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AO LEITOR

Não tenho a pretenção de offemcet' ao publico um
trabalho novo e original. A bistoria não impl'Ovisa: narra.
Reproduzo apenas na Iingua que falIamos o que colb'i do

...

que outros escreveram antes de mim.
Os et'Uditos encontrarão apenas neste livro o que elles já
sabem; muitos, porém, dos que se derem ao trabalho de
ler o que escl'evi ficarão conbecendo melboi' a historia desses
tres grandes homens, considerados por Tbiers comohomens prodigioso
Todas as nações civilisadas ligam grande importancia á
• I~j(;.storia antiga. Com immenso trabalho' e incontestaveis
sacrificios a Europ3. tem reproduzido tudo quanto de notavel
ficou da litteratUl'a grega e romana.
{J
No Brazll, porém, raros são os que se dão ao trabalbo
de estudar as cousas antigas. A instt'Ucção classica tem
, nestes ultimos tempos' descido consideravelmente de niveL

...
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Podemos dizer, como Seneca, o philosopho, «non vitce, sed
scholce discimus.

»

Sobre os tres homens de guerra, que denomineios tres grandes capitães da antiguidade, não me consta que
brazileiro algum haja escripto. Tambem não tenho noticia
de que ninguem os tenha reunido e comparado em uma só
obra.
Julgo que, si a sociedade braziJeira não ganhar, nada
tambem perderá com a leitura deste livro. Quero crer que
alguns se instruirão ese deleitarão ao mesmo tempo com elIa.
Em todo o caso me parece que os meus intuitos são
dignos de animação. Já que, como politico, nadD, posso fazer
por minha patria, que não é feliz, procuro servil-a em outro
terreno.
A' protecção do publico e da mocidade estudiosa entrego
estas paginas, que vão correr mundo.
Aguardo a critica que a ellas se dignarem fazer os
competentes. Por mais acerba que possa ser, eu a .prefiro
ao silencio, que desanima e mata os que ousam escrever
neste paiz.
Espero que os leitores fechem os olhos ás Ínnumeras
incorrecções typographicas, que se encontram neste trabalho, lembrando-lhes que vi-me na contingencia de revê!'
prova na Bahia e em os ongmaes. ão faço enatas, r
porque além de ser um trabalho, a qu.e poucas vez ~
recorre aleitar, seria demasiadamente longo.

"

v
Ao terminal' estas linhas, cumpro um grato dever
agradecendo ao DI', Fclisbello Freire a gentileza com que
proporcionou-me a impressão da obra na Imprensa Nacional.
Bahia, 2 de dezembl'O de 1893.

Cesar Zama.
II·
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DEPUTADO DR. CESAR ZAMA (1)

Deparou-se-nos azo de ler, dural1te a Impressão, as paginas
do volume, flue o deputado, Dr. Cesar Zama consagrou aos
tres famosos guerreiros, que seriam os mais portentosos, si
a 1< rança nos tempos moderno.:>, em que vivemos, não
ti vesse produzido Napoleão Bonaparte - genio, despota,
guerreiro e grande scelerato coroado e, a todo o", respeitos,
superior úquel1es heróes antigos no Pantheon da historia.
Antes de tudo felicitamos ao Dr. Cesar Zuma pela coragem
de haver empregado, com feliz exito, as enel'gias de Slla
• "vontade, a lucidez de seu talento, a erudição de seu espirito
em um trabalho - arduo pelas multiplas investigações nos
livros dos historiadore - para colher os elementos indispensaveis da sua obra.

.
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Felicitamol-o, tarnbem, porque mostra ter conflanç.a na
justiça e no criterio de seus contemporaneos, esperando que
'se darão ao la] ar de ler aquellas bellas paginas, repassadas
de tanta luz radiante da historia, que, na expressão de Cícero,
é lux et magistra vitae.
As geraç5es actuaes, absorvidas nas preoccupaç5es do
futuro, desprendendo-se do passado, descrentes 'de todos
os principias, exhaustas nas lutas esterei ele insoffridas
ambiç5es, não se occllpam com as proelucç5es da intelligencia.
Neste presupposto parece que, deluza a sua esperança, o
Dr. Zama não será difficil de resignar-se: longa é a sua
experiencia.
Pela nossa parte não o julgavamos tão audaz, arriscando-se ás decepç5es de autor de livro em uma terra, onde poucos
leem e muitos entendem que a ignorancia é Utulo de habilitação
e o esforço de lllustrar o espirita é cousa inteiramente inutil.
De facto, havendo consumido a mocidade - esta quadra
da. vida, cheia de todas as opulencias da força, da intelligencia,
da audacia, da esperança e da coragem - na insana lide da
politica, ora victorioso, ora abatido, pensavamos que agora,
na idade madura, ao descambar dos annos, o Dr. Zama
almejasse o silencio, ou repouso.
Illudimo-nos e vemol-o, porém, como um cavalleiro das
cl'Uzadas, armado, impeterrlLo e a.fervorado na fé das crençus,
qu'e foram as f'üscinuç5es deliciosas de sua juventudere parecem ser os ultimos clarões da esperünça, que se esvaece no
poente das tristeza do patriotismo.
O Dr. Cesar Zama de enlla em uma vasta télo, as tres
grandio as figuras dos generaes, que immortalisaram o
nomes de Roma, Carthago e Macedonia.
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Não lhe escapa, siquer, um facto, um acontecimento, um
gesto desses tI' s vultos homericos o que prova acurado
estudo, arduo tl'abalho de investigação, conhecimento cabal
do assumpto e penetrante intuição do passado .
• precioso repositorio; os GuriQsos
O livro do Dr. Zama-é um
das acções, das anecdoLas, das fraquezas ou das grandezas
dos homens, que se notabilisaram, leiam-no, que se hão de
saciar á farta. Pela nos a parte declara.mos que, tendo lido
varias obl'as sobre Annibal Alexandre e principalmenle a
re peito do fundador do imperio romano, ainda tivemos de
aprendei' muitas cousas nas interessanles e instructivas
paginas do livro do illustre deputado bahiano.
Somos da escola do l1ihil admi1'al'i, de que fana o poeta
de VenuSa.
Vemos, pois, todos esses gigantes da historia desfilar
coroados elo luzeil'o da gloria, victoriados pelas ardorosas
e enthusiasticas saudações, con agrados pela admiração dos
s~culos

'"

""a

em suas grandezas immortaes - sem admiraI-os

°

e sem experimentar paI' elles, ao menos, sentimento de
respeito.
Esses tres nomes lembram milhões de homens victimados
á ambição de gloria e de poder; po,os esmagados pelos impostos; opprimido pela. tyrannia' despojados de seus direitos,
violenlado por tantas crueldades, rapinas e sacriflcio no
silen~io pavido da escravidão' rios de sangue, que correram;
immenso grito de agonia, de de e. per e de maldição, que se
alevanta lá das profundezas do p ssado e l'etlllnba otra é. do.
seculos até os nossos tempos ...
Dr. Zama os engrandeceu nns pflginns flJlg nLes de seu
livl'O; não e emancipou da tutela. da opinil1o ecul8.l'; nü
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OUSOU romper com Os preconceitos da tradição; ouviu aos
historiadores com a re~igioSjdade do discipulo, que profere
magister dixit.

Eis ahi por que o eu trabalho é completo; é o fructo de um
estudo feito com esmero e gosto, quusi um culto pela gloria,
I elo genio e pela grandeza dos preclaros guerreiros.
A maneira dos artisLas, que se inspiram na contemplação
do

eu ideal, o autor illuminou e meditou longamente o

assumpto e o expõe com a paixão de uma alma convencida.
Não se conLenta com descrever os lances do heroismo nos
campos de batalha e sabedoria das combinações estrategica ;
estudou minuciosamenle nos seus heróes as id'as, que manifestaram como eslacUsLas' as concepções politicas; emAm,
alé o actos de pllra adminisLração municipal, quaes os
de Ce. ar como pretor de Roma, providenciando áce1'ca da
construcção do edin i s, ou clisLribuic:ão de trigo ao povo.
Ora
ondemn

. e tudo fornecem a med ida da faeli o'a a que se
II

o lalenlO l'obu Lo do auLol. que, . em duvida, nos

dá em slla 1ra um documenLo de perseverança paciencia e
por::;picacidade.
Deixando de parte a itlolateL<. do nomes proprios, ioda
aureolados I ela fama, examinaremos sob alguns I ntos de
vista, o livl'o que brevemente o Dr, Zama lançará á curiosidade publica .
El1e emI rehendeu condensar, om um volume, 11 histbria
de Alll1ibal, do Caio Julio CesaL' e de lexundre, o grande'; a
critica, de

rlo, não Lem o direito de exigil', mais do que o

utor prometteu.
O LI pI' ])osilo ,sem dl1\'id nlguma, vasto 11 rCJlle
c tudm estas ÍI'es gl'andos indiyiclualida ]es- importa 1'ep1'e-

n
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sentaI-as no meio cosmolog'ico, tambem no movimento social,
em que viveram e delerminar as causas impulsivas dos
acon tecimentos, nos quaes elles figurarão como principaes
factores.
Evidentemente não pMe hm er originalidade nesse trabalho, que, por sua natureza, ~ destinado a repetir os factos,
que os historiadores já contaram - de. de Tito Livio,
PIutarcho, Suetonins Tranquillus} até Cesar Cantu, Mommsem,
Niebuhr, Michelel Duruy e outros excellentes compiladores
modernos-porquanto só os antigos eram competentes para
escre"\er a historia de seus contemporaneos-todos os posteros são rel)etidores, llllS d s outros, por esta simple razão
-o historiador não inventa os factos: eUe os acha e os
reproduz; todos teem o mesmo direito de os compilar, reunir
e reproduzir. O campo da historia é de seryidão geral e
publica' sobre elle não ha dominio directo. Fica livre, porém,
a cada um a rÓI'ma la reproduc 'ão o sen o na apr ciação dos
fa tos e o juizos o. I roC )'ir obre o homens.
i} sob aquella relação} o liHo d Dr. Zama " mais um
trabalho de compila ão, do que original, como notám s, sob.
outros pontos de vista tem muita riginalidade; por exemplo,
na maneiro. da expo içüo, na clareza das c mlurações e
paralleIos na opreciação mül'al dos a tos, na vivaciclüde das
, emoções, no colorido das imagens, na elevaçe10 das idéo. , na
belleza dos sentimentos, sobretudo na justiça dos juizos, no
crHerio historico e politico.
Só o proposito de concentrar em um volume tudo, que se
tem dito e escripto fi respeito desses tres heróes, desde a
antiguidade até aos nossos dius, r vela um poder ele synthe e}
q l l8 o autor felizl11m te on eguiu su tentar com vanlagem,
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através da alluvião dos destroços deixados por uma analyse
minuciosD, a que procedeu habilmente.
Concebido com clareza e systematisaçuo, 1 em ordenado
em suas disposiçõe , o livro é escripto num estylo simples,
que revela a cspontanea fecundidade do espirita; que exclue
o osCar o, ou labor pretel1cioso ainda dos mais notaveis estyli la como lu. tio, cuidado o de summa brevidade; ou
Tacito, soberbo, indomavel, tis vezes contrafeito em sua artistica concisão na f6rma do e crever periodos cortantes e
afiados, quae as laminas dos cutelos dos algozes.
O leitor acompanha, sem fadiga, o. narração viva, singela
dessas paginas, nas Iuaes aqui, ou acolá a indignação flammeja, o grito de maldição estruge, o brado de vingança echôa
- quando Ce ar, na mbriaguez do triumpho manda supplíciar os vencidos ou cortar as mãos de milhares de defensores extrenuos do sólo gaulez, contemplando as victimas
com a impas ibilidade de um Nero ...
Então a alma confrangida do escriptor, como si fôra a
consciencia inteira do genero humano, tem movimentos de
verdadeira eloquencia, dessa. eloquencia, que a rhetorica jámais sabe inspirar, mas quo se gera nas commoçàes de profundos sentimentos de um pensador christão, porquanto o
DI'. Zama catltolico reverente, professa a doutrina da interven ão da PrO\ id -ncia nos destino humanos; crê na sua (
61
ac ão per manonte no mo imento perennes do progresso e
da politica dos povos.
Um illustre a 'cpiptor inglez, notaval cultor da philosophia
da historia, 1 mbra-n que a d ulrlna do. Intervenção da
Provi len ia dLlto desde n antiguidade pagã. Jú Herodoto e
Thucydide j Tito Livio Polybio, Taoito, Florus e outros indi-
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cavam os deuses dirigindo, ou pLU1indo os actos humanos de
que se COml)õe o tecido da hi toria.
Os philosophos e theologos christãos, corno Santo Agostinho na cidade de Deus e Paulo Orese-HistoriarUln Libd,
- aceitaram e d~senvolveram a theoria de modo que deL"Xam
bem discriminados os limites entre as épocas das duas religiões; mas Bossuet revestiu-a de magnifico esplendor nos
tempos moderno.
O Dr. Zama nos pat'ece em boa companhia, apezur das
sérias contestações, que lhe poderiam oppôr os sectarios das
escolas modernas da evolução o determinismo.
No discurso sobre a historia univel'sal, que todos os
amigos da litteratura. do seculo de Luiz XIV já leram com
viva admit'ação, o grande] ispo e doutor da Igreja esct'eve
naquelle estylo simples, mas magestoso, as seguintes palavras:
« Deus, lá do alto do céo, empunha as rédeas de todos os
reinos e tem em suas mãos todos os corações; ora refrêa as
paixões, ora affrouxa-lhes as redeas e assim dirige o genero
humano.»
o livro do DI'. Zama, a lui e acolá, brotam em sua ardorosas indignações, vendo crueldades, injustiças, I hrases de
piedosa eloquellcia que se diriam suggel'idas sob a inspiração do prelado da diocese de Meaux, ou modelada pelo verbo
flammejante do apostolo das gentes, que recommendava
rancor contra a tyrannia.
Si entrasse no plano deste e 'ct'ipto uma analyse minucio a
elo livro, tet'iamo.:> difficuldac1e na es olha c1 s trechos, cm lue
abundarr(as vivas explosões de sentimentos elevados, a compt'ehensão de idéas verdadeiras e de sympatlüas pela causa
da humanidade; limitamo-nos, porém, aos lt'aços geraes,

r
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sufficientes para mostrar O espirito que, irradia naquellas paginas tão bem escriptas como pensadas.
E por isso preferimos os importantes assumptos, que o
livro encerra' ora, a theoria da Providencia é uma dessas
questões, que a philosophia da historia agita e que é aceita, ou
contestada tambem por numerosos pensadores.
Difficil, sinão impossivel, é determinar as causas e as
occasiões dessa intervenção e aquilatar-lhe a justiça, ou a
necessidade: sob este ponto de vista surgiria LUna alluvião
de interrogações. Bossuet, por exemplo, que ensina que a
mão divina guia os povos, concentra essa acção sobrenatural em enviar conquistadores sobre a terra.
Esses conquistadores, verbi-gl'atia, Alexandre, AnnÜ)8l e
Julio Cesar, foram flagellos e tyrannos dos povos e, por
conseguinte, a intervenção da Providencia se manifesta na historia como uma acção que póele ser qu8liAcada diyersamente.
O Dr. Zama porém invoca a justiça ia Providencia para
punir as acções perversas elos proprios Cl1Yiados da Providencia ...
Vico, philosopho italiano, que Michelet popularisou, commentando as doutrinas, as quaes, a faUar a yerdade apezar
dos cyclos não passam de fantasiosas creações - julgava, ou
pretendia tee dado, em sua obra Scien:::a Nnova, uma evidente
demonstraçilo da Providencia no desenvolvimento dos acontecimentos historicos.
Quem tiver paciencia, prazer e cm'iosidade de percorrer
uma selva umb,'osa que o poeta Dante encontroLi no caminho
da viela, lance os olhos paea as numerosas tbeori8s, que,
neste secuto, os philosophos de Allemanha teem inventado
âcerca da Providencia na direcção dos negocios humanos.

(l
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Pondo de parte a confusa phraseologia, peculiar a03
methodos scientificos da AJlemanha, deixando ao lado o
cardume de systemas, apenas indicaremos alguns mais
notaveis pela universalidade da nomeada de seus autores.
Cabe falIar de Hegel em primeiro lagar; todos que aprofundaram o seu systema de metaphysica transcendental,
affirmam que, no tocante á intervenção da Providencia na
historia, o philosopho allemão reatou o fio despedaçado
da doutrina de Vico, mudando-llJe apenas as denominações de corsi e l'icorsí para synthese do finito e infinito,
etc., etc.
Hegel diz: « Deus, retirado fóra do seculo, preside do alto
do céo, ao longe, os movimentos exteriores da historia;
. algumas vezes retira-se e abandona os povos -ha como que
um intel'regno da Pwviclencia' eclipsa-se reapparece, e
sorprehende os Estados no seu despertéll'; lança-se, de salto,
através dosseculos.
Nestn marcha biblica, ninguem póde lhe prever os
designios.
~

..
"

~

Incarna-se, faz-se homem, vive no coração da. nações e
dos Estados ... »)
A este proposito um eloquentissimo escl'iptor francez
Edgar Quinet, pondera: « neste sentido, a hlstoria é um
Evang'elho eterno, cheio todo ele Deus interiot" é elle quem
fFl1111 e quem se ngita no vasto seio dos po' os; obra de dentro
para fóra, sem interrupção; habita no fundo elas cousas'
fórma o espirita interior dos imperios ; é nas cousas humanas
o espirita do desenvolvimento e do progresso, posto no lagar
da immutubilldade, ou do arbitraria ... »)
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Entretanto um distincto historiador de phllosophia vê nesses palavrões retumbantes de Hegel, que renovam idéas
já velhas e absl..1rdas - a mais falsa c pernIciosa concepção do pro15resso sem lacuna e do opLimismo da e\ 0lução.
Notemos que a Providencia de Hegel é o Deus ímmanente,
presente por toda a parte, animando Itodas as cousas e
todos os seres da criação- puro pantheismo.
( O Deus ímmanente não se conhece a si em todas as
cousas, observa Littré ( Cours de philosophie positive); ene se
conhece mais na planta, do que no rocbedo ; mais no animal,
. do que no homem; no homem intelligente mais, do que no
estupido; no homem de genio mais, do que no intelligente ;
em Socrates mais, do que no homem de genlo; em Bouddha
mais, do que em Socrates ; em Christo mais, do que em
Bouddha.»
Outro philosopho allemão - Bunsen - proclama ( que á
historia é a realização da Providencio. no desenvolvimento da
humanidade; que a presença divina é permanente na historia,
na qual se manifesta a identidade da consciencia divina e
da consciencia humana.»
O.:> admiradores do espirita germanico sentirão a vertigem das alturas, quando meditarem sobre as theorias do
transcendentalismo; porém o grande poeta Gcethe - talvez
uma das mais puras glorias da paLria allemã, notando com
ironia a inanidade dessa philosoplJ ia inconsistenLe, dizia( em ])revc se c nLarão 29 annos que os allem5.es manipulam a philosophia transcendental; quundo elles se aperceberem daquillo, que estüo fazendo, em verdade se julgarão
bem ridiculos.»

DR. CESAR ZAMA

Em eu livl'O o Dr. Zama encarece a importancia da
histOl'ia, como a prova demonstrativa do progresso intellectual e moral dos povos, e, n verdade expende, em
diversos lagares, judiciosas considerações, que revelam ter
fi mais acertada idéa sobre os principias dominantes dos
factos sociaes.
Todavia o distincto autor deixou-se levar por uma
seduGtora e fallaz illusi1o, acreditando que Cesar poderia
ter promovido o progresso e a civilisação hlilllana. Lamenta
que o genio do guerreiro eximia, que os talentos do estadista e do orador politico se empregassem de preferencia
nas lutas sangrentas, sacrificando a Republica Romana á
sua ambição e rivalidade contra a nobreza, capitaneada por
Pompêo, Catão e Bruto. fais adiante tomaremos este
objecto, si nos fór possivel, em particular consideração, de
maneira compativel com a estreiteza, em que desejamos
encerrar o presente artigo, resumindo propositalmente a
ab1.U1dancia da materia.
O Dr. Zama não tem Ó fi. faculdade que é a princi~
paI força do cultor da historia, possue tambem em grúo
elevado a intuição do passado, de tal modo que induz as
leis empiricas dos factos hi toricos com segurança e luci·
, , dez, detel'l11inando cada élo da cadeia dos acontecimentos,
pàndo, ~)Ol' assim dizer, o dedo certeiro na causa e no
effeito, como recloma a sociologia.
Basta ver o modo pelo qual elle caracterisa a pomposa mediocridade, a aidosa obstinação do espirita de Pompêo, para esperar que pronuncie os desastres da causa do
senado, confiada a mão inhabeis, a es1 irito dominado
por incuravel cegueira.
~
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o parallelo entre os dous rivaes não

é menos digno

de nota.
Cesar, COln todas as torpezas de sua vida passada, é
um homem sem consciencia e sem escrupulo ;" um modelo
de guerreiro e de estadista de genio, não repousando, como
bem observou o poeta da Pharsalia, emquanto lhe restava
algum acto a praticar.
Qual dos dous campeões queria a liberdade de seu paiz ~
Qual dos dous aspirava fundar o governo da democracia, ou do despotismo ~
Eis ahi um ponto de vista, em que o Dr. Zama não
attentou; não lh'o exige a critica, porque talvez não entrasse no plano do seu estudo; mas releva dizer qu~ todo
o pretexto da guerra civil, nesse periodo da historia
romana, resume-se nesses dous assumptos.
Pompêo, COlll Catão e Bruto, ostenta a-se defensor das
antigas liberdades; Cesar, herdeiro improvisado das tradições de Mario, promettia á pIe] e romana os direitos,
que lhe negava a olygarchia das famílias consulares.
Dahi vem que a maioria popular decidiu-se pelo vencedor
das Gallias e os cavalheiros e consulares sustentaram nos
campos de Thessalia e de Mundo. a causa aristocratica;
General mediocre, Pompêo apro eitou-se dos esforços,
,de Lucullo contra Mithridate; derrotou sem nenhum'a gloria
os 30.000 pirata . não ll'ati ou uma façanha, que accrecentasse a pro peridade e o poder da Republica; Pompéo
era considerado como um politico inepto e que se fez elle
pl'oprio - insbrumento da ambição ~e Cesar .
Os posteros não podem hoje comprehender e menos
ver o jogo occulto dos variados int"eresses e ambições,
r
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que referviam no seio da sociedade romana; na defiéiencía
dessa espe'cie de' documentos vivos e incontestaveis veem-se
reduzidos a tirar dos factos suJJsistentes inducções mais,
ou menos procedentes.
Os historiadores contemporaneos apontam os primeirós
golpes, vibrados na Constiíuiçãõ da Republica pela mão
de Pompeo, que efficazmentel:5reparõu os primordiaes eiementos para os criminosos commettimentos de Cesar.
O governo, que até então marchava regularmerite, não
usava de expédietltes cavilIosos; mas Pompêo l:5romoveu e
aceitou a lei íanilia, que era uma medida exLraordinaria e de
excepção - um verdadeiro instrumento de clicLadura, porque,
conferindo poderes absolutos, a estabelecia' de lactõ e de direito" o que evidentemente viorava, sinâô derogava, a constituição politica. Desde então firmava-se o mais perigoso precedente, de que Cesar saberá aproveitar-se largamente.
O segundo aeLo impolitico de Pompêo foi associar-se com
Cesar e Crasso no celebre triumvirato, que ellYolvia a mais
flmesta conspiração contra o regimen legal instituido e à mais
. desbragada usurpação dos direitos populares.
A guerra civil se prepara e Pompêo nem sequer vê os
signaes do tempo; travada desde a passagem do Rubicon, não
• n a soube combater, dispondo dos thesouros, das armas, das
milicitls da Repllblica; foge estultamente de Roma para a
Capua.
O chefe do Estado o dos e:&ercitos, o dictador supremo, em
virtude da lei Manilia deixa franca a passagem ás legiões
rebeldes e abandona Roma á mercê do vencedor. Da incapacidade de Pompêo 1'e UlLOll rJ'l'unde desastre e a flU1dação do
despoLismo imperial, quo 1 rdurou ferrenho e tremendo.
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o Dr. Zama mostra, nas brilhantes paginas do

seu livro, o
deploravel papel, que Pompêo representou durante essa época
de provações e de heroismo do povo. Pinta-o inteiramente
nas suas horas de indecisões, nos seus momentos de deserção
no meio dos combates; na sua fuga de Roma a Capua, de
Brindes á Thessalia e até do campo de batalha de Pharsalia,
onde se abysmárão as instituições antigas, onde Cesar conquistou o bastão da dictadura.
Certo a figura de Pompêo é muito conhecida; a historia
burilou-a de um modo indelevel, I?as o nosso autor parece
havê-la copiádo do vivo, porque penetrou na alma do capitão
- que não cuidou.
Cesar está talhado esculpturalmente; efeminado e devasso
na mocidade; .ambicioso, heroico, quasi sobrehumano e despota na pujança, da idade.
As grandiosas qualidades do seu genio rutilão entre os horrores de suas crueldades.
A sua clemencia que é um calculo; o seu patriotismo, que
é uma h}1)ocrisia; o seu amor ela popularidade, que é um instrumentum regni; a sua lealdade, que é uma mentiratudo está descripto no livro com esmero e calUdo colorido de
uma palhêta arlistica.
Em verdade, é a figura mais proeminente, que illumina a
historia antiga. O Dr. Zama comprehendeu a parte das f?;randezas e a parte dos extremos vicios e dos crimes, que negre~
.lavam naquelle coração sem pavor e fortemente robustecido
por uma coragem eschyliana.
A nós nos parece que a historia de uma época só exprimirá a realidade, sendo escripta pelos contemporaneos, testemunhas dos acontecimentos, observadores dos actores e
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conhecedores do melo socIal e das influencias sob cuja pressão se agitáruo.
Os historiadores actuaes e posteros reproduzem os factos,
accmuulam inducçàes, interpretam os homens de outras épocas, segundo o seu temperamento moderno; procuram muitas
vezes, em causas remotlssimas e estranhas, a razão dos successas; ntlO conhecem de visu as tendencias sociaes nem os
principias do desenvolvimento inteUectual, que as impulsionaram ; os interesses subterraneos e paixões, que dominaram
as vontades das multidões, ou dos politicos.
Elles, todavia, têm um ponto fraco, cuja importancia multo
se exagera; é a parcialidade, com que os historiadores contemporaneo faliam dos homens e dos acontecimentos nos
quaes talvez se interessam. Neste caso proscreva-se completamente a historia pela impossibilidade da base, em que se
funda. Sem o testemunho e os documentos dos contempo1'aneos- embora inverosimis, ou parciaes- não ha elemento
para urna nat'rativa, e ninguem póde saber do que houve, ou
succedeu ha dez, ou vinte seculos passados. E' por isso que os
tempos pre-historicos nada nos dizem da existencia dos homens primitivos que não sabiam escrever e nJo deixaram
testemunhos de seus pensamentos e actos. E' facU de ver a
série de conjectmus, que MorLillet e outros natUl'alistas (Le
• • prélzistorique, antiguité de l'homme) empregam para descobrir a passagem da raça humana por sobre a terra na éras
primitivas.
Quando os posteros escrevem, por exemplo, sobre Roma,
Carthago, ou Macedonia, si não se soccorrem dos contempo1'ane05, lutam com as mesmas difflculdades dos naturalistas,
empr O'arn os lUesmos methodo .
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pe mais a imparcialidade é conveniente mas é lfma condição secundaria; é apenas mll meio para bem se explicar o
facto: o peior ~ a ignorancio. do facto' a parcialialidade póde
ler um remedio na q.preciação daf:? circumstancias, (rue esclarecqm e nos lev.arn a conhecer que o interesse domina o historiador.
- « Eyidentemente, ponder.u um notabilissimo historiador
inglez os posteros não poq.em sempre apreciar os factos (Lue
l~les não são accessiveis. ~m verdade, a primeira condiçã.o da
historia é basear-se sobre um testemunho fiel dos aconteciTI .entos e verifi~_ar simplesmepte com cuidado-aquillq, que
'llccedeu, deixando de par.te a TIfaneirl'j. de explicaI-os, os
interessei:? a par~f~idade e outrl:l.s Pll' ões, que obscur~,cem,
rp.as não .?e~!roe~ I:l. r~nUq.adE) do fa.ctp: isto suppõe a existencio. e o e~nprego de qualldé}4es que não teell} aqueDes, que não
for.E}P1 testell).l)nhas; a faculd.ade de pO,~er observ(lr exaclumentel 9 habi~p de pesar e apl)rar as provas, á medida que os
acontecimentos se manifestam o conhecimJ3nto dos factores
são condições d,e sumlfla importancia.))
9rpente pelo moLivo da ] arcialidQ.de n50 se recuse ao histor~ador

conlemPo.raneo a competencia de escrever a historia,
e se devolya este direilo exclusiyamente aos posleros-porque
são imparci/!-es. ~as ;:,e pudessem ser imparciaes mesmo
ficis c veridtc?s não será possivel gtle tgnorem /:1S cau~as dos
que
actos;. que não atinem com as tendencias da soci~dade'
'_..
ignorem os preconceitos peculiares do tempo; ql;le sejam
estranhos á inl1umerQs rpanejo~ OCCl)ltos, ~Ne só 9s p..QJIlens,
que convivem com os partidos, sabem f~rejar~
Agui 110 Brazil, quanc1 as gerações actllaes q.esapparec rem, os vindouros historiadores, alheios aos usos do pre-
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sente, hão de ter grande difficuldade de explicar muiLos factos
da bi torja do governo constitucional. Elles não acham a
tradi ão viva para guiai-os; não encontram historia, escripia.
por contemlJOraneos, para dar-lhes o fio de Ariadne atrayés
do labyrintho; elles se arel'rarão aos documentos officiaes e
com séria imparcialidade affirmarão cousas, que nos fariam
rir a nós outros, que vlmos, no governo parlamentar, gabinete explicando a respectiva exoneração por causas inteiramente oppostas ás causas reaes, que os excluiram da gerencia
do Estado.
O antigos, que queriam na historia tambem a imparcialidade, a justiça e a verdade, tinham outra concepção e se
esforçavam por exprimir a realidade.
Opatriarcha dos historiadores,-que todos nós lemo desde
os estudos ela sicos escreveu em seus livros: c( esta obra
contém as investigações de Herodoto, de Halicarnasse; elle
as publica para preservar do olvido a memoria daquillo que
os homens fizeram e para evitar que as grandes e maravilhosas acções dos Gr~os percam a remuneração da gloria que
lhes é devida e no mesmo tempo para estabelecer as causa
de sua hostilidade.»
Outro exemplo é o do Thucydides, e cl'evendo a hi toria da
guerra entre os Athenienses e os Pelopeseniense até no
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meio e durante a luta .

•

ão custa verificar o contraste entre os historiadores la.,
tinos e os modernos' tomemos, por exemplo alu ti e TaciLo,
Machiavello e Niebuhr.
Os dous prim iras dão testemunho de vista e crevem a
historia 1'ealísta sem conjecturas, sem induc ões: como ha
realidade 11a verdade.

XXIV

U:'1 LIVRO DO DEPUTADO

Só ha ne11e8 um ponto fl'aco, a-impal'cialidaue. Em Salustio o leitol' perspicaz depal'a o homem interessado na
intl'igas da época, dominado das paixões e dos odio", politico.
Em Tu ilo reconhece o seclario da seita stoica, ancho da preten.ão de reformar e moralisar a sociedade, em que vivia;
sente o fogo do rancor, que o irr.ita contra os homens do seu
tempo; nota que o historiador dos Annaes e das Historias
não manusêa uma penna de escriptor empunha o cute110 de
UJl1 carrasco supplicia fel'Ozmente, perante a posteridade, os
impera lores aJ dectos e perversos.
Nada cUsto escapa ao criterio do leitor, que, porem fica
perfeitamente conhecendo a scena, os actores e o drama,
taes, quaes foram.
Ao contrario, vêde Machiave110 explicando Tito Livio, com
um talento, com uma poderosa analyse e generalisação admiraveis, mas confol'me á paixões, os interesses, as lutas da
can~lha das praças de Florença e 1JaS vistas da politica, que
eUe sel" ia
Niebullr, na historia (nua sabemos se algem dá o disse),
restaurou, como euvier, um mundo pel'dido, espargindo
sobre a historia a luz da sciencia. Os antigos, de certo, n8.o
conheciam nem podiam ima o'inar os processos da critica moderna. « Elles nuo tinham como diz um eminente historiador
inglez o conhecimento das leis e duscausas, que se nua podem
d scobrir pela simples ob ervação dos factos, nem peja investigaçuo d03 motiyos, que determinaram os individuas, mas
sómente pelo emprego reflectido dos proce o e dos recur os
do methodo inductivo. »
O Dr. lama não podia evitar a situação difflcil do escriptor
moderno. que trata d acontecimentos da antiO'uiclade e no
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esLudo) quefez de Annibal) de Alexandre e de Julio Cesar) não
deixou de interl)retar a historia com uma verdadeira intelligencia dos methodos da critica dos historiadores do nosso
seculo.
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Não nos deteremos ante o carrancudo e terrivel carthaginez e menos diremos alguma cousa a respeito do discipulo
de Aristoteles e fanatico admirador de Homero; só CesaL'
prende a nos attenção.
Ambicionava Cesar a popularidade) ou o poder "'upremo
para fundar a democracia e restaurar a liberdade do POyO
romano ~ Pretendia levantar as classes populares a compartir
dos beneficios da civilisação) estabelecendo uma nova ordem
social) na qual o povo romano recobrasse os direitos) ti,esse
uma era de paz) as im como os alliados ~
Cesar e os partidarios incutiam essas idéias na credulidade
poptúar. Os romano~) porém que lhe conheciam os vicios e o
caracter) tão bem de criptas no livro do Dr. 2ama, não tinham
nenhuma confiança em suas promessas. Ao contrario) reputavam-n'o um aristocrata perigoso, um mão cidadão, cumplice de todas as conspirações, como a de Catllina inclinado a
toda as prepotencias da tyrannia como ~prati ál'a contra o
consul Bil ulus) seu collega, 101' oe sião da lei agraria.
Os factos d hisLorl::t comproyam que 03 romano:; .iulgaYam-n'o com rasão. General na Galias trama ontra o gov8rno 1 aI) yiola as leis) raqueia o thesouro I ublico opprime
o povo, sUJ)l nta a aristocracia só quando ella resiste aos
seus planos ambiciosos, promoye a guerra civil e lança os fundamentos da instituição do imperi ,rue, ob bandidos purpurados como Tiberio) Claudio e outros reou a long e
i:letestayel tJTunnin qne embruteceu cmpobrc cu aviltou

.

XXVI

UM LIVRO DO DEPUTADO

f1agellou e reduzia o povo romano a uma turba de vis escravos e pedintes.
Em toda sua carreira politica, jámais a causa da democracia, 03 direitos da liberdade não lhe inspiraram outro sentimento, que o escarneo e o proposito de supplantal-os.
ODr. Zama qualifica perfeitamente a sua gabada clemencia;
o illustre Montesquieu tambem escrevera « Cesar perdoou a
todo o mundo, mas a mim me parece que a moderação, que
se ostenta depois de haver usurpado tudo, não merece lá
grandes elogios (Grandeur et Decadence des Romains).
Vimos no livro do Dr. Zama - que elle não tinha nenhum
projecto humanitario ; indifferente á sorte do povo, ambicioso
até á loucura, sua ardente paixão foi o poder e sua aspiração
reinar no imperio. Não tinha escrupulos de dominar por meio
da tyrannia, confiscando as liberdades publicas e submettendo
o povo ao jugo da escravidão.
Cesar foi o factor, talvez inconsciente, da realizac:-ão de
uma das mais profundas evoluções sociaes, que assignala a
crise do mundo antigo e a nova phase da humanidade.
Não ha duvidar - a sociedade romana, ha quatro seculos,
não se havia transformado como succedeu sob a dictadura do
fundador do imperio e por isso o anniquillamento da Republiça cavou nos espiritos um immensosulco ; ainda a despeito
da politica astuta, conciliadora e corruptora de Augusto) mais
tarde todos leml ravam-se do passado e lamentavam a Republica.
Essa situação das almas os nossos leitores verão indica~a
em monumento, que affrontará os secuIos - a litteratura
latina - desde o livro de Bruto intitulado Catão, até as Odes
d Horacio e o poemas de VirgUio; todos volvem OU10S
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todos ,contemplam as agonias do que chamavam - tum
morientis libertatis.

