemente, o zelo excessivo dos adoradores dos Deoses.

i.° Fez vir de toda a parte rhetoricos, poetas e sophistas:
nSo se virão mais na corte senão barbas compridas. Todo o
imperial favor era dado aos mais hábeis mágicos, que todos
poríiavão em enriquecer e protestar que erão desinteressados. Restaurou os templos e festas do paganismo, reergueu
o altar da Victoria cm Roma, e reassumiu o titulo de gramponlifice.
2.° Para esteiar as ridículas cercmonias, que restaurou,
tentou fazer uma nova religião, a que chamou Ilclienismo,
em que muito imitou o Christianismo.
3." Quiz que todos os chefes de seitas disputassem em sua
presença para desacreditar os christãos, divulgando suas divisões ; não os tratava senão do Galileus, e perseguia-os com
suas ironias e seus desprezos.
4-° Comprou a apostasia do exercito, c artificioso applicou-sc a alcançar dos fieis alguma mostra involuntária de
adhesão á idolatria.
5.° Invejosos dos talentos dos D. D. da igreja, obtiverão
os sophislas que prohibissc aos fieis o ensino daslelras; então Victorino e Prohcrcsio feixárão suas escolas.
G.° Confiscou os bens das Igrejas, e ordenou que aexpcnsãs suas reparassem os christãos os templos dos Deoses. Então motins populares perturbarão as provinciaS. Marcos, bispo de Arethusa, que havia salvado a vida de Juliano, soffren
cruéis tormentos. Renova-se para a Igrcj a a gloria do martyrio.
Catholicos e Arianos todos erão sacrificados. Juliano não reprimia essas sanguinolentas desordens, e até desterrou A th a •
nasio por haver feito algumas conversões, e ordenou secretamente; que o matassem. Irritado da destruição do único
templo pagão, que havia cm Gesarea de Cappadocia, saqueou
as igrejas, atormentou os fieis, impôz-lhcs pesado tributo,
e fez sentar praça na milícia, desprcsada, do governador da
província a todos os clérigos.
Castigou pelo mesmo modo os habitantes de Antiochia, e
em resposta a seus sarcasmos compoz a satyra do Misopogon. Fez inda mais: para convencer de falsa a religião mandou reconstruir o templo de Jerusalém. Mas um prodígio
íiuthenticado por Ammiano Marcollino, .e pelos autores ecclesiasticos, pô'z obstáculo a essa tentativa (*), e confundiu o
(*) Metuendi globi ílammarum prope fundamenta, crebris assultibus
erumpentes^ecêrelocuii^exustisaliquoties operantibus,inaccesáuu>; houque
niado eleiítsnto destraatius tepelleiite; ccssavit increptmn. Arnin, Maíesl.
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imperador. Sua morte libertou os christãos do receio de suas
vinganças.
Nesse tempo iguaes perseguições e suppliclos soffrião os
Christãos da Pérsia e os que vivião entre os Godos.
5." Arianismo (364—4 o0 )- A tolerância apparente de Juliano havia ao menos tirado hum apoio á heresia, combatida
pelo zelo dos Atbanasios e dos Hilários. O reinado de Joviano não pôde consolidar a paz. Valente foi hum fogoso Ariano, e expulsou de novo os bispos catholicos. O descontentamento de Alexandria o obrigou a restituir-lhe Athanasio ; a
intrepidez de Bazilio, arcebispo de Cesarea da Cappurlocia,
o fez dobrar; mandou-lhe o prefeito Modesto para fazer-lhe
promessas e ameaças. A tudo mostrou-se Bazilio insensível:
— «Quem nadapossue, disse, não teme a coníiscação. Seudoine mdifterentes todos os lugares , como recearei o desterro?
Na cadêa serei rrftiis feliz do que na corte o são os validos de Valente; a morte mesma hé-me um bem, pois reunir-me ha ao Senhor. » —Surprehendido exclamou Modesto, que ninguém lhe
havia fallado por esse modo. —He que nunca, respondeu Bazilio, fallastes com um bispo. — Valente não o incommodou, mas na sé de Gonstantinopla manteve um Ariano, e
mandou afogar 8o catholicos, que lhe levavSo uma representação sobre esse assumpto, derramou na Syria o sangue
dos fieis, e por sua ordem viu-se, quando morreu Athanasio,
o pagão Palladio, governador da província, unido aos Arianos
e Judeus, dar o bispado de Alexandria ao Ariano Lúcio,
caro a serapls.
No Occifientc, a firmeza de Valentiniano I e do Graciano,
ajudou o zelo do papa Damasio c do arcebispo de Milão, Ambrosio. O arianismo, e todas as seitas, forão de novo condem
nadas, no segundo concilio ecumênico, reunido em Constantinopla, por ordem de Theodosio, a convite' do papa. No
entanto teve ainda o imperador que reprimir duas revoltas de
Arianos. A ingrata e imperiosa Justiua, na menorídade de
seu filho Valentiniano II, compromeltcu em favor dellessua
autoridade contra a invencível paciência de Ambrosio : no
tempo do fraco Arcadio, buscou ainda o arianismo a protecção doperíido Gainos; venceu-o poréiii Chrysostomo, e obrigou-o a asylar-se entre os Vândalos e Godos.