Nomeio cln insondavel corrqpção dos .costl,lmes,Augusto pacificouRoma, ac9lmou os animos, foi IJ.abilissimo em satisfazer
#8 qn).bições,conCPt~stoiU adp-~sõ~lch~gou ~ ficar senhor do imperio,domjnando asvQntadeseaté as con cienciasdosromanos.
Tal foi o 1'e ultadq da a~ç;1,o de Cesar na l)..i~toria, em que
peze a9 Irppe1'ador Napoleão III, que o reputa Um HOMEM
PROVIDENCIAL, HOMEM DA HUMANIDApE, em sua excellente obra
sob o titulo -; 1fie de Gesal'.
Muito ainda haveria a dizer a respeito desta grande figura

•

romana e seria lU).la o~eroSa tarefa para nós, si não nos
dispensas e de exeClltal-a a superabwillancia l~inosa do
Iivro, cuja noticia deixamos nestas paginas.
Si alguns repar-os devessemos fa.ze1' ao ~1Jtor, certamente
não versariE!-m sobre o modo, pelo qual execu~ou brilhantemente a sua obra; si resumiriam no tocante ao culto pelos
gra des homens e pelos heróes.
Este culto constitue o systema da historia antiga: a historia
dos reis,Cj.a gual o pqVQ ~ completamente excluido.E o systema,
qu~
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um eloqljente philo opho ecleLicQ ensinava na Sorbona.
« Abri os annaes do PQvos exclamava Victor COl,lsin n~o
, achareis, si não nomes proprios; é impossiyel que não seja
•assim; se ?-s massas nadª fazem sinão E;lm interesse proprio,
tãmbeIl-lnada fazem de pr9pria iniçia~iva. Ell~ obram por
meio de seus chefes, que occupam o proscenio e só elles attra11em os olhares dos espectadores, que são os histo riadores.
Dai-me o exemplo de uma glori~ imlIlerecida».
Poderiamos responder á eloquencia do philosopho francez
•com os desmenfidos solemnes, que a historia dá frequente-
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mente á sua theoria; Cesar é a mais vigorosa refutação
daqueUas palavras.
Outro é hoje o escôpo da historia, não se converte em um
culto consagrado as grandes e prestigiosas individualidades;
ella hoje só se occupa da humanidade, ou ela vida de uma
nação. São as entidades, que attrahem as vistas dos pensadores
modernos e comparativamente os Annibal, Alexandre, ou Caio
Cesar descem ao grão secundario no desenvolvimento da
civili ação e do progresso.
Esses grandes homens, de certo, não foram sin5.o o
producto das evoluções seculares, dos esforços accumulados
por successives gerações. Retirai delles as forças, que lhes
vêm da vida collectiva, haveis de contemplaI-os debatendo-se
na mais completa impotencia.
Eu appladiria ainda mais o meu velho amigo e conterraneo,
Dr. Zama, si, em vez de professar a historia do culto das
grandes indh idualidades, seguisse a escola democratica de
Lord Macaulay, que escreveu os seguintes conceitos na sua
Historia de Inglaterra - « aceitarei de bom coração a censuro.
de haver feito descer a historia abaixo de sua dignidade, si eu
conseguir por ante os OU10S dos inglezes do seculo XIX uma
pintma bem vivo. e fiel dos seus antepassodos.))
Democrata e crente na grandeza do progresso e da cultura
intellecLual moderna o disLincto Dr. Cesar Zama pôdeinspirado pela fé Yiya de suas crenças antigas - dedicar seu
CIllt.O FI dl18~ mage tades, qu não s apagam nem perecom
na alma humana - o amor da patria e a liberdade.
Rio 23 de a] ril de 1894.
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ANNIBAL
o OARTI-IAGINEZ
PARTE I

•
I . - Annibal ou Haonibal (do pherlicio -.f;IHANNrnAAL - gl"aça de
Baal) da família - Barca - uma das mais ricas, importantes, e politi

camente influentes de Cartbago, era filho de Amílcar, cuja morte, na
opioião de Ti to Li via, foi. «uma felicidade» para o povo romano:
Anoibal nasceu naquella cidade, duzentos e quarenta e sete annos
antes de Jesus Christo.
Ha mais de dous míl annoll, pois, viveu esse homem extraordinario,
de que ainda todos faliam eom admiração.
O que sabemos da vida e dos feitos desse gl'ande homem de guerra
e consummado politico é-nos geralmente tl'ansmittido pelos historiadores romanos, mais ou menos prevenidos contra o heroe carthaginez.
Apezar de tudo, Coruelius Nepos o qualifica de « omnibus ducibus major»
- o maior de todos os generaes, e accrescenta: c Si veru?n est, quod
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nemo dubitat, ut populus ,·omanu.s omnes gel~tes virtute supe,'arit, non
est' infitiandum, A1171ibalem tanto prcestitisse cceteros impemtores prudenta, quanto populus "omanus antecedat {ortitudine cunctas nationes,
l1l quotiescumque cum eo congressus est it~ Batia, semper discessi
supel·ior.
uod nisi domi civium SUOl'U?n inviclia debilitatus esset,
romanos videl'etur superare potuisse; sed mf.lltorum obtrectatio devicit
unes vÍ?'tutem.» Si é verdade, como nimguem duvida, que o povo

romano tem excedido em valor todos os povos, não se deve negar que
Annibal excedeu, em habilidade, os demais generaes, tanto, quanto o
povo romano excede, em bravura, todas as outras nações reunidas;
com effeito, todas as vezes que com eUe combateu na ltalia, Annibal
sili u vencedor.» Si a inveja de seus proprios concidadãos não o
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houvesse enfranquecido no seio da patria, parece qne teria conseguido
vencer os romanos; os ataques do adio de muitos aniquilaram, porém,
o valor de um só.»
Não encontramos em nenhum dos autores que compulsamos a
descripção do plJysico de Annibal. Vejamos, porém, o seu retrato moral
por Tito Livio: « De uma audacia incrivel para, as mais arriscadas
emprezas, conservava, todavia, no meio dos perigos, maravillJosa
prudencia : não havia trabalho que lhe fatigasse o corpo ou lhe abatesse
o espirito: tanto supportava o frio com o calor; no comer e no beber,
consultava apenas as exigencias da natureza, e nunca o prazer: suas
vigilias o somno eram regulados pelo di~ e pela noite: o tempo que
lhe sobrava dos neg-ocios consagrava-o ao descanço, que não procurava,
nem na macieza do leito, nem no silencio: muitas vezes, entre as
sentinellas e corpos de guarda., viram-no estendido no chão, coberto
com o simples saio de um soldado: não era pelos trajes q1le eUe se
distinguia de seus iguaes; mas pelas suas armas e cavallos fazia-se
notar: o primeiro nos combates, o ultimo nn. retirada, era ao mesmo
tempo o melhor infante e o melhor caval1ariano entre todos».
Pesou, porém, ao historiador romano ter feiLo um elogio tal ao
maior inimigo de sua patria, e talvez, por isto, se apressou de accrescentar: « tão grandes qualidades eram, porém, acompanhadas de vicias
não menores: uma crueldade feroz, umn. perfidia mais que punica,
falta absoluta de fl'anqueza, de pudor, de religião, de temor dos deuses
de respeito á fé do juramento. Com essa 'mistura de vicias e virtudes,
durante tres annos, serviu sob o commando de Asdrubal, sem desprezar
cousa alg-uma Jas que deviam revelal-o, ou fazer dell~ um homem
destinado a ser um grande chefe militar ».
Napoleão I, cuja competencia militar e politica não póde ser
contestada, tinha verdadeiro enthu iasmo pelo guerreiro cal'taginez,
a quem qualificava de - maior ca.pitão da antiguidade.
I I . - Annibal tinha apenas nove annos de idade, quando Almicar,
seu pai, deliberou ir guerrear os romanos na Hespanha. Na occasião em
que aos deuses de Cathar150 fazia sacriflcios religioscs para que o ex:to
da campanha lhe fosse favoraveJ, a cl'eança, que se aclJ..'l.va em sua
companhia, segundo e lê em Tito Livio, com tanta instancia e carinhos
pediu-lhe a graça de levai-a comsigo, que o provecto e experimentado
chefe cartbaginez não podia nem soube resistir. Naquel1e momento
tomando-o nos braços, levou-o para junto de um dos altares e sobre
este fe1-0 jurar que votaria adio perpetuo ao povo romano. Mais tarde
veremos este episodio de Sua infancia, referido pelo proprio Annibal
ao rei Antiocho.
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Como cumpriu Anuibal o seu juramento, dil-o a historia que nós
agora procuramos reproduzir.
Educado no centro dos acampamentos, crescia e desenvolvia-se o
moço no meio dos soldados, dos combates e batalh'\s, dando continuadas
provas do prodigioso talento militar, de que era naturalmente dotado.
Morto Amilcar, Asdruhal, seu genro, homem dotado de graças
,n(LtUl'aeS e de maneiras taes, que se insinuava no animo de todos, diz
Tito Livio, assumiu o commando geral do exercito carthaginez. Ojoven
Anuibal estava então em plena puberdade. Comprehendentlo quão util
lhe podia ser o auxilio de um rapaz uas condições e com as qualidades
ele seu cunhado, solicitou e obteve, não sem difficuldades, do governo de
Carthago que viesse para o seu lado o fi lho ele Amilcar. E' curioso o
discurso que, impugnando o pedido de Asdrubal, pronunciou por essa
occasião Hallnon, chefe do partido contrario aoe Barcas, então a frente
do governo. Nós o transcrevemos do hi toriador romano .
« Comquanto me pareça justo o pedido de Asdrubal, penso todavia
que o senado deve indeferi I-o (alguns senadol'es o :nterpellam e interrompem, perguntando-lhe como m'a possivel recusar tlm pedido que elle
prop"io l'econhecia justo),
(Hannon responde-lhes): « sem a menor duvida, Asdrubal julga
que, tendo prostituido a sua mocidade ao pai de Anuibal, tem o direito
de lirar a desforra no filho; não cOllvém, porém, ã Carthago que a sua
mocidade, em vez de fazer a aprendizagem da guerra~ vã se habituar
a libertinagem, ás devassidões dos no sos gelleraes. Não sera para
temer que o filbo de Amílcar, ceúo de mais, tenha perto de si o poder
excessivo e a rea,leza do pai ~ Não devemos re eiar que, mais tarde, nos
veja,mos escravisados ao tilho de se rei de Carthago, que deixou, em
herança a seu genro, as no"sas armas e exercitos ~
« E' minha opinião que e~se mancebo deve ser conservado aqui, sob
a disciplina das leis, afim de que aprenda com o" nos'os magistrados
a viver num regimen de igualdade pel'feita com os seus conciuadãos:
I
confesso-vos que tenho muito medo de que um dia a faisca, que hoje a
• all5u.ns pMe parecer fraca, venha produzir va tissimo incendio. »
III.--! Os senadores mais prudentes e criteriosos opinal'am com
Hannou: não obstante, a maioria foi de parecer que se attendesse a
Asdrubal. Annibal tornou para a Hespanha, attrahindo, desde a sua
chegada, a attenção do exercito inteiro. Os soldados diziam que elle era
o retmto vivo de seu glorioso pai, tendo no rosto a mesma expressão,
a mesma physionomia, os mesmos traços. Dentro em pouco ja elle não
pr~cisava da memoria de seu pai para conciliar-lhe e merecer a affeição,
o respeito e a dedicação dos soldados. Nenhum reunia qualidades mais
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proprias para obedecer e commandar: seria, impossivel distinguir-se
quem o prezava mais, si o general em .chefe ou os proprios soldados.
Era o homem de Asdrubal para as emprezas difficeis e arriscadas: sob
suas orden., os soldados mostravam sempre muito maior decisão e
coragem do que sob o commando de qualquer outro dos otriciaes.
Tanto se distinguiu o mancebo, que Asdrubal confiou-lhe o commando geral da cayaliaria, posto elevado, em que cada dia mais elie
se salientava. Tendo Asdrubal sido morto em combate, o exercito em
peso, por universal acclamação, designou-o para seu general em chefe:
dest'arte, antes de ter completado vinte e cinco annos, achou-se
Annibal á frente de consideraveis e aguerridas tropas.
O g:>verno de Carthago, em que preponderava o elemento contrario
aos Barcas, t!l.lvez bem a seu pezar, ratificou a eleição feita pelo
exercito.
Em todos os tempos, a força armada conseguiu sempre impor a sua
sobej'ana vontade aos homens politicas. E' o que actualmente se está
dando no Brazil.
Desde então o joven general só cogitou de cumprir, de modo
estrondoso, o juramento que, entre os braços paternos, prestara em
sua infancia, na opulenta Carthago: toda a sua longa e gloriosa vida
consummíu-a etIe nessa tarefa ingeu te; e, com eITeito, a poderosa e
até então invencivel Republica Romana nunca se viu em ta.utas e tão
serias difficuldaQes, como no periodo em que teve pela. frente Annibal
e os seus bandos guerreiros.
O plano concebido, desde logo, por elte era tão simples como grandioso e ousado: consistia todo em levar a guerra á Italia e ferir Roma
no coração; mas os meios de executal-o dilIicillimos; as difficuldades,
porém, nunca fizeram empáUidecer o semblante do joven guerreiro: ao
contrario, deante denas o seu genio erguia-se mais vivaz e poderoso.
Antes de tudo era mister não dcixar inimigos pela retaguarda e,
ne te intuito, depois de tel' esmagado, em um sem numero de combates,
as populações bespanholas, que lhe eram adversas. Annibal resolveu
sitiar Sagunto, cidade alliada dos romanos, contando sempre
qr.e o
,
governo de sua patria não o abandonaria no meio de seus planos
gigantescos e de seus repetidos triuUl phos.
Como, pOl'ém, o sitio de Sagunto infallivelmente provocaria as
al'mas romanas primeil'o penetrou eUe no territorio dos olcades, povos
e tabelecidos além do Ebro, o qual se achava antes no lote dos carthaginezes, do que na dependencÍ<t de te, afim de que parecesse qne, não
voluntariamente, mas arrastado pela força das circum tancias, tiD"Ja
levado a guerra aos saguutino .
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Carteja, capital dos olcade •chlaele populosa e oppulenta, foi tomada
de assalto e entregue ao saque.
Possuídas de terror, as demais cillades, mais fracas e desprovidas
de meios de resistencia, submetteram-se compromettendo-se ao pagamento de um tributo.
IV.- O exercito victorioso e carregado de despojos, estabeleceu
os seus quarteis de inverno em Curthagena. Ahi, por uma larga e equitativa distribuição das riquezas conquistadas, e pelo pagamento exacto
de todo o soldo atrazado, Annibal conC'Juistou, de uma vez, a dedicação
de seus soldados e alliados, e, logo no começo da primavera, atirou-se
contra os vacceus. Por sua vez, Hermandica e Arbocal, cidatle dos
cartêus, foram tomadas de Dssalto. A segunda, graça,s ao valor e ao
numero de seus habitantes, resistiu por algum tempo e emquanto lhe
foi possiveI.
Os fugitivos de Hermandica, depois de se terem reunido aos vencidos
dos olcades, no anno anterior, concitam os carpetanos, e quando o
general carthaginez voltava do paiz do vacceus, atacaram·no proxilílo
ao Tejo, e embaraçaram a marcha de seu exercito, carregado de de&pojos. Annibal, porém, absteve-se de combatei-os nessa occasião :
acampou á margem do rio, e logo que percebeu ~ue os inimigos estavam
adormecidos, atravessou o Tejo a vau, veiu estabelecer seu acampamento na distancia necessaria para deixar vir o inimigo, mas com o
proposito de cahir sobre elIe na pàssagem do rio. Assim, tendo dado
ordem á cavalIaria, que só carregasse depois que os visse mettidos
n'agíla, dispoz a infantaria sobre a margem,. encoberta por quarentlt
elephantes.
O numero de olcades, vacceus e carpetanos elevava-se a cem mil :
em campo raso seriam invenciveis. Presumpçosos por natllrezD, confiados na sua grande multidão, convencidos de que o exercito de Annibal
recuava com medo, e de que só o rio retardava-lhes a victoria, soltaram
o sen brado de guerra, e cada um, por conta propria, sem chefe, ao
acaso, se lançou nas aguas. Immediatamente, do lado opposto, se
cThs~aca, um forte troço de cavallaria e no meio do rio se trava uml1
lucta dc3Sig aI j porque, para aniquilar o infante, vacilIante e desconfiado do vau, bastava que o cavalleiro, mesmo sem armas, conduzisse
ao acaso o seu cavaIlo: tendo o corpo livre e inteiramente senhor de
vibrar a sua arma, sobre um cavallo firme, ainda nos logares mais
fundos, podia ferir de perto e de longe. O maior numero pereceu no rio:
muitos outros, arrastados pela correnteza para o lado dos inimigos,
f rum esmagados pelos elephantes: alguns emfim, que julgaram mais
segliro voltar á margem, donde baviam partido, e que, correndo em
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desordem de pontos diversos, procuravam todavia reunir-se, antes
mesmo de voltar~m a si do terror, de que estavam tomad03, foram inteiramente desbaratados por Annibal, que, tendo formado as sua~ tropas
em quadrado, atra vessou o rio, cahiu sobre elIes na margem opposta e
disper30u-os.
Depois de hfl.ver devastado o seu territorio, o chefe carthaginez,
dentro em pouco, submetteu inteiramente o carpetanos. Desde então,
todas as terras, além do Ebro, com excepção apenas do territorio saguntino, ficaram em poder dos carthaginezes.
V,.- Nenhum acto de hostilidade havia.a.inda sido praticado por
Annibal contra os saguntinos; mas estes percebiam já que o germen
de proximas luctas com os povos visinhocl, e especialmente com os
tudematos, se desenvolvia com rapidez: para aquelIes era fóm de
duvir1;t que o dedo de Annibal andava em tudo isto, e que o general
carthaginez não se preoccupava de IiquidDr direitos, mas apenas de
paI-os em collisões: e por isto mesmo deliberaram enviar a Roma
deputados, que, entre outras cousas, obtivessem promptos socco1'1'os
para os saguntinos na guerra, que lhes paTeda imminente. Os dous
consules de então, Cornelio Scipião e Sempronio Longo, tendo introduzido no recinto das deliberações do senado os enviados de Sagunto,
propuzeram e discutiram o que era mister fazer, em tal emerg-encia,
com interesse e honra para a Republica. Assentou-se que seriam
enviados á Hespanha commissarios capazes, que examinassem, com
criterio, a situação dos alUados: si por ventura tivessem 811es, como
affirmavam, o direito e a justiça por si, intimariam aquelles Annibal a
respeitar os saguntiuos, alliados dos romanos j feito o que, passariam
a Carthago, a cujo governo levariam as queixas commnns. Nem
siquer havia ainda partido essa deputação, quando, contra a espectativa geral, chegou a Ruma a noticia de que Sagunto achava-se
sitiada.
Novas sessões no senado, novos alvitres, novas deliberações: uns
opinaram que se designasse logo, como provincias, aos dous consules a
Hespanha e a Africa, e que, sem demora, ambas fossem atacadas ;01'
terra e por lUar: outros entenderam que todos os esforços ,e recursos
deviam concen trar-se na He panha. contn Annibal: urna terceira
opinião, porém, prevaleceu -a de não resolver de afoO'adilbo as umpto
de tanta transcendencia e ele e peral' a volt" dos deputados: esta re 0lução pareceu mais prudente e segura á maioria dos senadore ,e assim
pois apre saram a partida dos com missarias Valerio Flacco ~ Brebio
Tamphilo, que, ante de tudo, deveriam conferenciar com Annibal, e,
caso não desistisse este das hostilidades, seguiriam, sem demora, para
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Cartbago com ordem de reclamar a entrega da pessoa do proprio general
em reparação da violação do tratado.
Emquanto discutia-se e deliberavf\-se em Roma, Saguato, incontestavelmente a mais poderosa e impol'tante das cidades, além do Ebro,
era apertada pelas forças carthaginezas com o maximo vigor. Situada
a pequena distancia do lUar, os seus habitantes eram considerados
colonos de Zacyntho, mesclados com o correr dos tempos de alguns
rutulos de Ardéa: a este grande poder e importancia tinba sido elevada
tanto pelo sen commercio terrestre e maritimo, crescimento rapido de
sua população, como ainda pela rigidez de caracter de seus habitantes,
severidade de principias e a reconhecida lealdade, com que soube sempre
respeitar a fé dos tratados, a ponto de preferil' apropria ruina á quebra
de suas allianças
VI - Annibal, depois de haver invadido e devastado o territorio
saguntino, li. frentE' de seu formldavel exercito, atacou a cidade por tl'es
lados simultaneamente, e deliberou assentar, deante de um angulo da
muralha, que se adeuntava por um valle cuja superficie unida era mais
espaçosa e larga do que os terrenos adjacentes, as suas mantas de guerra,
a cujo abrigo os a1-ietes poderiam ser conduzidos até junto aos muros: o
terreno, porém, que, em distancia, parecia ofl'erecer tanta facilidade á
execução do plano, e ao transporte das macbinas, só ofl'ereceu difllculdades, quando dessas machinas so pretendeu fazer uso: uma torre
enorme dominava os assaltantes; como esta era realmente a parte mais
fraca da cidade, a muralha alli era muito mais solida e elevada: ao
contrario do que presumia, foi nesse ponto que Annibal encontrou o
maior trabalho, e innumeros perigos, pois para eUe concorria com toda:
a energia a nata da mocidade sagun tina. Nos primeiros momentos, uma
verdadeira chuva de settas e dardos, que não deixavam margem aos
trabalhadores para proseguirem, expostos sem abrigo como se achavam,
fez recuar os assaltantes: depois, os saguntinos, jil. não satisfeitos de
servirem-se das armas de arl'emesso do alto das muralhas e da torre,
I levam a audacia até se lançarem sobre os postos e obras do inimigo, e
" n<*lt~s combates, pOl' assim dizer, improvisados, os carthaginezes perdiam quasi tnnta gente, como elles proprios. Um dia porém, que Annibal,
com menos precaução, do que ordinariamente, se approximou da muralha, foi ferido na coxa por uma setta, e '.amanha confll. lia e espanto,
entre os seus, houve naquellc momento, que por pouco não ficaram
abandonadas as obra;:; e as mantas de guerra.
Durante os dias, em que se esperou pelo restabelecimen to da saude
doo chefe, o sitio limitou- e a um rigoroso bloqueio. Neste iutervallo,
comqun.nto se ti\!esse dado tregoas ao~ combates, as obras t.odavia COIl-
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tinuaram. Dentl'o em pouco reproduziram-se os ataques e cada vez
mais enoarniçadamente, e não obstante as difflculdades e embaraços
naturaes, as galerias com os arietes prolongaram-se, por muitos pontos.
VII. - O exercito carthaginez con1:&va pouco mais ou menos cento
e cincoenta mil homens: os sitiados, para acudirem a tudo, eram
obrigados a subdividir suas forças: abaladas as muralhas, batidos por
toda a parte e incessantemente, já quasi não se podiam sustentar. De
um dos lados da cidade já se havia aberto nos muros uma larga brécha:
além disto, tres torres e a muralha, que as sustentava, tinham desabado
com fracasso medonho, e os carthaginezes julgaram-se senhores da
cidade por meio dessa brecha, sobre a qual os combatentes se arremessaram, como si abrigados estivessem por poderosos muros. Nada ha
que se compare a esses combates tumultuarias, que, no assedio das
cidades, repentinamente se travam entre sitiantes e sitiados. Entre os
destroços e ruínas dos muros e as casas da cidade, situadas á pequena
distancia, os dous exercitas coHocaram-se em ordem de batalha, como si
tivessem de medir-se em campo raso. Do lado dos carthaginezes, a
esperança, do lado dos saguntinos, o desespero, produziam identico
etreito, a exaltação da coragem de todos os combatentes! Quasi senhores
da praça os sitiados, vêem todavia os sitiantes defenderem a cidade
com os seus corpos, desde que lbes faltaram os muros: para não cahir
em poder do inimigo o terreno abandonado, nem um só saguntino volt!\,
costas. Nesse combate, corpo a corpo entre inimigos encarniçados,
nenbum golpe se perdia; a mortandade foi enorme. ().s saguntinos
~aziam uso da falarica arma de arremesso, cuja haste era de aMto,
roliça em toda a sua extensão, com excepção apenas da extremidade,
donde sahia o ferro, a qual era quadra.da, como nos dardos romanos: o
ferro tinha tres pés de comprimento' e era temperado de modo a atravessar a armadura e o corpo: quando, porém, a fala7'ica, não conseguia
penetrar no corpo do inimigo, mesmo ficandO-Se no escudo, produzia
o maior terror, porque a extremidade quadrada, untada de péz, incendiava-se, e as chammas se avivavam com o arremesso, e soldado por eHa
tocado, era obrigado a arrojar para longe as armas, ficando sem melas "
de defesa exposto aos golpes, que o perseguiam.
"
O combate durou incerto por muito tempo, mas os sitiados, que
conseguiram manter-se por mais tempo, de que eUes mesmos esperavam,
redobraram de esforços e os carthaginezes, só por não serem logo vencedores, já se suppunham vencidos. De repente soltam os saguntinos
um brado terrivel e recalcam os inimigos sobre a parte da muralha
arruinada' ahi eUes os derrubam, os derrotam, e os repelIem para" o
seu acampamento, tomados de medo.
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Nesse ínterim Annibal é inform~~do da vinda. dos emissarios romanos,
e apressa-se a despachar tambem emissl1rios, que vão encontral-o até
mesmo no mar para dizer-lhes que-« eUes não teriam a menor garantia
e segurança ,no meio das armas de tantos povos diversos, irritados pela
guerra: e que quanto a si proprio, na emergencia critica, em que se
achava na occasião, não lhe restava tempo para conferenciar, ouvir, ou
attender embaixadores ».
Era natural que elles seguissem logo para Carthago: Annibal
escreve immediatamente aos chefes do partido-Ba?'ca-poJ' mensageiros
de confiaJJça e aconselha-lhes que disponham as cousas de modo que
todas as tentativas do partido-Hemnon-, em favor dos romanos,
sej am improficuas.
VIII.- Recebida em audiencia pelo senado carthaginez, reconheceu logo a deputação romana, que todos os seuS esforços seriam baldados. Não podemos resistir ao desejo de transcrever aqui o iliscurso,
que Tito Livio affirma ter sido proferido nessa occasião no recinto do
senado cartbaginez por Hannon, chefe do partido contrario aos Barca~.
< Hannon, sósinho, contra todo o senado, sustentou a causa do tratado
no meio do mais profundo silencio, devido antes ao seu caracter, do que
á sua opinião :» diz o historiador. Eis o discurso:
- « Em nome dos deuses, arbitras e garantes dos tratados, adverti-vos e suppliquei-vos que não enviasseis ao exercito o filbo de Amilar : os proprios manes desse homem, e muito menos stirpe sua podem
resignar-se ao repouso: emquanto um só desse sangue, e do nome de
Barca existir jámais serão respeitados os tratados de allíança feitos
com o povo romano.
«Um mancebo, sedento do poder, vivia entre nós, e para chegar
ao seu fim, só via um meio-semear guerras sobre guerras. e viver
cercado de legiões e de armas: e vós, vós, alimentastes este iucenuio,
em que hoje vos abrazaes ! vós o mandastes para o exercito!
« VossoS soldados sitiam, neste momento, Sagunto, da qual, pela
força dos tratados, nem nos era permittido approximar ! Dentro em
pOúCo, as legiões romanas, conduzidas e guiadas por esses mesmos
deuses, qlie, na primeira guerra vingaram os tratados sitiarão
Carthago!
« Por ventura desconheceis qual dos dous é o inimigo, desconheceis
vós mesmos a fortuna de um e de outro povo! O vosso honrado general posterga o direito das gentes, nem siquer admitte em seu acampamento os enviados mandados pelos alliados e em favor dos alliados !
ESses enviados, todavia, ainda que expulsos de onde nem mesmo os deputadéÍs de inimigos são aífasto.dos, veem ter comnosco e reclamam o
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cumprimento dos tratados em vigor; nem mesmo accusam a nação
limita,m-se apenas (l, exigir a punição do autor de attentarlo, do réo do
grande crim»! PaI' isto mesmo que com tanta moderação começam e
procedem, temo eu que no futuro, perturbadas as relações amistosas
entre os dous povos, não venham elles exercer contra nós as mais crueis
represalia .
« E' mister que tenhaes ante os olhos as ilhas Egates e o monte
Eryx, e o que por terra e mal' soífrestes duran te o longo periodo de vinte
e quatro annos, O vos o general não era então um rapazola, mas o proprio Amílcar, um outro Marte, como vós outros o qualificaveis. Assim
como não respeitamos hoje Sagunto, assim, como quebra dos nossos compromissos nacionaes, tinhamos desrespeitado Tarento, o que vale o
mesmo que dizer-a Italia. Então os homens e os deuses nos venceram;
(l, questão ri, saber qual dos dous povos tinha violado os tratados feitos
ficou li qui lada pelo exito da guerra: a victoria, comojuiz recto ejusticeiro, deu ga.nho de causa ao quem por si tinha o direito.
« Não nos illunamos: é contra Carthago que actualmente Anoibal
impelle suas torres e mantas de guerra: são as nossas muralhas, que
abala e abate aos golpes àe seus al'ietes. As ruinas de Sagunto (e praza
aos céos seja Í<tlso o meu vaticinio) cahirão sobre nossas cabeças e, travada a guerra com os sagllntinos, f,\talmente tel-a-hemos travada com
o povo romano: DLI'-me-ha algum dos nobres collegas: mas havemos de
entregar Annibal ~
« Eu bem sei que em um assumpto como este, em consequencia de
minha inimisade com Amílcar, falta-me uma certa autoridade para
convencer-vos: crede, porém, que eu rejubilei-me com o desapparecimenta desse ho~om sómente porque si eUe vi 1'0 fosse, nós já estariamos
em guerra com os romanos.
« Odeio, detesto, eu o confesso, esse ma,ncebo, porque, para mim
elie é a furia, o brandão incendiaria desta guerra. Em expiação da violação dos tratados, nó devemos entregaI-o; mas ainda mesmo que ninguem o exija, penso que elle deve er conduzido para as mais remotas
regiões ma,ritima 011 terrestre, para onde a,inda Dem mesmo a, ,nO;;
outro po_sn chegar a ua f.tma e nome, e ahi flqu relega rv, de modo
que 111. f'.ia, impo,:. ivel porturbar a. paz do Estado.
«Minha opinião, pOi', é que, sem detença, se envie á Roma uma
deputação, qu dê ao senado as sa,tisfações devidas: que'se mande já a
.8.llllihal um emis ario que lhe intime o Íevantamento de cerco ele Sagunto, e que o entreo-ue aos romanos: uma, tel'ceira deputação, emfim,
que sejiL encarregada de re tituir á Sagunto tudo q'lanto essa cidaqe
houver perdido.»
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Era tal, no senado carthaginez, a maioria neste assumpto devotada
á causa de Annibal, que não houve quem se désse ao t.rabalho de responder a este di curso. Houve mesmo quem incl'epasse Hannon por
haver se expressado com mais violencia do que o proprio deputado
romano - Valeria Flacco !
I X . - A re posta do governo carthaginez foi a que desejava
Annibal :- não deste, mas dos proprios saguntinos proviera <1, guerra:
preferir Roma Sagunto a Carthago, a mais antiga de suas alliadas.
seria, além de uma. inj ustiça, um grave erro politico - A isto se limitaram os senadores ca.rtbaginezes.
Tito Livio para escrever a historia da segunda guerra punica consultou todos os autores, que haviam tratado do assumpto : parec -nos, pois.
que em nossos dias, ácerca de acontecimentos tão remotos, não se pode
bebel' em fonte mais pura.: por esta razão, neste, como em ontl'OS
muitos pontos do no so imperfeito trabalho, sem nos escravisarmos ao
texto latino, reproduzimos Lodavia com a maior fidelidade, a narração
do historiador romano, como poderão verificar os nossos leitores, si
quizerem dar-se a este trabalho.
Concluamos. porém, a narração do cerco de Sa.gunto, que interrompemos, para consignar o que se passon então entre os governos das
duas nações, que disputavam entre si o imperio do mundo.
Ao passo que Roma consumia o tempo em uma diplomacia esteril,
Annibal proporcionava aos sens ~oldados, extenuados pelos combates e
trabalhos, alguns dias de repouso. Depois do que estabeleceu postos
militares, que guardassem as macbinas de guerra e as obras já realisadas
e ao mesmo tempo excitava a coragem de seus camaradas, invocando
ora o adio dos inimigos, 0['(1, fazendo-lhes conceber esperanças do
grandes recompensas. Em uma assembléa, que reuniu, declarou categoricamente que todos os despojos da cidade pertenceriam aos soldados:
o enthusiasmo destes com essa declaração foi tal. que, si naquelle
momento se désse o signal de combate, nada no mundo poderia
resistir-lhes.
ps saguntinos, pelo seu lado tambem descançaram dos combates,
pois que nã lttaClwam, desde qn não foram atacados; tinham, porém,
trabalhado dia e noite para recon trllirem um novo muro no lagar em
que a I recha llavia sido lLLel'la. Logo depois l'ecomeçaram os assalto
e cada vez mais temeroso': os sitiados, no meio do clamor, que se ouvia
de todas as partes, já n. m mesmo sabiam a que ponto deviam ncudir
de preferencia. P r onde quer que fizessem avançar uma torre movediça, que dominava a' fortificações da cidade, ahi achava-se Annibal
eu{ pessea para dar a tudo o preciso impulso. Quando essa torre, por
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meio dlts catapultas e balistlts, dispostas em todos os seus andares,
conseguiu varrer das muralhas os que as defendiam, Annibal, aproveitanuo-se da occasião, mandou quinllentos africanos armados de picaretas,
para escavarem os muros pela base: este trabalho não era muito ditIiciL
porque as pedras não eram ligadas com cal\ mas com simples barro,
segundo o uso antigo. Dest'arte os muros se abatiam, mesmo em
distancia dos logares, em que se achavam os sapadores: afinal largas
brechas se abriram por aqui e por alii, e por ellas o exercito cartbaginez precipitou-se sobre a cidade, conseguindo apossar-se de um ponto
elevado, que cercou de muros e onde estabeleceu as catapultas e balistas: deante da parte da cidaue, que não tinha ainda sido tomada, os
saguntinos, por seu lado, construem um muro interior. De parte a
parte Se fortificam e combatem com o maior encarniçamento e tenacidade; elevando, porém, essas muralhas internas, o sitiados diminuem
e restringem, de dia em dia, o recinto da cidade; ao mesmo tempo a
penuria chega ao seu auge pela duração do assedio, e desvanece-se
inteiramente a esperança de soccorros por parte dos romanos. Roma
:ll.cava a distancias enormes, e tuuo, quanto os cercava, achava-se já
em poder do inimigo !
COIn a partida de Annibal, que foi obrigado a marchar contra os
oretanos o carpetanos, que, atemorisados pelo rigor das levas, haviam
embaraçado os agentes de Annibal, que as faziam, e ainda em cima
o ameaçavam de defecção, maS que com a vinda do general abandonaram as armas, que intentltvam tomar, renasceu a esperança no
coração dos saguntinos, que se mostraram por isso mais animados;
mas nem pela ausenCia do chefe o assedio tornou-se menos vigoroso,
visto como Maharbal, filho de Himilcon, o qual Annibal encarregara
de substituil-o, desenvolveu uma activid-ede e habilidade taes, que nem
os sitiantes nem os sitiados percebiam a ausemcia do grande chefe.
Maharbal não só deu alguns combates, sempre com exito feliz, mas
ainda, por meio dos a1'íetes, conseguiu derrocar uma larga porção da
muralha. Ao chegar, oncontrando o solo juncado de ruinas recentes,
Annibal, sem demora, conduz o sou exercito para defronte da cidaclella
e, depois de sangrento combate, funesto para ambos, uma parte desta
é, tomada de assalto.
x.- Surgiram nesSB. emergencia dous individuos que trataram de
uma accommodação entre os belligerantes - Alcon - saguntino e o
bespanhol Alorco. Durissimas eram as condições impostas por Annibal:
- os s<,\,guntinos dariam aos turdetanos toda a sorte de satisfações:
entregar-lhes-hiam todo o ouro e prata que possuissem e sahiriam <da
cidade com um só vestuario para irem estabelecer-se no logar que lhes
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fosse designado, - Alcon peremptoríamente deolarou que os seus
concidadãos jámais se submetteriam a condições taes; então Alorco,
que era soldado de Annibal, mas que fÔl'a hospede e amigo dos saguntinos, pl'opoz-se a ir ter com estes, convencido de qlie, na extremidade
em que se achava a cidade, só lhe restava o recurso de render-se à
discrição e esperar alguma cousa da generosidede do inimigo.
Em pleno dia dirige-se para a cidade: entrega as armas que comsigo
trazia ás sentinellas; transpõe a muralha e pede que o levem á presença do pretor deSagunto. O apparecimento desse homem naquellas condições, o modo porque entrou elle na cidade e a noticia do fim a que se
propunha espalhou-se por toda a parte com o rapidez do raio e fez
afiluir de repente uma multidão immensa.
Com grande dilllculdade, rompendo a mas a compacta do povo.
reuniu-se o senado e este deu audiencia ao emmi~rio. Eis mais ou
menos os termos em que eUe se exprimiu:
«Si Alcon, vosso concidadão, depois de haver se entendido com
Annibal, para delle obter uma solução pacifica, tivesse vos trazido sua
resposta, seria inutU que eu, que não sou nem um proposto do general
carthaginez, nem um transfuga, me apresenta-se neste recinto; ma
jã que, pOl' culpa pI'opl'ia, ou vossa eUe se deixou (lcar no acampamento
inimigo, eu, em nome elas nossas antigas relações de amisade, julgueime autorisado a vil' dizer-vos que ainda vos restam meio~ de paz e
salvação. A prova de que só os vossos ínteresses me preocopam está
em que, emquanto pudestes resistü' com os vosscs recursos proprios, 0U
nutristes e esperança de qualquer SOCCOl'ro por parte de Roma, jámais
vos aconselhei que vos submettesseis; hoje porém, que todas as esperanças se acham desvanecidas, hoje, que nem vossas armas, nem vossas
muralhas podem mais defender-vos, eu ouso trazer-vos proposta de uma
paz, mais necessaria sem duvida do que vantajosa. Anima-me a esperança de que obtel-a-heis si, como vencidos, acceitardes as condições
do vencedor; forçoso será (Jue não conteis como perda o que já vos foi
tirado I elo inimig'o, afimü senhor de tudo, mas antes como um dom que
eUe-intenta fazer e consente em deixar-vos.
« Este to·méJ.rá conta desta cidade, já em grande parte de truida ~
quasi toda occupada pelos seus soldados, mas deixar-vos-Iu1 os vo sos
campos, reservando-se o direito de de ignar o ponto onde devereis
construir e edificar nova cidade. Todas as vossas riquezas, em podl'arias,
OUl'O e prata existentes quer no th souro publico, quel' em mãos particulares, lhe serão fielmente entregues; mas re peitará e conservará,
si· consentirdes sahir sem armas e com dous ve tuarios apenas,
vossas pe oas, mulheres e 1ilho~! Esta é a ordem do vencetlor,
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ordem terrivel, cruel mesmo, mas a que a vossa má fortuna obriga-vos
a submetter-vos.
«Devo ainda declaro r-vos que não é sem fundamento que presumo
que, uma vez acceitas e cumpridas estas condições, a severidade do
vencedor abrandar-se-l1a. Em todo o caso, parece-me preferivel que
vos resigneis a tudo, de preferencia a verdes mulheres e filhos tirados á
força e arrastados, segundo os direitos da g'uerra, e vós mesmos
massacrados sem piedade».
XI.- Na ancia de ouvir o que dizia o emmissario, a multidão se
havia precipitado no recinto das delibei'ações do senado. Antes, porém,
de darem qualquer resposta ás proposições feitas, os principaes e mais
consiuerauos dentre os senadores, sal1indo em silencio, com pequena
demora, trazem para a praça todo o ouro e prata que havia no
thesouro publico e em suas proprias casas: armam ás pressas uma
grande fogueira: atiram ao fogo todas essas riquezas e elles mesmos se
precipitam nas chammas !
Póde-se bem avaliar :ii. consternação e a desordem que por toda a
parte se espalharam deante de tão tremendo espetaculo, e, como si
ainda isto fosse pouco, ouve-se um enorme tumulto do lado da cidadella:
uma torre, ha muito batida pelos al-ietes, acabava, de desabar! Immediatamente, uma cohorte carLhagineza, arremessando-se sobre as
ruinas, avisa ao chefe do exercito que a praça acha-se desguarnecida
de postos e de sentinellas. Annibal não er,t homem para desprezar uma
occasião destas: nem por um momento vacilla ou hesita: ataca logo a
cidade com todas as suas forças: em alguns instantes toma-a de as alto
e ordena que se passe a fio de espada todos quantos estivessem em
condições de pegar em armas.
Em toda a longa vida militar do grande capitão é este o acto de
maiol' crueldade que consignam os historiadores, mas essa crueldade o
proprio Tito Livio ajustitica, pelo impel-io dascircumstancias. Copiamos
litteralmente o historiador romano:« quocl imperium cncclele, cceternum
prope nece sal'ium cognitum ipso evenlu est. Cui enim pal'ci poluit ex
ii , qui aut inclusi cum conjugibis ac libel'is domos st'per se ipsos corn:remavel-Ultt, aut al'mati nullum ú1'lte finem lJugnce, qv-am morientes,
te cel'unt ? }>,