Uma nova heresia crescia no Oriente, a dos Origenistas,
que, apesar de combatidos por Jeronymo, conseguirão fazer
nm scisma. O Occidente era perturbado pelos Priscillianis
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tas; mas o synodo de Saragoça condemnon sua doutrina, e as
leis severas de Honorio os reprimirão.
Muitas seitas nascerão do arianismo e retalharão o Oriente ; todas porém succumbirão.
7." Ruína do Paganismo. As desavenças dos Chri«lão derão esperança aos pagãos de recuperar alguns privilégios, os
sophistas cousullavão os oráculos, e ernpregavão os sortilegios do gallo c da tripode para adovinhar quem succederia a
Valente; deu-lhes esse meio as letras T H u o D, e clles presagiarão a elevação do pagão Theodoro, secretario do príncipe. Valente mandou procurar e matar os sophislas, e todos
quantos tinhão no nome as letras ialaes; foi desse modo
que morreu o conde Thcodosio. Vuíentiniano proscreveu a
magia e os sacrifícios noeíurnos; mas tolerou os agouros
ctruscos, os inysterios de Elcusis e os sacrifícios públicos.
Graciano derribou de novo o altar da Vicloria, supprimiu os
privilégios dos pontífices e fias vcslaes, c os fundos consignados por Juliano para o culto idolatrico. Os' senadores pagaos, a quem não quiz ouvir, fizorão com que Symruacho
apresentasse outra reclamação a Valentiniano II, que por conselho de Ambrosio a rejeitou. Máximo fez reerguer o a l t a r ;
derrotado porém esse usurpador* Theodosio, apesar de todas as instâncias, íez executar o decreto de Graciano. Converteu-se então a mor parte dos senadores e habitantes;
Graccho, prefeito da cidade, quebrou os simulachros mithriacos; e Cynegio, prefeito dopretorio, foi encarregado de destruir os templos pagãos, que existião nos campos. O cullo
idolatrico foi absolutamente prohibido, e embora o usurpador Eugênio arvorasse as imagens de Júpiter e Hercules, os
pagãos não quizerão morrer por seus deuses, subjeitárão-se
e deixarão os sophistas cxhalar seus furores em libellos, que
a ninguém scduzião. Tudo cedia á força e á gloria do Christianisino, e em quanto o zelo apostólico continuava a derramar seus benefícios , sua perfeição brilhava na vida dos solitários, dos doutores e dos fieis.
Nesse período havia Gregorio Illuminador acabado a conversão da Armênia, c seu sobrinho a da Albânia; Frumencio
evangelisava os Elhiopes, Sisinnio e Rhecia, e até entre os
Hunos e os Scylhas começava-se a cantar os psalmos.
7." Ordens religiosas. A idéa da vida religiosa achava-se
já entre os Judeos; Eliseu, e João Baptista derão delia exemplo, imilárSo-o os Essenios c os Therapeutas, primeiros üais
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de Alexandria. Entre os Chrislãos, o primeiro exemplo da ;
vida solitária acha-se nos ascéticos, nos abstinentes, nos nazarenos; não menos fervorosas erão as mulheres, algumas
das quaes consagravão-se a Deos, recebendo o véo da mão
do bispo, e vivendo no retiro: chamavão-as na Syria filhas
da alliança.
Na perseguição de Decio ojoven Egypciaco Paulo, havendo fugido para o deserto, vencido pelo atlractivo da vida
contemplativa, ahi permaneceu, e foi o primeiro eremita
ou anachoreta; teve seu exemplo imitadores, centre estes
Antônio, que povoarão os desertos da Thebaida , e fundarão as primeiras communidades c as primeiras regras para
seus numerosos discípulos. Na Gallia e em outros pontos do
Occidente fundarão-se os primeiros mosteiros.
Parece que derão as mulheres o primeiro exemplo da vida
cenobitica: havia hum mosteiro de virgens, no qual, quando retirou-se para o deserto, deixou Antônio sua irmã. Foi
nesse tempo que a virgem Syncletica, rejeitando as mais nobres allianças, distribuiu suas riquezas pelos pobres de Alexandria, mandou cortar suas madeixas, e foi occultar sua (
belleza nos monumentos abandonados do Egypto. As Christãs vinhão receber delia lições de piedade. O mesmo acontecia no Occidente á formosa Marcella; viuva depois de 7
mezes de casada, em todo o viço da mocidade, rejeita a mão
de um opulento consular, do tio de um César, e consagrase á austeridade monastica; muitas Romanas seguirão seu
exemplo: a Ásia Menor, Belém, Gonslantinopla tiverão
mosteiros de virgens.
A vida religiosa he a pratica coniinua da oração , do jejum, do trabalho, e da esmola ; Baziüo accrescentou-lhe o
estudo , Martinho empregava os cenobitas mais moços em copiar livros, exemplo que lhe davão os monges do Egypto, As
virgens de Nicarctes juntavão a seus deveres o cuidar dos
enfermos. Era admirada no mundo Chrislão a vida angélica
dos padres do deserto. Testemunha do zelo dos solitários do
Egypto, Athanasio elevou muitos delles á dignidade episcopal;
os mosteiros tornarão-se seminários de bispos.
Não era no entanto necessário ir á solidão para conhecer a
perfeição evangélica ; por toda a parte apresentava o Christianismo as mais sublimes virtudes unidas aos maiores talentos. Todavia o maior numero admirava , mas não imitava ;
estava promplo a professar uniu í'é tão gloriosa, inas não a

deixar os prazeres e amolloza. Os usos, os divertimentos do
paganismo subistião ainda : e havia o mesmo furor pelos jo*o?do circo e pantomimas. Foi mister toda a eloqüência de
Chrysostomo para reprimir os vicios de Antiochia. A vergonhosa revolta de Thessalonica mostra quanto havião degenerado seus habitantes dessa primitiva igreja, a quem escrevia
o apóstolo Paulo. Jeronymo qucixava-sc da vaidade, do luxo e da ambição do* Chrislãos , e até do clero e assim tinha razão Salviano para attribuir a castigo do céo, por causa
desses vicios, os males de que forão victimas o império e a
igreja.
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CAPITULO XVÍ.
LETRAS , SCIENCIAS K AKTUS.

As bellas letras, sclencias e artes, que sentem todas as variações de politicano império, seguem os mesmos períodos de
grandeza e decadência. Tudo prospera no tempo de Augusto, tudo vai definhando no de Marco Aurélio. O espirito humano, havendo subitamente brilhado com o poder romano,
vai-se gradualmente obscurescendo como que apagando-se
com o paganismo : quando o Ghrislianismo , principio de
vida c de verdade o vem reanimar, apparoce um novo
gênero de eloqüência , readquirem alguma energia e elegância as linguas envelhecidas c corrnplas da Grécia e de
Rorna, e íicão salvas de inevitável ruinu os monumentos da
civilisação.
i . ° A índole do gênio romano era a imitação : excepto a
scicncia do direito , elles nada inventarão , e, menos a agricultura, pouco aperfeiçoarão; adoptando sempre a gloria
dos inimigos vencidos para Iriumphar, como para combater
tinhão adoptado suas armas. Por muito tempo alardearão de
não saber senão conquistar (*) , e se contentarão de ornar
sua cidade com os despojos das nações, sem apreciar suas artes e sciencias , que, como vis oflicios, dcixavão aos libertos
e escravos. Antes da primeira guerra punica só linhão escolas primarias (ludi litterarum); e seu thcalro só offerecia scenas ridículas , e grosseiras , muito tempo depois que Sophocles , Euripides c Aristophancs cncanluvão a Grécia e a Sicilia. Foi 5o annos depois de Menandro que um liberto, Livio Andronico, creou u poesia latina, c compoz, imitados do
Grego , os primeiros dramas regularei. O Romano Nevio
imitou-o , bem como Plauto , Lucilio c Atlio; mas Ennio ,
(*)

Jixcndent alii spirantía molliusxra,
Credo equideai; vivos ducent <ie mármore Tultus ,
O r n b u n t causas inclina, coelique meatu»
Deseribent radio, et surgeotia sidera dici j nt:
Tu regere império populos, llomane, m e m e n t o ,
P«rcere subjectis et debellare Bnperbos.
VIKO.

Pacuvío, Terencio e Cecilio erao de origem estrangeira , e a
estes dou» últimos, ambos libertos, devo a língua latina grande parte de seus progressos. Em breve com aopulencia, trouxerao os Romanos de suas conquistas gostos mais delicados;
senhores do mundo, quizcrão reunir Iodos os prazeres, para
gozarem de lodo o seu poder , invocarão as artes dos vencidos, e forão discípulos de seus escravos. A doutrina do Epicuro, conforme com suas novas inclinações, entregou seus espiritos desoccupados ás especulações philosophicas (*). Pornponio fez expulsar da cidade os rheloricos Gregos, e Gatão os philosophos , inúteis ú um povo que só devia conhecer as armas ; mas a mocidade que linha acolhido suas lições
preferia a elegância dos Scipiões ú ignorância de Mummio; e
se Gralcs não pôde ter senão libertos por discípulos , os ricos no interior de suas casas confiavão a esses libertos , ou
mesmo a escravos instruídos, a educação de seus filhos, e discípulos de ambos os sexos apinhuvão-se nas casas dos cômicos, para aprenderem a declamar.