Realmente, não em. permittido a Annibal poupar inimigos que combatiam <1esesperados até exhalarem o ultimo su piro, e que se quei~
mavam dentro das propl'ias casas, com as mulheres e filhos!
Sagunto proporcionou aos vencedores uma pl'esa immen~a: o
prouucto dos objectos vendidos elevou-se a uma somma enorme: uma
grande quantidacle de vestimentas de luxo e de trastes preciosos foi
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remmettida para Carthago. Alguns bistot'iadores atIirmam que o assedio
durou oito mezes e CJue, depois disso, Annibal foi estabelecer de novo
os seus quarteis de inverno em Carthagena.
Eis a. origem da segunda guerra punica, que immortalisou o nome
de Annibal.
XII.- Vejamos o que então succedia em Roma: com a chegada
dos enviados, que deram conta da. esterilidade de sua missão e fazerem
sentir como eram hostis os sentimentos do governo Clttl1aginez contra
o povo romano, coincidiu a noticia da tomada. e saque de Sagunto.
E' indescl'iptivel a consternação e pezar, que se apossaram do senado e
do povo romano, com o desastre de Sagunto : os senadores lamentavam
a sorte ue tão fieis alliados e confessavam o erro, que haviam commettido, não lhes tendo prestado soccorros promptos e immediatos. A indignação contra os carthaginezes tornara-se universal j mas, ao mesmo
tempo, eram profundas as preoccupações pelo futuro. O senado e o
povo pareciam perturbados e irresolutos, como si o inimigo já se
achasse nas proximidades da cidade.
Em todos os cu'culos e conversações dizia-se que Roma jámais se
havia encontrado em circumslancias tão melíndrosas. O talento militar
de Allniba.I, a sua actividade, a di ciplina e bravura de seu exercito
eram descriptas com as mais vivas cures.
Os de maior autoridade diziam pelas ruas e praças publicas:
« A Sardenl1a, a Corsega, a rstria e Illyria foram, par,. nós, um brinco
apenas, li. vi~to do que nos espera. A guerra dos gaulezes, com[Jarada
com esta., era um simples motim.
« Os carthaginezes são bravos, aguerridos, e, ha muito tempo, nos os
inimigos mortaes, e adio vell10 não causa. Demai" estão soberbos e
alti vos, quer pelas victoria obtidas por Amílcar e tlelJoi por A drubal, quer pelas do valente e intrepido Annibal, que acaba de arl'asar
Sagunto e de submetter todos os povos da Hespanha, e que, em breve,
conseg'uira. inuorporar ao seu nUlJ1eroso exercito os gaulezes sempre
ávidos de combates. Vemos-hemos na dura. necessidade de batalha.r
com.o mundo inteÍL'o: teremos que b, ter-nos na ltalia, e tal vez dentro
da pt'opria Roma. »
As provincias fora.m tiradas á sorte. O senado, sem discutir, votou
logo o augmenlo de todas as fOl'Qll.S de terra e mar, e um decreto,
declarando guerra n. Caf'thago foi submettido á sancção popular. Celebraram-se preces em todos os templos e por toda a cidade, afim de lue
o exito da guerra fosse favoravel aos romanos .
. Tomadas todas as medidas e llrovidencias, que as circumstancias
aconselhavam, Q. Fabio, 1\1. Livio, C. Emilio, C. Licinio e Q. Boobio,
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todos elIes pessoas da mais elevada consideração, foram enviados a
Carthago para exigirem do senado dessa Republica as explicações precisas, entre outras, si Annibal havia, ou não sido autol'isado a sitiar
Sagunto, e caso tomasse eUe a responsabilidade dos factos occorridos
na Hespanha, tinham os emissarios poderes para immediatemente declarar - guerra a Cathago.
XIII.- Chegados os emissarios, foi-lhes marcado o dia e hora em
que deviam ser recebidos em audiencia pelo senado carthaginez.
Introduzidos com o ce('emonial então usado, teve a palavra Q. Fabio,
que, em termos breves e concisos, expoz a questão, e declarou de que
poderes estavam elIes investidos. Então um dos senadores, depois de
ter pedico e obtido a palavra, pronunciou o seguinte discurso:
« Quamlo viestes exigir a entrega de Annibal, como o culpado
UDico do sitio de Sagunto, essa primeira embaixada vossa, oh ! romanos,
foi incontestavelmente temeraria j mas esta, comquanto mais moderada
na fórma, é no fundo muito mais violenta. Então Annibal em o unico
accusado, 'e só a sua entrega. exigieis : hoje, porém. pretendeis impornos a confissão de uma falta e, como consequencia desta, uma reparação
immediata. Para mim, a questão não consiste em verificar si o assedio
de Sagunto resultou de uma vontade privada ou publica, mas si foi
legitimo ou não, justo ou injusto. Quel' o nosso general tenha a.gido
por ordem nossa ou por conta propria, só nós temos competencia pu,ra
julgar e punir os nossos concidadãos. Nada temos que discutir comvosco
sobre este ponto. O facto está nos limites do tl'atado ~ eis a. questão
unica; ma~, desde que vos julgais com direito de distinguir, nos actos
dos generaes, os que lhes são pessoaes e os que lhes são ordenados,
recordar-vos-hei que entre Roma e nós existe o tl'atado do consul
Lutacio, e neste tratado ha clausulas que se referem aos alUados de
ambos os governos, mas nem uma só relativa aos saguntinos ; pois que
então ainda elIes não eram alliados vossos. Objectar-me-heis talvez
que no tratado firmado por Asclrubal estabeleceu-se uma excepção em
favol' dus saguntinos. A esta objecção re~ponderei pelo modo por que
vós mesmos nos ensinastes a responder. Roma jámu,is se julgou presa
pelo tratado - L'utacio - porque aUegara que áquelle coni>ul faltava a
autol'isação do senado e do povo romano: em cousequencia tlisto foi,
eUe refol'mado pelos poderes publicos. Si só admittis os tratados feitos
por ordem vossa e redigidos paI' vossa sancção, dai-nos o mesmo
direito que exerceis: ora, o tratado subscripto por .Asclrubal foi à
nossa revelia e sem sancção nossa; logo, não nos póde obrigar. Inutil,
portanto, é que estajamos a falIar de Sagunto e do Ebro, ja que transparece claramen Le o que, ha muito, tinheis incumbado em vosso espirito.»
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A' vista deste discurso Q. Fabio comprehendeu que a discussão não
podia, nem devia continuar: ergueu-se altivo, e dobrando a sua toga,
dirigiu ao senado inteiro as seguintes palavras: «Carthaginezes, nós
vos trazemos ou a paz, ou a guerra: escolhei ». «Escolhei vós mesmos»,
exclamaram os senadores com igual altivez. Fabio, sacuLlindo a toga,
bradou: « Pois bem, a guerra! li « A guerm ! (repetiram os senadores)
e saberemos sustentaI-a, como a aceitamos ».
XIV.- Em Carthagena teve Anuibal noticias do que se passara,
quer em Roma, quer em Cal'thago. Declarada a guerra e por sua causa,
o commando do exercito não podia deixar de pertenc r-lhe. Assim
tratou logo de dispór do que restava dos despojos, e depois convocou
para'uma assembléa os hespanboes, que tinha sob o seu commando, aos
quaes dirigiu a seguinte aUocução :
« Camaradas! Com razão deveis pensar que, uma vez pacificada a
Hespanha, cumpre-nos dar por findos os nossos trabalhos e licenciar o
exercito, pois que a paz e o trabalho enriquecerão os povos deste paiz,
e procurar além glorias e despojos: entretanto, uma guerra longinqua
se apresenta agora, guerra, cujo fim ninguem póde prever. Não vos é
dado saber quando podereis rever os vossos lares, e abraçar os entes,
que vos são caros.
«Aos que desejarem visitar a familia concederei licença, com a
condição, porém, de que voltem aos seus postos no começo da primavera, afim de que, protegidos pelos deuses, possamos iniciar essa
campanha, que tanta gloria e tão ricos despojos nos promette.»
Estas palavras do general causara.m viva satisfação aos soldados,
muitos dos quaes aproveitaram-se da licença.: no tempo determinado
nem um só faltou: dir-se-hia que com essfl. folga tinham todos recobrado o vigor e a coragem para os novos trabalhos. Depois de uma
revista que passou ás tropas auxiliare, partiu para Cadix, onde cumpriu
os votos promettidos a HercuIes, e fez ainda novos para que as cousas
lhe corressem propicias. E ig-ualmeote solicito pela guerra defensiva,
como pela ofi'ensiva, alli deixou uma forte g'uarnição.
~
Em compensação exigiu da metropole um reforço do tl'opas ligeÍl'as,
especialmente .de archeiros: er.\ seu pensamento fazer os hespanhoes
servirem na Africa e os africanos na Hespanha, porquo assim não só
mo trar-se·luam mais zelosos, como ainda serviriam reciprocamente de
refens; pelo que despachou paraCarthago treze mil oitocentos e cincoentll.
infantes citrados, (armados de escudos pequenos) oitocento e atenta
fundibularios-b.tlearios e mil e duzentos cavalleiros rle procedencias
diversas: conforme uas instrucções, uma parte dessas forças permaneceria em Carthago ; o resto seria distribuido pelas provincias. Ao,
2

· 18

ANNIBAL

mesmo tempo faz alistar quatro mil mancebos escolbidos para seguirem
tambem para a metropole, não só com o fim de defendeI-a, mas ainda
para sel'virem de refens.
Desejoso de deixar a Hespanba garantida contra qualquer tentativa
dos romanos, confia a Asdrubal, seu irmão e experimentado cabo de
guerra, um corpo de exercito, composto, em sua maioria, de africanos,
dos quaes onze mil e oitocentos e ciocoenta infantes - da Africa ;
tresentos - da Liguria e quinhentos - baleares: além destes, tresentos
cavalleiros libypbenicios, raça mesclada de phenicios e afl'icanos : mil
e Gitocentos numidas e mouros e duzentos hergetas, da Hespanha. E
para que nada faltasse, Asdrubal teve ainda quatorze elephantes. Com
a mesma solicituue cuidou Annibal das forças de mar. Na hypothese,
muito provavel, de apparecerem os romanos no mar, e para protecção
das costas ficou ã. disposição de Asdrubal llma esquadra de cincoenta
navios de cinco ordens de remos, dous, de quatro orden , e cinco, ue
tres. Só trinta e dous dos quinqueremes e os cinco triremes tinham,
porém, remeiros. De Cadix tornou de novo a Carthagena, onde, c~mo
dissemos, tudo dispuzera pal'a a partida.
XV.- A frente de um numeroso exercito dali sahiu depois de
algum tempo, e passando por Etorina (cidade da Hespanha Terraconense) dirigiu-se para o Ebro e as costas maritimas. Passando o rio sobre
tres pontos, despachou adeante emissarios, encarregados de captarem,
por meio de dadivas e presentes, os gaulezes, cujos territorios tinha de
atravessar, e de reconhecerem depois a melhor passagem dos Alpes.
Tito Livio affi.rma que noventa mil homens de infanteria e doze mil
rle cavallaria, sob suas ordens passaram o rio. Outros escriptores, porém,
elevam esse numero a cento e cincoenta mil. Submettidos os hergetas,
os bargusios, os ausetanos e os da Lacetonia, no intuito de ficar senhor
dos desfiladeiros que communicam a Hespanha com a Gallia, confiou a
Hannon a guarda e defesa de todas essas regiões. Para isto teve este
general dez mil infantes e mil cavalleiros.
Penetrando nas gargantas dos Pyrinêos, e jã. não restando duvida
sobre a guerra, menos receiosos desta, do que das fadigas e trabalhos(
da viagem, tres mil carpetanos desertaram. Annibal não julgatldo op"portllDo empregar a força contra os desertores, deixou!()s ir em paz;
fez ainda mais; reconhecendo que muitos outros experimentavam repugnancia em acompanhai-o, licenciou mais sete mil homens, e pouco
depois atl'avessou os Pyrinéos e veiu acampar com o resto das forças
perto de Illibire (Etne).
Os gaulezes presumiam que a guerra apenas a.t1'ectaria a ltalia;
mas como corria que os hespanhoes, além dos Pyrinêos, haviam sido
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reduzidos á obecliencia pela força, recebendo depois fortes guarrnçoes,
receiosos de igual sorte, armam-se e reunem-se em Ruscinão (Tour de
Rousillon). Annibal, que conhecia. o valor do tempo, posto que não temesse combatei-os, enviou emiS&'1rios ao' chefe' delles convidando-os a
virem conferenciar com igo, aconselhando-os que se approxiruassem de
lllibere, e garantindo-lhes que elle mesmo approximar-se-hia. de Ruscinã~, afim de facilitar a entrevista; a segurando-llJes mais que os
receberia com satisfação em sea acampamento, a.sim como com elies
iria ter, sem hesitação ou receio.
« Não tirarei a espada (terminava elle),antes de chegar á Italia,
sinão forçado.» Os chefes gaulezes approximaram-se de lllibere, e foram
graciosamente recebidos e tratados por ADnibal, que os accumulou de
presentes. Satisfeitos e tranquillos, desde então consentiram que o
exercito carthaginez atravessasse os seus territorios.
Na ltalia sabia-se apenas da passagem do Ebro e já os boyos se
revoltavam, arrastando ii. revolta os in ubrios, não tanto pelo adio
antigo, que votavam aos romanos, como por causa das colonias de Placencia e Cremona, ba pouco, estabelecidas as margens do PÓ, em terras
que lhes pertenciam. Sobre essas colonias fizeram uma irrupção armada,
levando a desordem e o terror não sómente á gente dispersa pela campanha, como ainda aos proprio triumviros, que tinham vindo dividir
terras. E tes, Dão se julgando seguros, refugiaram-st3 em Mutina.
A noticia destes acontecimentos causou novos terrores em Roma: Tomaram-se outras providencias, Jogo que reconheceram que a g-uerra puuica aggravava-se pela guel'l'agauleza. Não nos ca,be referir' a natul'eza
dessas providencias, nem mesmo o que se passou dUl'aute e depois da
revolta dos boyos. O nosso objectivo é Anuiba!. Este, depois de haver
chamado a si varias povos, uns pela força e ao maioria pelo geito, che·
gara ao territorio dos volcos, povos poderosos e aguerridos, que habitam ambas as margens do Rhodano. Na impossibilidade de defenderemse contra os carthaginezes em ambas as margens do rio, o::; volcos
passaram-se todos para o lado opposto, para que o rio Cosse ainda mais
um obstaculo poderoso, com que tivesse de lutal' o inimigo, e aUi posta• ram-se em grande Dlultidão.
XVI..... lesse ínterim chegou a uma das embocaduras do rio
P. Cornelio, o qual supjJunba que Annibal apenas tivesse conseguido
transpor os Pyrioêos. Ao ter nuticia de que elle ja se preparava para
passar o rio, de.l?tacou tresen tos cavalleil'L s escol bidos, acompanhados de
guias marselhezes e auxiliares gaulezes para reconbecerem os logare,;
e oh ervarem a marcha dos cartbaginezes, sem todavia tentarem
combate. Annibal tinha por meio de presentes con 'eguido entender-se
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com outras povoações volcas ribeirinhas, que se compromeUeram a
fornecer-lhe canÔas e jangadas para a passagem, compromisso que
trataram de realizar com presteza e de boa vontade, mesmo porque
essas povoações queriam ver-se livres dos carthaginezes, cuja multidão
ia consumindo os recur.:iOS de que dispunham. Os gaulezes, que faziam
parte das forças de Annibal, por seu lado tambem entregaram-se a
esse trabalho, que era facil e que consistia apenas em cavar troncos de
certa especio de arvore pouco dura o abundante al1i. Os soldados, por
sua parte, metteram mãos á obra e dentro em pouco Annibal dispoz de
uma iufinidadede canóas, é verdado que muita mal feitas, mas que, em
todo o caso, serviam para transportar as praças e a bagagem. Dispostas
as cousas para a passagem, reflectiu elle na necessidade de desalojar os
volcos da posição em que se achavam, nf\, qual podiam fazer-lhe grande
damno quer na travessia, quer no desembarque, e ordenou que Hannon
filho de Bomilcar, partisse na madrugada seguinte com uma parte de
suas tropas, especialmente hespanhoes, e subisse rio acima durante um
dia, e que depois tratasse de passaI-o com toda a brevidade, fazendo,
em seguida, volta de modo a poder atacar pela rectaguarda o inimigo
no momonto opportuno. Os guias informaram logo a Hannon que, vinte
e cinco mil p.assos acima, o Rltodano tem no meio uma ilha, e que antes
de dicidir-se, o rio, posto que largo, é menos profundo e de mais faci!
passagem do que em outro qualquer ponto. Chegados alli, foi mister
arranjar jangadas para o transporte de parte das forças, porquanto os
hespanhoes, arranjando banguês de peUe, nelles puzeram as roupas e
as armas e atravessaram a nado, deitados sobre os escudos. O resto
passou nas canôas e jangadas que puderam preparar. Depois de um dia
de repouso. Hannon poz-se em marcha, e por meio de fogueiras do lado
opposto, como tinha sido combinado, deu a conhecer a Annibal que
havia passado e estava habilitado a desempenhar a 'tarefa de que fora
incumbido. O chefd carthaginez não perdeu tempo e mandou logo dar o
signal para o embarque. A infantaria embarcou-se e seguiu na frente:
depois a cavallaria em canôas maiores, segurando cada caval1eiro o
seu cavallo, que seguia a nado, pela brida, á pôpa e á próa. Alguns
cavallos, porém seguiram embarcados em ajoujos, promptos 1Jara
serem montado logo que se tocassem na margem opposta. ~ Ao verem a
partida do inimigo, oS volcos correram todos para a barranco. do rio,
oltando brados, ontoando seus canticos de guerra e agitando os escudos
acima das cabeças, mais nem por isso deixavam ue ficar atemorisados
deante da multidão de bateis, homens e cavallos, que viam sobre as
agu<ls. Para que o terror chegasse a seu auge, ouviam elIes pela
etaguarda brados tremendos. Hannon acabava de tomar-lhes o acam-
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pamento e picava-os vigorosamente pela. retaguarda.. A resistencia foi
curta: a disparada geral. Annibal terminou a passagem sem o menor
inconveniente. O que mais lhe custou foi a passagem dos elephantes.
A nado, segundo uns, ou em grandes ajoujos, segundo outros, foram
passados esses animaes. Em qualquer das bypotheses, o trabalho foi
penoso : na primeira, pela natural repugnancia que elles teem de
metter-se l/agua; na segunda, pela ditIlculdade de fazeI-os embarcar,
em conseq1lencia de SL mesma repugoancia. Durante a passagem dos
pachydel'ma~, Annibal destacou quiuhentos cavaUeil'os numid;ls para
fazel'em um reconhecimento: estes encontrar:lI11 os tr'eseutos rOffil/no:;,
partidlls da emboc idura do Rbodano, e entre elles travou-se OlortiCero
combate. Os numidas retiraram-se afina I perdendo duzentos ho ens e os
romanos cento e sessenta! Essa lucta entre oitocentos homens, apenas,
dos quaes' trezentos e sessenta ficavam estendidos na arena do combate,
era o prenuncio das sangrentas batalhas que depois se feriram.
X VI:I.- Com a volta dos numidas Annibal pensou em atacar
esse exercito romano, que primeiro encontrou ; mas, mudou de plano,
com a chegada dos emissarios boyos, á cuja frente veiu o chefe Magalo,
que prometteu guhl-o em sua marcha, compartil' todos os seus traba111e8, acon8elhando-o porém, a só começar a. guerra na Halia e até li.
:L poupar as suas forças.
Resolvido a continuar a sua marcha, Annibal, que nio ignorava,
que os seus temiam mais a passagem dos Alpes, do que os proprios
romanos, reuniu uma assembléa geral do exercito, e, por todos os
modos procurou excitar o animo dos soldados. Nesse assembléa exprimiu-se elle nos termos seguintes:
.
«Estrailho que corações sempre intrepidos sintam-se de repente
apossados de vãos terrores. Ha muitos annos, a guerra para vós outros
tem sido uma serie ininterrompida de victorias. Só deixamos a Hespa.
nha depois de haver submettido ao poder de Carthago todas as nações
e terras, ban11adas por dous mares diversos. Indignados ainda, porque os romanos exigiam a entrega dos vencedores de Sagunto, como
culpados, atravessamos o Ebro para aniquilar o nome romano e libertar e Universo. Então, quando partiamos do Occidente para o Oriente,
o caminho aOninguem pareceu longo; hoje, porém. que já vencemos a
maior parte das distancias. que atl'avessamos os Pyrinêos, atravez de
tantas nações ferozes, e passamos o Rbodano, esse grande rio, não obstante :1 multiaão de volcos, e a impetuosidade das aguas, quando,
deantede nó:; temos os Alpes, e. do lado opposto, a It:11ia, e por assim
dizer, batemos á porta dos nossos inimigos, é triste vêr-vos desanimados e allegando cansaço.

ANNIBAL
«Pensaes acaso, soldados, que os Alpes sejam mais do que altas
montanhas, ou mais difficeis de galgar, do que os PYl'enêos 1 Mas
ainda que assim fosse, nenhuma terra toca os céos, nem é inaccessivel
a homens de brio e coragem. S'lbei que os Alpes são habitados e cultivados, produzem e nutrem seres vivos. Si são praticaveis para alguns
homens, sei-a-hão igualmente para um exercito. Eis aqui os emissarios boyos, que, com cel'teza, não teem azas, e nem voam, e comtudo os
atravessaram, ha bem pouco : seus antepassados não eram indigenas;
mas emigrantes de terras estrangeil'as, que vieram estabelecer-se na
ltalia, e bandos numel'OSO , trazendo muitas vezes comsigo mulheres e
creancas, como sempre succede nas emigrações, teem transposto sem
maior perigo esses Alp~s, que hoje tanto vos assustam. Para um soldado armado, que apenas conduz o seu equipamento, haverá porver.tura alguma cousa de impraticavel ou iuacce sivel 1
Soldados! Não preciso lembl'ar-vos 03 trabalhas e fadigas, por que
passamos,e os p3rigos, que affl'ontamos pal'a tomar de assalto Sagunto,
durante o largo espaço lIe oito mezes. E agora, quando marchamos
para Roma, a capital do mundo, que ob3taculo póde nos parecer assas
poderoso, ou temivel para nos fazer estacar em nossa gloriosa empreza 1 Outr'ora os gaulezes tomaram essa·cidade, de que hoje desesperaes de approximar-vos. 011 haveis de confessar-vos inferiores a
esses povos, que tantas vezes vencestes, ha bem pouco, ou eutão só
deveis esperar o termo de nossa marcha na planicie que se estende entre o Tibre e as muralhas de Roma.. »
XVIII.- Os soldados animados pelo discurso do general, cobraram animo. Annibal ordenou-lhes que se alimentassem bem, descança sem e se preparassem para seguÍl'.
Na manhã' seguinte subiu, durante algum tempo, pela margem do
Rhodano acima, depois procul'ou o centro dessas regiões, calculando
que quando mais se afastasse das proximidades do mar, tanto mellOS
se acharia exposto a encontrar-se com os romanos, antes de penetrar
na ItaUa. Quatro dias gastou elle para chegar à confiuencia do Isara
(Isére) com o Rhodano no ponto então denominado - Ilha. Proximos
a esta habitavam os allobroges, povos bravos e aguel'l'idos, então rlivididos em dous partidos, á cuja frente se achavam dous il'l1fãos : o mais
velho de nome Brauco era o chefe ou rei desses povos; mas seu irmão
mais moço, apoiado pela mociclade do paiz o havia deposto. Os grandes
e senadores da terl'a tinham-se pronullciado pelo primeiro. Dahi a
lucta, cuja decisão foi confiada ao general carthaginez, que resolveu
a questão em favor de Brauco, o que valeu-lhe muitos presentes
de vivere e roupas, de que seu exercito bem precisava para a:ffrontar
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o frio dos Alpes. Regulados os negocias dos allobroges, Annibal
pondo·se em marcha procurou a esquerda, em direcção aos tricostinos :
depois, seguindo pelas fronteiras dos voconcianos, sem ter encontrado
obstaculo entre os tricorianos, chegou ás margens do Druencia (Durance), um dos rios de mais difficil passagem naquellas paragens. AS
chuvas haviam engrossad'o as aguas, o que tornava a passagem mais
penosa; não obstante, o exercito carthaginez o transpoz ainda que em
alguma desordem. Das margens do Druencia até á raiz dos Alpes marchou o exercito sem ser incommodado pelos gaulezes dessas regiões,
através de lagares planos e faceis.
Tres dias depois da partida de Annibal das margens do Rhodano,
o consul P. Cornelio marchou com seu exercito, formado em quadrados no intuito de immediatamente combatei-o, mas encontrando
já deserto o ponto, em que contava encontrar os carthaginezes,
informado do aia, em que estes tinham partido, e reconhecendo a
impossibilidade de alcançal-os, voltou para a sua esquadra no proposito
de esperaI-os em sua descida dos Alpes. A Hespanha lhe havia tocado
pelo sorteio, e para alli deu as providencias, que lhe pareceram mais
urgentes na occasião.
Uma parte de suas tropas ás ordens do Cn. Scipião, seu irmão,
foi destacada para a Hespanha contra Asdrubal, que para proteger
os alliados de Roma e angariar novos, quer para expellir Asdrubal
daquella provincia. P. Cornelio em pessoa, contando poder defender
a Italia com o exercito que estava á~ margens do Pó, á frente do
resto das tropas dirigiu-se para Genova.
XIX.-Apezar de prevenidos, os soldados de Annibal sentiram·se
tomados de espanto á vista dos Alpes. Aquelles cimos, brancos pela
neve, a topetarem com o céo, as miseraveis cabanas, que eUes descobriam, como que fincadas nos pincaros, aquelles rebanhos de animaes
cabelludos e emmagrecidos pelo frio, homens de aspecto repulsivo, de
enormes cabellos, cobertos de pelles, verdadeiros selvagens, o espectaculo daquella natureza, por assim dizer, paralytica pelos gelos perpetuo', aterraram-nos deveras. Elles confessavam que não havia
exaggero no que lhes tinham contado sobre essa alta cordilheira, que
elles iam a:fJ'rontar.
« A historia é a verdade »), disse-o Polybio. Como este historiador,
pensamos que não nos é licito romantisar, narrando esta memoravel
façanba militar. Por honra do proprio Annibal e em homenagem aos
seus reconhecidos talentos militares, ao seu criteria e prudencia de
general, ninguem pode presumir que eUe tivesse tentado essa temerJ8a passagem sem estar prevenido de bons guias, e bem informado
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da exequibilidade della. Não obstante, grandes foram os obstaculos
que encontrou, e tormentosa a ascensão, quer pelos embaraços naturuas, quer pelos que lhe causaram os habitantes das montanhas, com
os quaes teve frequentes escaramuças.
Logo que começaram a subida, os montanhezes postavam-se sobre
as alturas. Reconhecendo os guias que a passagem pelo lado em que
seguiam se tornava impossivel, teve Annibal de acampar no valle mais
espaçoso que poude eocontL'ÜJr e entve precipicios. Os g>uias gaulezes,
graças á alIlnidade das linguas, pudel'am-se entender com os montanhezes. Por aquelles foi Anoibal informado de que, á noite, elIes
recolhiam-se todos ás suas cabanas, ficando abandonado o desfiladeiro
ou garganta que guardavam durante o dia.
Com essas informações, logo ao romper d'alva, o chefe carthaginez
formou o elCercito, fingindo querer forçar a passagem, e consumiu o dia
nessas manobras simuladas. A' tarde recolheu-se ao acampamento;
apenas, porém, reconheu que os montanhezes havia abandonado oS
postos, para melhor ilIudil-os, mandou accender gL'andes fogueiras e,
deixfl.ndo ahi a bagagem e os cavaIlos, com a inf'n,nteria ligeira
marchou immediatamente e estabeleceu-se nas alturas que os montanhezes na vespera occupavam. Ao romper do dia, o resto do exercito
paz-se em marcha. Quando os montanhezes, ao sigllal do costume,
dirigiam-se aos seus postos, viram a,cima de suas caheças já uma parte
das forças cartaginezas, e mais abaixo o resto delIas subindo a
montanha. Esse espectaculo at,terrou-os; todavia, reconhecendo as
ditriculdades com que luctavam os que subiam, a desordem que entre
elles reinava e o espanto dos cav'allos, deante dos precipícios, arrojaram-se das alturas, habituados, como eram, a percorrer esses lagares
julgando que o menor alarma bastaria para inutilisar de todo os
esforços dos carthaginezes, que além dos obstaculos Duturaes, teriam
que luctar com os inimigos: e não calculavam mal. Com etreito, a
confusão e a desordem entre os carthaginezes foi maior ainda. Os
cavallos, sobL'etudo, embaraçavam a marcha, porquanto, já ametlron.
tados pelas difficuldacles do terreno, tremiam todos cleante dos gritos
confusos que de toda a pal'te ecoavam pelos bosques e valIes. Si ac~so
eram tocados ou feridos, empinavam-se com os cavalleiros, cJ..errubando
homens e bagagens. A garganta par onde atravessavam era de um e
outro ludo cercada de precipicios, e muitos infa,ntes e cavalleíros lÍoin
os respectivos cavalIos, no meio daquella medonha confusão, rolaram
por elles abaixo.
XX.- Da posição em que se achava, Annibal, contemplava este
espectaculo dolorosamente impressionado. Por alguns minutos seu
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espirito hesitou na escolha do partido que devia tomar em tão grave
emergencia. Com razão receiava augmenlar, acudiudo, aquella confusão e desordem; vendo, porém, suas tropas cortadas e receioso de
que sem as bagagens não lhe fosse possivel efi'ectuar a passagem, sem
grandes prejuizos, resolveu precipitar-se sobre os inimigos, que ao
primeiro choque foram esmagados; mas, todavia, augmentando a
confusão entre os seus: atinai o caminho ficou desembaraçado com a
fuga dos montanhezes. O exercito carthaginez proseguiu a ascensão.
Os soldados e omciaes guardavam silencio. Annibal ~poderou-se de
uma especie de forte, que era o ponto principal dessa paragens e das
povoações visinhas, e com o trigo e o gado que achou poude durante
tres dias, alimentar sua gente. Jã. não encontrando ninguem á sua
frente, nesses tres dias, adeantou a sua marcha.
Chegando a certa altura, encontrou um povo assas numeroso para
aquellas montanhas, de cuja per/Mia escapou de ser victima. Os chefes
desse povo, de adeantada idade e de aspecto respeitavel, acercando~se
delle, disseram-lhe que «haviam aprendido com a desgraça alheia" e
por isso antes queriam obter a amisade do.> cartlmginezes, do que experimentar-lhes a força, e que; pois, vinham pôr-se á disposição de seu
general, cujas ordens pontualmente cumpririam» e rogaram-lhe que
acceitasse viveres e guias, otrerecendo-Ihe refens como garantia de suas
promessas. Annibal não deixou de sentir uma talou qual desconfiança
deaute desses velhos, que, para montanhezes quasi selvagens, lhe
pareceram em demasia amaveis ; todavia, não desejando fazei-os seus
inimigos declarados, acolheu-os com benevolencía, acceitou os viveres
e guias otl'erecidos e conservou os refens.
. Os guias seguiram na frente; o Carthaginez porém, sempre cauteloso e prudente, ordenou que na marcha guardassem os soldados a
formatura e evitassem toda e qualquer confusão. Os elephantes e
cavallos foram collocados na vanguarda, e elle em pessôa, com a melhor
gente de sua infanteria tomou a rectaguarda, mostrando-se preoccupado
e olhando inquieto para todos os lados; dontro em pouco chegaram a
um caminho, ou carreiro estreito e apertado, que tinha a um dos lados
um nico elevado. De repente os montanhezes, que se haviam occultado)
surgem de t~dos os lados, e atacam os carthaginezes pela frente,
pelos flancos e pela rectaguarda: do ai to do pico arremessam sobre
ellos podras enormes. O ataque pela reclaguarda foi o mais terrível e
onde maior multidão de inimigos se agglomeroú, e si Annibal, além
do que jã tinha feito, não acudisse tão de prompto, e não carregasse
sobre elles com tanto vigor, com certeza teria tido perdas consideraveis,
mas, nem por isso, o perigo deixou de ser gl'ande, porque os monta-
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nhezes, que atacavam pelos flancos, conseguiram cortar o exercito, e
tomaram conta do caminho, de modo que o general passou a noute
separado da cavallaria, dos elephantes e das bagagens. No dia seguinte
já os montanhezes não tiveram a mesma audacia da vespera e as tropas
fizeram de novo sua junccão, e transpuzeram esse desfiladeiro, tendo
perdido alguns homens e maior numero de animaes de carga. Depois,
os montauhezes appareciam em pequeno numero, por aqui, ou por alIi,
conforme as commodidades do lagar, mas antes como ladrões, do que
como combaten~es. Os caminhos eram estreitos e escarpados: os
elephantes caminhavam com difficulda de e devagar, mas eram uma
garantia para os soldados, porque os montanllezes não ousavam appro;x:.imar-se desses animaes para elIos inteiramente desconhecidos. Afinal,
depois de nove dias tormentosos, através de caminhos quasi intransitaveis, encontrando muitas vezes obstaculos' imprevistos, e outras
perdendo o roteiro, ou pela perfidia dos guias, ou por simples ignorancia dos mesmos, e algumas vezes até pela desconfiança dos proprios
carthaginezes, que se metiam por gargantas sem sahida, alcançou
Annibal os cimos gelados dos Alpes.
XXI. - Durante dous dias fez alto: era indispensavel dar ao
exercito algum repouso, porquanto os soldados estavam extenuados
pelas fadigas da ascensão e pelos combates: tratou-se de procurar os
animaes extraviados, alguns dos quaes pelo proprio instincto buscaram
o acampamento; para que, porém, nada faltasse para apavorar esse
exercito, o primeiro regular, que ousava transpor aquella cordilheira,
veiu a quéda da neve, Quando aos primeiros clarões do dia, deu-se signal
para a continuação da marcha, o solo estava todo coberto de neve.
Os estandartes se desfraldaram, e o exercito começou a marchar'
com lentidão e em silencio. O desalento e o desanimo estavam estampados em todos os semblantes. Annibal ia na frente. Chegados a uma
eminencia, de onde a vista devassava tudo ao longe, o general manda
fazer alto, e mostrando aos soldados a Italia e as planicies banhadas
pelo PÓ ao pé dos Alpes, diri giu-Ihes a seguinte proclamação:
« Soldados! Escalastes as muralhas da I talia e da propria Roma :
d'ora em diante o caminho ser-nos-ha mais facil : um ou dous comb~tes
quando muito, porão em nosso poder essas ferteis regiões, 'iue vêdes e
a capital da ltalia .
.. Dentro em poucos dias descançaremos de tantas fadigas e trabalhos. » O mesmo fez Bonaparte, muitos seculos depois.
Oexercito sentiu-se reanimado, e a marcha continuou, sem que
soíl'ressem dos montanhezes cousa alguma mais a não serem alguns
furtos, que as circumstancias facilitav&rl.
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A descida, porém, foi ainda mais penivel do que a subida; pelo
lado da Italia, a inclinação das mau tanhas era muito menor.
O caminho quasi todo estreito e cercado de precipicios, tornara-se
escorregadio pela qlléda da neve. Os soldados cahiam frequentemente,
e os que cahiam não conseguiam erguer-se no mesmo lagar: algumas
vezes cavalleiros e cavallos rolaram nos abysmos. Continuando a
descer, chegou-se a um ponto, em que foi impossivel proseguir: um
rochedo estreito e cortado a pique interceptou-lhes a marcha. Um soldado mesmo habU e desarmado, agarrando-se aos ramos e raizes, que
por acaso ahi se encontl'avam, não poderia descer sem risco de precipitar-se. O exercito estacou. Um recente desmoronamento havia transformado essa passagem, já naturalmente perigosissima em um abysmo
de mil pés de profundidade!
Annibal logo quiz saber porque paravam: os soldados rosponderam
que o caminho tinha acabado! O general em pessoa veiu examinar o
terreno, e convenceu-se que o meio unico seria abrir um rodeio, ainda
que longo e por lagares inteiramente desconhecidos: mas viu-se na
necessidade de desistir de tal projecto em consequencia da quantidade
de neve, que se havia accumulado. Assim mesmo, ainda tentou abrir
esse rodeio; mas em pouco reconheceu a sua impraticabilidade. O gelo
estava coberto de uma camada molle e pouco profunda de neve,
em que os pés dos soldados não podiam firmar-se; apenas, porém, essa
camada se fundia sob os passos de tantos homens e animaes, marchava-se sobre o gelo posto a descoberto e sobre os fragmentos da neve,
que se fundia. A lucta contra o gelo, em que ninguem podia firmar-se,
e contra a inclinação do terreno era quasi impossivel. A cada passo
cahiam homens, que, tentando levantar-se, escorregavam de novo, e
tornavam a cahir, sem encontrarem o menor ponto de apoio. Os animaes, a seu turno, escorregavam, e com os esforços que faziam para
levantarem-se, quebravam algumas vezes o gelo, e ficavam presos
pelas patas. Depois de todas estas tentativas, Anuibal resolveu acampar
sobre o rochedo.
Emfim, foi preciso para abrir uma passagem, talhar uma rocha,
por.onde parecia isso ser passiveI. Aunibal ordenou que lhe chegassem
fogo, e de~ois de bem. calcinada, os soldados a cortarem de modo a
proporcionar passagem aos homens e animaes. Quatro dlas foram
consumidos nesse afanoso trabalho: os animaes quasi morrem de
fome, porque alli toda especie de pasto estava euterrado debaixo do
gelo.
Afinal vencida esta difficuldade, chegaram a um ponto ma-ia ameno,
em que deram pasto aos animaes, e repouso aos homens, durante tres
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dias 1 findos os quaes couseg'uiram, dentro em breve tempo, alcançar as
planícies.
XXII.-Na opinião dos competentes a passagem dos Alpes por
Annibal e seu exercito é considerada, como o maior feito militar, que
a historia antiga registra.
Tito Livio, e antes delle Polybio, a1fJ.rmam que Annibal gastou
quinze dias em transpor os Alpes; mas da proprifl, narração do primeiro
se collige que, pelo menos, foram dezoito; porquanto nove foram consumidos em alcançar o cimo das montlllhas: quatro esteve Annibal no
ponto, em que encontrou o fim da estrada, na phrase dos solllados: tres
empregou elle em refazer os forças da gente e dos animaes, logo que
cbegou mais abaixo: temos. pois, 9+4+3, isto é, dezeseis dias. Que
tempo levaria elle do alto da montanha ao roclledo 1 pelo menos um
dia-logo dezesete. E do ponto em que depois descançou, até a planicie1
outro dia-logo dezoito.
Cinco mezes, dizem os historiadores, gastou Annihal em sua longa
e penivel marcha" conseguindo afinal pisar o solo de Italia com vinte e
seis mil soldados, segundo afflrma Polybio, tendo aliás partido da Hespanha com cento e cin~oenta mil homens, segunclo uns, ou com nmis de
cem mil, segundo outros!

PARTE II

I.-Alguns escriptores elevam a cincoenta mil o numero dos soldados que chegaram á Italia; não nos parece, porém, necessario demorar
no exame dessa cifra, desde que é fóra de duvida que Roma, na peior
1Jypothese, podia oppor ao chefe carthaginez oitocentos mil homeus,
bem armados e equipados; Annibal, porém, pouco se preoccupava com
a exiguidade de suas tropas: confiado em seu tino militar e l)oliticCl,
contava engrossaI-as dentro em pouco com os gaulezes cisalpinos,
povos bellicosos e inimigos antigos e rancOl'OSOS dos romanos. E não
se enganou em suas previsões. Em breve tempo teve-os elle sob suas
bandeiras, e mais tarde muito concorreram para as suas viétorias.
O consul Scipião, calculando e bem que um exeroito I)OUCO numeroso, exhausto de recursos, por uma marcha de cinco mezes, e pelos
frequentes combates travados, aniquilado pela tormentosa passagem
dos Alpes, não lhe poderia o1ferecer séria resistencia, foi esperaI-o
proximo ao Te sino com as aguerridas e numerosas legiões de seu
commando.
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Annibal, logo ii. sua chegada, encontrou em 1ucta aberta os taurinios com os insubrios, seus visinhos. Não lhe pareceu politico naquelle
momento tomar o partido de uns ou de outros. Seu exercito precisava
principalmente, refazer-se de forças e procurar os recursos, de que
estava desprovido, e a essa tarefa consagrou os primeiros dias. Havendo
os taurioios recusado a alliança, que elle lhes mandara ofl'el'ecer,
tomou-lhes elie de aS3alto a capital. 03 gaulezes, ribeirinhos do Pó,
tal vez tivessem adherido logo ii. sua causa, si não lhes chegasse a noticia
de que o consul P. CoroeHo Scipião se avisinhava com o seu exercito.
Annibal deixou o paiz dos taurinios e aproximou-se do exercito romano,
ao qual queria tambem por sen lado dar combate: a distancia que os
separava era pequena. O chefe carthaginez entendeu que era mister
animar por todos os meios os SElUS soldados, e mais por factos, do
que me,mo por palavras: neste pensamento formou o exercito em
circulo, e collocou os montanhezes, prisioneiros, ]]0 centro: por meio
de um interprete inquiriu delies si estavam dispostos a combaterem á
moda do seu paiz, ti. vista de totlo o exercito, garantindo aos que a sorte
designasse, além da liberdade, armas e um cavallo para o vencedor.
Os prisioneiros ( gaulezes ) aceitaram a proposta com enthusiasmo:
cada um pedia que lhes fosse dada um3- espada, e todos a um tempo
queriam combater. Foi mister appeliar para a sorte: ti. medida que
eram chamados pelos nomes, segundo a designação da sorte, altivos,
alegres, transportado dejubilo, recebiam felicitações dos companheiros,
e corriam a apossar-se das armas, aos saltos á moda delles. Alguns
pares foram sorteados: para o fim, que eLIe mirava, eram sutIicientes:
Annibal deu por findo o sorteio, o que muito entristeceu os outros, pois
todos queriam batel'-se. O combntecomeçou, e cada um dos combatentes
esforçava-se por mostrar sua IJericia e coragem; e tal era a disposição de todos os espiritos, que no fim da lucta a admil'ação era a
mesma para os vence lares e vencidos. Os soldados estavam enthusiasrnados. Anuibal fel-os recolher ao acampamento, e no dia seguinte
reuniu-os de novo, e dil'igiu-lhes de viva voz a seguinte proclamação:
I I . - « Soluados ! si na apreciação de vossa situação mostrardes
os mesmos sentimentos, que mústrastes hontem na lucta que presenciastes, desde já vos affirmo que seremos sempre vencedores. O que
hontem vos fiz ver não foi um espectaculo, mas uma como que imagem
da nossa situação. A fortuna nos cercou ainda de maiores obstaculos,
do que aos nossos prisioneiros. Dous mares nos encerram, e nem um só
navi.o possuimos I Diante de nós temos o PÓ, mais largo, mais fundo e
mais violento do que o Rhodano. Por detrás os Alpes, que tanto nos
custou a passar, apezar de estardes todos cheios de força e vigor.
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« Soldados! no primeiro encontro, que em breve teremos com o
inimigo, cumpre-vos - vencer ou morrer: a necessidade de combater
é imperiosa; mas a de vencer mais imperiosa ainda, porque a victoria
t1ar-vos-ba recompensas, que nem aos deuses immortaes ousaes pedir.
Quando só fo se para recobrarmos a Sicilia e a Sa['denha pelo nosso
valor, roubadas ambas aos nossos antepassados, já. seria grande o resultado ; mas tudo quanto conseguiram adquirir e accumular por tantos
triumphos, passará. com a victoria as vossas mãos com os seus possessores. Para colher tão ricos despojos, vamos, sob e auspicio dos deuses,
em punbar as armas.
«Por tempo demasiado, perseguistes sobre as montaohas da
Luzitania e da Celtiberia magros rebanhos, que nem siquer serviam
para compensar-vos dos trabalhos e fadigas. E' tempo, soldados, ele
fazermos uma guerra proveitosa e rica, e que sirva de premio digno
aos que viajaram tanto tempo atravez de tantas montanhas, de t\l.ntos
rios e tantos povos armados.
4: Eis o termo ele vossos trabalhos: aqui a fortuna vos destina recompensas dignas de vós. Não meçamos as difficuldades da victoria
pela grandeza da guerra: um inimigo, que desprezamos, muitas vezes
nos oJIerece refregas tremendas. Os mais podero os reis, e os povos
mais bellicosos e aguerridos outras vezes teem sido vencidos no primeiro encontro. Tirai aos romanos a fama que os cerca, e reconhecereis que elIes nem mesmo podem ser comparados comvasco . Nem preciso
rememorar essa guerra de vinte aonos, que sustentastes sempre com
vigor e coragem inexcet1iveis : das columnas de Hercules, das praias
do Oceano, das extremidades do muodo, atravez das populações ferozes
da Hespanha e da Gallia, viestes até aqui, como triumphadores !
« E agora teremos apenas de medir-nos com um exercito de
recrutas, que, ha bem pouco, neste mesmo verão, foi batido, derrotado,
sitiado, e aniquilado pelos gaulezes, exercito que nem conhece o seu
chefe, nem é delIe conhecido. Eu, quando nada, fui educado na
tenda de meu pai, desse Amílcar, que vós todos admiraveis, como
consumado capitão. Soldados! Nós somos os conquistadores da
Hespanha e da GaIlia, somos os vencedores das nações Alpinas e o que
mais é, vencedores dos proprios Alpes. Com certeza, solç a minlla.
direcção, estareis mais garantidos do que os romanos com o seu
general de seis mezes, desertor de seu proprio exercito, e que, si não
forem as bandeiras, alfirmo-vos, não saberá distillguir os romanos dos
carthaginozes.
« E a meus olhos, soldados, não é pequena a vantagem que conto,
de conhecer bem cada um de vós, e de saber que todos teem a sistido
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os meus feitos d'armas, e que posso lembrar a cada um de vós, citando
o dia e o lagar, os rasgos de coragem e heroismo, que tendes praticado e de que hei sido testemunha. E' com soldados taes, mil vezes
louvados e recompensados por elle proprio, que Annibal, o camarada
de outr'ora, vosso discipulo autes de ser vosso general, vae marchar
contra um exercitu e um chefe que reciprocamente se desccnhecem.
" Para onde quer que eu lance os olhos, vejo a coragem e a força:
aqui, minha velha infantaria: aIli, caval1eiros de duas bravas nações,
uns que cavalgam com freios, outros, que montam caval10s soltos:
deste lado, meus valente e fieis alliados: daquelle, os metlS carthaginezes dispostos sempre a combater pela patria e por uma justa
vingança. Somos nós, que trazemos a guerra, e que viemos desfraldar
na Italja os nossos estandartes ameaçadores, e a nossa coragem e
audaeia devem tornar-se tanto maiores, quanto a esperança e o valor
são muito mais excitados pela aggressão, do que pela resistencia .
Demais nossos corações estão animados pelo resentimento e pelos
indignos ultrages de nossos inimigos. Não exigiram eUes que eu, vosso
general, fosse victimado em primeiro lagar, e depois todos vós, que
sitiastes Sagunto ~ Si cahis emos em seu poder, que medonhos tormentos não nos fariam solIrer! Nação soberba e cruel, que pretende
tudo invadir e govel'Dar, que ousa até nos designar os nossos amigos
e inimigos, que nos aperta e encerra entre montanhas e rios, que nos
prohibe atravessar, quando ella propri<t não respeita os limite, que
traçou! «Não passeis o Ebro, não inquieteis Sagllnto.» "Mas
Sagunto está além do Ebro.» «Não importa; nem mais um passo.»
Não contentes de nos roubarem a Sicilia e a Sardenha, querem ainda
a,rrancar-me a Hespanha, e si eu abandonai-a, irão á ACrica. Que
digo? Irão? Jã. foram! Porventura não enviaram já um de seus
consules para a Hespanha e outro para a Africa ~
« Tudo quanto possui mos em qualquer parte que seja é pelo direito
das armas. Sejam timoratos e cobardes os que teem atrás de si
recursos e que, fugindo através de um paiz seguro e amigo, podem
encontrar asylo no solo da patria: nós outros, porém, temos necessidade indetlinnvel de nos collocarmos entre a victoria e a morte: sermos
bravos - eis a nossa lei suprema. Cumpre-nos vencer a todo o transe.
Si, porem, a. fortuna nos trahir, é melhor morrer gloriosamente combatendo, do que vergonhosamente fugindo. Fixai, gravai bem em vo so
espirita esta idéa e sereis sempre vencedores. Os deuses jamais deram
ao homem moveI mais poderoso para impellil-o a vencer».
Os soldados ficaram electrisados com essas palavras.
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I I I . - Os romanos haviam construido uma ponte sobre o Tessino
e uma especie de forte para defendeI-a. Emquanto estavam occupados
nesse trabalho, o general carthaginez destacou l\1aharbal, á frente de
quinhentos cavalleiros numidas, para devastar as terras dos alliados de
Roma. As instl'Ucções, que recebeu, foram de poupar os gaulezes e de
impellir os seus chefes a almndonarem os romanos.
Terminada a ponte, o consul P. Scipião passou o seu exercito para
o territorio do~ insubrios e postou-se a cinco mil passos de Victumvia.
Alli achava-se acampado Annibal, que expediu immediatamente ordem
a Maharbal pal'a voltar, convicto de que a batallla ia travar-se.
Comquanto já tivesse falado ás tropas, pareceu-lhe ainda conveniente
inDammal-as mais pelo quadro das recompens:.\s, que lhes destinava.
Reun\ndo-as de novo, apresentou-se á frente dellas e dirigiu-lhes as
seguintes palavras:
« Soldados! Aproxima-se o momento em que mostrareis ao mundo
a vossa dedicaçi'i.o pela patria e por vosso general. Prometto-vos não
esquecer um só dos que cumprirem os seus deveres. Dar-vos-hei terras
na Italia, na Hespanha, na Africa, segundo a vossa escolha, e com
immullidade completa para o donatario e toda a sua familia. Os que
preferirem o dinheiro á terra, tel·o-hão: os alliados que quizerem ser
cidadãos de Carthago o serão sem a minima difflculdade: com os que
preferirem voltar ao seio da patria, procederei de modo que nenhum
delles tera inveja da sorte dos mais afortunados de seus concidadãos.
Aos escravos que até aqui teem acompanhado seus senhores garanto
a liberdade e aos senhores darei dous escravos por um. »
E para que os soldados considerassem sag'rados os compromissos
que tomava, com a mão esquerda agarrou um cordeit'o e com a outra
tomou uma pedra e, imprecando Jl1piter e os deuses para que, caso
faltasse á sua palavra, o immolassem, como eBe ia immolar aql1eBa
victima, esmagou a cabeça do animalsinho. Os carthaginezes desde
então tiveram os deuses como garantes das promessas do general, e um
brado UJ;lico, enorme, retumbante, ouviu-se de todos os pontos, pedindo
o combale.
IV.- Poucos diils depois, o consul romano, satisfeitas :JS ceremonias religiosas, sahiu á fl'ente da cavallaria e dos carcheiros,
armados :i. ligeira, com o fim de approximar-se do acampamento
carthaginez e melhor observar de perto o numero e a qualidade de suas
tropas. Annibal com a sua. cavallo,ria tinlla feito o mesmo. A
poeira que de um e outro lad·) se levantava denunciou a ambos que o
inimigo se avisinhava. Quando se acharam mais proximos fizeram alto
e cada um coUoeou as suas forças em ordem de batalha. Scipião postou
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na vanguarda os archeiros e cavalleiros gaulezes; na re taguarda e
em reserva os romanos e os mais aguerridos dos alliados. Annibal
collocou ao centro a cavallaria enfreiada e guarneceu as suas ::das com
os numidas. Os dous exercitas, posto que fl,vidos de combater, mareh mm um para·o outro a, passo moder::vlo. A' medida que o g'eneral
romano ordenava aos archeiros e cavallarianos galllezes que começassem o combate, Annibal determinava a sua cavallal'ia que carL'egasse
com vigor. Di paradas as primeiras seLtas, os archeiro,; não puderam
resi til:ao clJOC[ lIe da cavalJari<.t carthagineza, e recuaram refugiando-se,
entre os cavalleiros gaulezes e no corpo de reserva, que rormava a
seguud,~ linha da batn.ll1a. Os gaulezes ainda p II' al;;um tempo sustentaram a refl'ega: mas o inf<1ntes, que enlre elles ~e tinh ,m refugiado,
embaraçavam-lhe~ os movimentos e perturbavam os cavai lo,;. Muitos
cavalleiros perdiam a selJa e outl'os viam-se na ne essidade de saltar
dos cavallo para acudir o com[anneiros, de mola que dentro em
pouco a lucta, por assim dizer, se tran,;for'mou em Ulll cOl1lb,tte de
iu fautaria.
Nesse interim os numidas, collocados nas alas carthaginezas, e
que pouco a pouco e tinbam estenuido em circulo, sem que fossem
percebidos, fecharam o Cil'culo, appal'ecendo pela retaguarda dos
romanos e atac<1udo-os furios:1mente. Na encarniçada lucta foi ferido
o consul :Scipião. Apel'tados por todos os lado, ferido o consul o
des:lnimo apossou-se dos romanos e a di,;parada começou. Alguns
cavalleiros eSfOl\lUdos conseguiram I'ode LI' Scipião e retiral-o do
combate, emquanto os carthaginezes acutilavam os que encontravam
mais proximos. A victol'ia de Annibal foi decisiva, como nos diz
Polybio; mas Tito Li via pl'ocura attenllal-a. Alguns autores afflrmam
que nesta batallIa o consul deveu a vida ao valor de seu filho, então
muito moço, o qual f'oidepois cognominado - o Africano. Outros dizem
que a um escravo ligurio coube e sa /Jonra. Polybio a e 'le respeito
llada rei'el'e. Tambe01 em os autores que consultamos nada eucontraJl1lJS sobre o numero de soldados de ambos os exercitas, nem sobre o
numel'O de mortos e faridos de um e outro lauo. Annibal não tratou
de perseguil'· os vencidos, que com difflculdade conseguiram ganhar
o acampamento. O duplo lim a que mirava estava conseguidodesvanecer de um vez o receio que pol'ventura ainda illspil'asse aos
eus o prestigio elo nome da,.:; ar lias romanas e facilitar a adhesão dos
habitantes de sa regiões á 8ua causa, como co~tuma sempre succeder
com os que tl'iumpham. Esta b~üallIa, porém, não teve para nenhum
dos exercitas o alcance das outras que elle ganhou depois, e cuja.
descripção procuraremos fazer no correr de nosso trabalho.
3
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V.- No dia seguinte, á noute, P. C. Scipião, depois de haver
tudo disposto, abandonou as margens elo Ticino, e em silencio e sem
ser incommodad p lo inimigo, passou o PÓ sobre a ponte que constl'uira, mandando cortai-a logo depois da pilssagem, e dir'igiu-se para
Placencia, sem m[lior novidado. Quando Anoib.ü tr'\tou de perseguil-o,
já elle havia ganho tlistanci'L. Os c: rthaginezes apenas aprisionaram
uns seiscentos dos desviados ou l'etardios, Annib.ll não poude [las~ar o
rio porque, como dissemos, a ponte fÔI'a cortada.
Os que affirmam que Magon atravessou-o, a naLlo com a cavallaria e
infantaria hespanhola, e que Anllibal passou mais acima a vau o resto
das forças e os elephan tes, pa,rece-nos não dizerem a. verdade.
A opinião que nos parece aceitaval é a claquelles que tlizem que
Annibal mandou logo reconhecer o rio e que, depois desse reconhecimento, encontl'ou, não muito acima, um lagar onde a conslrucç[o
de uma ponte não oíferecia grandes difficuldades : que, construida essa
ponte, Magon passou em primeiro lagar com os infa.ntes hespanhoes sem
bagagem, passando depois com o resto e com as bagagens Annibal, que
fôra obrigado a demorar-se para receLer os enviados que os gaulezes
lhe mandal'am. Magon com a caval1aria. marchou o dia inteiro na
direcção de Placencia, onde se achava o inimigo. Poucos tlias depois,
Annibal aca.mpava a seis mil pas os dos romanos. Logo no dia seguin te,
desfraldou as bandeiras e on'ereceu-lhes lxüalha.
Na noute d13 sua. chegada, os g-aulezes, auxilia.res do exel'cito
romano, amotinaram-se, e tendo morto as seotintlllas uos post03 do
acampamento, cerca de dous mil infantes evadiram-se e passaram para
o acampamento carthaginez. Anuibal acolheu-os com benevolellcia, e
fel-os seguil' para suas terras, afim de sublevarem os seus compatriotas
contra os romanos.
Scipião, que propositalmente recusara o desafio de AnnibaI, nessa
mesma noute, pela madrugada, apezar das dores que SOfrl'ia em canse·
quencia do seu ferimento, levantou ileociosllmente o acampamento e
procurou as alturas, em que a cavallaria numitla, cuja superioridade r
reconhecera no Ticino, não pudesse manobrar com facilidade. Annibal,
logo que percebeu a. sua partida, lançou sobre os romanAS os numidas,
e após estes a sua cava.llaria toda, e teria derrotado, pelo menos a
retaguarda do exercito, si a avidez dos de pojas não tivesse impellido
os cavaUeiros numil1as para o aca.mpamento abandonado. Graças a esta
circumstancia Sclpião poude evitar uma segunda dereota. Os cart11agiuezes apenas fizeram prisioueiros alguns soldados retardatarios,
àquem do rio Trebia, que ainda hoje tem a mesma denominação. Além
do rio, no lagar, que lhe pareceu maIs conveniente na occasião, esta-
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beleceu Scipião o seu acampamento, e fortificou-o com todo o cuidado.
A' pequena distancia, veiu por sua vez acampar Annibal.
VI.- O general carthaginez não era" pOl'ém, homem, que
esqueces e cou a alguma, por me'IOI" qu 1oss': seutia-~e Ittisfeito com
as vantagens obtidas, mas preaccupado c m ,t situaçito difficil, ,'m que
se achava a sua gente, a qual começava a SQil'I'er falta de 'viveres, ao
passo que os romanos tinham em Clastidio (Castelmano) grande
abundancia. de provisões. Annibal tl'atou logo de apossar-se desse ponto,
aconselhando todavia. aos encarregados da tarefa de só empregarem a
força, como ultimo recurso. O geito, recommendado pelo carthagincz
produziu o l'esultado desejado. Um certo Dasio, de Brindes, que C0111mendava a guarnição, entregou á gente de Anoibal a praça, que foi o
celIeiro de seu exercito durante a sua estada nas immediações do
Trebia.
A guarnição romana, que alIi havia, foi tratada com a maior
henevolencia. Scipião, tendo noticia de que 0 outro consul Tiberio
Sempronio Graccho fôra chamado de Hespanha, resolveu não tentar
cou a alguma antes ue sua chegad" e tlajunc ão elas forç::ls. Sempronio,
depois de ter posto em ordem os negocias a seu cargo, dirigiu-se a
Rimini: dahi pal'lindo com o seu exercito, com (t possivel rapidez, vciu
reunir-se ao collega.
A jl1LicÇt.O das forças romana', contrarias ao chefe carthaginez,
demonstrou logo, em que can tu era elle tido pelos sens inimigos: Roma
cOlOprehendia. bem flue, I ar[\, n[o renunciar de toda à esperança. da
victoria, indi pensl\vel era concentl'ar todos os seus reCUrED3.
Ao passo que Scipião, ou pelo exito fatal da ullima batalha, ou
pOI'quo ainda sofrl'es e do ferimeuto recebido, mostrava-se il'l'esoluto e
tímido, opinando pela guerra de recursos em vez de batallJas formaes.
Sempronio, cheio de ardor, avido de f<lm'l, e calculando que toda [\,
gloria de um feito d'armas em tal occasião, l'ecalliria exclusivamente
sobre sua individualidade, revoltava-se contra toda a clemora. O
territorio entre o Trebi;), e o Pó era todo elle occu pado por gaulezes,
que aguardavam vêr por quem a fortuna se declararia, para por
este se decl::a'arem tambem. Essa e perteza pouco preoccupava. Scipião,
comtanto que es a gente permanecesee tranquilla j Annibal, porém,
sentia-se con tl'ariaclo com semel l\3.nte proceder, porque esses mesmos
~aulezes haviam solicitado que elIe os viesse Jibel'tar. Jà no intuito de
castigai-os, já porque fosse preciso alimentar pela pilhagem asua gente,
o general cartbaginez mandou dons mil infantes e mil cavalleiros,
quasi todos Dumidas, e com elIes alguns gauleze3 devastarem toio o
territorio até o Pó. Os gaulezes, nesta emel'gencia, volturam-se para
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os romanos solicitando soccorro, por meio de uma deputação, dos dous
consules. Scipião entendia que não era. azada a occasião para attendeI-os. sobretudo tenuo eUes t:1ntas vezes atraiçoado os romanos.
Sempronio, pelo conteario, sustentava, com ardoe, que era indispensavel soccorel-os, fosse c mo fosse. Desprezando o parecer do collega,
Sempronio destacou, por conta propri,t, a cavaUaria com mil archeiros
para defenderem o teI'l'itorio dos gaulezes. Essa di visão passou o T rebia
e encontrando um troço ele C<'l,rlll,\ginezes, carregados de despojos, e
em desordem, cahiu sobre elles e accossou-os até os primeiros postos,
onde, auxiliados pelos companbeiros, que ahiram do acampamento,
conseguiram restabelecer o combate, que Coi encarniçado e que teve
phases diveesas: as van tagens e desvanta.gens equilibraram-se de lado
a lado, mas· os romanos attribuiram-se a victoria.
VII.- Essa escaramuça, aliás sem alcance, causou viva satisfação a S mpronio, que vangloriava-se de ter triumphado no mesmo
genero de combate em que naufragara o seu coUega, alevantando
assim o anImo dos soldado::;. Em todos os circulas, em conversações, dizia
elle abert,\mente que «Só seu collega, enfermo de espiritO mai_ do
que de cor o, retardava a victoria" e muitas vezes ia até <~ accrescental' : « Sera licito que com esse enfermo aqui envelheçamos? Deveremos por ventura esperar Lilll terceiro consul e um novo exercito? ».
Junto ao leito do doente, em tom de discurso, e1le ponderava-lhe
que: < Os cal'thaginezes estavam acampados na ltalia, quasi á vista de
Roma; que não era mais a Sicilia e a Sardenha, nem mesmo a flespanha áquem do Elbro, de que eUes a,mbicionavam apossar-se; mas que
pretendiaUl expellir os romanos, ii. força d'armas, do solo paterno e
da terra n"ta!. Ah! (exclamava eUe) quanto gemeriam nossos ante• passados, que levaram a guerra até os mueos de Carthago, si nos
vissem, a nós, seus filhos, tremer em ,nossos acampamentos, no coração
mesmo LhL Italia? e os ca.rtha,ginezes senhures de todo o territorio
entre oS Al pes e os Apenninos '~» Sci pião ouvia-o com a maior paciencia,
e renovav -lhe as considerações já fei tas. Sempronio, até. no pl'etqrio,
repelia as suas orações. 'fito Livio áfflrma que dous ~otivos o torna.vam as~im impaciente: o primeiro, o desejo de praticar algum feito
d'armas estrondoso, cuja gloria lhe fosse exclusivamente attribuida,
estando e Cermo, como estava, o seu collega ; o segundo, a approximação dos comicios eleitoraes, e o consequente receio de ser substituido.
Não obstante a posição de Scipião, Sempronio começou a preparar-se para dar batalha aos carthaginezes ; Annibal, porám, não era
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homem que se contentasse sómente de conhecer o que se passava em
seu acampamento: talvez melhor do que os proprios consules, elle sabia o que havia entre os romanos; mas não contava jámais com a imprudencia ou temeridade de seu inimigos; calculava o que conviria ao
seu adversario fazer, com a mesma impassibilidade com que calculava
as suas conveniencias. Contando fundadamente com o ardor de um dos
consules, elle previa a possibilidade de uma batalha proxima : tratou,
pois, de provocaI-a. aproveitando o ensejo de achar- e um d,)s consules
doentes. e de muitos dos soldados romanos serem ainda recrutas.
Depois elle precisa va ainda apl'oveitar o ardor dos gauleze a seu serviço, pOl'que bem sabia que esse ardor se re"friaria, desue ue elles se
distanciassem das regiões que habitavam: apenas foi infOJ mado que
os romanos pelo seu ladotambem se pl'8paravam. caldou logo de pór
em pl'atica o seu plano.
VIII.- Havia eutl'e os dous acampamentos um regato, de ribanceil'as altas, cobertas de arbustos propl'ios dos pantanos, malta e
espinheil'os. O Carthaginez, em pessoa. foi examinar ess lagar e
achou-o perfeitamente apl'opriado para o plano, que pretendia pôr em
pratica. Magon, seu irmão, acompanhava-o. «Eis aqui tou posto:
(disse-lhe de repente) escolhe à tua vontade cem ho ens, e, á
noute vem tel' commigo. Por agora trata-se de comer bem e descançar 1>.
A hora determinada, Magon apres3ntou-se com os cem homens,
que havia escolhido. O general, dir'jO'indo-se então a todos, oisse-Ihes :
" Sois uns bl'avos; mas para que sejaes tão fortes pelo num 1'0, !Juanto
o sois pela coragem. permUto que cada um de vós escolha nove camar, das, que sejam egualmente bravos. Ide: Magon mo tl'a -vos-ha o
posto que deveis occupar. Não vos esqueçaes de que ides medir-vos com
inimigos quc não conhecem todas as manhas da guerra.» De lois de explicar minuciosamente ao irmão todo o seu plano, illstruill-o do
que por sua parte devia elle fazer. Magon seguiu com os seus milhomens escolhidos para o posto indicado,levando o i ndispensavel para passarem commodamente o resto da noute e pl'ompto à primeira refeição
da manhã.•
Ao romper do dia, Annibal formou a oavallaria numida, qu~ recebou ordem de voltear ás pOl'tas do ac..'\mpamento romano, de provocu.r
os ])ostos avançados para attrahil-os ao comb:\te, e ir, pouco li. pouco, se
retirando de modo a trazeI-os ulluem do regato.
Os demais commandantes tiveram ordem d mandar fornecer almoço aos soldados, e de tic..'1.l' de promptidão ao p!'imeil'o signal, a
infantaria sob as armas. e a cavallaria com os a,nimues eucilhados.
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A' primeira ü'rupção dos numidas, Sempronio, avido de combate, fez
sahir primeiro, a cavallaria e (lepois, seis mil infantes, l~, finalmenle, o
exercito todo, que se compunha de quarenta mil homens, pouco mais
ou menos, sendo dezoito mil romanos, vinte mil alliados e latinos em
numero quasi igual, e um corpo auxiliar de cenomanos, unicos dos
gaulezes, que se conservaram fieii:i, que orçavam púr dous mil, pouco
mais, pouco menos. Polybio reduz a ~ezeseis mil o numero dos romanos, mas eleva a quatro mil o numero dos cavalleiros auxiliares. Sogundo este mesmoauctor, o exercito de Annibal contava pouco mais de
trinta mil homens, sendo vinte mil infantes e pouco mais de dez mil
cavallarianos.
IX.- Corria escuro o dia, e cahia nevei contra o frio que era intenso, nenhuma precaução tinham tomado os romanos, que ainda estavam em jejum. A infantaria ligeira começou o combate. Os numidas fOl'am-se batendo, mas sempre em retirada, segundo as ordens e
atinaI atl'aves aram o regato, cujas aguas se achavam crescidas. Ofrio
cada vez se tornava mais rigoroso. Semprouio ordenou que perseguissem o inimigo: o exercito inteiro atirou-se ao regato e passou-o com
a agua quasi aos peitos. Aunibal paz logo suas forças em linha de comllate : na frente os baleares e os soldados armados á ligeil'a : depois
a infantaria pesada: toda a cavallaria foi collocada nas alas, e deante
d cada uma dellas, os elephantes. Da repente os numidas voltam-se e
carregam com vigol' a columna, que os perseguia, levando a confusão
e a desordem ao meio della, que se refugiou entre os que vinbam em
seguida.
O cOllsul restabelece a ordem, ao passo que os l1umidas recolhemse de novo ao gros o do exel'cito carthagillez, contra o qual marcham
todas as fo1'ç9.s romanas. Annibal, por seu l,ldo avançou. Os ua leares
c os soldauos á Iigeirn. foram os primeiros n. atacM i mas encontl'tlr:1m
nas legiões tão fo1'te re'istenciil, qne Allnibal julgou pruriente mandal·os recolher-se às rtlas. A c<wallaria cal'thagiueza carreg'ou furiosa
contra a cMall!lrh romana, que foi dentl'o em ln'eve denotada, jil. porque era inferiol' em numero, já. porque muito damllo lhe causava
o. baleares, que arremessavnm sobro elles !Juvens ele sett~. A lucta
entre n legiõe. elt infantnl'ia pesl1.un. de Annibal foi tella.z, e talvez
nindacontinuas e paI' mais tempo, si os balenres, que ttl.nto ajnúaram a
L!el'l'ota. da. c.wall~\I'in., niío viessem poe sua vez cl'ival-os de settas. Os
olllplmlltos tiuham jú. ido lt\l1çaclos contra o cenLro uella~. Não obstante
tudo isto, as legiões bali:llu-se c m denotlo, qu:uulo Magoon, sahindo uo
ponlo em qu'J se embosc:Ll'lt, as atacou llela retaguarda. Nessa oc}asião
ol'denou Annibnl que os elephantes fossem conduzidos para a ala es-
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querda e collocados em frente do corpo de auxiliares gaulezes, que
foram atacados com vigor e logo inteiramente derrotados. Com o desbarato da cavallaria e dos auxiliares, as legiões, cercadas por todos
os lados, não puderam resistir mais. O terror se apossou. de quasi todos;
apenas uus dez mil desesperados puderam, com as al'mas, abrir passagem por entre os africanos e gaulezes, e procuraram a direcção de
Placencia. Bem poucos conseguiram repassar o riacho, e recolher-se
ao acampamento. O resto ficou estendido no campo da batalha., ou foi
devorado pelas aguas. Aos gaulezes, principalmente, deveu Annibal o
exito dessa jOl'llada fa,mosa. Na contagem dos mortos, verificou elle
que a quasi tutalidade era de gaulezes. Não encontramos em nenhum
dos escriptores que folheamos, o numero preciso de mortos e feridos,
que tiveram os carthaginezes. Esta batalha proporcionou mais ao
general carthaginez a seguinte vantagem. Os boios insnbres e ligurios
declararam-se, sem mais hesitar, pelos carthaginezes: estes em consequencia da chuva e do frio perseguiram os inimigos apenas até o rio, e
recolheram-se ao acampamento.
Com esta victoria o general africano ficou senhor de quasi toda a
Gallia Cisalpina.
x.- Tal foi o terror, produzido em Roma pela noticia do desastre
de Trebia, que todo o mundo acreditava que, em breve, os estandartes
carthaginezes seriam vistos a tremular junto aos muros da grande
cidade sem que lhe restassem meios de defesa, ou ao menos esperança
deIles.
A consternação continuava profunda, quando, através de mil diillculdade , cbegou Sempronio, que presidiu os comicios populares. CIl.
Servilio e Caio Flamillio foram eleitos cOllsules.
Annibal, ness interim, procurou apoderar-se de uma povoação
proxima a Placencia, bem fortificada e guarile ida. I essa occasião foi
ferido, o que impediu-o de reali n,r o seu intento: apena., porém,
1'e tabeJeceu-se, sitiou Victumvia, : era. uma pl'aca mel'c'mtil, habitada
por gente de diversas pl'ocedeucias: o receio e o medo tinham reunido
na povoação gl'anrle numero dos habitante do campo. Deliberaram
re i tir e ti'zeram uma sOl'tida, em numero de trintn. e cinco mil:
multidão, sem ordem nem disciplina, foi fitcilmente uel'l'otalla e
dispel'S:l, ]lelos carthnginezes. A cidade rendeu-se e foi entl'egue ao
saque.
Depois disto, Annibal recolheu-sl:l aos seus quarteis de inverno,
pOl'que o frio era intoleraveJ, resolvil!o, porém, a dil'ig-ir-s para a.
Etruria, afim de Iigal-n, á fOl'ça ou a geito, á sua causa, como tinha
feito com o' ontros povos I informarlo, pOI'ém, de que o novo consul
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Flaminio reunia nas visinhanças ele Aretio (Arezzo, na Toscana) forças
consideraveis, determinou dirigir-se para aquelle ponto. Dous caminhos tinha. elle a seguir: o primeiro, fiICU, frequentado, mas muito
longo, atravessava de perto os de~filadeiros, occupados pelos romanos:
o segundo, muito mais curto, atrav~s dos Apenninos, por carreiras
quasi intransitaveis e que otrereciam as maiores difficuldades á
passagem de um exercito regular, e que ia dar DOS marimbtis do
Arno, quasi que impraticaveis no inverno: entretanto escolheu o
ultimo, porque tinha a certeza de não ser incommodado pelo
inimigo.
No fim do inverno galgou elle os Apenninos, onde foi assaltado
por uma horrorosa tempestade que fel-o soffrer mais do que soft'rera na
passagem dos Alpes. Uma. chuva torrencial, acompanhada de violentissimo vento, obrigou o exercito a estacar, porque era impossivel
luctar contra o turbilhão. Trovões medonhos e relampagos, que
cegavam, vieram ainda augmentar a confusão. Nem respirar podiam
os soldados. A chuva. cessou; mas a. ventania era cada vez mais
furiosa. Viram-se na necessidade de acampar no mesmo ponto, em que
os surprehendern. a borrasca: debalde, porém, pretendel'am armar as
barracas: a ventania as carregava. A neve começou a cabir em quantidade consideravel: os que se deitavam ficavam immediatamente
coberto della., A' neve succedeu um frio borri vel : homens e cavallos
ficaram gelados: afinal, com enorme difficulel,tde, conseguir'am acceuder
fogueiras: dous dias passaram elIes nesta angustiosa situação e como
si estivessem sitia los: perderam muitos homens e cavallos, e sete dos
elephantes que tinham ficado da batalha do 1I1'ebia - diz Tito Livio, ao
passo que Polybio, no cap. cincoenta e quatro do liv. terceiro, afflrma,
que todos eltes, com excepção apenas de mn, m0l'1'e1'am de frio às mm'gens elo Trebia.
Logo que terminou a descida o general carthagillez, sem hesitar,
mette-se p310s pantanos e ml.wimbús do Arno, obrigando o seu exercito
a marchar durante quatl'o dias e tI'es noites por dentro da lama e do
lodo, chegando a vezes os ~oldados a. terem agua até os peitos,
emquanto elle pl'oprio, montado sobre o clol'sO do ultimo eléphante, que
lhe restava, os dirige e anima.. Por essa. occasião taes foram as suas
fadiga e trabalhos, tão incessantes as uas vigilias, tão frias e
bumi.das as noites que foi atacado de uma violenta ophta:lmia, depois
da qual nunca mais teve o uso perfeito do olho direito.
XI.- Vencidos, afinal, todos os ob taculos, toma a direcção de
Placencia e acampa a dez mil pas30s de sa cidade, olTerecendo logo no
dia seguinte cJmbate a Sempronio, que voltlra ele Ro!Ua..
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Pouco numerosas eram as forças, que tinha então Sempronio, mas
assim mesmo, elle perdeu mais de seiscentos infantes, algumas dezenas
de cavalleiros, cinco tribunos militares e tres prefeitos dos a,lIiados.
Depois deste combate, Annibal foi ter com os ligurios. e Sempronio
dirigiu-se para Lucca.
A' sua chegada recebeu Anuibal, das mãos dos ligurios, como
penhores de paz e de aUiança, dous questores, C. "Fulvio e L. Lucrecio,
dous tribunos militares e cinco cavalleiros, todos filhos de senadores.
Flaminio, um dos consules novamente eleitos, inimisado com o
senado por varias causas, ao qual tinham tocado por sorte as legiões
aquarteladas em Placencia, expediu ao consul uma carta e um edicto,
para que, nos iJos de Mal'ço, (a quinze), o exercito se acha::;se acampado
em Arimino (hoje Rimini). Seu intento eI'.\. tomar conta do consulado
nessa província. Esse procedel' do novo consul causou tal escandalo em
Roma, que, por accordo geral, se lhe enviou uma deputação de que
fizeram parte Q. Terencio eM. Antistio, os {juaea nada conseguiram.
Tendo realizado o seu intento, Flaminio recebeu quatro legiões, duas
de Sempronio, um dos c03sule3 anteriores, e duas do pretor C. Atlilio
e, com eUas, penetrou pelas gargantas dos Apenninos para se tl'ansportar á EtruJ'ia.
O Carthaginez jã. estava informado do caracter do adversaria, que
tinha de combater: sabia que elle era bravo até a temeridade, mas
inexperiente, presumpçoso e imprudente; tratou pois, de il'rital', por
todos os m ias, esse espirita vão E: avido de gloria, e de modo que elle
commettesse uma dessas faltas, que ~ó por tremendo clesastl'e podem
ser expiadas. Deixando a. esquerda os romanos, dirigiu-se para Fesulas
(Fiesole) e levou a ferro e a fogo a mais bella parte da Etrul'ia A
devastação e os incendios, que por toda a parte se vi,tm, faziam tremel'
de indignação e de raiva o ardente Flaminio, que, apezar das observações de seus officiaes, deu or,lem de levanlar o acampamento, e paz-se
, ã. caça de Annibal. E'te com faciliJade atlrahiu-o para uma planicie
triangular, cercada de um lado pelas montanhas de Cloton3., do outro
pelo lago Trilsimeno (hoje Peruggia) e no fundo por collinas. Para este
triangulo entrava-se por um caminho empedrado, em cuja proximidade
Annibal emboscar,t uma divisão rle numidas. O rosto das fOl'cas cal'·
thaginezes e3tava formado em circulo sobre as alturas, que limitavltm
a plauicie.
Flaminio, convencido de que havia encerrado os cartbaginezes,
acampou no -primeiro dia. nas margen do lago. No dia seguin te penetrou pelo clminho empedrado, e a. SUl tarefa parecia-lhe tã.) f<lci!,
que conduzia atrás de si os criados do exercito, carregados de pesadas
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correntes, que elle já destinava aos pulsos dos prisioneiros. Annibal,