Marselha, antiga aluada de Roma, florescia desde muitos
séculos. Seu governo prudente , sua marinha, sua industria,
seus costumes regulares, que Plauto citava como provérbio,
tornarão feliz o celebre essa republica. Ahi orão cultivadas
as lettras e sciencias , ahi vinha o até os Gregos estudar a língua grega. Foi Marselha quem deu a Roma seus primeiros
mestres de lilleralura. Plocio, Gniphon , mestre da infância
de Júlio César, e Valerio Galão, a sereia latina , abrirão em
Roma escolas de grammatica, rhetoricá e poesia ; Cícero laslimava não ter podido , por amor do sua idade, ser discípulo
<!c Gniphon. A língua grega gcncralisou-se na Itália , na África e na Hespuiihn, a latina acabou de purificar-se; mulliplicarão-se as bibliolhecas; Júlio César começou, e acabou Augusto a bíbliotheca palatina, para a qual creou o emprego de
conservador : foi o primeiro Varrão. A occupação de Iranscrever fazia viver unia multidão de scribas ou amanueuses; uns
actuarii, tabularii, nolarii, acoinpanliavão a palavra com a escripla por meio de uma tachygraplua (**) ; outros, librarii
(*)

Grsecia capta ferum victurem cepit, et artes
lotulit agreeti Latiu....
Ho».
(**) Esta iavinçãu he dn Cícero, o n antes de seu liberto Tirou. Os scribas escrevião mais rápidos dn que se falUva, assioi diz Marcial:
Verba lic«t c u r r a o t , maniis ent telocior illis,
Nondum língua, suum dextra perogit opas.
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amanuenses, tiravão copias. Nas casas opulentas muitos escravos nada mais tinhao que fazer : Pergamo preparava seu
pergaminho , Alexandria (*) seu papyro , que de dia em
dia se iüo aperfeiçoando. Havia em Rooia varias fabricas de
papel (oflicina; Charlaria;) e livrarias (tabermc libraria;) ,
reunidas pela mor parte na collina argileto (**) perto do
foro.
a." Esse zelo, esses recursos, os bons resultados que os se guirao, e desenvolverão, forão em grande parte obra de Augusto. A força e a suavidade de seu poder , a tranquillidade c
a gloria do império, a felicidade do descanco depois de tão
cruéis agitações , tinhao dirigido a actividade dos Romanos
para as artes e as sciencias; uma espécie de enthusiasmo levou os espíritos a celebrar a prosperidade do império, e aquelle que delia era author. A capital e as províncias poríiavão
de saber e magnificência. Roma especialmente cobria-se de
magestosos monumentos , Augusto e Mecenas animavão tudo com sua protecção e seu exemplo; o palácio do primeiro
imperador era , como a casa de Pericles, a parada todos os
homens de talento. O príncipe tinha sempre em redor de
si rheloricos, philosophos o litteralos, que cada dia , depois de jantar , tractavão diversos asstimptos ; ouvia a leitura de suas composições, lia-lhes as próprias. Compunha-se
essa sociedade de Mecenas, Horacio, Virgílio , Gallo , Ovidio, Propercio , Tibullo, Vario, Quinctilio , Valerio Flacco,
Athenodoro c outros. Sc não igual gloria, ao menos zelo igual
Aqui damos os seguintes, não menos curiosos versos sobre a mesma aite
Hio et scriptor erit velox cui littera verbum est,
Quique notU linguum superei, cursiroque loquentis
Éxcipiat longas tiova per coinpendia vocês.
M IML,

Quauí ptoepetii dextroc fuga
Tu me loijiiente-m pr;«venis ;
Quis, quoeso, quia uic prodidit ?
Quis istíi jam dixit tibi
Quce cugitabam dicere ?
QUÍO fiirl» corde iu intimo
Esorcet ales ilcxteraí

A u s.

(') Filiando de Alexandria diz uma carta de Adriano: — Civitas opulenta, dives, fecunda, in quâ neoio vivat otiusus. Alii vitrnai conüjut, üb
aliis cbarta couücitur; alü linipbyones sunt.
(«*)

Argiletanas mavis habitam tabernas,
Cura tibi, parvo liber, scriniu noutra vaeent.
MAÍX.

continuou depois- di-íics, Germânico vortcu cm verso o poema de Arato; Tibcrio, C l á u d i o , Nero crão litlcratos. Adriano fez construir para essas reuniões de homens do letras
um edifício consagrado a Minerva (Athenccum ); Vespasiano,
Trajano, Adriano, os Antoninos, Alexandre Severo protegerão letras, c sciencias (*). Havia cm algumas cidades ainda
no quarto século promios de poesia; crão coroas de flores
dadas pelo proconsul cm publico, depois de se terem lido ns
obras premiadas. O talento era exuberantemente galardoado;
três discursos flzerão com qucHerodcs-AUico desse a Palcmon cerca de 32:000,000 rs. c Alexandre Severo honrava
muitas vezes o Athcncu com sua presença para ouvir oradores e poetas.