porém, não deixou que a sua illusáo durasse muito: quando viu que aiS
romanos tinham já passado a metade do caminho, e que a vanguarda
inimiga tocava aos seus postos avançados, mandou dar o signal de ataque.
Os numidas sahiram da embosca,da, em que estavam e fecharam a
retaguarda dos romanos, que se viram de repente atacados por todos
os lados, pela frente, pela retaguarda e pelos :flancos, sem terem tempo
siquer de formarem em linha de batalha. Nem houve propriamente
.
combate, mas uma carnificina medonha!
Flaminio, realmente bravo, não perdeu a calma em emergencia tão
grave: tudo quanto era humanamente possivel fazer para restabelecer
a ordem e a coragem entre os seus, elle o fez. Em vão exbol'tava elle
os soldados para que abrissem com as armas nas mãos alguma passagem,
por onde pudessem salvar-se. O tumulto, a confusão, a desordem eram
taes que ninguem s~ entendia. Para que nada faltasse a esta scena
indescriptivel, appareceu a cerraç'.ão. Quando afinal, as legiões reconheC13ram que toda a salvação era impossivel, como que recobraram a
coragem, e resolveram vender aos carthaginezes bem cara essa victoria.
A lucta tornou-se então terrivel, medonha, desesperada! A violencia e
o encarniçamento, úom que de lado a lado se batiam, eram taes, que os
combatentes nem perceberam o tremOl' de terra, que nessa occasião teve
logar, terremoto alias que abateu montanhas e desviou o curso das aguas,
segundo dizem alguns auctores. O combate durava já havia tres horas,
quando um cavallariano insubrio, cllamado Ducario, descobriu o consul
qne elle conhecia, e em tOl'no do qual a lucta attingia á raiva. « Eis alli
(exclamou Ducario para os seus companheiros) o homem que trucidou
nossos exereitos e incendiou nossos campos e cidades; vou immolal-o,
como uma victimu, a nossos irmãos assassinados.» E disparando á toda
abrida, derruuando tucl0 em sua passagem, o insubrio varou Flaminio
de lado a lado. .
O con uI cal1iu: Ducario precipitou-se do cavallo abaixo para
decapiltll-o e despojai-o. Oil romanos fizeram todos os esforços para
ao menos subtrahirem o cor'po do general aos ultra.g-es
vencedor;
mas foram aniquilJado pelo' gaulezes, que completaram a derrota.
Do exercito romano, eis mil homens conseguit'am abrir passagem por
entre os inimigos; mas esses mesmos foram, na manhã seguinte,
apt'j ionado' pOl' MalaarbaJ, um dos chefes carthaginezes; dez ~il,
n.terrados pela ue['rota, clisperôaram-se pelas montanhas: q!linze mil
flC4ram estendidos no ca.mpo do combate.
Annibal perdeu n.penas mil e qniollElDtos homens, ua sua maioria
g'aulezes,
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Empregaram-se por ordem do general carthaginez as maiores dili. gencias para descobrir-se o cadaver de Flaminio, afim de ser sepultado
com todas as honras devidas a sua alta posição; mas impossivel foi
encontrai-o.
Alguns escriptores .ha que elevam a muito mais, quer a perda dos
romanos, quer a dos carthaginezeil.
XII. - A noticia de tamanho des3stre voou com incrivel rapidez
a Roma. A consternação e anciedade eram universaes. Nada havia,
porém, de positivo: o povo exigia dos magistrados informações mais
minuciosas: finalmente, o pretor M. Pomponio apresentou-se ao
publico e, com voz grave e repassada de profunda tristeza, pronunciou
apenas as seguintes palavras: «Cidadãos, acabamos de perder uma
grande batalha. »
Pela terceira vez, depois que o leão africano entrara na Italia,
Roma ouvia esta lUg'ubre e ~illistra declaração I O terror havia paralysado todos os espiritos, mas, para que a desolação fosse completa,
antes de tomarem qualquer deliberação, chega-lhes a noticia de um
uovo desastre. Quatro mil cavalleiros às ordens do pro-preto.r Centenio,
mandados pelo consul Servitio em auxilio do seu collega, foram
sorprebendidos pOl' Anuibal e inteiramente aniquilados! O senado
reuniu-se, convocado pelos pretores : as ses 5es começavam logo pela
manhã e iam até ao anoutecer, sem que fosse passivei deliberar sobre o
general e os meios a oppor aos carthagillezes victoriosos.
Havia muito que a Republica não recorJ'era ás dictaduras: a
geração de então ja nem fazia idéa daquella magistratura absoluta,
quasi tyrannica. A todos os senadores e homens publicas pareceu que
esse seria e unico remedia passivei na occasião, mas surgia uma
difficuldade: só os consules podiam, seg,undo a legislação, designar um
dictador: Flaminio havia perecido e o outl'O achava-se em distancia tal
que não era possivel esperar a sua vinda, ainda que f.)sse chamado .
., O povo tambem não tinha direito de nomear dictarlor. Illudiu-se
a lei e Fabio Maximo foi acclamado pro-dictador, e Marco l\Jiul1cio
Rufo generl\,l da cavallaria. O senado encarregou-os de providenciar sobre a salvação da patria. Era mister defender Roma dentro
da propria Roma., jil. que não lbes tinha sitio pos i vel defender a
Italiu.
Annibal, que 11avia dispensado os prisioneiros latinos de toclo e
qualquer re gate, conservou, porém, a ferros os romanos e, atravessando com elles e seu exercito a Umbriu, veiu a Spoleto e tentou
apoderar-se desta ciclade, o que não conseguiu. Pela resislencin. de
Spoleto calculou elle logo qnal seria a de Roma, si tentasse assaltaI-a.
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De Spoleto procurou as ferteis regiões de Piceno (Marca de Ancona),
onde acampou, durante alguns dias, para refazer o seu exercito e
dar-lhe repouso. De novo paz-se em marcha devastando toda a campanha de Pretucio (Teramo) e da Hadria, o paiz des marsos, dos marrucinos e dos molignianos, e toda essa parte da Aputia, proxima a Arpas
(Argerippa) e a Luceria (Lucéra).
O consul M. Servilio voltara a Roma: então, com todas as forma·
lidades legaes foi Fabio Maximo nomeado - dictador com o mesmo
general da cavaltaria. Fabio, apenas acabou de ser investido legalmente do cargo, convocou logo o senado, começando pelas providencias
religiosas, a que tanta importancia davam os romanos. Depois apresentou aos senadores um relataria minucioso sobre os negocias da
guerra, examinando os recursos de que podiam dispor ainda e o numero
de legiões que o senado devia oppor a um inimigo tal. Então d0cretou-se
que elle tomaria conta do exercito do consul Cn. Servilia, ficando autorisada a levantar, quer dentro da cidade, quer entre os altiados, as
forças de cavallaria e infantaria que lhe pare'cessem necessarias. Fabio
declarou que apenas addicionaria ao exercito de Servitio mais duas
legiõ s, as quaes foram logo alistadas pelo general da cavallaria, que
lhes designou o dia em que deviam reunir-s3 em Tibur (Tiroli).
O dictador baixou ainda uma ordem para que todos quantos tivessem
propriedades sem defesa se recolhessem às praças fortificadas, e aos
habitantes das regiões, por onde Annibal devia passar, que incendiassem
casas e planta,ções. de modo que os carthaginezes não encontrassem
recurso de e peeie alguma.
XIII. - Depois destas providencias partiu pela estrada Flaminio
pllra ir ao encontro de Servi lia e de seu exercito. Logo que nas margens
do Tibre, proximos a Oericulo (Otricole) descortinou ao longo o consul,
que vinha á frente da cavaltaritl, despachou um lidar para prevenil-o
de que elle devht apresentar-se sem lictores, ou qualquer insignia de
poder. O consul obedeceu imm diatamente. O tempo quasi que havia
apagado todas as reminicencias das antigas dictadura.s. A entrevista
dos dous fez com que romanos e alliados ficassem f,tzend9 a mais alta
idéa dessa magistratura.
Nessa mesma occasião chegava a noticia de que os nfl.vios, que
de Ostia e da Hespanha traziam provisões, haviam sido aprisionados
pela esquadra carthagineza, na altura do porto de COSSlt. O consul
recebeu ortlem de partir immediatament'3 para Ostia, e de apossJr-se
de todos os navios, que houve se neste porto ou nas proximidades ele
Roma, de encheI-os de marinheiros e soldados, perseguir a esquadra
inimiga e proteger as costas da lta.lia. Em Roma o alistamento
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continuava. Os libertos mesmo, desde que atlingiam a idade militar,
posto que tivessem filhos, foram admittielos a prestar juramento.
Deste exercito civil (permUta-se-nos a phrase) foram embarcados
os que contavam monos de trinta e cinco ann s. O;:; outros ficaram
para defender a cidade.
O lagar-tenente Fulvio Flacco fez ao dictador a entl'ega. do exerci to. Fabio partiu logo para Tiroli, pelo tel'ritol'io sabilJo, e achou-se
naquelle ponto no dia de ignado aos llovamente alistados. Dirigindo- e
depois para Preno te (Palestrin~\) sahiu na estrada latina por' caminhos
tr(l.veEsio.i, e dbsde então, mandando sempt'e r0conhecer os lagares
com o mlliJl' cnidado, dirigiu-se [Jar,L o ponto, em que permanecia
Annibal, pa firme resolução de nilo aceitar combate, sinão na ultima
extremidade.
No primeiro dia, em que elle acampJu ii. sua vi."ta, proximo a
Arpas, Annibal poz em linha de batall-.a as suas forças e oífereceu-lhe
combate. Debalde. No acampamento romano não se percebeu o menor
movimento.
O Carthaginez com pl'ehendeu logo que não tinha mais que medir-se
com os Sempronios e FJaminio_, mas com um general digno de si.
Desde então não se proocoupava com a energia de Fabio: o que o
inoommodava era a sua prudencia.
D"balde elle o provocou repelidas vezes: tentou emfim, ab.lal-o
desacampando freqnentemente, e devastando à sua vista, as terras
dos alliados. Algumas vezes dosapparecia e o;:cultava-se em Jogares
que lhe pareciam pl'Opri.os pam. uma emboscada na espel'i1nça de
pililaL' os romanos em campo raso, e fazer com o diotador o mesmo,
que fizera aos outros chefes romanos. Fabio, porém, conservou-se
sempre no~ altos, acompanhando o ilJimigo, mas em distancia que
não houvesse possibilidade de virem ás mãos. ~Ó pJr alguma necessidade absoluta os oldaclos romano sahiam do acampamento: não
, iam forragear ou lenhar, nem em pequeno numero, nem dispersos.
O dictador não queria al'1'iscar uma batalha; mas incommodava fl'e'quentemenle os carthaginezes com escaramuça, tendo sempre segura
a reLirada para a sua gente. Os seus soldados iam aprendendo a
confiar menos na fortuna e no valor pe.soal. Esta tactica, que tanto
preoccupava Annibal,. desagradava, porém, muito e muito ao seu
general de cavallaria, que começou a censurai-o, a principio em particular, e depois publicamente, até em presença dos soldados, qualificando de inercia a circum"pecção do dictador, e de cobardia a sua
prudencia. Minucio fazia garbo em rebaixar aos olhos de todos o seu
superior.
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XIV.- Annibal deixa os hispinios e passa ao Samnio, devasta o
ter1'ito1'io de Benevento e t ma de assalto Tiberia. Não ha meio, a que
elle não recorra PiU[\, a.rrastar' Fa,1Jio as plani::ies e empenllar uma batalha campal. Fabio, porém, permanece firme em seu propo:;ito. Annibal, informado por tr'es cavalleil'os, que elle havia dispensado do resgate, que ,er-lhe-hia facil apoderar-se de Capua, no ca_o de dirigü'-se
para a Campania com o exercito; outrosim, t'~Ollo él. [Jrome:;~a, que lhe
faziam esses tres indiv.iduos, de lhe conciliarem a boa vontade elo seus
concidadãos, depoi:; de alguma hesitação, resol veu se~uir para o territorio de Casino (monte Casino), logo que tevo conbecimento pelos
vaqueanos do paiz, que elle, occupando esse lesfiladeiro, cortaria aos
romanos os meios de soccorrerem os alliados. Tomando um guia
conhecedor dos logares, orL1enou que o levasse ao Casino. ii.. pronuncia
carthagineza. porém, muito ditrerente da romana, fez com que o guia
entendesse Casilino por Casino, e Annibal foi conduziuo pua ponto
muito iliíl'erente, do que pretendhl., Afinal desceram pelas terras de
AlIifax, de Ca.lacia e Calono as planicies de Stella, Annibal, admirado de
ver-se cercado de rios e montanhas, chamou o guia e perguntou-lhe em
que altum se achavam, O guia respondeu que nesse mesmo dia chegariam a Casilino. Foi então que reconheceu o caminllO errado que
seguira, O Casino e tava em direcção muito diversa: forçoso foi acampar, e depois destacou Maharbal com a cavallaria para pilhar o tel'ritorio ele Falemo: essa excursão estendeu-se até Sinuessa: o esti'ago
foi consideravel, e ainda mais além os Dumidas espn.lharam a confusão,
a desordem e o medo.
O exercito romano, que soguü'a a pista de Annibal, acampou perto
do Volturno : as marcbas tinbam sido mais rapidas. Os campos e as
casas fumegavam ainda pelo estrago feito pelos carthaginezes. Todos
acreditavam que O dictador procuraria. pelas armas cohibir e vingar os
excessos commettidos contra os alliados; elle, porém, conservou-se quedo
nas alturas de Massico (Masso). Os murmurios sediciosos, que alias
tinham cessado durante a marcha, recomeçaram; mas, quando chegados a vista do Massico, viram os carthaginezes incendiarem os
campos de Falemo e a colonia Sinuessa, sem que Fa1)io ao menos
fa.llasse em combates, fizeram explosão. A' fi'ente de todos apresentava-se Jinucio Rufo, que, cheio de indignação, dizia aos officiues e soldados: «Fomos porV'entura trazidos para aqui só 'para contemplarmos o
tri tis imo espectaculo da destruição de nossos alliados e o incendio e a
deva~tação de suas propriedades? Si o estrangeiros nos são inditrerentes, nós temos, todavia, o devei' de nos compadecermos de nossos
concidadãos: lembremo-nos que nossos paes, pata protegerem estas
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parag'ens contra os samnitas, fundaram a coloniade Sinuessa, devastada
agora, não pelos samnitas, nossos visinhos, mas por estl'angeil'os, que,
graçus :1 nossa lentidão e colJardia, vieram da extremidade do mundo
e penetraram até aqui. Com elIeito, temos degenerado por tal fórma
de nossos antepassados, que jámai COIl '~ntÍ1'am que uma e, qU<ldl'tl.
cal'thagineztl. se appl'oximasse destas costas, sem se julgarem elle:;
mesmos desantorados, que jà vemos, sem enrubecel', toda~ ellas
cobartas de mouros e llumidas ! Nó,:, que, não ha mui to, tomados de
indignação pelo assedio de Sagunto, invomvnmos os tratados, os
homens e o deuses, hoje cruzamo os bl'uços deante de Annibal a
escalaI' os muros de uma colonia romana! O fumo e as cIJammas do
incendio ferem-nos os olhos, chegam-nos aos ouvidos os brados dos
alliados, que imploram com mais instancia a nossa pl'otecç,ão do que a
dos deuses, e nós, como carneiros que se leva a pastar em lagares
af~\stUllo " aqui ficamos occultos entre as ar,ores e as nuyens!
farco
Fusio, encarregado de expellir de Roma os guulezes, com certeza não
se' serviu elos meios de que se serve este moderno CamiUo, dictador
unico, inventado para Jibel'tar a Italia das garras de Annibal ! Não
valia a pena salvarem nossos antepassados Roma dos gaulezes, para
verem-n'a hoje entregue á anha dos carthnginezes e numidas!
Camillo, verdadeiro romano, um heróe, apenas soube que fóra nomeado
dictador, bem que o Janicu!o fosse assás elevado para. do alto delle
contemplar sem risco o inimigo, d.esceu Ú, planicie e nesse mesmo dia
no meio da cidade, no 10gljoI' em que aill'l;t hoje se veem os tHmulos
gaulezes, e no dia seguinte, aquem de Gabios (lago de Castiglione)
aniÇJllilou as legiões gaulez;ls! Que 1 muitos annos depois. os
samnitas nos fizeram passar sob o jugo em Forcas Caudina5. Porventura foi galgando ou costeand.o montanhas que Papirio Cursor lavou a
a1fl'onta feita a nossos il'mãos e obrigou os Samnitas a passarem por
sua vez sob o j ugo'~ Não: foi apertando e sitiando Lucera e perseguindo e acossando sem cessar o inimigo vicLOl'ioso. Mais recentemente,
a que deveu C. Lutacio ;t victoria, sin1io a. sua celeridade e promptidão 1
Na vespera, eUe avistam a esquadra inimiga, carregada de viveras,
embaraçatl~ com o seu armamento e os seus apparelhos, e na manhã
seguinte essa esquadra era mettida a pique. E' loucura crer que se
pode terminar uma guerra de tas pela inercia, ou por votos religiosos.
O que é preciso é armar os oldados, conc!uzil·os á planicie e levaI-os
a attacarem de corpo a corpo o inimigo, Pela decisão, pela coragem e pela acção prompta e enel'gica foi que Roma se elevou,
e não por es a tactica sem nome, que os cobardes qualificam de
prudencia ».
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XV.- As palavras elo general ela cavallaria faziam pulsar o
coraç-ão dos soldados, e chegaram mesmo aos ouvidos elo dictador.
Si a que~tão tivesse de se resol ver pelo suffragio militar, o parecer
de Minucio seria por unanimidade vencedor; Fa.bio, porém, se conservava inabalavel: elIe bem sabia que não era sómente em seu
acampamento, mas em Roma sobretudo, que as queixas cuntra. o seu
plano eram mais vehementes, entretanto, durante to:1o o tempo de
sua. dictaduI'3. não aI terou uma. linha o seu proposi to, de sorte que
Aunibal, recouhecellllo que era i1upossi\'el obrigal-o a uma batalha,
procul'oU um lagar mais eommodo pam os seus quarteis de inverno.
O ponto em que elle se achava não lhe orrerecia recursos permanentes,
porque el'a todo plantado de quintas e chacaras de recreio, onde não
se encontrava o indispensavel pari1 a sustentação do exercito. Fabio
informado de que Annibal voltaria pela garganta, por onde penetrara em Falemo, mandou occupar paI' destacamentos romanos o monte
Callicula, e a pequena cidade tIe Ca ilino, que, situada em amb:.ts.as
margens do Voltumo, separa Falemo tIa Ca.mpania. Com o seu exer·
cito tornou para as alturas, que occupara, mandando, entretanto,
L. Hostilio Mancino, um dos offlciaes, que mais appli:luiliam os dbcursos
de Marco M. Rufo, f"zer um reconhecimento á feente tIe quatrocentos
cavalleiros, com recommendação, porém, de evitar qualquer combate
com os carthaginezes. O aliciaI, ao principio, limitou-se a observar a
posição do inimigo, sem, todu.via, provo~al-o j mas, vendo os numidas
di persas aqui e alli pelos povoados, sentiu tentações e cabiu sobre
elles matando alguns, e esquecendo-se da. recommendaç-ão, que lhe
fizera o dictador, de retirar-se logo que fosse percebido. Os numidas,
atacados assim, forn.m se retirando e attrn.bIndo-o para o aC<'1.mpamento,
tendo alias com a sua tactica Catigado bastante a. g-ente de Mancino.
Logo que elles chegaram perlo, Carthalão, á fI'ente de um corpo
de cavallaria, sahiu do acampamen to á toda a brida, e cahiu sobre elIes,
perseguindo-os, sem descanço, pelo espaço de cinco mil passos. Mancino, vendo a ob tiuaç.'io com que eUe e os seus eram ac03sados, fez
a.lto, e voltou ao combate, apezar <la iufeeioridade de suas forças.
Dentro em pouco foi envolvido por todoil os lados e pereceu"com a nata
da gento, que conG.uzia. Pouco~ conseguiram sal var-se disparando em
vertiginosa carreira até Calas, de onde, por carreiras quasi impl'aticavei , con eguÍl'am chegar ao acampamento.
XVI.- Minucio Rufo, que por ordem do dictador, fÓl'a fortificar e guarnecer um desfiladeiro estreitissimo, que domina o mar,
acima de Terracina, havia nesse dia feito juncção com Fabio Maximo.
A estrada Appia estava sem defesa, e tratava-se de impedir que os
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carthaginezes pudessem por eUa penetrar na campanha de R.oma.
Reunidos o dictador e o general da cavallaria, transreriram o acampam6nto para o ponto, por que devia passar Annibal, qne já se achava
proximo. No dia seguinte 03 cal'thaginezes estend9r:1.m os seus batalhões pelo espaço que sep:wava os uous campos. A posição era, sem a
menor duvida, vantajosa para os rOm:1n03 ; mlS, n m por isto, Annibal
deixou de provocai-os a combater, fazen o manobrar a sua cavallaria
ligeira, que carregava sobre os postos avança.dos- do inimigo e retirava
logo.
Uma escaramuça, entretanto, deu-se entre parte dos dous exercitas
e si a batalha não se travou não foi por faltlt de vontade de Annibal;
mas, pela inabalavel firmeza de Fabio. A 'sim mesmo os romanos
perderam duzentos homens e os carthaginezes oitocentos. Com a posição,
occupada pelo dictador, viu Annibal que estava encurralado e em
situação muito precar'ia. Erllquanto a Compania, o Samnio e outras
regiões alliadas, ferteis e abundan tes de tudo, forneciam aos romanos
todos os viveres, de que precisavam, ver-se-llia elte forçado a passar
o inverno entre os rochedos de Formias de um Jado e de outro os
arreiaes e os terríveis pantana,; do Literoo (Cal'igliuno,) O Cartha.ginez sentiu-se ferido por suas propl'ias armas. Por Casilino ene não
podia s:1.lúr: forçoso era, pois, ganllàr o cume do Callicula; mas, os
romanos, com certeza, abcal-o-hi,lTn pela retaguarda, previa o
general cartbaginez. Occorreu-Ilte então um desses estratagemas, em
que era. tão fertil, e que t,LOto desconce:rtavam os romanos. Certo dia,
depois de ter tudo dispoto e preparado, or.:!ena que aos corno das
reze, que tl'azia comsiO'o, as qu,les se elevavam a uuas mil, segundo
Tito Livio, se amarrem grandes I'eiches de palua: logo que cerrou-se
a DOute, manda. lançar fogo it p .lba e soltar o g do, C[uasi todo bravio,
o qual S6 esp,dha., em deba.ndada, pelas pltlIlicies e allul'as adjaceutes.
Na. distaucia eIll que se acha\'am os romanos, er,I-1he difficil atinar
<:PU) a causa do e,;tr'anho phenomeno, que observavam: aquella multidão de fogos a moverem-se desOl'deoadamente pelas IllOotaultas e
planícies, encheu-os de pavor: niogueÍn ou~ou arredar pé do acampamento.
Emquanto as rezes desesperadas pelo fogo, que Ihei! queimava :lo
raiz dos cornos, correm para um e outro lado na maio"" COnr'l 'ão,
Annibal em ilencio e cautelo amente dIrige o eu ex rcito pelo unico
e estreito carreiro, por onde poderia. pa., ar e II vra-se da posição
anO'u tiosa. e critica, eill qU Il o colloctlra o dict .dor romano. Os que
estavam de guarda no destiladeir'o, ao verem o:> rogos sobre a rnoutu.nha
julgaram-se envolvidos, e auandouaram o posto, fJlocurando alcançar
4
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os pontos, onde os-fogos eram mais raros, julgando assim se refugiarem com mais segurança.
Encontrando alguns bois, que se haviam extl'aviado la manada, ao
principio ficaram apayorados, parecendo-lhes ver monstros a vomita"t'em
fogo; mas depois reconheceram que a cousa nilo pa sava de um artificio humano; então é que se atermraJú t.levern~, persuadidos de que
eram victimas de alguma emboscada e dispararam de modo que foram
dar com as tropas ligeira,> 0.0 inillligo: alguns destes foram mortos, e
Anoioal acampou no territorio allifano. Fabio levantou logo o eu
acampamento, e atravessando os uosfiladeiros acima de Aluras, veiu
occupar uma posiçilo segura e elevada.
Anni1;Jal, fingindo marchal' para Roma, voltou á.s terras dos
pelignios, lleyastando tudo em sua· pas agem. Fabio sempre pejas
alturas, cous rva.nclo-se entl'e l{.oma e o inimigo, sem affastar-~e e selll
combater.
Annibal volta ue Peligno, entl'a na Apulia, aposs<t-se de Geron ia,
abandonada pelos habitantes. Fabio forti1ica- e no territorio de
L:trino. Sendo obrigado a ir a Roma por causa d.as cerimonias religiosas, antes de partir, chama á parte o general da cavallaria, e
di.l-lhe com a maior brandul'a, IJ. uasi em tom de supplica: «Marco
Minucio, confia mais na prudencia, do que na força: não imites
SemjJronio e Flaminio: imita-me antes. Não julgues um resultado.
nuHo termos inut.ilizado, durante toda a~campauha, os e forças dos
inimigos. Olha: pelo repouso e pela dieta muita8 vezes o medico obtém
melhores resultados, do que pelos remedias. for1es e violentos. Jà. não
é pouco que não tenbamo jámais siuo venciilos pai' um inimigo antes
sempre vencedor, e que, depuis de tantas derrotas consecu1ivas, tenhamos respirado.:> Depois destas saLia e prudentes instrucções, seguiu
para R.oma.
XVII.- Nesta ciuade, porém, a il'l'itaç5.o contl'a o clictador
tinha chegado ao seu auge, priucipalmente porque Annibal, sempré
astuto, e desejando ver-se livre do unico general romano, que o incommouava, com o fim de augmentar o de"col1tentamen to c~n tra elle, tinha
dado 01' lem expresstt para que não fizessem o menor damno ás terras e
propriedades do dictador: além deste, outro motivo concorria para a.
fermentB.ção dos espíritos: na primeira guerra lmnica fól'a convencionado entre o general romano e o car1hagillez que aquelle, que recebesse prisioneiros em maior numero, do que desse, receberia duas e meia.
libras de prata por soldado.
Fabio recebera duzentos e quarentn. e sete mais do que os car~
thaginezes, e exigia a satisfação do compromisso. O senado, porém.
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protelava a solução deste assumpto, ~llegando que o dictador não estava competentemente auctorisado para· renovar semelhaute contracto.
Fabio acabou mandando ,ender os seus bens e pagando a sornma devida com o producto deUes. Tudo isto bem explorado pelos seus desaffectos produziu o efl'eito desejado. O desprezo publico acompanhava o
nome de Fabio Maximo, ao passo que o de seu general de cavallaria era
elevado ás nuvens.
Minucio Rufo ficar<1 no com maneIo do exercito na ausencia de Fabio:
o seu primeiro cuidado foi mudal' o acampamento para a planicie. Annibal percebeu logo a dlITerença da tactica, e concluiu que os romanos
agil'iam com mais audada do que prudencia: não obstan te destacou a
terça parte de suas forças para trazerem provisões, conservando o resto
no acampamento: depois, approximou-se dos romanos, e veiu acampar
a duas milhas de Geronio á vista do inimigo, como para dar a entender que estava disposto a soccorrer os forrageadores, caso fossem
atacados.
Havia proximo ao campo romano uma eminencia, q)le ao general
cartl1aginez pareceu conveniente occupar: dur,1nte o dia a em preza
seria dilficil, porque 03 romanos por um caminbo mai.;; curto podiam
preveuil-o: r.3solveu. ~pois, occupal-a n. noute, e pelos uumidas, aliás em
pequeno numero. No dia seguinte foram estes desalojados pelos romf\nos, que tomaram conta da posição. Os dous exercitas estavam separados por um pequeno intervallo, quasi todo occuplldo pelos romanos.
A cavallaria com a infanteria ligeira, sahindo pela retaguarda do acam'pamento, cabiu sobre os fOl'l'~"geadores carthaginezes, dos quaes alguns
foram mortos, e os outros se evcaparam fugindo. Annibal, que tinha
comsigo pouca gente, não quiz arriscar-se a uma batalha: conservou-se
no seu campo, resolvido somente a defender-se, si los e atacado. Adoptando a tactica de Fabio, retirou-se pina o acamp,.mento, que tivera
anteriormente sob as murallms de Geronio. Alguns escriptores fallam
em uma batalha dada ne sa occasião, na qual os romanos perderam
cinco mil bomens e os carthaginezes seis, e que lião obstanto esse resultado, cm RQma se espalbou a noticia de uma grande victoria obtida
pelo genel'al da cavallaria.
XVIII.- Nas reuniCLs populares, 110 ~enauo, em tod,\ parte,
emfim, só se f<11ava ni to: Fabio era.. o unico que não dava credito aos
boatos, nem á cartas de Minucio, e dizia abertamente que t~mia antes
um desa t1'e, do que essa allegaJa victoria: is o ainda I1'ritava mais
a populaça. Metilio, t1'ibuno do povo, orava ã ma sa , às quaes dizia
que« ão era passivei tolerar- ~ mais e procedimento do dictador, que,
não contente de por sua presença ter obstado o successo das armas
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romanas, aiuda ausente mostrava-se infeuso aos que tinham conseguido fazei-as triumplJar: si Fabio prolonga,se a guerra, era sómente porque queria continullr a ser o senbor de Roma e do exercito:
um dos consules havia pere_itlo no campo da batalba; o outrú, sob o
pretexto de perseguir' umn. esquadra carthagineza, continuava de torrado longe da It,tlia: os dous pretores estavam empregados na Sicilia
e na Sardenha, que não tinha pl'ecisão delles. Marco lIIinucio para
que não enfrenta se o inimigo e nada pudesse emprehender, tinha sido,
por assim dizer, deixado em custodia: não era só o Samni"o, que havia
sido aballllonado aos carthaginezes ou a Hespanha além do Ebro: era
a Campania, o Caleno, o Falerno, que soITriam granues devastações aos
olbos uo dictador, immovel em Casilino, o protegenuo suas terras com
as legiões romanas: um exercito avido de combates estava manietado
com o general da cavallaria e encurralado nos acampamentos: os
soldados de armados, como inimigos captivos: em fim, livres do sitio
pela partida do dictadol', tinham-se lançado á plclnicie, combatido e
derrotaclo o i~imigo: em con equencia de tudo, si o povo romano
conserva e o seu antigo civismo, exigiria a abrogação dos poderes de
Fabio: em todo o caso julgava de seu dever propor não 5Ó a divi ão
igual dos podere~ entre o di tadol' o o generéll de célvallaria, como,
ainda que aquelle não se aUSJnta "0 sem liomear Ulll substituto para
preencher o logal' elo fiuado con ui Flaminio.» Fabio não assbtia a
es as reUlllões populares, maS no senado fallou varias vezes, sendo
sempre ollvido COlfl t1e.:agl'a lo, quando, eXétltilul o u talento militar ue
Anniual, alLdbuia ::I:; del'l'otn: que so1Ireram os rom,no , no uecul'so
uesses <1ous annns, á Impl'uJeuciit e impericia dos g'eueJ'aes: levaram a
mal UlUltos dos senadures que eUe ui e::i::i q:.Je «o general da.
cav, llaria havia de Ilal'-lhe' estl'icta' conta" paI' baver clJIlIl atiuo
tOlltl'a suns ul'deu" e,. i con 'prVa~::ie oco mand.) apl'elllo uemoDstnlrl<"
quu p 1'à 111 "oni general it fllrtuna et', um C"CtuI' im;i~uifi 'anto, pois
o genio e ,\ I ruel u ·ia tudo Cl·n eguem U lJiÍll I': ar,L-lhe nJais glorioso'
(I'epeti," llUitas v ze) l1a'I_r salv,) a lt'l!ll': do (·xorClto, do que ter
mOl'to mll are ue iuiruigos».
Veu·lu a mi rcl1a que leva vam os uCllntecimento" tratou Fabio de
nomeaI', '~unlO er'a ue lei. o novo consul, o a el>lo arero f(li el vado
Marl:o Attllio Regulo; para evitltl' o dissabor de ouvir discutir a sua
autol'idad,', lltt vespera do llia em que devia l'esol ver-se a moção
- ~letilic -, rlul'(tnte a noute, partiu cI Ruma par'L o aCitll1parnento,
No dia seguinte pela manbã reuniu-se a assembléa do povo: todos
des javum que a moção pu sasse, mas €lea indi pensavel que alguem a
defendesse, tendo sido, como succcdeu, impugnada. M. Terencio Varrão,
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que no anno precedente fora pretor e que aspirava o consulado, encarregou-se dn. tarefa, e o plebiscito foi votado por grande maioria. Não
houve, mesmo entre os amigos de Fabio, um só que não julgasse tal
plebiscito uma affl'onta ao dictador, exceptuado apenas este. Ainda em
caminho recebeu 0 - Senatus-consultus - que devidia o porler dictatorial: llinguem divisou-lhe no sembln.nte ou nos modos o menor signal
de contl'uriedade. Tão firme contl'l.\' a. inj ustiÇ:IS dos seus, como contra
os inimigos estl'anO'eil'os, elle bem sabia qu ,si a autoritladH podià ser
e1ivididll, não o podia er o genio ou o tnlento.
XIX.- Chegando ao (Icampamanto, Fllbio deu logo conhecimento
do senatus-con ultus ao seu gener,,], cuja Si' ti::;fação foi inde3cripti vel.
Desde então a intemperança de sua ling'ungem não conhecHu limites.
Pt r:1nte os officiues e solclados fàziatli::;cUl' os, dos quaes dum! H ao leitor
um specimen: «Eis abi (excl,rnavu. elIe com arroganeia) es~e homem,
o recurso unico de Roma nas 1Iol'as de per'go, unico que foi julgallo
campeão, di!{DO de Anl1ibal! eil-o. Cousn. incl'jvel e sem ex: rupIa nos
nos nossos ann:1es ! Eil·o igu:lI ...do ao seu inferior, ao seu g'eneral da
cava,llal'ia, por um decreto do povo, nessa mesma cidade em que
outr'ora os genel'aes da cavUllal'ia Íl'emiam e se ap>! vor:wam deanle
elas varas e das hachas dos dictadore ! Dou parabens á milllll1 est1'e1111
e a minha coragem! ::ii o dictado[' pe['sistir em sua tactica inqualificavel e nessa hesitl1ção condelUni1vel pelos homem, e pelos deu es,
seguirei minha fortuna e cumprirei os decretos do destino! »
Com estas idéas cuidou logo de entender-se com Fabio para combinarem uo meio pratico de executar o decreto. « Quanto a mim, (dizia
elle) ['enso que o melhor serú, cada dia, um de nós tomar alternadamente o poder, ou por maior espaço de tempo, si a::;sim te convier,
afim de dispormos ::;empre ele todas as fOl'ça , si se olfel'ecer occasião
de atacar o inimigo. » Fabio, porém, reflectindo e bem que entregues
as forças á temeridade de seu colleg>\, ficaria tudo ~ mercê do acaso ou
da fortuna, e que o decreto do senado, comquanto dividisse os poderes,
não podil\' despojaI-o da autori..laele, de que se achava investido por
seis mezes, nem nma hora. nem um minuto, siquer, respondeu-lhe.
« Não convenho em alternar comtigo o commando, e nem conservaI-o
por dias, passando-o depois ]Jor· ou tros tantos: estou, porém, disposto
a dividir comtigo o ,exercito. ~ Dictava-lhe esta resolução o pensamento
de ao menos poder salvar, por sua prudencia, alguma cousa,. caso
Minucio, por seu ardor e temeridade, soffresse algum desastl'e. Esta
propoata ag['ndou muito a~ general dacavallaria, e de de logo tratou-se
da divÍ3íio. Fabio ficou com a segunda e a terceira legião: Minucio
com a primeira e a quarta: a cavallaria. e as forças auxiliares, quer
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dos alUados, quer latinas foram igualmente divididas. O geneml da
cavalIaria cuidou sem demora de acampar separadamente.
A noticia do que se pa sava no acampamento inimigo rejubilou duplilmente Aonibal: pI'imeil'o, porque tinha como certo algum
acto de imprudencia, ou ce temeridade por parte de Minucio,
livre d'ora em diante das pêas, que lhe punha o dictador : segundo,
porque o proprio Fabio, reduzido a metade das forças, de que dispun ba
dantes, já não podh fazer-Ibe o mesmo m!!.] , que até então fizera.
Não tardou muito que a primeira previsão do carthaginez se não
realizas,e.
XX.- Entre o acampamento carthaginez e o do chefe da cavallaria havia uma coIlin~, que seria uma exceIlente posição estrat gica,
na opinião de AnnibaJ, para aquelle dos dous, que primeiro a occupasse'
Além dessa vantagem, eUe via outra na tentativa dessa occupação
- um meio de attral1ir M. Minucio Rufo com todas as suas forças a um
combate geral. A' primeira vista o terreno, em torno da collina, não
ot1'erecia condições para nenhum de seus costumados estratagemas, de
que tão bons resultados tinha sempre coIbido, visto como o valIe era
descampado e limpo. As montanhas vizinha.s, porém, haviam sido cuidados~mente reconhecidas, verificando-se nelJas <, existencia de barrocas
e anfractuosidades, que podiam 'conter llté cinco mil homens si fossem
bem distribuidos. O general carthaginez or,(!anizou logo o sen plano
com a aqueIla intnição que lhe .era peculiar. Simples era elIe: antes de
tudo devia occultar nessas barrocas ou cavernas os cinco mil homens
de infantaria e cavaIlaria, que ellas podio.m conter: depois tentar, com
umo. pequena força, apoderar-se da collina, deixando, porém, de
promptidão o resto do exercito, de modo que fosse sendo destacado aos
poucos como auxiliar aos primeiros, que infallivelmente seriam atacados pelos romanos, em vista de seu pequeno numero: à medida que
os novos reforços fossem chegando, as tropa!' romanas abalariam para
manter o combate, e quando tivessem sahi.do todas, elIe cahiria sobre '
elIas com o resto de sua gente pela fi'ente emquanto os outros, occultos
nas montanhas, os atacariam peJa retaguarda e pelos f1an~os. Durante
a noute os cinco mil homens se emboscaram, ~ ao romper d'alva, um
uestacamento carthaginez occupava a. ·collinn. Qllando o dia clareou, e
os romanos viram no alto da collina aquelle punhado de homens,
Minucio deu ordem para desalojal-os: cada qual queria t r a honra de
ser escolhido para a tareCa, tal era, aos olhos de tod03, a facilidade,
que encontrariam em desempenhai-a.
Dma pequena força foi destacada: os da collina defenderam-se
resolutamente, e a propor~ão que se batiam, iam recebendo reforços
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Minucio, arrogante e soberbo, fez marchar outra columna, e <Í, medida
da resistencia do inimigo, outra e mais outra, até que afinal elle
proprio, á frente da cavallaria e do resto da infantaria, em columna
cerrada, atirou-se ao combate. Annibal de seu lado, continuou a reforçar
os seus, e estendeu tambem todo o seu exercito. A infantaria ligeira
dos romanos, galgando nma imminencia, cujo cimo era occupado pelo
inimigo, foi repellida e arrojada sobre a cavallaria, qu~ vinh:.\ subindo
atrás, e via -se, por sua vez, obrigada a abrigar-se às legiões. Estas
con ervaram-se firmes no meio da desordem, que começ1.Lva, e batiam-se com denodo Mas os cinco mil emboscados, suhindo de repente
de seus escondrijos, arremessaram-se com furor sobre os flancos dos
rorr.anos, emquanto outros uelles os accommettiam pela rectagaarda.
Tal foi a confusão e a desordem nas fileiras romanas que (dil-o Tito
Livio) « ninguem mais teve cOI-agem. ele defende"-se, nem espe"ança de
fugi?'. }}