3.° Apezar de tão louvável perseverança, nota-se grande
c rápida mudança cm Iodas os ramos das sciencias, letras
e artes. Varias causas contribuirão para isso. 1.° Podcr-scha suppôr na Índole, nos costumes, ou na posição dos Romanos tal ou qual iacplidão para o cultivo das artes libcraes,
quando se altcndc a seu humor bcllicoso no tempo da republica, sua inoUcza c indolência no do itnporio, e ao grando
numero de estrangeiros a quem deve sua gloria intellectual.
2." A primaria educação ficava abandonada aos cuidados das
amas ou de escravos viciosos, que corrompião prematuramente as mais felizes disposições. 3.° Ospays tinhao pressa
de occupar seus filhos no foro, única carreira de honras o
fortuna, fazendo-lhes dar de mão a estudos mais sérios.
4.° A vaidade dos rhctoricos, mais ávidos de renome do
que de scicncia, c o uso de cleclamaçõcs substituirão á
eloqüência uma vãa afftíctaçao do palavras sem sentido o
sexquipcdaes. 5.° A liccnciosidade dos costumes corrompeu
todo o bom gosto. C." As subtilezas dos piiilosophos e seu
cruel fanatismo suflbcarão a imaginação, c pcarão o vôo d»
intelligcncia.
4." Poesia, eloqüência, historia e erudição. No tempo do
Augusto tinha especialmente brilhado a poesia, mas n'úm
povo, que corria com furor aos jogos sanguinários do amphitheatro c ás scenas vergonhosas das panlomimas, a tra(') Era. esse príncipe trio eloqüente cm grego como em latim, fazia bons
•versos, subia mctuemnlica e musica. Pnra. u legislação consultava os jurisconsultos; para a guerra os veteranos das guerras, e em geral todos os homens hábeis e instruídos, mas com especialidade os que se davíío aos estudos, históricos, perguntando-lhes o que cm iguacs criai:nstanci;is linhüo feita,
os chefes das outras nações.
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gcdia devia ser falha de nobreza, falha do graça a comedia.
Tiberio começou a perverler o gosto com mesquinhas, inúteis e pueris subtilczas. As peças que até nós tem chegado
sob o nome do Sencca, com o que se conta das composições de Nero, tcstificão a depravação da poesia dramática
nessa cpocha. A poesia épica, falha deinvenção na Eneida,
perdeu sua belleza de imaginação c do cstylo na Pharsalia,
e nos tediosos poemas do Stacio e de Silio Itálico. Filho do
enthusiasmo religioso, o gênero lyrico pareceu reviver polo
talento de Horacio, o pereceu no meio das sombrias superstições do culto de Mithra. Depois das salyras do mesmo
poeta, as de Pérsio de Juvenal , que só são boas quando a indignação as inspira, servem para explicar a decadência da poesia.
Se as violentas discussões do foro produzirão por vezes
discursos animados, forão no entanto necessárias as lições
dos Gregos para fazer dos Romanos oradores. Então grandes
talentos (Ilustrarão os últimos dias da repulbica; mas a tribuna emudeceu diante da tyrannia imperial. A eloqüência ,
reduzida ás declamações das escholas, não appareceu n»
senado senão para tecer lisongeiros panegyricos. Debalde
lembrou Quintiliano os preceitos do gosto os espíritos já os
não sentião.
Dous Gregos, Diodes e Polybio, ensinarão os Romanos
a escrever a historia : citão-se entre os historiadores Catão,
Salustio e César: não menos hábil foi Trogo Pompeu. No
império distinguirão-se Tito Livio e Tácito , pela "viva pintura
dos costumes, e pelos seus pensamentos profundos. Diodoro
Siculo, Dyonisio de Halicarnasso, Plutarcho e Josepho enriquecerão Roma, senão a língua latina, com monumentos
históricos. Depois delles só podem Dion Cassio, e Ammiano
Marcellino merecer o nome de historiadores.
Philosophia. Apczar dos exforços de Catão, a philosophia grega tinha achado partidistas e admiradores em
Roma; as seitas pythagorica, epicurista, stoica e platônica
espalhavão suas doutrinas por todo o império. Mas poucos
Romanos forão philosophos de profissão, nenhum inventou
systhema ou fez escola. Foi o Grego Athenodoro que Augusto escolheu para aio do Tiberio. Em redor desse príncipe
em Caprea havia sophistas e astrologos, mas todos Gregos.
As máximas da independência e as declamações fogosas dos
stoicos desagradarão a Nero , que, tomando aversão a todos
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os philosophos, banniu-os de Roma. Já nessa época a astrologia e a magia andavão unidas á philosophia: os sysUicmas
orientaes vindos da escola de Alexandria, c os mystcrios
mithriacos entrarão em todas as seitas, e misturarão ás especulações philosophicas absurdas superstições. Nerva, stoico,
amigo de Apollonio Thyaneu, protegeu os sophistas, que
ti verão, desde então té o Iriumpho do chrislianismo, grande
influencia na Corte. Este poder extraordinário de uma sciencia degenerada não a pôde preservar de sua queda, c até
contribuiu para a decadência das outras scicncias c das
lettras. Com effeito, apczar da fundação da escola ecleclica
de Plotino, foi ainda a theurgia o principal objccto dos
estudos philosophicos entre os pagãos, c forão mágicos quasi
todos os sophistas.
Medicina. Essa sciencia por notável singularidade, ligouse intimamente á philosophia e soffrcu igual destino. A medicina de Hippocrates, sciencia de observação, degenerou
na seita megarica, fundada por Euclidcs, em sciencia dogmática e contenciosa, aproveitada pela escola de Alexandria.
Nessa cidade uma súbita revolução tinha tido lugar 100
annos, pouco mais ou menos, antes da era vulgar, e formou
a seita empírica.
Depois da derrota de Mithridates e Tigranes, Asclepiadcs
trouxe para Roma a nova doutrina do movimento dos atomos e do rnaterialismo. Havia cllc gosado de celebridade
extraordinária ; seu discípulo, Antônio Musa, foi amigo e
medico de Augusto. Outro dos seus discípulos, Themison,
abriu caminho intermediário entre os Empíricos e Dogmáticos, c fundou a escola Methodista; a escola Dogmática
tomou então o nome de pnoumatica, o formou-se uma nova
escola eclectica, que pretendia reunir tudo o que tinhão do
melhor as outras. Nslla formou-se Galleno de Pergamo : esse
homem, tão superior a seus contemporâneos e a seus predccessores, teve poucos imitadores. Todos os médicos erão
então sophistas, e sem exceptuar o mesmo Galleno, compartião todas as vulgares preoccupaçõcs, o o ódio das seitas
philosophicas contra o christianismo. Chegou a ignorância
a ponto de escrever-se em verso um milheiro de remédios
mágicos.
6.° Mathematica, astronomia, gcographia. A mathematica
ficou no ponto cm que a deixou Archimcdes, e foi confun-
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dir-sc com a astrologia, e por isso dava-se de ordinário aos
mágicos o nome de mathcmaticos. A astronomia e a geographia tinhão seguido os progressos das outras sciencias.
César havia reformado os calendários; Dionysio havia, por
ordem de Augusto, explorado c ,dcscripto o Oriente. Strabo,
Pomponio Mela íizerão mais importantes observações, e obras
mais completas. Chegou-se até a descrever o Ceylao, c Plolomeu apresentou seu systema, por muito tempo adoptado
pelos modernos.
O commercio c a industria parecido florescentes: as alfaias
crao embutidas de marfim e de tartaruga ; mesas elegantíssimas se fazião com cedro e com limoeiro. Havia vasos do
cristal e de porcelana, taças feitas de preciosas gernmas, c
algumas de ouro cravadas de pedras ; tecidos de seda etc. ;
toda esse commercio porém, todo esse trabalho erão devidos aos escravos e aos estrangeiros.
A agricultura era mais romana : as antigas villce erão boas
escolas de trabalhos rústicos : Roma teve o cuidado de transplantar as arvores fr.uctiferas dos paizes que conquistava; Macio, amigo de Cícero, e depois de Augusto, inventou o enxerto. O luxo dessa villce, e o excesso dos impostos esteriusarão a Itália.
A phijsica e a historia natural mcrecião apenas o noma de
sciencias. Depois de Plinio ninguém observou a natureza; cont.TAi-se anecdotas divertidas ou maravilhosas, que erão adopíadas ou rejeitadas se:n c r i t i c a , e orcupavão-sc os physicos
em longas dissertações rhctoricas para saber por que motivo
lie salgada a água do m a r , e outras questões que tacs, decididas a esaio e som reflexão.
7.° Direito. Só nessa sciencia não tiverão modelos os Romanos. Nasceu sua jurisprudência da constituição do Ro~
mulo. O.; patrícios obrigados poSa instituição do patrocínio
a explicar a lei a seus clientes, a defenÜD-los em seus pleitos, forúo os primeiras jurisconsultos; esse privilegio ellos o
conservarão ainda depois do haverem sido publicadas as f o r mulas do Flavio e de Elio Calo. E m ü m , Coruncanio, i." grumponliílce plebeu, tendo dado suas consultas a todos os cidadãos
indistincíamente, foi síguido seu exemplo, c as consultas publicas (responsa priidenltnn) vierão unir-se sob o titulo de jus rcceptum aos costumes antigos, aos plebiscitos, senatus-consuí!os, edicto.s dos p reto rés e dos edis, que compunhão então as
(luas parte do direi!/, 1 j>.ts scriplum, jm nun scriplam. Compli-
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cando-se a legislação, e bem assim os interesses públicos o
particulares, tornou-so o direito uma verdadeira sciencia, o
meio principal de reputação e de influencia política. Augusto, para assenhorear-se das leis, assenhoreou-se das consultas, deu a hurn numero determinado de jurisconsultos o
previlegio de responderem em seu nome com autoridade decisiva. Os outros forão sempre consultados em particular.