XXI.- Fabio do seu acampamento ouvia o tumultuar da lucta
e os gritos dos vencidos. «Eis ahi reali ado o que eu havia previsto:
(exclamava elle e, mais depressa do que esperava, a fortuna dá uma
lição t1. temeridad .» E no mesmo momento determina que toda sua
gente, em ordem de batalha, parta em soccorro de Minucio. Quando
tudo se julgava perdido, Fabio, como um enviado do céo, appalece á
frente de suas tropas, e a peleja tomou logo outro aspecto. Os vencidos,
recobrando a coragem, recomeçaram a bater em retirada em boa
ordem, até que se juntassem as tl'opas frescas de Fabio. Annibal
ordenou logo que os seus cessassem o combate e se recolhessem ao
acampamento; e, voltando-se para seu e. tado-maior (dizem), exclamara: «Foi-nos f'lCil bater Minucio; mas, forçoso nos é retirar
deante de Fabio.» Este, depois de ver todo o exercito de Minucio
recolhido ao acampamento, l'ecolheu- e tambem ao seu. De crevemos
com imparcialidade o lado fI'aco do caracter de Minucio: com a mesma
imparcialidade descreveremos a nobreza de seu procedimento, depois
deste episodio, que tão ftl tal ia sendo aos romanos: aquelle espirita
impetuoso não adiava as resoll1ções que tomava. Apenas restabecida
a ordem no acampamento, mandou tocar a reunir e apl'esentou-se iL
f!'ente elos soldados, aos quaes dirigiu as seguintes palavras:
« oldados! Sempre ouvi dizer que o homem mais capaz era.
aquelle que sabia tomar o melhor alvitre, e que o segundo grande
merito consistia em acceitar e seguir os bons conselhos; mas, que
aquelle que nem sabia com mandar nem obedecer era um espirita de
baixa esphera. Já que a natureza me recusou o genio ou o talento de
command,.r, é dever meu Qccupar Q segundo lagar, e, emquanto eu
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aprendo a commandar, é mister que obedeça a quem tem mais sciencia
e prudencia do que eu. Soldados! Juntemos nossas forças ás de
Fabio: plantemos as nossas insígnias deante de sua tenda: e, quando eu
o chamar-MEu PAE -, titulo que elle merece pelo serviço que ft.caba
de prestar-me, muito mais do que pela sua dignidade de dictador, todos
vós, soldados, deveis saudar, como vossos libertadores, esses bravos
cujos braços e cujas armas acabam de nos salvar. E, em falta de outra
gloria, que o dia de hoje nos assegure ao menos a do reconhecimento e
gratidão.l) E deu ordem para que immediatamente se preparassem as
bagagens, o que se fez com a passivei rapidez, partindo todos em boa
ordem para o acampamento de Fabio, que, ignorando o que se passava,
não podia descobrir os motivos que levavam o seu general da cavallaria
a abandonar assim o seu campo depois de uma refrega tão tormentosa.
Minucio, ,chegando com todas às suas forças deante da tenda
dictatorial, mandou fazer alto e fincar as bandeiras e as insignias
militares, e, dando alguns passos i1 feente, approximou-se de Fabio e,
descobrindo-se, bradou com voz commovida : «Meu pae ! » Então seus
soldados romperam em vivas a Fabio e ao seu exercito, proclamando-os
seus libertadores e saudando-os como salvadores de Minucio, e de todo
o seu exercito. Aquella scena commoveu profundamente o dictador e
os seus. Minucio, igualmente commovido: tomou a palavra e proferiu
o seguinte: (( Meus paes, oh! Fabio, aos quaes acabo de igualar-te pelo
nome que te dei, o que me permite fallar-te, como filho, deram-me
apenas a vida: a ti, porém, eu devo a minha salvação e a de todos
esses bravos que vês: eis aqui porque neste momento, deante de todos,
sou o primeiro a considerar como não existente o senatus-consultus que
me conferiu poderes iguaes aos teus, e que foi para mim antes um
fardo pesado e superior às minhas forças, do que uma honra. EJ praza
aos deuses que a resolução que aCl1bo de tomar seja tão proveitosa a ti
mesmo quanto a mim, tão feliz para o exercito salvo, quanto para o
exercito libertador. Volto a servir sob tuas ordens e sob teus auspicias,
e restituo-te todas eS::las iúsignias e legiões. Perdôa-me, Fabio, eu t'o
supplico: ainda mais, conserva o teu general da cavallaria e seus
companheiros nas graduações que tinham. Pela minha:. pela nossa
obediencia, d'ora em deaute, às tuas menores ordens resgatarei as
minhas f,,!tas passadas e, com os meus companheiros, provar-te-hemos
cada dia que aiuda somos dignos de ti! ».
XXII.- Si é 'sem duvida louvavel Dão haver um homem
commettido jamais uma só falta, não menos cllgno do louvor e de
admiração é ver aquelle que a commetteu reconhecei-a em sua consciencia, confessai-a pubUcamente e reJlaral-a depois pela c0rrecção de
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seu procedimento. O general da cavallaria de Fabio Maximo possuia deveras uma grande alma. O seu procedimento naquella emergencia póde
servir de ensinamento aos homens poli ticos e á mocidade de nossa patria.
Fabio abraçou ~nternecido o general da c:.wallaria : em tão solemne
momento apagou-se todo o resentimento daquelle grande coração. Os
soldados e officiaes apertavam-se reciprocamente as mãos, e aquelle dia
que a todos podia ter sido tão funesto, acabou por uma festa, em que os
dous exercitos fraternisaram em expansões sinceras de jubilo. Na noite
desse mesmo dia, Annibal, conversando com os seus offlciaes, disseralhes: «Eu bem previa, que aquella nuvem, que pairava sempre
proxima a nós, pelos cumes dos montes, hlivia de vomitar uma tempestade. »
Os seis mezes da dictadura de Fabio estavam a completar-se: em
tempo escreveu elle aos consules para que voltassem e viessem receber
de suas mãos o exerr.ito, que lhes fôra confiado. Os consules partiram
immediatamente, e no momento em que expirava o prazo legal, Fabio
despia-se do poLIer e recolhia-se a Roma, como simples senador. Em
Romn. a antipathia publica por Fabio tinha de apparecido; mas ficaralhe o appellido de - Ountactor, isto é: o contemporisador, que por desprezo lhe haviam dado, e que a posteridade reconhece, como um titulo
de gloria; o partido, porém, de uma guerra decisiva e energica continuava a agitar-se. Em sua vaidade e orgulho militar sentiam-se os
romanos como que humilhados pela tactica de Fabio.
Os dous consules tomaram conta do exercito: Marco Attilio R'3gulo,
do de Fabio: Gemino Servilio, do de Minucio. Approximando-se o pl'azo
de findar-se sua jurisdicção, o senado entendeu que um delles devia
nomear um novo dictador : foi designado L. Vituvio Philo, tendo por
general da cavallaria Manio Pomponio Matho; mas, sendo reputadas
il'regulares as fOl'mulas, por que foram escolhidos, no fim de quatorze
dias, abdicaram, e recorreu-se então a um inter-rei. O poder dos consules foi prorogado por m'lis um anno, durante o qual viveram na mais
perfeita harmonia, e seguindo ambos a tactica de Fabio, o que collocava
o exercito carthagoinez, de dia em dia. em peiores circumstancias, a
ponto de sentir grande falta de viveres.
O partido que opinava por batalhAs campaes <3 decisivas continuava
a manobrar e preparava-se pal'a os comicios eleitoraes. Terminado o
tempo da prorogação dos poderes consulares, e porque nenbum dos dous
podia deixar o seu posto, recorreu-se ainda a um inter-rei para presidir
ás eleições.
.
XXIII.- lada temos no nosso trabalho com as irregularidades
havidas nessa eleição, e que são minuciosamente narradas por Tito Livio.
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Contra as praticas, at então rigorosamente observadas, Terencio
Varrão, plebeu, foi eleito sósinho. ElIe !?esmo presidiu depois â eleição
do seu collega, Paulo Elllilio, nobre, que, com muita repug'nacia, e só
depois de muito apertado pela. nobreza, se resignou a ser candidato,
prevendo que em Varrão teria, não um collega, mas um adversaria.
Talvez para attenuar a derrota de C::muas, Tito Livio descreve
Varrão, como um homem temerario, presumpçoso e sem merito
real.
Naquelle tempo, em que as altas funcções de consul só cabiam aos
nobres, para que um plebeu fosse a eUas elevado, era sem duvida mister
que elle fosse um homem fóra do commum.
Os romanos empregarJm a maior actividade na organisação do
exercito, que devia ser confiado aos novos consules, os quaes, segundo
os estylos, commandavam alternadamente. Este exercito elevava-se a
oitenta e sete mil e du~entos homens.
Antes de partir de Roma, diz Tito Lívio, Vn,rrão falou muitas vezes
em publico, pronunciando discursos - cheios de a1Togancia, em que bradou alto que - os nobj"es haviam trazido guerra para .IJaUa e que a Republica tel-a-hia nas entranhas emquanto houvesse generaes do jaez ele
Fabio; mas que elte tinha pOjO ponto de hOllra tenninal-a, logo que se encontrasse com o inimigo. « Paulo Emilio, accrescenta o mesmo historia-

dor, falou a.penas uma vez; na vespara de sua. partida; Seu discurso
foi mais sincej"o do que agradavel ao povo.
Püulo Emitia sahiu de Roma, acompa.nhado até ás portas pelos
principaes do senado. O consul plebeu acom panhado pelas massas populares.
Chegados ao acampamento reuGiram o exercito e o dividiram em
dous campos, de modo que o DOVO campo, que em. menor, se achava
mais proximo de Ânniba.l, ficando no antigo acampa.mento a melhor e
a mais forte parte das forças. O novo campo ficou sob o commando de
Gemino Servilio, consul no anno anterior.
O grande augmento das forças romanas nem siquer desgostou Annlbal ; antes encheu-o de esperanças. Elle já se sentia sem'provisões, e
precisava. de um feito d'armas estrondoso que fizes e o soldado supportar
com paeiencia a peuUl'ia, que entre elIes começava.: contava ainda com
a impetuosidade de Varrão, cuja auc1acia se exaltara. Ida manifesta
de vantagem com que se retiraram algumas cohortes carthaginezas, que
se encontraram em pequeno combaté com forças romanas.
Annibal conhecia tão bem o que se passava no acampamento inimigo, como no seu proprio : sabia quão ditrerent~s eram os d ps co~sules,
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na indole, como nos planos. Não lbe con,inha batalha decisiva, sinão
em terreno, em que sua cavallaria numida pudesse ter ampla e completa
lilJerdade de acção. O astuto cartbaginez resolveu attrahir o exercito
rOlUano para as planicies ele Canllas, e ahi dispoz o scenario com tanta
arte, que, segundo o seu plano, os romanos teriam, como tiveram, pela
frente o vento, o pó e o sol.
Annibal. muito propositalmente, durante a noite, e no maior silencio, desacampou do ponto, em que se achava. Desde o momento, em
que foi verificada a retirada dos carthaginezes, no acampamento romano só se discutia e agitava-se a questão de saber, se deviam ou não
persegui l-os. Paulo Emilio, sustentado por Gemino Servilio, oppõe-se
vivamente a que os romanos se movam, a quasi totalidade do exercito,
acompanhando a opinião de Val'l'ão, resolve que não se perca ensejo tão
opportuno, e como que impellidos palo destino, partem todos para
virem ilIustrar Cannas pela mais sangl'enta derrota, que jámais so1Treu
o povo romano.
xxrv .-Chegados a Cannas, tendo o inimigo à vista, e tabeleceram-se, como em Geronio, dous acampamentos separados, nos quaes
for,uu as tropas repartidas.
O Aufido (Ofanto) corria proximo: nelle vinham os romanos buscar
agua, que quasi sempre obtinham combatendo.
o pequeno campo,
além <lo rio, a cousa era mais facil, porque os carthaginezes não tinham
piquete algum na margem ulterior. •
O general carthaginez, tendo providenciado a tudo, comtando que
os romanos lhe o1fereceriam batalba no lagar por elIe escolhido,
inquietava·os incessantemeute pelos seus cavalleiros numidas.
No acampamento romano chocavam-se os dous consule.> pelo antagonismo das opiniões. Debalde Paulo Emilio lembrava ao collega a
sorte de Scipião, de Flaminio, tle Sempronio e do. outros, que ousaram
enfrentar com o leão africano. Varrão replicava que elle não era
Fabio Maximo, nem lhe cabia, a culpa de continuar Annibal a usufruir
a Itnlia.
Emquan.to os dous consules altercam, em vez de deliberarem,
Anuibal que havia posto o seu exercito em linha. de batalha, fi:ll-o
recolher ao acampamento, mas destaca os numidas parn. além do rio,
afim de surprehenderem os romanos do campo menor, que viessem
buscar agua. Apenas chogados á beÍl'a do. rio, os cavallarianos numidas
derrotam e dispersam, quer pela. sua carreira tumQltuosa, quer pelos
seus gritos, es a tropa sem ordem, assenllOreando-se de um po to
estabelecido na frente dos entl'inclJeiramentos e quasi às portas do
Cf.lfQpo.
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Os romanos sentiram-se indignadü:simos de verem um punhado
de homens trazer o terror e a desordem aos seus proprios acampamentos, e si naquelle mesmo momento não atrave 'saram o rio para
empenhar a batalha, foi só porque a isto se oppoz tenazmente o consul
Paulo Emilio, que nesse dia commandava.
No dia seguinte, porém, tocou o commundo a T. Varrão: este não
hesitou: mandou immediatamente dar o signa.1 de combate, e fez o
exercito atravessar o rio: a batalha foi a 2 de agosto:
Alargar-nos-hemo:> um pouco na descl'ipç'ão dessa famosa jornada,
descripção que extrahimos de Tito Livio, que, por sua vez, extrahiu-a
de Polybio.
As forças romanas, logo depois de passado o rio, fOl'am arrumadas
pElla fól'ma seguinte; na ala direita, que se apoiava no rio, ficou postada
a. cavallaria romana, e depois a infantaria; a caval!<ll'ia dos alliados
foi col!ocada na extremidade da ala esquerda, e àquem, a sua infantaria
junta as legiões romanas formavam o centro. As tropas de armas de
arremesso com o resto das auxiliares, armadas á ligeir t, formavam a
vanguarda. Varrão tomou o commando da ala esquerda: Paulo Emílio
da direito, e o ex-consul Gemino Servilio o centI'o.
Annibal, ao romper d'alva, depois de ter feito partir na rl'ente os
baleares e as demais tropns ligeiras, foi distrihuindo a suas forças, a
proporção que chegavam: na sua ala esquerda collocou nl!e a cavallaria
hespanhola e gauleza, oppondo-as á cavallaria romana: a ala direita
ficou formada com os numidas; no centL'o a infantaria, e de modo, que
os africanos se achavam nas extremidades, e no meio os gaulezes e hespanh6es. Os africano, em consequencia das armaduras, de que se
haviam apossado nas batalhas de Trebia, e do lago Trasimeno, tinbam
a apparencia de forças romanas. A fórma dos escudos he panhoes e
gaulezes era a mesma; as espadas, pOl'ém, eram muito dill'el'entes: as
gaulezas, compridas e sem ponta: as dos hespanhoes, acostumados a
ferir de preferencia com a ponta, antes de que com o gume, curtas e '
pontudas. A estatura gigantesca e o aspecto feroz de ambos e ses povos
tornavam-nos ainda mais temiveis na guerra. 03 gaulezes conservavam-se nus até a cintura: os hespanhóes tinham a.lvissirrÍas tunicas de
linho, bordadas de purpura.
XXV.-A infantaria carthagineza contava quarenta. mil homens:
a cavallaria dez mil. A-dmbltl, não o irmão de Anniba.l, mas um outro
A drubal, appellidado o-Calvo-commandava a ala esquerda: Mabarbal a direita: Magnon, irmi10 de Annibal, o centro. Annibal commandava todos, e a tudo acudia. O sol batia de feente no rosto dos romanos,
que tinham ainda que supportar o vento, que os naturaes daqueUas
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paragens chamavam Voltumo, o qual sobre eUes lançava nuvens de
pó, que impedia-os de descortinar o que lhes ia na frente. A batalha,
nesse dia travou-se eutre cento e trinta e sete mil e duzentos homens,
sendo oitenta e sete mil e duzentos romanos e cincoenta mil carthaginezes. Grande era a desproporção do numero, mas o genio do general
afl'icano poude su pprÍl' a tudo.
Dentro em pouco ouviu-se um brado temeroso: os auxiliares lançaram-se pJ.ra a frente, e a. acção foi iniciada pelas tropas ligeiras.
Logo pois, a. cavallaria gauleza e hespanhola, que formavam a ala
esquerda dos carlhaginezes, atacou a [lia direita dos romanos: este
encontro dentro em pouco degenerou em um verdadeiro combate ue
infantaria, porquanto, não encontrando elles espaço para. se estenderem, eram, de um lado, embal'açados pelo rio, e, do outro pela infantaria,
de modo que só podiam dirigir para'a frente os seus esforços. Os
'ca vallos viam-se na impossibilidade de se moverem, encurralados nessa
massa enorme e confusa de gente. e os caval1arianos atracavam-se
corpo a corpo para lançarem por terra o ad versaria. A lucla foi mais
vivt\ e sangrenta, <.lo que longa. A cavallaria romana. esmagada,
voltou c05tas. Ao terminal' este combate, começou o da infantaria. Os
gaulezes e hespunhoes conservaralO- e a principio firmes, mostrando
ig·uaJ. enel'gia e valor; mas o romanos, depois de muitos e prolongados esforços, e graças ás suas linhas igul\es e profundas, .conseguiram romper a linha inimiga, que tendo pouca profunrlidade. e
conseguinttmente pouca força. se adiantava sobre a frente da bat,dha.
Desde que os infantes romano' vir mos cartltaginezes affrouxarem,
perdendo terreno, apertaram-nos devera, e no seu excessl vo ardor
puzel'am-se a persegui!' esta tcop,t que fugia. pr 'ci pitadamente e em
desordem, chegnudo, quu i sem resistencia, até a reS~l'va afrit:<llla, que
se tinba po tudo dos dous lallos, formao lo ::tIas recunadas, ao passo
que o g,1l11ezes e hespanboes, formuvam uma e'pecie de s:tliellcia
deante uo centr.> 'l\le occupaval11. Emquauto e ·te corpo avançava, e
inimigo recuava até a linha d[~ ba.talha, deaute do enc"rniçumento,
com q?e o, apertavam, procurando o cen tro, os africanos formaram
uma espede de crescente, cuj s extremi a es, estendendo- e convenientemente, fecharam a rectaguarda <.lo L'omanos, que cegamente se
tinham atiraria contra o fugitivos.
XXVI.- Os romanos, entã.o, fatigados do combate lravado, e tIa
perseguição feih aos fugi ti vO', abandonam o" hespa nhoes e gaulezes,
que haviam derl'ota<.lo, e começ,~m com o africanos um novo combate,
sem a menor duvida em condições as mai desCavoraveis, por que se
viam encurralados e obrigados a fazer face ao inimigo por todos os
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lados. Foi então medonha a lucta entre essas tropas jâ. cansadas, e as
inimigas frescas e vigol'osas.
Na ala esquerda dos romanos, em que a cava,llal'ia dos alli::ulos
tinha sido posta em fl'ente do munidas, havia-se tambem empenhado
a peleja, mas frouxamente. Annibal, porém, tinha recorrido a um dos
seus costumados estratagemas, que Tito Livio qualifica de perfidia 1Iwis
que punica. Cerca de quinhentos numidns, que, além tias armas ordinarias, traziam espadas OCCtlltas sob as cowraças, apresentam-se como
transfugas, no meio dos romanos, com os escudos as costas: e saltando
dos cavaUos, arremessam esses escudos e as lanças aos pés do inimigo,
que os admitte em suas fileiras, e os coUoca na retaguarda, com ordem
de se não moverem!
Pouco cautelosos, si não ineptos, fomm os chefes roma,nos que
taes ordeus deram. Nesse dia em que as armas tinham de decidil' da
sorte de Annibal e do seu exercito, em enorme desproporção das forças'
inimigas, o seu genio de soldado e de politico devia estacar deante de
um recurso, ainda que astucioso, o qual lhe parecia assegurar a
victoria ~ Fosse cauteloso. o adversario. O m.omento era pal'o. des··
confiança, de que nunca deve abrir mão um capitão prudente.
O Cartl1aginez com certeza não cahiria n'um laço daquella ordem.
Fechamo, porém o parenthesis que abrimos para esta consideração e prosigamos na narração em que iamos.
Os numidas, com ell'eito, permaneceram quietos, emquanto o
combate se travava por todos os pontos; qUcllldo, porém, verificaram
que a attenção de todos estava absorvida e concentrada nessa enorme
lucta, apanhando os escudos e lanças arremessados por aUi e por aqui
c<'\hiram sobre os romanos pelas costas, acutilando-os sem piedade e
cortando-lhes até os jorretes, derramaram entre eUes uma desordem,
um tumulto, um terror, impossi vel de descrever-se. Ao passo que
deste lado esta circumstancia imprevista produzia a derrota e o pavor,
do outro a lucta se sustentava com u maior tenacidade e energia.
Asdrubal, que ::;e achava proximo, acudiu a tempo: fez com que 03
numida ,que se batiam frouxumente, seguissem na perseguição dos
que fugiam do oU,tro lauo, e veiu com a sua. inf'lntaria héspanllola e
gauleza sustentar os africanos, mais cansados jil. tal vez de matar do
que mesmo de combater.
Paulo Emilio, bem que gravemente ferido por uma pedraua logo
no começo da acção, no ponlo em que se achava, precipitou-se na,
refrega, e, sustentado por um traço de cavalleiros romanos que, por
. sua vez, apearam-se desde que o consul não poude mais manter-se
montado, conseguiu por alguns momentos, restabelecer o combate.
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Aunibal, sendo avi ado deste facto, passa por certo que exclamara
jubiloso: «mas, elIes proprios se me entregam de pés e mãos
atados! ».
Esse combate dosca.vuI1eiros, que durou pouco tempo, foi o que
não poclia deixal' Lle ~er - um,t medonha hecatombe: venciLlos, esmagados, apertados por todos os Jados, preferiam a morte fi fuga. Os
vencedores, irritados l)orque esse punhado de bomeas tentava ainda
retardal'-ll1es a victoria, ioexol'i;\,velmente os ca.roeavam ; rarissimos
foram os que escaparam. A Jerrota desde então foi geral, o angustioso
grito do-salva-se quem puder-retumbou de todos os lados!
XXVII. -Cn. Lentulo, tribuno dos soldados, ao pas.ar perto
de Paulo EmUio, todo coberto de sa.ngue e a.sseo tado sobre uma pedra,
arroja-se para e11e, prccipita.-se do cavallo e.brada-Ihe ; « Unico innoceute do gravi simo crime desta. jornada fatal, Paulo Emilio, tu és
digno da protecção dos deuses: eia, toma este cavalIo, emquanto te
restam ainda algumas forças; não tornas esta. jornada ainda mais
sinistra peja morte de um consul : ja ~em isto ba. lagrimas e luto ele
mais.» Paulo Emilio respondeu-lhe: «Coragem, Cornelio ! acautela-te,
por uma piedade vã e esteril, de perder o pouco tempo que te resta
para escapares a sanha do inimigo: parte, parte já : vati prevenir o
senado e f,tzel-o comprebender que é mister, quanto antes. e a todo
transe, tbr~itlcar Roma e munil-a de defensores, antes que Annibal
victorioso lhe vá bater as portas: e, em particular, dize a Fabio Cjl;e,
emquanto vivo, não deixei ele seguil' por wn só momen to os seus sabias
conselhos. Deixa-me morrer entre os meus soldados, para que não me
veja na triste contiDgeDcia de, ainda uma vez, ao deixar o cODsulado,
ser publicamente accusado, ou na cruel necessidade de ser o accusador
do meu r,ollega para salvar minha lJOnr, á custa da honra de um
terceiro ».
Nesse cruel momento chegava. precipitadamente um grupo de
fugitivos, acossados por um troço de iDimigos que, sem conllecerem o
consul, o atravessaram de centenas de dardos!
LeDtu.lo, no meio do tumulto, foi vertigiDosameo te arrastado pelo
seu cavallo. A debaDdada foi indescript:vel. Sete mil homens se refu~
giaram no acampamento meDor, dez mit DI) maior A cerca de dous mit
na povoação de CaD nas, inteiramente desproviua de fortificações; esses
. dous mil foram immediatamente envolvidos pela caval1aria de-Carthalão.
Muito propositalmente sublinhamos estas cifras, que nos fornece
Tito Lívio. e mais tarde terá o leitor a explicação do nosso proceder.
O cODsul Varrão, com cerca de setenta cavallei?-os, conseguiu
chegar a. Venuzia (patria de Horaclo -.hoje Venosa).
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« Roma perdeu nesse dia, aílirma o mesmo historiador, quarenta e
cinco mil infantes e dous mil e setecentos cavalleiros: entre os mortos
L. Attilio e Furio Bibaculo, questores dos consules: vinte e um
tribunos militares, muito consula,res, pretorianos, edilianos, entre os
quaes Gemino Sel'vilio e jJ{arco Mim/cio Rufo, que havia sido o general
da cavallaria com o dictador Fabio Maximo, e consul annos antes:
mais de oitenta senadores o antigos magistra.dos, que tinham direito
as senado, os quaes todos 'espontaneamente se haviam alistado.
Os carthagillezes apri.ionamm tres mil infantes o tresentos cavalleiros.
O nome de Marco Minucio Rufo tambem foi intencionalmente por
nós traçado.
X-.~Vlrr.-A maior parte dos historiadores eleva. a cifra. da
perda dos romanos, a.llirmando algnns que ella attingiu a sessenta mil,
Polybio, que contava vinte e nove annos de idade, quando morreu Annibal, e que viveu muito tempo em Roma, em contacto intimo com o
m'lndo romano official, assegura que os romanos per. Bram, em Cannas,
setenta mil soldados. Toda reconhecem o criterio com que eacreveu o
notavel hi toriador, e CesarCantu acceita o numero por elle determinado.
O propl'io Tito Livio é quem nos refere que o exercito romano
compunha-se de oitenta e seto mil e duzentos homens: - dá-nos conta
do sete mil que se recolheram ao acampamento menor e de dez mil que
se refugiamm no acampamento maior. Os dous mil C]ue fugiram para
a ald ia de Canoas, diz elle mesm q'le füram immediatamente cercarlos
pela cavallaria de Carth·\lh1íü. O con 111 Varrão escapou apenas seguido
de setenta c'lvalleiJ'os. Temos, pois, dezesete mil e setenta homens
ao todo, escapas do desatre de CnDnas, segundo o c'11culo mesmo deste
historiarlor. Logo, mais de setent 1, mil desappare~oram. porquanto o
total uas forç1 era rle oitenta c sete mil e duzentos homens. Do proprio
discurso (lo enurlOl' Tito l\1anlio Torquato, opinanua no senado contra
o resgate doa prisioneiro", di curso que "e encontra no cap. essonta rIo
livro trinta e dous dilo obra de Tito Livio, deprehende- e que esse
senalor,pl1ra fortificar a sua argumentação, exagera o numeJ;'o dos que
escaparam. elentndo-o a vinte mil.
Teriamos, pois, ainrla pela affirrnativas desse senador uma perda
de se -enta e s~t mil cento e trinta homens naquella jornada tão
funesta para. a repuhlica romana.
Eis porque <:ublinllamos aqueUa-s pala. vras e acceitamos o calculo de
Polybio, reproduzido por CeS:1r Cantu, que alias, como nós, reprl duziu
em muitos pontos a narração de Tito Livio. Quanto ao gripho do nome
de M. Minucio Rufo foi sómente para fazer notar o engano em que

(

o CARTHAGINEZ

65

cahiu o historiador Cornelio, que no cap. cinco da Vida de Annibal diz
que, depois da batalha de Cannas, o grande capitão derrotara o general
da cavallaria do dictador Fabio, quando é fóm. d.e duvida que Minucio
Rufo perecera naquella batalha.
Para ainda mais confirmar a cifra que aceitamos sobre a perda
do exercito romano, convém ouvir o proprio Tito Livio, que no cap.
cincoenta do livro acima citado assim se exprime: «tal Coi a batalha
de Cannas. tão famosa quanto a jornada d'Allia, comquanto menos
gl'ave em suas consequencias, po;que o inimigo estacou; mas, muito
mais funesta e terrivel pela carnificina feita em nossas legiões.
A derrota d'Allia entregou Roma aos gaulezes, mas salvou o
exercito: em Cannas, porém, o consul, que escapou, foi apenas
seguido de setenta cavalleiros, e o outro pereceu com quasi todo o
ea:ercito ".

Quem narra factos passados, ha mais de dous mil annos, nã~ tem
outro caminho a seguir sinão reproduzir' o que os outros escriptores já
teem dito: não póde pretender innovar cousa alguma. E' mister
todavia ter tentado escrever alguma historia para conhecer as
difficuldades que este genoro de trabalho otrerece ao homem consciencioso e amigo da verdade.
.
XXIX..- Como era natural, depois de tão esplendido feito
d' Armas, Annibal viu-se carcado por toda a sua officialidarle, que o
felicitava pelo resultado da jornada: cada um lhe aconselhava que
repousasse o resto do dia e a noite seguinte, e que deixasse o exercito
tlescançar tambem. Apenas Maharbal, prefeito da ca,vallaria, profundamente convencido que, depois de uma victoria tal, não havia um
momento a perder, lhe disse: «é indispensavel que tireis deste triumpho
todas as consequencias que delle devem decorrer: dentro em cinco
dias deveis ceiar no Capitolio; fazei-me seguir quanto antes: eu vos
precederei com a cavallaria, e de modo que os romanos venbam a saber
de minha chegada antes de terem tido noticia de minha partida. »
«Sem duvida alguma, Maharbal, o teu projecto é seductor e grandioso,
replicou-lhe Annibal, mas po!' isto mesmo preciso de algum tempo
para meditar e reflectir sobre elle: não posso adoptai-o assim de
afogadilho. li
«Ah! tornou Maharbal, bem se vê que os deuses não concedem
todos os seus favores a um homem só: sabeis vencer, Annibal; mas
não sabeis aproveitar-vos da victoria. »
A opinião gerafmente adoptada é que, si Annib!\l tivesse marchado
immediatamente sobre Roma, esta não teria meios de resistir-lhe.
Examinaremos depois este ponto.
5
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A manhã seguinte, desde o romper do dia, foi consagrada a recolher
os despojos inimigos e a examinar o campo de ba.talha. Espectaculo
medonho aos olhos dos proprios carthaginezes !
Milhares de cadaveres juncavam o solo encharcado de sangue.
Romanos e carthaginezes, infantes e cavalleiros confundidos aqui, aUi,
acolá, conforme as peripecias da lucta: homens semivivos ainda, que
a custo procuravam erguer-3e e, cobertos de sangue, desesperados pelos
ferimentos, que a fl'ialdade da noute havia irritado, supplicavam que
os acabassem de uma vez j cadaveres horrivelmente mutilados, tendo
os jarretes e as coxas cortados! Outros tinham cavaLio a terra e nella
enterrado a cabeça para mais depressa escaparem aos soft'rimentos, que
os dilaceravam. Um espectaculo, porém, mais do que tudo, apavorou
os espectadores dessa scena horrorosa: um romano ainda vivo foi
encontrado sobre o corpo inanimado de um numida j o romano tinha o
nariz e as orelhas inteiramente lacerados: o numida, já não podendo
servir-se das armas, em um accesso de furor, no momento de exhalar
o ultimo suspiro, o mutilara com os dentes!
Emquanto se recolhiam os despojos,' Annibal atacou o acampamento menor, começando por interceptar a agua aos vencidos; mas
estes, aniquilados pela refrega de vespera, feridos, exhaustos, renderam-se mais depressa do que elle propl'io esperava, obrigando-se a
entregar as armas e os c:1.vallos que ainda tinham, a pagar trezentos
quadrigatos (o quadrigato era um:1 moeda que tinha por clillho um
carro, puxado pOI' quatl'o cavallos, não podemos reduzÍl' o seu valor
em moeda nossa) por cada um romano, duzentos por cada alUado e
cem por cada escJ'avo: uma vez pago o resgate, cada um poderia
seguir o destino que lue apl'ouvesse. Aceitas estas eondições, entregaram eUes o acamp:lmento ao inimigo, ficando sob sua guarda, os
alliados de um lado, os romanos do outro.
Quatro mil infantes com duzentos cavalleiros, dos que se achavam
no acampamento maior,alguns reunidos, outros di~pel'sos, conseguiram,
através de mil obstaculos, refugiar-se em Oi1nusio (Oanova.) Os que
ficaram renderam-se sob as mesmas condições.
Enorme foi a presa.: com excepção dos cavaUos, arÍlezes e joias,
tudo o m is foi oott'egue á soldarle~ca. Annibal cuidou 100'0 de sepultar
os seus soldados mortos: avalia-se em oito mil o numero delles, e os
historiadores afill'mam que de sua melhor gente. O general carthaginez mandou procurar com toda a diligencia o cadaver de Paulo
Emílio, e deu-lhe sepultura, mostrando- 'e moderado e benevolo pa.ra
os ]lrisioneiros que em seu poder se achavam, a alguns dos quaes
permittiu, apenas sob palavra de honra que voltariam ao acampa-
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mento carthaginez no caso de insuccesso, irem á Roma tratar do
resgate daquelles, que não tinham tido recursos para se resgatarem
por conta propria.
Um dos da commissão, com o pensamento reservado de illudir o
compromisso contrahido, depois de haver sahido do acampamento,
tornou a voltar e a sahir de novo. Julgava-se assim desligado.
XXX.-O senado romano, a instigações do senador Manlio
Torquato, regeitou a proposta do resgate, e declarou indiguos d~
protecção do Estado os soldados que assim se haviam deixado vencer e
aprisionar. Essa medida rigorosa do poder publico encheu de tristeza
e pezar muitas familias importantes, as quaes os prisioneiros acha.
vam-se ligados, quer por laços de consanguineidade, quer de affinidade.
Aquelle que, antes de partir, usara do ardil, de que acima fallamos',
julgou-se com direito de ficar. O senado fel-o agarrar e seguir para o
campo carthaginez. Depois, muito depois, quando esse desgraçado
conseguiu de novo voltar a Roma" tal foi a repulsão universal, que
encontrou em torno de si, que nunca mais ninguem o viu em publico:
acreJita-se que puzera fim á existencia pelo suicidio!
Entretanto, no meio da consternação geral, que abatia todos os
espiritos, soube-se que o consul Varrão, o responsavel principal, sinão
unico do desastre de Cannas, estava a chegar á cidade: todas as ordens
sociaes, acompanhadas de uma massa enorme de povo, foram e.:;peral-o
à porta, por onde deveria entrar, e logo que eUe chegou, o presidente
do senado, em nome de todos, AGRADEOEU-LH(;l NÃO TE[t DESESPERADO
DA SALVAÇÃO DA REPUBLICA

I!

Annibal, tão atilado politico, quanto habil general, julgou que lia
extremidade, em que se achavam o senado e o povo romano, fil,vorabilissimo lhe era o ensejo, para firmar uma paz proveito.a e honrosa
para sua patria, e deputou embaixadores encarregados de negocial-a,
segundo su:"\s instrucções. Esses embaixadores nem siquer conseguiram ser recebidos em audiencia, e, apenas chegados, receberam intimação para sahirem do te1'l'itorio romano, antes de cahir a noute ! !
Orgulhosos até a soberba na desgraça, a essa firmeza deveram a
salvação nesta como em ou tras occasiões.,
Finalmente, Annibal moveu-se do tl1eatro de sua grande victoria
« e veill, dil-o Cornelio, som encontrar a menoe resistencia, acampar
nos montes visinhos á cidade». Depois levantou o ~ell acampamento e
tomou a direcção de Capua.
Aqui cumpre consignar o seguinte episodio, que linha logar na
grande cidade, emquanto Annibal se achava com o seu exercito quasi
ás suas portas.
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Como era de prever, o povo romano a todo o custo procurava providenciar á defesa da cidade, que elles tinham como certo seria sitiada,
Cada. qual punha á disposição do Estado suas pessoas e bens. Um
cidadão offereceu ao thesouro publico o terreno de sua propriedade, em
que se achava acampado o general inimigo, Esse terreno foi immediatamente levado a leilão: os capitalistas de Roma fizeram ponto de
honra de possuirem esse pedaço de term: os lances succediam-se com
uma tenacidade admiravel. A arl'ematação do terreno produziu uma
sornma enorme ! !
XXXI.-A essa deliberação de Annibal de não sitiar Roma
não tem fa.ltado criticas, que inquiram porque não tentou ella levar
de assalto a rnetropole inimiga; não falta quem repita as palavras de
Maharbal, de que jã. demos noticia. A phrase - delicias de Capua - e
-sabes vencer, mas não ap7'oveitar-te da victoria-ouvem-se frequen.
temente, sobretudo entre os politicas. Este ponto merece ser liquidado,
E' mister, antes de tudo, reflectir que as proprias victorias enfraqueciam o exel'cito carthaginez: na memoravel batalha, que acabamos'
de descrever, perdera eUe oito mil homens de suas melhores tropas.
A facção contraria aos Barcas, dirigida. por Hannon, o politico astuto,
cujo discurso propositalmente inserimos neste trabalho, regateava-lhe
os mais insignificantes soccorros. Annibal não tinha, na Italia meridional, nem depositas, nem armazens, nem praças fortes, nem portos.
A:ffastado do norte elle jit não podia recr·utar soldados entre os gaulezes: havia perllido a maior parte de seUil cavallos. tão preciosos para
os africanos, e em geral, para todos os mercenarios que, privados da
farniJia e da patria, collocam todas as suas esperanças e ail'eições nesse
unico 'bem, Si os italianos abandonavam a causa de Roma, era porque
já se sentiam fatigados de preencherem os claros de suas legiões:
Annibal não podia nem devia esperar que eUes viessem alistar-se sob
suas bandeiras. Chegavam-lhe noticias de Cathargo e eUe bem sabia
que os seus inimigos ahi repetiam sem cessar: «Annibal de nada precisa depois de tan/'as -viotorias, das lluaes constantemente nos entretem:
seu Í7'mão Magon não nos ?'epete todos os dias que elle tem morto du;entos
mil romanos, {eito cincoenta mil pl'isiOl~ei7'os) e subrnettido os apulienses,
bn~cianos, lucanienses e campanianos!

Esta circumstancia por si só seria sufficii:mte para. fazer estacar o
chefe carthaginez no plano de siLiar e levar de assalto a cidade de
Roma. Reflicta-se ainda que esta cidade era guarnecida por altas e
solida muralhas, profundos fossos, cercada de enorme prestigio militar,
contendo em seu seio um povo inteiro, disposto a defender os seus lares
unguibus et rost-ris.
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Qual a disposição de espirito desse povo, mesmo no meio da desgraça immensa que o affiigia, bem se póde avaliar pela recusa de resgate dos prisioneiros, pela despediçla dos embaixadores carthaginezes,
pela recepção de Varrão e pelo leilão do terreno.
Quantos maduramente considerarem todas essas circumstancias,
reformarão de certo o seu juizo sobre o proceder de Annibal em tal
emergencia.
Modernamente, agora mesmo em nossos dias, os competentes em
aEsumptos militares, reconhecem que outro não podia ser o procedimento do general africano, chegando alguns a atI:lrmar que si eUe
tivesse tentado assaltar Roma, não seria no futuro, considerado o
maior homem de guerra da antiguidade, como aliás é quasi geralmente
considerado.
XXXII.- Antes de passarmos a outro ponto, convém referir
que arrecadados os despojos de Cannas, Annibal despachou para Cartbago seu irmão Magnon, acompanhando-os. Este, depois de desembarcal-o, diJ'igiu-se para o edificio do senado, e, em seu vestibulo, despejou,
segundo Tito Livio, mais de um alqueire de anneis e coUares, arrancados aos romanos: segundo outros, essa. quantidade de joia elevou-se
a perto de quatro alqueires! !
Introduzido no recinto das deliberações, foi-lhe concedida a palavra. Magnon faz em largos traços a historia da campanha de ltfLlia,
terminando por dizer que «Seu irmã.o havia derrotado, em batalha
campal, seis generaes em chefe, dos quaes, quatro consules, um dictador
e um general da cavallaria, e seis exercitas consulares, matando mais
de duzentos mil homens e fazendo cincoenta mil prisioneiros. Dos
quatro consu'les, dous tinham sido mortos, um ferido e o uI timo poude
escapar-se, fugindo apenas com setenta homens. O general da caval-,
laria igualmente fóra batido, e Fabio era considerado entre os romanos,
como unico por ter evitado sempre c.)mbates. Os brucianos, os apulios
uma parte do Samnio e da Lucallia haviam abraçado o partido de
Annibal, e até Capua, que podia ser considerada a capital de toda a
ltalia, depois de abatido em Callnas o. poderio romano, tinha adberido
á causa dos carthaginezes : por tantas e tão esplendidas victorias era
justo que o senado ordenasse acções solemnes de graças aos deuses
immortaes ».
Para fazer ainda avultar a victoria de Cannas, Magon explicou
aos senadores que só os cavalheiros e os nobres tinham entre ós
romano os direitos de trazel'em aquelles collares, anneis e outros ornamentos, que se viam no vestíbulo do edificio. Continuando a sessão,
Magnon teve ainda occasião de dizer que: « Para terminar a guerra com

70

ANNIBAL

brevidade, convinha empregar a maior solicitude e promptidão em
soccorl'er Annibal, que se batia longe da patria, mesmo no coração do
paiz inimigo, onde era obrigado a aba~tecer-3e de viveres, dos quaes
consumia enorme quantidade e que custavam muito dinheiro:
destruindo em tantas batalbas as forças romanas, as suas iam tambem
diminuilldo de dia em dia: era urgente remetter recrutas, dinheiro
para pagamento dos soldos, e trigo sufficiente para aquelles bravos,
que tanto mereciam da patria.» Os discursos de Magnon fizeram profuuda
impressão em todo o auditoria. Himilcão, senado!' do partido Barca,
julgou dever aproveitar-s6 da ocasião para pôr em difficuldades e
tornar odioso a populaça. enthusiusmada, Hanou, chefe do partido
contrario, e voltando-se para elle disse-lhe: ~< Lamentas agora que
tenhamos emprehendido a guerra 1 Queres ainda entregar Annibal ao
adio romano 1 Vamos: vê si consegues impedir que o senado, recebendo
noticias de victorias tão estrondosas, vote acções de graças". Hannon.
pediu logo a palavra. Himilcão ele pé, bradou: « Dê-se-Ihe a palavra;
ouçamos, no senado do Cartbago, esse sen.ador romano ».
Hannon ergueu-se e começou:
« Eu teria guardado silencio, senadores, receiosos de, no meio do
regosijo geral, proferir palavras que soassem mal aos vossos ouvidos;
mas, já que o iliustre collega me pergunta si ainda me sinto pezaroso
por ter se emprehendido esta guerra contra Roma, não permanecerei
em silencio para não parecer a ninguem orgulhoso ou abatido.
< Ora, o orgulho só póde ser alimentado por aquelle, que se esquece
de que os outros homens são tambem livres; e o abatimen.to só deve
experimental-o o que desconheceu a si proprio. Responderei ao illustre
Himilcão que ainda não cessei ele deplorar esta guerra, e só deixarei
de accusar esse general invenciveZ no dia, em que ou a vir terminada
em condições, senão bôas, ao menos supportaveis. Emquunto uma nova
paz não se firmar, lamentarei sempre que tenhamos rompido a que
existia en tre nós e os romanos.
«Falia franco e desassombradl), senadorp.s. Essas batalhas e
victorias de que nos informa Mag9on, digno irmão de Annibal, as quaes
enchem do tanto jubilo Himilcão e os seus cOJ.'religionarios, podem,
tambem ter o maior valor para mim e os meus, si ellas forem aproo
veitadas para nos assegurar uma paz vantajosa. Si perdermos o ensejo,
em que antes pal'eçamos concedei-a, do que solicitai-a, eu prevejo que
toda essa alegria de agora virá a desvanecer-se, sem resultado algum
para nós.
(/. Destrui os exercitas inimigos; (diz-vos o vosso general) mas
preciso que me envieis soldados e dinheiro. Que pediria elle, si vencido
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fosse? Apossei-me de dous aca'lnl:arnel~tos. Estes sem cluvic'a estavam
providos de viveres e de armas, e o vosso general exige armas e
viveres! Si o seu acampamento tivesse sido aS;l.1ltado e snqueadp, e
elle batido e derrotado, não nos pediria de certo cousa diversa] E para.
não ser o uuico a espantar-me de tudo isto, eu perguntarei a Himil cão, pois que tenho este direito, ou mesmo ao irmão do general, si
el1e o permitte, si com a batalha de Cannas ficou inteir'amente aniquilauo o poderio romano: si é certo que a Italia inteil'J. se sublevou; e
quando não me possam responder a estas duas perguntas, contentarme-bei com dizer-nos Magon qual o povo latino, que se uniu a nós? e
si isto ainda é muito, que ao menos nos informe eUe, que homem, ou
que homens, entl'e as trinta e cinco tribus, se passaram para o campo
de Annibal? (silencio.)
« MAGON: Nada vos posso informar de positivo a tal respeito.
« HANNON: Restam-nos J'l0is, muitos inimigos: mas, émister saber'
ainua quaes os sentimentos, e as esperanças de to(la essa multiuão 'I
« MAGON: Ignoro.
« HANNON: Entretanto, nada mais raci! de conhecer-se? Envial'am
por ventura os romanos algum despacho a Annibal peulndo Íl'egoas,
ou propondo paz? Ouviste alguma cousa a respeito? Sabes si em Roma
tratava-se da paz?
« "MAGON: Não sei.
« HANNON: Então, peza-me dizei-o, a guel'ra hoje está no mesmo
pé, em que estava, quando Annibal penetrou na ltalia. Todos nós, aqui
presentes, ainda nos lembramos de quanto, na primeira guerra punica,
foi-nos inconstante a victoria. Antes do con ulauo de C. Lutacio e A.
PostuniÍo, nós tivemos em terra e no mar a mais brilhante situação j
depois, porém, fomos horri velmente batidos nas ilhas LEgates. Pr,lza aos
deuses que eu me engane! mas, i por qualquer circumstancias os suecessas variarem, esp3raes VÓ3 que depois de uma del'rota, Romll victoriosa, nos conceda uma paz, ao meno:> toleravel?
« Quanto a mim, quando a questão fór de pl'opor, ou aceitar a paz,
saberei como pl'oceder.; mas tratanllo-se de enviai' soccorros a Annibal,
eu me opponho, quer esteja elIe realmente victorioso, quer nos ilIuda
com informações mentil'osas, a que a Republica faça. sacrificio de
qualquer ordem para sustental-o e mantel-o na. Itulía.»
XXXIII. - « Uma geração passa e outra lhe succede; mns a
terra permanece sempr~ firme... O que foi é o mesmo, que ba de
ser, e o que se fez se ha de fazer ... ») O homem é sem pre o mesmo, e
as paiXões politicas, através dos seculos, explodem sempre com in teusidade incrivel. 03 Hannons nunca deixarão de existir 1

ANNIBAL

o discurso de Hannon não produziu o eifeitC', que elle esperava: o
o:lio, que esse senador votava aos Barcas era conhecido, e' tornava-o
suspeito, naquelle momento, até aos de seu partido, que não se queriam
comprom~tter aOs olhos do povo exaltado pel& noticia das victorias
carthaginàzas. Estes reunidos aos Annibalistas constituiram maioria,
e o senado decretou que ao filho de Amilcar se mandasse quatro mil
numidas, quarenta elephantes e o dinheiro que fosse necessario para
indemnisar as despezas p3.ssadas e para as que precisasse ainda fazer
em futuro proximo: decretou-se ainda, que fosse nomeado um dictador,
que partisse com Magon para a Hespanha e alli fizesse uma leva de
quatro mil cavalleiros e vinte mil inf,j,U tes para completar o quadro d03
exerci tos da Hespanha e da I talia. Estas medidas, porém, como costuma
acontecer nos dias de pl'osperidade, fomm lentas e demoradamente
executadas.
XXXIV. - Depois de referir o que em C:J.thargv se passou,
logo após á chegada de Magon, forçoso nos é voltar, por alguns
momentos, a Roma.
Dissemos que Varrão rôra recebido ás portas da cid'~de por todas as
ol'dens sociaes e que o presidente do senado agradecera-lhe, em nome
de todos,.,....não ter desesperado da sal vação da Republica.
Só este episodio bastaria tal vez, para se comprehender o estado de
Roma, depois da jornada de Cannas. Varrão tinha voltado, não por
inspiração propria, mns, a con vite do senado, que pedi.), a sua presença
para a. nomeação de um dictador.
Antes de sua chegada ig-norava-se mesmo que houvesse ficallo um
resto do exercito: o que se dizia é que ambos os consules tinham perecido com os dous exercito~, e que ninguem escapara da matança. O terror
o a de.ola\ão chegaram a tal ponto que a penna eloqnente de Tito
Livio não ousou descl'evel-o, receiando eSmOl'eJer as cÔres do I ugubre
quadro. Oi! pretores P. Furio e Mario Pompinio conVOJar..lm o senado
para deliberar sobre as me lidas mais ul'gentes.
Todos estavam convencidos de que Roma seria dentro em pouco
sitiada. Ainda nesta emergencia, o ex-dictadLr Fabio McLximo representou salientis imo papel. Os seus alvitres foram todos aceitos.
Começava P3.l'lJ, elte a justiça dos sell~, que a historia contlrmou e que
Ennio resu.uiu em um só Vtlr.:iO :
« Untls homo nobis cunctal'ldo ,-estituit ,'em.

XXXV. - O pretol' M. Claudio Marcello enviara para Roma
mil e quinhentos soldados, alistado~. para a esquadra de. Ostia, e em
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pessoa transportou-se para Canusio, a grandes marchas. Marco Junio
foi, por autoridade do senado, cm vista das circumstancias extraordinarias e excepcionaes, nomeado dictador, 'tendo por general da
cavallaria o ex-cousul T. 8elnpronio. Todos os que tinham dezesete
annos ou mais foram alistados: alguns mesmo abaixo daquella idade.
Com essa gente organis,aram-se quatro leg'iões e um corpo d mil
cavaHeiros: os alJiados foram intimados, conforme os tratados, a
fornecerem soldados: por toda parte preparam-se armas: os antigos
despojos dos inimigos são arrancados dos templos e dos porticos. Uma
leva de nova especie e da qual, até aqueHa data, nunca se lançara.
mão, foi decretada. Oito mil escravos, comprados a custa do thcsouro
publico, formaram pela primeira vez sob a aguias romanas. Os criminosos e os presos por dividas foram tambem alistados em numero
ele seis mil, garantindo-se-lhes o perdã.o das penas e das dividas!
Decretou-se aiuda que um segundo dictador fosse nomeftdo, mas que
esse funccionario deveria ser o mais antigo dos ex-censores ou censores
então existentes, o qual preencheria as vagas existeutes 110 senado'
O consul Varrão, ainda urna vez convidado, partiu de Apulia e dirigiuse a Roma com toda a rapidez. Na noute segninte, segundo a pratica,
por um decrete, designou dictador, por seis mezes, e sem general de
cavallaria, M. Fabio Bntião, que, acompaubado dos lictores, subiu a tribuna e declarou: <t Não parecer-lhe regular coexistirem dons dictadores
ao mesmo tempo, cousa até aqueHe momento sem exemplo, e menos
ainda o terem nomeado sem general da cavallaria: que não se
devia confiar um poder, como a censura, a um só homem, e nem ao
mesmq homem pela segunda vez, e nem dar ao dictador poderes por
seis mezes, quando eUe . não era nomeado para fazer a guerra:
(accrescentando) que poria limites áquillo que o acaso, as circumstéNncias
e a necessidade tinham exagerado nessas medidas: que não faria sahir
do senado um só dos nomeados pelos censores C, Flaminio e L. Emilio:
que se limitaria apenas a mandar transcrever e proclamar os seus
nomes, para que um homem só não tivesse o poder de julgar e decidir
arbitrariamente da reputação e do costumes de um senadOl' j que,
finalmente, para preenchimento das vagas, segundo a resolução do
senado, eHe faria uma escolha tal que todos vissem que, si elle preferia urna ordem a outra, todavia não preferia um homem a outro
homem '1>.
Depois disto, nomeou setenta senadores com appli1uso geral, demittindo- e do cargo immediatamente. Na noute seguinte, o consul T.
Varrão partiu parao exercito sem nadacommunicar ao senado, receiando
ser forçado a permanecer em Roma para presidir os comicios eleitoraes.
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Fazendo esto historico, corrlguTIos o erro que commettemos em um
folheto que anteriormente publicamos sobre Annibal, com o titulo de
Variedades historicas, no ponto em que dissemos que, depois da jornada
de Cannas, Roma recorrera de novo á dictadura de Quinto Fabio
l\iIaximo. A attenuante de nosso erro está nas seguintes palavras do
cap. trinta e um, llvro vinte e-dous de Tito Livio, em que este escriptor
diz: « Quasi todos os Annaes dão o titulo de dictador a Fabio Maximo na
guerra contra Annibal. e03lio diz até que eIle foi o primeiro dictador,
creado pelo povo; mas C03lio e os outros e quecem que o consul Cn. 8ervilio, que se achava então distante na provincia g-i1uleza, era. o unico
que tinha o direito de nomear um dictador, e que a cidade, assombrada
demais pela ultima derrota, para resignar-se a uma longa espera,
recorreu á creação de um pro-dictador pelo povo. Depoi:., os feitos
illustres, a gloria briluante do grande homem e a posteridade, que
decorou sua memoria de UlTI beIlo titulo, fizeram que elie fosse sempre
denominado dictador ».
XXXVI. - Fechadq o parenthesis, concluamos a narração encetada. No dia seguinte á partida de T. Varrão o senadC', consultado
pelo pretor M. Pomponio, resolveu que se convidasse o dictador a vir
á cidade nomear os novos consules, pedindo-lhe ao mesmo tempo, que
no caso de lhe parecer util á Republica, comparecesse acompanhado
do general da cavaliaria e do pt'etor M. MarceUo, pois que, assim
unidos, podiam dar sobre os negocias publicos mais completas informações.
Todos tres ,ieram sem grande demora. O dictador exprimiu-se em
termos modestos e comedidos, altendendo a 'T. 8empronio Gracho ao
melhor parte no que se havia até eutão feite. Marcello fez um relatorio minucioso dl\s forças, que commandavl\; depois do que fixon-se o
dia dos comicios. Foram escolhidos consules L. Postumio, pela terceira
vez, e T. 8empronio, pela segunda. Antes mesmo de chegar o dia. em
que deviam elies ser empossados, recebeu-se a triste noticia de ter Postumio perecido com toeIo o seu exercito em uma batalha na Gallia.
A morte de Postumio era mais um desastre, que aftligia a Roma.
O commando de Varrão foi prorogado por mais um anno. Reunidos
os comicios par'u, o preenchimento da vflga de Po tumio, foi escoIbido M. C. Marcello; m[1s, no momento d t posse, trovejou: os
augures, talvez industriado I declararam que a eleição Ibes parecia
má, e os nobres, aproveitando-se do inci ente, começaram a br<ldar que
os proprios deuses mostra vam-se descontentes com a eleição de dous'
plebeus ao masmo tempo. M'arcello resignou logo o cargo, para o qual
~e ignou o suITragio Fabio Maximo. Os exercitos foram divididos.
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Fabio Maximo ficou com as forcas, que commandara o ex-dictador M.
JUDio, e a Semprollio couberam os escravos, que se alistaram, e vinte
e cinco mil alliados. O pretor M. Valeria recebeu o encar"o de tomar o
com mando das le;.:iões, que deviam voltar da Sicilia, e M. Claudio
Marcello foi enviado, como proconsul, para o exercito, que se achava
proximo a Nola, acima da. Sinnessa. Os' dous consules partiram para o
seu destino, conseguindo ambos fazer frente aos cat·tbaginezes,
...em se exporem :1 uma batalha. Fabio Maximo sempre na mesma
tactica.
O anno todo pam os romanos correu sem maior novidade. Entretanto, em Nola, l\larco Murcello, pretor, proconsul,segundo Tito Livio,
e consul, segundo Eutropio, oLteve algumn, vantagem sobre Annibal,
em um combate, que travou com as forças carthaginezes. O proprio
Tito Livio, no fim do cap. trinta e seis do livro vinta e tres, diz que
«não ousa aillrmar o que referem alguns auêtores que os ca.rthaginezes
tiveram dous mil e oitocentos mortos e os romanos apenas quinhentos»,
accrescentanclo que «maior ou menor que tenhf\ sido essa victoria, era
toda via para o romanos um grande suceesso, para não diMr ,o successo
unico de toda essa guerra ».
XXXVI.I.-Annnibal fixou seus quarteis de inverno em Cftpua.
A cidade de Casilino foi sitiada pelas forças carthaginezas, e rendeu-se
pela fome, que obrigou os babitantes a comerem ratos, e os soldados
a amollecerem, em agua fervendo, o couro dos escudos para servirem
de alimento.
Nos annos que se seguiram foram uma vez collegas no consulado
Fabio Maximo e Claudio MarceHo, sendo que ambos sahiram repetidas
vezes eleitos. Grande confusão encontra-se entre os diversos escriptores
quanto á ordem chronologica de certos factos, e mesmo omissão do nome
de alguns dos consules. Plutarcho disse que prin ipalmente de Fabio e
de Marcello, ora como consules, ora como proconsules, serviu-se a
Republica durante quasi todo o tempo, depois da entrada de Annibal
na Italia. Fa.bio por sua tactica, que outr'ora tinha-lbe dado o tituio de
Cunctator era então pela mesma tactica chamado- o Escudo de Roma.
Marcello de indole e tactica inteiramente opposta, avido sempre
de combate. , aft'rontando sempre com audacio. Anuibal e o seu exercito, incommodanclo-o frequentemente, mas todavia inspirando-lhe
lUenos receio do que Fabio, era conhecido pelo titulo ae- Espadi1 de
Roma-. Elles foram ambos, (diz Pllltarcho) elevados cinco vezes ao
consulado.
Com a jornada de Cannas terminou :1 grande guerra, Annibal,
contando apoderar-se de Compsa (Couza) partiu da Apulia para o Samnio.
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Compsa rendeu-se, sem resistencia, e recebeu guarnição : ahi
deixa o Carthaginez as bagagens e os despojos de Cannas, e divide o
. seu exercito em dous corpos, entreg,tnclo um delles a l\Iagon, que foi
encarregado de receber a submissão das cidades, que abandonaram
a causa de 'Roma,e de obrigar,pela força, as que aimla se conservavam
fieis, emqul1nto eUe proprio, à frente do segundo corpo, dieigiu-se
para Napoles com intenção de apos ar-se da cidade, visto ter necessidade de um bom porto, por onde pudesse, com facilidade, communicar-se com a Africa.
Logo que penetrou no torritorio napolitano, cheio de desfiladeiros
e montanhas, tratou de oeganizar uma. de suas acostumadas emboscadas, occultando os numidas nos pontos, que lhe pareceram mais
convenientes. Ordenou, depois, que uma parte das forças conduziDdo
diante de si os animaes, que h:.l.Via colhido na marcha, avançassem até
as portas da cidade. Um corpo de cavallaria vendo o pequeno numero
de carthaginezes, que pareciam embaraçados com a conducção do
gado, sahe da cidade, e os ataca; os carthaginezes batendo-se em
retirada, segundo as instrucções, attrahem os cavalleil'os para o ponto
da emboscada, onde todos eUes são logo envolvidos pelos numidas,
que os desbaratam e afugentam: muitos foram mortos e alguns ficaram
prisioneiros.
Annibal, tendo cuidadosamente examinado a cidade, as muralhas e
fortificações, desistiu do intento de sitiai-a e tomai-a de as, alto. Dalli
dirigiu-se para Capua, onde entrou, depois de~fazer um accordo com os
habitantes, que, sem grande difIlculelade, adheriram á causa carthagineza. .
Em Capua, Annibal nem só não esteve ocioso, como jamais se
entregou às delicias da cidade, como geralmente se di z. Ao con traria:
em sua permanencia alli deu as mais inconcussas provas ele activillade,
de talento militar e politico; foi de Capua, que elle, aristocrata, ou
melhor ainda, oJigarcha, organizou um partido democrata, que oppoz
ao partido aristocrata da ltalia : « Dessa cidade, (diz A. Thiers) fez
elle o centro de seu governo; descança e refaz ahi as forças de seu
exercito, extenuado; reune para ella todas as riquezas do paiz, e
abandonado de sua cobarde nação, chamando o mundo inteiro em seu
auxilio,. estendendo a guerra á Grecia e â Asia, destroe, sem cessar, as
forças contra elle enviadas e mantem-se doze annos na sua conquista,
a ponto de considerarem os romanos a sua presença, na ltalia como um
mal sem remedia. »
Dessa cidade entabola negociações com Jeronymo, rei de Syracusa,
successor de Hierão n, conseguindo que eUe se dcclarasse pelos car-
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thaginezes: foi ainda dalli que fez um tratado com Felippe, rei da.
Macedonia, que, por sua parte, tambem se comprometteu a declarar
guerra aos romanos.
Como posteriormente todos 03 povos, que invadiram a Balia, com
a sua permanencin. na parte meridional da peninsula, se mostraram
fracos e irresolutos, conclue-se e affirma-se que o exercito carthaginez
se effeminara em Capua, tornando-se desde então incapaz de qualquer
feito d'armas estrondoso e decisivo.
Para reconhecer-se, porém, a sem razão de uma apreciação tal,basta
ponderar que, com esse exercito effeminado, Annibal manteve-se ainda
por treze annos na Italia, e que foram ainda esses soldados que fizeram
depois, em Zama, empallidecer de terror as hostes aguerridas de Scipião.
XXXVIII. - Com a derrota de Cannas, não faltaram ao
vencedor as costumadas adhesães: os abyssinios sempre existiram e existirão em todo os tempos e paizes. A parte da Italia, que se denominava
a Grande Grecia aceitou a dominação carthagineza: os tarentinos,
arpanianos e campanios pressurosa e enthusiasticamente declararam-se
pela bandeira triumphante. Essas adhesões, porém, como tantas outras,
de que nos fala a historia, não eram sinceras, nem desinteressadas.
Todos esses PoV?S, quando nada, calculavam libertar- e dos encargos,
que sobre eUes pesavam.
Como acima notamos, todos eUes sentiam-se fatigados de preencher
os claros das legiões romanas; não era com eUes que Annibal reorgauisaria o seu exercito. Demais, o general precisava de tropas já
exercitadas e aguerridfls, e não de simples recrutas: si eUe solicitava
que Cal'thago fizesse novas levas de africanos, era para que estes
fossem substituir na Hespanha as tropas experimentadas de sen irmão
Asdrubal, que eUe precisava ter comsigo.
Petilia, e logo depois Consencia (Cousenza) foram sitiadas e tomada de assalto por Himiléão, um dos generaes de Annibal. A mesma
sorte teve Luceria, Annibal, voltando a Nola, trava com as forças, ao
mando de Marcello, um combate, em que a victoria coube aos romanos.
Nesse dia, diz Titio Livio, perdeu eUe cinco mil soldados. Nesta serie
quasi ininterrompida de assedias de cidades e combates, Roma sente·se
tão esgotada deanta do exercito effeminaclo de Aunibr;),l, que pela primeira vez recorre aos morcenarios.
Annibal, auxiliado pelos mancebos de Tarento, apossa-se dessa
cidade, durante a noute, com excepção, todavia, da fortaleza, ou cidadella, em que se refugiou a guarnição romana. Alli, porém, pouco se
demorou, voltando aos seus quarteis de inverno. Tarento, mais tarde,
foi retomada por Fabio Maximo.
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XXXIX.-Na Lucania, no logar denominado - Campo Velho
- Tib. Sempronio Uraccho cahe em uma emboscada, que lhe arma
Magon, e depois de hater-se com os poucos, que tinha a seu lado, como
um desesperado, é morto, e seu cadaver enviado ao chefe carthaginez,
que, após as honras funebres que lhe prestou, devidas a sua elevada
posição, mandou Cartbalão entregai-o ao qu stor Cn. Cornelio no
acampamento romano. Outros autores dizem que Annibal incinerara o
cadaver na en trada do acampamento carthaginez, fazendo destilar,
perante elle, todas as suas forças em funeral, e celebrando todas as
cerimonias funebres, usadas entre os seus. Ha indo. alguns que affirmam
terem sido os funeraes de Graccho feitos por ordem 1I0 questor Cornelio,
em presença dos habitantes de Benevento.
Annibal, deixando o territorio de Benevento, veiu acampar proximo
a Capua, cujas terras os consules romanos devastavam, e onde, ha
pouco, tinham soffrido um revez, devido â uma sortida dos habitantes
da cidade, dirigidos por Magon, à. frente dos carthaginezes. Ness'3 combate perderam os romanos mil e quinhentos bomens. Logo no terceiro
dia, depois de sua chegada, Annibal o:ffereceu batalha aos inimigos.
A lucta travou-se desde o principio com manifesta desvantagem para
os romanos, que apertados pela cavallaria carthaginez~, começaram a
ceder o terreno. A appariçüo ao longe de novas forças, que cada um
dos exercitos pensava ser de inimigos, suspendeu o combate, recolhen~
do-se ambos aos seus acampamentos. «A perda dos romanos, diz Tito
Livio, foi muito maior ».
Os consules, no intuito de atrastarem Annibal de Capua, partiram
na noute seguinte, cada um, para lado diverso: Fulvio para as terras
dos cumienses : M. Marcello, para as dos lucanios. OCarthaginez, informado, na manhã seguinte, que os romanos haviam abandonado o acampamen to, e que cada um dos consules tomara direcção ditrerente, ficou
por momentos indeciso j mas, resolveu depois seguir as pegallas de
Fulvio, que, por seu lado, contramarchou, e voltou a Capua.
Entretanto, sem o pensar, Annibal achou ensejo de infligir mais
uma derrota aos romanos. M. Centenio, cognominado Panula, era um
dos cel1turiões mais notaveis e conhecidos no exercito romano, não só
por seus actos de bravura, como ainda pela sua gigantesca estatura e
força prodigiosa. Por intermedio do pretor P. Comelío Sulla, esse offi~
cial apresentara ao senado uma petição solicitando o commando de nm
corpo de cinco mil homens, compromettel1do-se solemnemente a trazer
Annibal, morto ou vivo, pois conhecia bem todas as localid<tdes, e estava
certo de fazel-o cahir em uma dessas emboscadas, que elte tantas vezes
conseguira armar aos generaes romanos. O senado deferiu essa preten-
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ção, não dando sómente os cinco mil homens pedidos, mas elevando a
oito mil o numero de praças, que deveriam ser postas ás ordens de M.
Centenio.
A credulidade popular é grande j ninguem se deve admirar disso,
desde que o proprio senado julgou de facil execução o planado centurião. Tal era a fé, que a todosinspirava esse plano, que o seu autor conseguiu engrossar as forças de seu commando com mais oito mil voluntarios. A' frente desses dezeseis mil homens foi ter á Lucania, onde se
acuava Annibal. Os dous exercitas se preparam e a batalha travou-se,
renhida, tenaz, batendo-se os romanos com denodo, durante duas horas. Centenio, como um bravo, que eea, sustentou o ataque violento das
aguerridas hostes carthaginezas ; mas, crivado de settas, sucumbiu,
afinal. Então a derrota dos romanos foi completa. O Carthaginez
havia-lhes cortado a retirada, oedenando que a cavaUaria occupasse
todas as passagens. Essa multidão, talvez não chegasse a mil os que
escaparam. O resto foi trucidado.
XL.-Anoibal, infoemado que Fulviu se aclJava perto da Herdonéa, dirigiu-se para a Apulia. EUe estava cerlo de que este general
não recusaria o combate. Na noute seguinte á sua chegada, coUoca
tres mil homens armados nos mattos visiohos, com ordem de
sahirem ao, primeiro signal, encarrega Magon de occupar, com
cerca de dons mil cavalleiros, todos os caminhos por onde o inimigo podia fugir. Na manhã seguinte, põe o seu exercito em
linha de batalha. Fulvio não recuou. Os romanos não supportaram
nem a primeira carga dos carthaginezes. Fulvio, vendo a derrota, saltou sobre o cavallo e fugiu com duzentos cavalleiros, que o acompanharam. Nem siquer, como Centenio, soube morrer em seu posto de
honra. Os romanos, envolvidos por todos os lados, foram trucidados de
um modo horrivel, e a carnificina foi tamanha, que de dezoito mil, que
erem, dezesers mil ficaram sobre o campo da batalha. A noticia desses
desastres produziu em Roma a mais profunda consternação.
Os l'omanos sitiaram Capua, cuja posição, de dia em dia, era mais
critica. O general cartuaginez tentou, debalde, livrar do assedio essa
cidade. Após renhido combate, sem resultado definitivo, resolveu, com
o fim de dividir as forças romanas, dirigir-se com uma uma pa.rte de
seu exercito a Roma, vindo acampar a tres milhas da cidade, depois de
ter levado a ferro e a fogo todas as localidades que atravessou, O assombro na capital foi indescriptivel.
Neste ponto nota-se grande divergencia entre Tito Livio e Cornelio. Ao passo que este atIlrma que a vinda de Anuibal a Roma foi
logo depois da batalha de Cannas, aquelle refere que este facto deu-se
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no consulado de Publio Sulpicio e Cn. Fulvio (nome igual ao cIo pretor
derrotado) .
A cavallaria carthagineza chegou até is mUl'alha , e Annibal em
pessoa, a cavallo, dil-o Tito Livio, veiu exarninn.l-as de perto. Flacco
entrara em Roma com o seu exercito pela porta Capena. Julgando uma
aíl'ronta essa approximação dos cavalleiros carthaginezes até as muralhas, destacou alguns es uadrães para repellil-os. O combate estava
ja empenhado, quando mil e duzentos transfugas numidas tiveram
ordem de seguir em auxilio tios esquadrões romanos. Ao vel-os
descer do Capitolio pela rua-Publicio-espalhou-se a noticia de ter
sido tomado o Aventino.
A confusão, a desordem e o terror na cidade chegaram ao auge.
Entretanto, os romanos obrigaram os cavalleiros carthaginezes a recolherem-se ao acompamento. «Na manhã seguinte, (Tito Livio) Annibal,
que tinha passado o Anio, formou as tropas em linha de batalha.
Flacco e os cousules não recu aram o combate. Os dous exercitos
iam empenhar uma acção, cujo preço seria Roma, quando uma grande
chuva de pedl'as levou as fileiras de ambos os exercitos uma desordem
tal, que elles, não podendo conservar as armas nas mãos, recolheram-se ao acampamento, sem de lado a lado ser cedido o terreno pelo modo. Ainda na manhã seguinte, os dous exerci tos collocaram-se em linha de batalha no mesmo logar. Outra tempestade os
separa, e apenas entram em suas linhas, oh prodigio ! renasce a calma
e a serenidade. Os carthaginezes attribuiram o facto á intervenção divina e corre que Annibal dissera: - Os deuses, ora me recusam a von·
tade, o poder de apossar-me de Roma ».
Oexame das fortificações de Roma, feito por si mesmo, e a noticia
de que tropas romanas partiam, quando elIe estava acampado tão
proximo á cidade, para reforçar o exercito de Hespanha fizeram-lhe
comprehenderque infructifera seria qualquer tentati va con tra. a cidade,
que, além das obras d'arte, dispunha do pessoal necessario para a
defesa. Assim, foi acampar as margens do arl'oio Tuc!a, a seis milhas
de Roma, dirigindo-se depois para o bosque s:lgratio de Feronia, onde
havia um templo celebre pelas suas riquezas, das quaes se apossou.
Dahi passando ao territorio de Capua, atravessou a Lucania, e foi tel'
a Rheggio. Capua, afinal, foi obrigada a render-se, e o proprio Tito
Livio nos refere os horrores praticados pelos romanos contra. os habitantes dessa cidade. No anno seguinte foram eleitos consules 111. C.
MarcelIo e Marco Valeria, ambos ausentes.
XLI.-O consul Marcello tomou de assalto Maromea e Melas
(Mollite) com tres mil carlhaginezes, que Annibal alli deixara de guar-
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mçao ; mas esta victoria foi em breve compensada pelo desastre dos
romanos, poucos dias depois, nas visinhanças de Herdonéa. O proconsul Cn. Fulvio resolvido a retomar essa cidade, que depois da jornada de Cannas, abraçara o partido carthaginez, tinha acampado em
seus arredores. Emissarios enviados secretamente a Annibal, o informaram do que·se passava. Partindo sem bagagens, eUe dirigiu-se a
marchas forçadas para Herdonea, á frente de suas forças, e offereceu
logo batalha a Cn. Fulvio, que tambem, á frente dos seus, aceitou o
desafio. A quinta legião e a ca.vallaria da esquerda accometteram
denodamente os carthaginezes.
Annibal recommendou aos seus que aproveitassem o momento, em
que a infantaria toda estivesse empenhada na refrega para contornarem
o exercito romano, atacando uns o campo, outros a retaguarda do
inimigo, e se lembrassem de que o general, que iam combater, tinha o
mesmo nome do outro, que eUes venceram, tempos a.ntes, o que era
um bom presagio.
A perda dos romanos no combate da infantaria era consideravel j
mas, nem por isto, eUes abandonaram as fileiras: ao contrario, continuaram a bater-se em boa ordem e com energia j mas o tropel da
cavallaria, que picava-lhes a retaguarda e a grita dus carthaginezes,
que precipitavam-se sobre o acampamento, levaram a confusão e desordem as fileiras de Cn. Fulvio. Os numidas romperam a sexta legião,
que formava a segunda li,nha. Esta levou por sua vez a desordem
á quinta legião, que formava a primeira. Uns fugiram; outros
ficaram estendidos mortos no campo da batalha: entre estes o proconsul e onze tribunos militares. A perda, nesse dia, entre romanos e
alliados,- elevou-se a treze mil homens. O acampamento romano
ficou em poder dos vencedores. Os habitantes de Herdonéa foram
transportados para Metaponto e Thurio, e a cidade entregue as
chammas. Os romanos, que escaparam a esta derrota, procuraram
. refugio no exercito do consul M. Marcello, no Samnio,
XLII.- Tempos antes, os dous Scipiões, Cn. e Publio, que, a
principio obtiveram tantas vantagens sobre os cartbll.ginezes, na Hespanha, foram ambos desbaratados e mortos por Asdrubal.
A consternação e o terror produzidos em Roma pela noticia de
tal desastre, foram ta.manbos, que ninguem ousou, siquer, solicitar o
commando vago. Surge então ojoven Scipião, apenas com vinte e quatro
annos de idade, e se apresenta ao senado e ao povo, declarando-se
disposto a vingar seu pae, seu tio e a honra do Estado; ouçamos o que a
respeito desse mancebo escreveu um notavel historiador moderno:
«Selpião temperava pela amabilidade, fructo da educação grega, o
6
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• heroismo dos antigos patricios; era. nobre, mas lisongeava o povo para
tirar partido: abia, segundo as vantagens, que esperava prevalecer-se
ou mofar das leis, da religião, ou dos trata.dos: era finalmente, um
desses homens, cujl\ popularidade e exemplo são poderosos para acarretarem a servidão de uma cidade li vre.".
Scipião partiu para Hespanha, onde logo se distingue pelos successos, ue obtém. Annib,ll continuou a sua vida afanosa.
A derrot" e a morte do proconsul i.rl'itou o animo bellicoso do consul
Claudio Marc 1I0, o qual, deixando a posição que occupa.va, veiu acampar na planicie de Numistra, defl'onte de Anuibal: o combate, que o
carthaginez aceitou, se travou renhido, até a noite, sem vantagem
para nenhum dos dous rivaes, recolhendo-se ambos ao seu campo. No
dia seguinte, muito cedo, Annibal levantou o acampamento. Com
pequena demora Ma.rcello o seguiu. Só em Canoza poude, mais tarde,
encontraI-o. Apenas aCH,mpou, formou as suas legiões em ol'dem
ue ba.talba. Annibal, pOl'ém, contentou-se de escaramuças; não
obstante ter partido cedo no dia seguinte, Marcello alcançou-o em uma
larga planicie, e impediu-o de assentar o sell campo: foi mister
comba.ter.
Ainda desta vez o prelio se prolongou até a noute, e os dous exercitos viram· se obrigados a recolherem-se ao acampamento, sem que
nenhum delles contasse vantagem. Na manhan seguinte Marcello
paz-se ainda em linha de combate, e a lucta se prolongou encarniçada
por mais de duas horas, mas afinal, os romaóos voltaram costas e fugiram em desordem para o acampamento, perdendo dous mil e setecentos bomens, quatro ccnturiões, dous tribunos militares e seis
insígnias: o consul, porém, era tenaz j no dia seguinte ofi'ereceu novo
combate ao inimigo, vencendor na vespera. Dizem que nesse dia,
antes de começar a batalha, Annibal exclamara: «Realmente
tenho ue medir-me com um adversaria, que nem na victoria, nem no
revez, s'lbe conter-se. Vencedor persegue, sem parar, o inimigo:
vencido, ousa renovar o combate com o vencedor» Nesse dia a
victoria declarou-se pelos romanos, que jã. estavam quasi perdidos, mas
que foram salvos pela audacia e coragem do tribuno militar C. Decimio
Flava. Os carthaginezes sofi'l'eram pel'd,ts enormes, perto de oito mil
homens: os romanos, pelo seu lado, alérrr de tres mil mortos.
tiveram. grande numero de feridos, o que os impediu de perseguir
os vencidos.
XLIII.- Os novos consu les eleitos foram Quinto Fabio Maximo'
Dictadol') pela quinta. vez, e Q. Fulvio Flacco, pela quarta. Durante
este consulado, Fabio retomou Tarento. O joven Scipião, na Hespanha,
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bateu e derrotou Asdrubal, irmão de Annibal, que, entregue aos seus
unicos recursos, continuava a fazer frente a todas as forças romanas,
na Italia.
A Flacco e Fabio succederam os consules M. Claudio Nero e M. Livio
Salinator.
Cartl1ago cemprel1endera, emfim, que não devia abandonar o general, que com tanta heroicidade defendia os interesses e a honra da
patria, na Italia; Asdrubal foi autorisado a attender ás reclamações
do irmão, que com instancia o chamavaá ltalia.
Asdruba.l, apenas teve certeza de que Magon sahira de Carthago
com a gente novamente alistada, poz-se em marcha para correr em
auxilio do irmão, que precisava tel-o ao seu lado. O joven Scipião não
poude impedir que esse outro B:1.rca, que, na opinião de Deodoro da
Sicilia, era, depois de Annibal, o mais Dotavel capitão daquelles
tempos, atravessasse os Pyrineus pelo mesmo caminho, que seguira
Annibal.
A pa.rtida de Asdrubal, no intuito de operar a sua juncção com Annibal na Italia, desembaraçou o joven Scipião desse tl)1'ri vel inimigo na
Hespanha cuja conquista, até Cadiz, poude effectuar. As victorias que
alli obteve, valeram-lhe a eleição de consul, antes da edade legal. Revestido de tão elevada posição uem assim foi-lhe faci! con vencer o
senado, que só se poderia por fim a tão longa guerra invadindo-se a
Africa e alli combatendo Carthago. Jã. neste pensamento havia eUe celebrado alliança com Sy.phax, rei da Numidia: os velhos generaes
romanos, porém, se oppunham as seu plano. Afinal, com alguma difficuldade foram-lhe concedidfts trin ta galeras. Os italianos, porém, o
auxiliaram com enthusiasmo. Com ~lgum esforça conseguiu elle organisar, na Sicília, um exercito consideravel e perfeitamente armado, e
seguiu para a Africa, onde desembarcou com facilidade.
Informado Annibal da partida ~le Asdrubal, e no intuito de fazer a
juncção das forças, logo que elle descesse os Alpes, dirigiu-se para o
norte, contando em breve ter a seu lado o irmão dilecto e experimentado capitão.
Na sua marcha, porém, viu-se cercado por t1'es exercitos romanos,
que lhe tomaram o caminho. Asdrubal havia sido derrotado e morto
em Metaura pelos consules Livio Solinator e Claudio Nero, que mandou
atirar dentro do acampamento carthaginez a cabeça da'1uelJe general.
Assim trataram os romanos o irmão desse Annibal fej'oz e sem religião,
o qual tempos antes, tendo recebido o cadaver do consul Sempronio
Graccho, vencido por Magon, em vez de mutilaI-o, como lhe aconselhavam, o havia honrado com pomposas exequias e o reenviado a Roma!
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desse barbara desleal, que com tanta piedade, entre o montão de mortos
de Cannas, empregara a maior solicitude em descobrir o corpo do infeliz
Paulo Emilio para fazel-o sepultar, como convinha, a um homem, que
ontre os seus occupara tão altas posições!
Ao contemplar a cabeça do irmão querido, confrangeu,se a alma
do indomavel guerreiro: repassado de profu.nda amargura, dizem
alguns historiadores que Annibal exclamara: «A estrella de minha
p, lria de camba para o occaso: vão começar para Cartnago os dias de
provação ».
Do ponto em que se achava, retrocedeu para Bruccio, na extrema Italia, e por al1i se conservou por annos defendendo-se sempre
com vantagem.
Magon, por sua vez, resolveu-se a passar para a ltali::t com as
forças de seu commando ; mas, as victorias de Ibera, Iltiturgi e Munda
livraram a peninsula de uma segunda invasão.
Em todas as occasiões o chefe carthaginez mostrava-se o mesmo: a.
mesma habilidade, a mesma perspicacia, a mesma grandeza d'alma, a
mesma serenidade, luctando com os seus proprios recursos contra o
mais aguerrido e bravo dos povos, no meio de um paiz inimigo, sabendo
refrear a indisciplina de seus bandos, amparando, Com o seu prestigio,
a fé vacillante de seus alliados, revolvendo o mundo para crear inimigos a Roma, e fazendo sempre, e com vantagem, frente ás melhores
tropas, e aos mais abalisados generaes da Republica. .
Entre batalhas e combates sem descanço, apezar de tantos triumphos,as forças e recursos do imperterrito carthaginez iam-se esgotando;
mas, nem por isto os seus inimigos o temiam ou respeitavam menos.
XLIV.-M. C. Marcello, tendo por collega T. Quincinio Crispim,
é eleito consul, pela quinta vez. Apezar de contar sessenta annos, o
seu ardor bellicoso era sempre o !l!esmo. Si nos annos anteriores
Annibal não tinha sido perseguido com tenacidade pelos consules, agora
de novo começava a lucta, sem tregoas, com a - Espada de Roma.
OCarthaginez conhecia bem o ~nimigo,com quem tinha de medir-se.
Era preciso exlerminal-o para não ser exterminado.
Plutarcho fallará agora por nós: < Marcello tendo sahido de Roma,
com o seu coHega para continuar a guerra, foi acampar entre Bantia e
. Venosa, donde provocava frequentemente Annibal, que evitava o
combate; sabendo, porém, o Carthaginez que os consules haviam mandado tropas para sitiarem a cidade dos locrianos, chamados epizephyrios,
emboscou-se perto da colina de Petelia, e matou dous mil e quinhentos
homens dessa tropa. Marcello, irritado por esse revez, e cada vez mais
avido de medir-se oom o Carthaginez, desacampou e approximou-se
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·delle. Havia entre os dous campos uma colina espaçosa, coberta de
mattos, a qual tinha, de ambos os lados, quebradas e barrocas, donde
corria agua. Os romanos se admiraram de que Annibal, que chegara
primeiro, não houvesse oecupado uma posição tão vantajosa. Annibal,
porém, que a tinha achado boa para um campo, achou-a ainda melhor
para uma emboscada, preferindo servir-se della para esse uso, certo de
que a vantagem do lagar para alli attrahiria os romanos. As barrocas
e quebradas foram cheias de soldados armados de settas e dardos. No
acampamento romano só se falava na conveniencia de occupar essa
posição e Marcello entendeu que devia ir em pessoa reconhecer o sitio
com alguns cavalleiros ...
«E sabiu do acampamento com Crispim, seu collega, acompanhado
de seu filbo, então tribuno dos soldados e de duzentos cavallarianos,
entre os quaes não havia um só romano, porquanto cento e sessenta
eram toscanos, e quarenta fregulianos, os quaes, em todos os tempos,
tinham-lhe dado provas de valor e fidelidade. Como a colina era
coberta de matto fechado, um soldado cartbaginez, posto de sentinella
no vertice, podia, sem ser visto, devassar o que ia no acampamento
inimigo. Instruidos os que estavam emboscados do que se passava,
deixaram Marcello e os seus approrimarem-se, e levantando-se de
repente e envolvendo-os por todos os lados, disparam sobre os romanos
uma saraivada de settas, os acutilam com as espadas e perseguem
os que fugiam, combatendo os que lhe faziam frente. Estes .ultimos
eram os quarenta fregulianos, acima referidos, os quaes vendo os
toscanos voltarem as costas, cerraram-se em torno dos dous consules e
os defenderam, até que Crispim, ferido, foi obrigado a retirar-se, e
Marcello, ferido no fianco por um l'ançaco, caiu morto. Então os poucos,
que restavam, deixando o corpo de Marcello, carregaram seu filho, que
estava tambem ferido e fugiram para o acampamento. Nesta refrega.
morreram quarenta homens: cinco lictores e dezoito cavalleiros foram
aprisionados. Crispim pereceu poucos dias depois. Ainda não tinha
8uccedido aos romanas perderem os dous consules no mesmo combate.»
Tito Livio, porém, affirma que o consul T. Crispim não morreu
dos ferimentes recebidos neste encontro.
Quando Annibal soube que Marcello fôra morto, correu logo ao
lagar, em que ficara o cadaver, do qual se approximou contemplando-o
de perto, e com pezar. Nem uma só expressão de ultrage sahiu de seus
lab~os diante do valente guerreiro, estendido no solo: approximou-se
ainda mais do morto, tirou-lhe do dedo o annel, fez conduzir o cadaver
que foi depois coberto de ricos estofos, e mandou prestar-lhe todas as
honras militares: depois ordenou que o incinerassem e recolhessem-lhe
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as cinzas em uma urna de prata, sobre a qual collocou uma carôa de
ouro: e terminadas todas essas ceremonias, remetteu a urna ao
filho do morto.
Temos narrado por alto alguns dos feitos mais notaveis de
Annibal, durante os dezeseis annos, que elle manteve-se na ltaUa j e,
na impossibilidade de referir tudo quanto se passou nesse largo periodo
de tempo, encerraremos esta parte de nosso trabalho com as seguintes
palavras de Cornelio, que litteralmente traduzimos:
«Seria muito longo citar todas as victorias de Annibal j bastará
'Para poder-se apreciar a sua superioridade, dizer que nenhum exe,-cito
jamais lhe ?-esistiu em campo ?Oaso emquanto elle pennaneceu na [talia, e
que, depois da batalha de Cannas, ninguem ousou acampa,- deante delle ...