Seus trabalhos liverão grande impoitancia, seus cscriptos flzerão a regra dos tribunacs. O ardor do estudo fez
nascer muitas seitas. No tempo de Adriano dosapparccerão as seitas, a primeira escola de direito foi fundada em
Uoma , e o primeiro código, o ediclo perpetuo , publicado. Seplimio reassumiu a prerogativa das consultas; nessa época
de despotismo foro o substituídos os senatus cônsul tos pelas
constituições impcriaes (rescripta, rnandata, decreta, edicta ).
O numero sempre crescente dessas ordens interpretativas
complicou demais cm mais a legislação, o estudo do direito
tornou-se então mais indispensável, mais difliuil, o menos
profícuo. Então forão abandonadas as theorias jurídicas, foi
sufficiento percorrer a immensidades do leis c de cscriplos
dos jurisconsultos. No reinado de Gordiano, Modestino fechou a lista dos jurisconsultos celebres; seus successores foríio apenas bons professores.
8.° Architectura, csculplura e pintura. As artes sofTrcrão as
rmsmas revoluções que as letras c sciencias. Quando Vitruvio dedicava a Augusto sou tratado de architcctura, llorna
via erguer-se os templos de Marte-Vingador, do Jupiter-Tonnante, do Apollo Palatino, os pórticos de Livia, de Octavio,
de Caio, de Lúcio, o thcatro de Marcello, o Pantheon: Augusto e m fim podia dizer com razão:—Achei minha capital
de tijolo, deixo-a de mármore. — Seus successores imitárão-o:
amphitheatros, arcos de triumplvo, banhos públicos, templos, aqueducto;, etc. , ornarão a capital e as províncias :
Vespasiano e Tito cdiltcárão o Colosseu, Domiciano erigiu
utn obelisco. A exemplo de Trajano, Antonino construiu
inna magestosa columna de mármore, orn;»da de esculpluras
em relevo. A Syria c a Phonicia deverão-lhe magníficos monumentos, e Heliopolis seu celebre templo do Júpiter: emlim, alguns municipios da Luzitania construirão a ponto de
Alcântara. Innumoras estatísticas, quadros e mosaicos fa/iflo
realçar a capital do mniulo, cie quem se dizia que tinha por
habitantes maior numero de Deuses do qito do h'>tu3iis.
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Todaria forão sompre poucos os artistas romanos, e inferiores aos Gregos, que erSo por isso mandados buscar pelos j
príncipes e generosamente retribuídos. Assim pois, ou ao
saque do m u n d o , ou ao gênio dos estrangeiros, deveu sempre Roma seu brilho c seu cngrandecimento.
.No segundo período todas as artes declinarão a ponto que
Constantino só com muito custo pôde achar os architectos
de que carecia para as construcções de Constantinopla, e
por falta de pintores e esculptores teve de despojar a Grécia
e a Ásia.
9." Era já sensivel a decadência das letras e das sciencias»
quando o Christianisrno veio herda-las. Já observámos quo
entre os Christãos havia espíritos cultos. O apóstolo Paulo,
discípulo dos Phariseus, cita em suas epístolas três poetas,
gregos; mas pela mor parte sahião os fieis das classes menos illustradas, e a instrucção da igreja limitava-se ás cousas
da fé. No segundo século porém alguns homens hábeis trouxcrão á religião o tributo de seus talentos; além do que todas as igrejas tiverão escolas do catechese. A mais celebre
e a mais antiga dessas escolas foi a de Alexandria: achandose ahi o Christianismo em frente de todas as escolas pliilosophicas, devia o seu ensino ser confiado a homens capazes
de respender ás argucias dos pagãos; ahi brilharão Panteno,
a abelha da Sicilia, Clemente e Origines. Para gíinhar a
subsistência ensinava também esse ultimo as letras humanas;
Arnobio o Lactancio, ainda depois de conversos, tiverão
aulas de rhetorica. No meio dos professores christSos do
quarto século contão-se Victorino eProheresio, aos quaes
Roma erigio estatuas. Proheresio teve por discípulos Gregorio Nazianzeno, Bazilio e Juliano apóstata, que sempre
o respeitou. Todas as igrejas tiverão collecções do livros;
Euzebio tirou grande soccorro da que em Jerusalém reunira
o patriarcha Alexandre. Origenes e Jeronymo compravão e
fazião copiar muitos livros. Os bispos do segundo século linhão seus notarios ou copistas, e muitas virgens christãs occupavão-se com tirar copias de obras importantes.
1." Em quanto, com as antigas instituições, ia cahindo a civilisação romana, o Cliristianismo ostentava uma força nova
nas apologias o na polemica das controvérsias; ao depois vierão Basilio Magno, Gregorio Nazianzeno, Ambrosio, Jeronymo , Agostinho: davão cües os primeiros modelos dessa
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eloquencia sagrada, que mostrou-se com toda a sua força noa
sermões de João Chrysostomo.
A poesia deu hymnos para as festas chrisl3s, para louvor
dos rnartyres. Os ensaios de Juvenco, de Sedulio, de Commodiano, de Prudencio, de Paulino, o primeiro dos poetas
do quarto século, no pensar de Ausonio, a prodigiosa facilidade de Apollinario e de Gregorio Nazianzeno davão esperanças
para tempos mais felizes. Ambrosio conservava a musica com
toda a perfeição de sua simplicidade, transportando os cantos
lydios para a igreja de Milão. A erudição ia-se tornando o
apanágio dos escriptores ecclesiasticos e das corporações religiosas. Basta citar Eusebio, Júlio Africano, Hegesippo, para
dar idéa de quanto se avantajavão os fieis aos pagãos nos
estudos históricos. He para notar que Clemente de Alexandria
cita em suas obras 600 autores, e exceptuando Plinio moço,
Plutarcho e Athcneu, nenhum escriptor gentilicio mostra tanta
erudição.
Erão pela mor parte os apologistas philosophos convertidos»
e a necessidade de responder aos attaques dos sophistas deu-lhes
grande habilidade nas discussões: tinha também" a igreja médicos respeitáveis, o entre ellcs Cosme e Damião appellidados—Anargyros—-, e Aecio, o primeiro que nos deixou
um tratado.
A obrigação de determinar cada anno a épocha da paschoa
levou-os a estudar a astronomia, como provão o cyclo de Hippolyto, o canon de Analolio, e um trecho de Santo Agostinho
sobre os eclipses de lua.
Emfim o christianismo modificava a jurisprudência, c dava
nascimento ao direito ecclesiastico.
Nem crão só os varões que com esses estudos se occupavão;
as mulheres christãs os acompanhavao: basta para prova-lo
citar Tecla, Melania, Paula e suas filhas, e Marcella, o prodígio de seu século, igualada por Jeronymo aos doutores da
igreja.
11.° Constantino havia dado o exemplo de elevar para a
religião triumphante magníficas igrejas em Roma, ern Jerusalém , e em Constantinopla; assim pois conservou a religião
a architeclura. Em suas igrejas guardavão elles os retratos
dos apóstolos e dos martyres, quadros em que as historias
figurativas do antigo testamento erão representadas, e também
o heroísmo dos fieis mortos pela fé. Cultivarão também a
csculptura, a pintura em vidro e a glyptica, que nos tempos das

perseguições lhes servia para occMüiir ^ifas crenças, e seus u sós
debaixo do imagens symbolicas. .» ôimslianismo, adoplnndo
ns artes \ salvou-as de completa r u i n a ; deixou subsistir os mo- :
nutnentos do paganismo, c as estatuas dos Deu/cs abandonarão]
seus altares, mas vierão ornar as praças. Constantino >no
deslruio senão alguns templos, parada de debochados; e Thoo-'
dosio só mandou arruinar os do campo, que servião de prctexto ás reuniões sediciosas da pá pula ca.
Assim os chrislãos haviSo tomado posse de todos os coiliicl
cimcnlos humanos, e he de crer que destruindo as supcr&i-i
ções idolatricas, tivessem viviílcado todos os estudos; porem*
no meio dos males públicos, das desavenças dos hereges, nã< í
foi possível aos ChrislSos subtrahir-^se á authoridade dos antigos hábitos, e dos methodos adoplados; não havia unidade/
no ensino, e menor era a liberdade dos mestres do que ai
licenciosidade dos discípulos. As exclusões arbitrarias de Ju-,
liano apóstata forão compensadas por Valentiniano I, que con-l
sentiu que lodo o homem honrado podesse abrir escola; inasl
n5o era possível reprimir a dissipação dos estudantes, suai
turbulência t? grosseria. Os privilégios c rendimentos dados];
ás escolas, com regulamentos severos prohibindo aos estudantes^:
os theatros e jogos públicos, forão um ensaio de reforma;!
porém Theodosio no meio dos embaraços de seu reinado nãol
lhe pôde dar desenvolvimento nem estabilidade. A philosophia,|
deslhronisada, refugiou-se nas escolas, conservou ncllas seu
império, suas argucias, suas declamações, já tinha cila adul-;
terado o gosto, e preparado a idade media, quando os bar-"
baros do norte trouxcrão ao mundo romano a devastação o;
a ignorância.
/
12.° Bem que involvidos com as outras nações, c parüci-j
pando de seus estudos, flzerão sempre os Judcos um povoi;
á parle, Tiverão depois de ruina de Jerusalém escolas cspc-j
ciaes em Tiberiades e em Babylonia. Seus priijcipaes authores
forão Judas, que formou uma collecção de tradições poste-!
riores a Moysés, Yohannon qae escFCYeu o Talmud de Jeru-|
salem, e Aschi que compoz o Talmud de Babylonia. Fo-i
vão duplamente úteis aos Christãos os trabalhos dos Judcos,*
porque conservarão o texlo hebreu das cscriptufas, e por-:
que perpetuarão as tradições rabbinicas, em tudo conformes'
com os dogmas da igreja, nos mais importantes mystcrios.
FIM.
Riu dl- Janeiro. Typ. Imp. c Const, (fé J. Yilleneuvc v C.a. ^-