PARTE III
I . - Scipião, pela suas victorias na Hespanha, apezar de não ter
a idade legal, foi eleito consul.
Revestido de tão elevada posição nem assim foi-lhe facil convencer o senado, que só se poderia por fim a tão longa guerra
invadindo-se a Afdca e alli combatendo Carthagoo Já neste pensamento havia elle celebrado alliança com Syphax, rei da Numidia :
os velhos generaes romanos, porém, se oppunbam ao seu plano.
Afinal, com alguma difficuldade foram·lhe concedidas trinta galeras.
Os italianos, porém, o auxiliaram com entbusiasmo. Com algum
esforço conseguiu elle organizar, na Sicilia, um exercito consideravel
e perfeitamente armado, e seguiu' para a Afdca, onde desembarcou
com facilidade.
Os primeiros combates, que travou foram logo fataes aos carthaginezes. Então Carthago, a desmemoriada, que, durante dezeseis annos
havia abandonado o illustre guerreiro no solo italiano, ameaçada de
todos os lados 'Pela espada romana, lembrou-se de que só o sen
heroico filho podia salvai-a, e ordenou-lhe de partir, sem demora, e
voar em seu soccorro j mas, os revezes experimentados foram taes, qu~
oS carthaginezes viram·se na dura necessidade de pedir a paz, antes que
chegasse o guerreiro. Scipião, que não se julgava autorisado a resolver
o assumpto, posto que elles se sujeitassem a todas as condições onerosas,
que lhe pareciam indispensaveis na occasião, consultou o senado, concedendo-lhes todavia, treguas o
Annibal, entretanto, recebendo ordem de recolher-se a Carthago
com toda a força, de que pudeSse dispor, obedeceu sem hesitar. Chorando
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de raiva e de despeito, elle, com as forças que lhe restavam, licenciando os que se recusavam acompanhai-o, abandonou essas bellas
reg-iões, que durante dezeseis annos, foram o theatro de seus feitos militares, de suas grandes victorias, e onde o seu nome era, com assombro,
repetido por todos. A patria era tudo para elle! Ao verem-n'o chegar
com os bravos, crestados ao sol das batalhas e dos combates, reuascera.m
as esperanças dos carthaginezes: julgavam-se já inveuciveis, tendo á
sua frente o homem, que, durante mais de dezeseis annos, fizera tremer,
até.os alicerces, 'o.adificig" q.a Republica Romana.
Ánnibal estudou, com o maior cuidado, as forças e os recursos de
que dispunha sua patria, e na sua consciencia de patriota declarou-se
pela paz. por mais onerosas que lhe parecessem as condições: os partidarias da guerra a todo transe, porém, não quizeram attender ás suas
judiçiosas observações. As treguas concedidas por Scipião foram rotas:
os na-vias, que êe .abrigavam nos portos e enseadas carthaginezas.
foram mettidos a pique: os emíssarios romano,s, que se achavam na
cidade, so:1freram graves desacatos.
I I . - Era geral a ancia publica por uma batalha campal e decisiva. A aureola de gloria, que circumdava a fronte do guerreiro,
experimentado em tantos combates, era para todos um penhor seguro
da :rictoria. Só Annibal não se illudia sobre a gravidade das circumstancias, e .nem cedia .deslumbrado, ás acclam-lções das multidões: a
sua bpinião não vacillava; elle aconselhava e queria a paz.
O partido da guerra triumphou: as interpellações ao general não
cessavam j os agitadores bellicosos procuravam e queriam saber quando
eUe feriria a grande b:1talha. Anuibal, com a maior paciencia, respondialhe: «Faça cada um o seu dever, que o momento de agir fica por
minha conta e responsabilidade ». Afinal, partiu para Adrumeto, afim
.de pôr-se ii. frente do exercito; mas logo que alli chegou, chegaram-lhe
tambem noticias de que todos os arredores de Carthago estavam
occupados pelas forças romanas, o que o decidiu a seguir, sem demora,
para Zama, distante de Carthago cinco marchas. AUi, cenjecturando
que ainda lhe seria passivei fazer alguma tentativa pela paz, quando
estavam intactas as suas forças, o que talvez concorresse até para que
menos onerosas fossem as condições, resolveu mandar um mensageiro
a Scipião pedindo-lhe uma conferencia. O general romano promptamente accedeu ao convite; resultou do accordo que ambos os exercitas
approximassem mais os seus acampamentos, para que fosse mais facil o
encontro dos generaes. Scipião occupou perto de Naraggara uma
posiç..'i.o vantajosa, na qual podia abastecer-se d'agua com facilidade.
sem expôr os seus ás :;;ettaS do inimigo. Annibal escolheu tambem um
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lagar seguro, mas distante da aguada. Entre os dous campos, e de commum accordo, foi determinado o sitio, em que os dous chefes deveriam
encontrar-se: era um lagar limpo e descoberto, devassado de todos os
lados por ambos os exercitas, e onde qualquer sorpreza, ou emboscada,
seria impossivel.
I I I . - Uma tenda fôra alli armada para abrigal·os do ardor do
sol. Os dous chefes, deixando á igual distancia os piquetes de que vinham
acompanhados, avançaram a l?é para a tenda, segl,lidos apenas de dous
interpretes. Ao chegarem, simultaneamente se cortejaram: por um
momento contemplaram-se: Annibal olhava com sympathia para esse
mancebo, que começava a vida coroado pala victoria: Scipião encarava
respeitoso e admirado o homem, cujo nome echoava, havia tantos annos,
pela terra inteira.
Annibal foi o primeiro a fallar. Em tom brando, como si se l4rigisse a um amigo, começou: "Já que o destino quiz que eu, que
rompi as hostilidades contra o povo romano, depois de tantas victorias,
me visse na necessidade de pedir a paz, applaudo-me de ter de dirigirme a ti, antes do que a outrem. Entre os teus titulas de gloria podes
contar o de ver Annibal, a quem os deuses permittiram vencer tantos
generaes romanos,recuar hoje diante de ti, e o de terminar esta guerra,
assignalada pelas derrotas dos teus, antes de seI-a pelas dos meus. São
bizarros os caprichos da fortuna, oh! Scipião! Teu pae era consul, quando
empunhei as armas j foi o primeiro general romano, com o qual tive de
haver-me: e entretanto é a seu filho, a quem venho pedir a paz! Fôra
para desejar que nossos antepassados tivessem sido melhor inspirados,
contentando-se os vossos com a Italia e os nossos com a Africa. A
Sicilia e a Sardenha valem por ventura essas esquadras, esses exercitas, e todos esses generaes mustres, que vos tem custado a vós outros
romanos? Corramos, porém, um véo sobre o passado, que pórle ser
criticado, mas não reparado. A' força de ambicionar os dominios alheios,
chegamos a pôr em perigo os nossos. Vós tivestes a guerra na Italia j
nós temol-a hoje na Afl'ica: vistes, quasi ás vossas portas, e sob
as vossas muralhas, os estandartes e as armas carthaginezas, nós
agora estamos ouvindo de Carthago o movimento do acampamento
romano. Attingimos, nós, a meta dos nossos mais crneis receios, e tú,
a de teus mais ardentes desejos. Neste momanto em que tratamos da paz,
a fortuna está de teu lado, e eu, que a procuro, tenho o maior interesse
em concluü-a, certos ambos de que todos os nosSos compromissos serão
ractificados pelas nossas republicas. Para não repellir as propostas
pacificas, basta-nos um pouco de calma de espirita. Quanto a mim,
que 1posso dizer, volto jã velho ao seio da patria, donde afi'astei-me
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quasi creança, na idade, em que me acho, tanto os suceessos, quanto oS
revezes, me teem ensinado a preferir os dictames da razão á.s inspirações da fortuna. Tua idade, porém, e a felicidade, que sem cessar, tem
te acompanhado, fazem-me receiar que sejas altivo de mais para adoptares resoluções pacificas. Emquanto não somos ludibriados pela fortuna
não cogitamos de sua inconstancia. O que eu outr'ora era em Trasimenos e Cannas, és tu hoje aqui. Investido do commando apenas com
a idade exigida para o serviço, emprehendendo tudo com audacia, a
fortuna nem uma só vez ainda te abandonou. Vingando a morte de
teu pae e de um tio, até nos desastres de tua família, tens achado
occasião de dar o mais brilhante realce ao teu valor e á tua piedade
filial. A Hespanha estava perdida: expellistes dessa provincia quarto
exercitas carthaginezes e a reconquistast@: eleito consul, quando
todos os romanos, desanimados, renunciavam á defesa da It3.lia,
tu vieste para a Africa, destruistes dous exercitas, e assaltastes no
mesmo dia dous acampamentos, os quaes entregastes ás chammas :
aprisionaste Siphax, um rei poderoso, e ao seu e ao nosso dominio
arr'ancaste grande numero de cidades. Emfim, quando depois de
dezeseis annos, eu julgava-me seguro da posse' da Italia, tu me
forçastes a sahir desse bello paiz. Por gosto podes preferir a victoria
á paz: conheço caracteres, para os quaes a honra é tudo, e o interesse pouco. Eu tambem já em outros tempos alimentei essas íllusões.
Si com a prosperidade nos dessem tambem os deuses a precisa circumspecção e prudencia, com certeza todos nós reflectiriamos sobre
os factos consummados e os passiveis no futuro e no presente. Tú
vês, Scipião, em mim mesmo um exemplo bem frisante das vicissitudes humanas. Outr'ora, acampado entre o ADio e a tua capital,
tu mesmo viste-me levar os meus estandartes até ás muralhas de
Roma, e entretanto hoje, deplorando a morte de meus dous irmãos,
tão bravos soldados, quão illustres capitães, ante os muros de minha
patria quasi sitiada, tu me vês pedindo-te que a ella poupes os terrores
que causei á tua! Quanto mais a fortuna te elevar, Scipião, tanto mais
deves della desconfiar. Serás generoso, elevar-te-has a teus proprios
olhos e aos de todos, si no auge da prosperidade, e quando temos tudo a
temer nos concederes a paz. Lembra-te que, solicitando-a, nós nos curvamos á lei cruel da necessidade. Uma paz certa é sempre preferivel a
uma victoria provavel e esperada: esta pertence aos deuses: aquella tu
a tens entre as mãos. Não sacrifique aos azares de algumas horas de
combate uma felicidade de tantos annos. Calculando tuas forças, não
te esqueças do poder da fortuna e das alternativas da guerra. De
ambos os lados ha ferros e braços : os acontecimentos em uma batalha
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são imprevistos, e em occasião alguma pode-se contar menos com elles.
A gloria, que addicionarias á que já tens, concedendo-nos a paz,
perdel-a-hieis, si um revez te ferir. Os tropheus conquistados já e os
que ainda esperas conquistar, todos pJdem ser destl'Uidos pelos azares
de um momento. Fazendo a paz, P. Cornelio Scipião, tu seras o senhor
de teus destinos: de outra. fórma, ser-te-ha preciso e 'perar a sorte, que
os deuses te reservarem. Marco Attilio Regulo seria citado, como
exemplo raro de felicidade e denodo nesta terra, si, depois da victoria, tivesse querido conceder a paz a meus antepassados, que a solicitavam; não soube, porém, colher os vôos de sua fortuna, e tanto mais
gloriosa tinha sido a sua elevação, quanto mais dolorosa e humilhante
foi sua quéda. Ao que concede a p'tz, cabe sem duvida o direito de
regular ::IS condições dessa concessão, e não ao que a solicita; mas,
talvez que nós mesmos não sejamos indignos de pronunciar-nos sobre o
nosso proprio castigo. Nós estamos dispostos a nos sujeitarmos â
que todos os paizes que forem origem e causa da guerra, a saber, a Sicilia,
a Sardenha e todas as ilhas que se acham entre a Italia e a Africa, voltem
ao dominio romano. Nós outros carthaginezes encerrar-nos-hemos nos
estreitos limites da Africa, e já que esta é a vontade dos deuses,
veremos os romanos governar sobre a terra e os mares até os paizes
que ainda hoje vivem inclependentes de suas leis. R.econheço que a
pouca sinceridade com que procedemos, quando pedimos ultimamente a
paz e emquanto esperavamos a solução della, deve tornar-te suspeita a,
lealdade carthagineza j o nome, porém, daquelle que hoje renova o
pedido é uma garantia se"'urcl, de fiel observancia do tratado. Segundo
me consta, o senado só allegou como motivo de recusa a pouca impor_
tancia de nossa, embaixada. Pois bem, hoje é Aunibal em "pessoa: sou
eu quem pede, e não "pedil-a-hia si a não julgasse uti! a ambos os
povos; e mantel-a-hei pelos mesmos motivos que me impellem a
solicitaI-a. Desde o começo desta guerra procurei proceder de modo
que ninguem tivesse o direito de queixar-se, ao menos emquanto os
deuses não me retiraram a sua protecção. Garanto-te que não pouparei
esforços para que ninguem no futuro tenha 9-e se arrepender dessa paz
que estou promovendo '>.
IV.- Scipiito foi mais conciso e respondeu pouco mais ou menoS
o seguinte: « Eu não ignorava, Annibal, que só a esperança de ver-te
chegar impelliu os carthaginezes a romperem as treguas que haviamos
contratado e a paz que se preparava: nem tu mesmo dissimulas que das
condições anteriores exclues tudo, com excepção apenas daquillo que
ha muito tempo está em nosso poder; accresce que, assim como tomas
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a peito provar aos teus concidadãos de quanto onus tu os allivias,
assim eu devo esforçar-me para que a suppressão das clausulas em que
já baviam consentido, não seja hoje o premio da pertidia com que
procederam. o~ cartbaginezes não merecem boje essas condicções
sómente, e entretanto ainda pretendem tirar partido de sua má fé.
Nem foi pela Sicília que os meus antepassados fizeram a primeira
guerra, e nem pela Hespanha que fizemos a seg-unda. Na, primeira, foi
o perigo dos marmetinos, alliados nossos: na segunda, a destruição de
Sagunto: sempre lançamos mão das armas por uma causa justa e
sagrada. Fostes os aggressores, tu mesmo o confessas, e os deuses, que
da primeira vez fizer!!om triumphar o direito e a justiça, ainda agora
fal-os-hão triumphar tambem. Quanto a mim, cabe-me dizer-te que,
conhecendo assas a fraqueza humana, cogito sempre na inconstancia
da fortuna e não ignoro que todos os mens actos estão sujeitos a mil
incidentes diversos. Demais, poderiam ter-me por violento ou presumpçoso si, antes de passar a Africa, vendo-te deixar voluntariamente a
Ualia e vir a mim, já embarcadas tuas tropas, pedir a paz, eu tivesse
rejeitado as tuas propostas; mas, boje que a batalha está por assim
dizer travada, eu não posso ter condescendencias. Não obstante, si ás
condições que deviam servir de base ao tratado, juntares uma reparação
conveniente pelo :üaque dos nossos navios e comboios, é pelo a.ttentado
contra os nossos deputados, commettido em plena tregna, eu poderei
tratar ad referendunt. Si, porém, até as primeiras clausulas achas
onerosas, outro recurso não 1m para os teus, sinão prepararem-se para
a guerra, já que não souberem supportar a paz ».
Foi impossivel qualquer accordo: dissolvida a conferencia, os dous
generaes recolheram-se aos seus aca.mpamentos, declarando ambos aos
seus exercitas que a questão se resolveria pelas armas.
V.- E' em circumstancias graves corno esta que póde-se avaliar
bem do caracter e do patriotismo de um homem, no qual se concentram
todas as esperanças da patria. Moral e politicamente o Carthaginez
assume aos nossos olhos proporções gigantescas. NaqueUe espirita só
ha urna preoccupação - a salvação da patria. Para conseguil-a, não
conhece sacrificios e nem recua ante eUes. Trata-se de Carthago, e
elle esquece-se de si mesmo. A sua linguagem é a do homem que tem
plena consciencia de que está cumprindo um dever sagrado e sabe
quanto individualmente vale. Nem a mais ligeira sombra de orgulho,
nem a mais leve quebra de dignidade possoal. Annibal procede como
um homem illustrado e patriota do nosso seculo, e não como o repre·
sentante' da civilisação pbenicia. Espirita superior, mede calmo e
sereno as difficuldades que o assoberbam, e nãu se deixa arrastar pelas
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illusões que sua sciencia militar, a sua bravura pessoal e a sua gloria
passada, podiam ainda nutrir. O filho de Amilcar mostrava-se digno
desi mesmo.
De um a outro lado foram dadas as ordens para que tudo ficasse
preparado para o dia seguinte: tratava-se de uma lucta que ia decidir
do imperio do mundo conhecido. Roma ou Carthago seria rainha das
terras e dos mares I
Por amor da patria, que aliás tão ingrata lhe fôra, Annibal
esgotara todos os recursos de que o homem de estado, no uso calmo e
frio da razão, podia lançar mão. Cumpria-lhe salvar Carthago, e o
experimentado capitão não viu humilhayão em solicitar de Scipião uma
paz que outr'ora elle proprio oíferecia honrosa aos romanos aniquilados e agonisantes, depois da jornada de Cannas. Restava-lhe o
supremo recurso das armas e ap~ellou para o destino !
Nunca foi elIe tão grande como na vespera e no dia dessa memoravel batalha, segundo se lê em Tito Livio e Polybio :
c: Durante o combate, como antes delle, atIlrmam os historiadores,
grego e romano, e até o momento em que foi obrigado a abandonar o
campo de batalha, Annibal paz em contribuição todos os recursos da
arte militar, e, segundo o confessou aproprio Scipião, e reconhecem
todos os mais notaveis homens de guerra, nesse dia havia eBe tudo
disposto com raro talento.»
Presumindo que alguns de nossos leitores não conheçam a lingua
latina, julgamos dever dar-lhes a significação de certos vocabulos, de
que em breve nos serviremos para descrever a ordem em que se postaram os dous exercitos antes de empenhar-se a batalha de Zama.
Bastados eram os soldados armados de settas, dardos, lanças
e outros instrumentos de guerra que tinham hastes.
Príncipes eram os soldados que formavam a primeira linha das
legiões romanas.
Triarios eram os veteranos que compunham a terceira linha.
Estas explicações nos pareceram necessarias, porque só por uma
periphrase poderiamos traduzil-os em nossa lingua.
VI.- No dia immediato Scipião postou o seu exercito da fórma
seguinte: na frente, os hastados; após estes, os príncipes; na retaguarda, os t"iarios: elle não formou sua linha por cohortes cerradas
(corpos de quinhentos homens) e dispostas cada uma deante de suas
insignias: mas ordenou que entre os manipulas (companhias de cem ou
duzentas praças) se deixassem intervallos, de modo que os elepbantes
inimigos, quando irrompessem, pudessem penetrar por entre as fileiras
sem causarem desordem. O questor Lelio, com a cavallaria italiana,foi
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collocado na ala esquerda. Masinissa, com os seus numidas, na direita.
O espaço -vasio entre os manipulas preencheu-o eUe com os velites
(soldados armados á ligeira), dos antesignanos (portas-bàndeira), os
quaes receberam ordem de recolherem-se por trás das linhas regulares
ou se espalharem á direita e á esquerda, logo que os elepbantes se
approximassem, dando-lhes passagem, afim de serem estes animaes
depois feridos de ambos os lados.
Annibal coUocou á vanguarda oitenta elephantes, depois os
auxiliares ligurios e gaulezes reunidos aos baleares e mouros, formando
a sua primeira linha : na segundo, os carthaginezes, africanos e a
legião macedonia, e na terceira, guardada uma pequena distancia, a
sua reserva, composta de italianos, brucianos em sua maioria, que,
bem a contra-gosto, o tinham acompanhado para a Africa : a sua ala
esquerda era guarnecida pela cavallaria carthagineza, e a direita pela
numida.
VII.-Não houve meio algum que Annibal esquecesse para alevantar o espirito dos seus, e dar coragem á essa multidão, que nada
de commum tinha entre si, nem a linguagem, nem os costumes,
nem as leis, nem as armas, nem o vestuario, nem o physico, nem os
interesses.
Percorrendo todas as fileiras, seguido de interpretes, aos auxiliares
promettia soldo dobrado, e na divisão dos despojos a melhor parte: nos
gaulezes, eUe procurava reviver o odio antigo, que sempre nutriram
contra os romanos: aos ligurios garantia que em bre-ve trocariam suas
asperas montanhas pelas ferteis planicies da Italia: aos mouros e nuroidas traçava com vivas côres o quadro dos horrores, que lhes preparava o despotismo feroz de Masinissa. Em uns despertava esperanças,
e, em outros, terrores pelo futuro: aos carthaginezes lembrou as muralhas da patria, os deoses Penates, a sepultura dos antepassados, as
saudades da familia, a orphandade dos filhos, as lagrimas cruciantes das
esposas apavoradas: «De um lado (dizia eUe cemmovido) a escraYidão
e a ruina, e do outro, o imperió do Universo, alternativa tremenda,
que não deixa espaço entre o temor e a esperança.»
Mal acabava de desempenhar essa tarefa, soaram os clarins e as
trombetas romanas, a que responderam os carthaginezes. O brado dos
romanos foi tão un!sono e tão tremendo, que os elephantes, atemorisados, voltara!Il sobre os seus, especialmente para a esquerda, em que se
acha-vam os mouros e os numidas. Alguns dos mais -valentes desses
pachydermas arremeçaram-se todavia sobre os romanos, entre os quaes
causaram serios estragos; mas foram crivados de golpes pelos velites,
que cumpriram as ordens recebidas: feridos pelos flancos, retrocederam
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furiosos e foram de encontro ã. cavallaria carthagineza, postada na direita, levan:lo-lhe a confusão e a desordem, das quaes se apl'oveitou o
questor Lelio, para carregar sobre ella com todo o vigor : sendo os inimigos privados do socorro da cavaUari~ em ambas as alas, a infantaria
romana abalou levando a vantagem do numero. Os romanos, firmes e
compactos até pela natureza de suas armaduras, esforçavam-·se denodadamente para esmagarem os cartha,ginezes, que ligeiros volteavam
com agilidade. As fileiras da retaguarda alJertavam as que iam na
frente, o que lhes dava uma grande força de impulsão. Do lado contrario, a segunda linha, composta de africanos e carthaginezes, em vez
de sustentar os auxiliares, que vinham batendo-se em retirada, e receiando que os romanos, depois de derrotarem as primeiras filas, que se
batiam com denodo, chegassem até eUes dispararam.
Então os auxiliares carthaginezes, voltando face e abandonando os
romanos, atiraram-se sobre os fugitivos: uns conseguiram :tinua refugiar-se na legião macedonia : os outros, porém, vendo-se atacados,
cuidaram apenas de trucidar os auxiliares, que elles não tinham querido nem sabido defender.
Batiam-se, pois, os de Arrnlbal com dous inimigos ao mesmo
tempo, com os romanos e com os seus proprios auxilia:'es. E no
estado de furor e desespero, em que viam elles os ultimas, não abriram
a13s : pelo contrario cerraram-se mais, recelosos talvez de que a confusão e a desordem se estendessem a um corpo de carthaginezes, que
se conservava firme no seu posto e que não havia ainda tomado parte
na lUllta.
O montão de cadaveres e armas que atulhavam o espaço, em que
haviam combatido os auxiliares, era tal que os romanos encontravam
mais difficuldade em atl'avessal-o talvez do que si tivessem de abril'
passagem pelo ferro entre os inimigos. Os hastados que iam na frente
em breve confundiram suas insignias e fileiras, tal era a difflculdade da
passagem. O mesmo dava-s~ na linha dos principes, de modo que entre
uns e outros jã. não havia ordem. Os hastados receberam ordem de baterem-se em ratirada, sendo os feridos levados para a retaguarda. Os
prirzcipes e os t"iarios avançaram sobre as alas dos hastados, que restavam, que assim formavam o centro. Um novo combate se empenhou:
os romanos achavam-se, emfim, diante dos verdadeiros inimigos: eram
os 'Veteranos que acompanharam Anuibal para a Afr·lca, um punhado
talvez j mas as armas, a experiencia, o valor militar, a disciplina, o
amor da gloria, as ambições as mesmas. A desproporção numerica era
enorme; mas o combate tornou-se sangrento, tenaz, tremendo. Os remanos, que haviam conseguido romper a primeira linha, tiveram que
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estacar deante desses homens que, por assim dizer, tinham passado a vida
batalhando. A cavallaria cartbagineza, em cujas fileiras os elephantes
tinham levado a desordem, acossada por Lelio, havia sido desbaratada..
O questor e Masinissa, que tipham seguido em perseguiç-.ão dos cavallarianos, volta.ram a tempo tle auxiliarem os romanos que se batiam
com notavel denodo: carregaram sobre a rectaguarda desses Lravos,
que aclJaram-se assim na dura alternativa de combaterem os novos
combatentes, ao mesmo tempo que tinham pela frente as legiões
romanas. Resistiram ainda desesperadamente, mas afinal foram esmagados. Vinte mil homens perdeu Annibal nes a fatal jornada, afóra os
prisioneiros, e mais onze elephantes e cento e trinta insignias.
VIII.- Em Zama sllccedeu ao heroe carthaginez o mesmo que,
seculos depois, succedeu a Napoleão em Watterloo. Ambos haviam
combinado os seus planos de batalha ?om uma pericia e precisão taes,
que podiam contar noventa probabilidades de victoria sobre cem; mas
ci.rcumstancias imprevistas occasionaram-llJe a derrota. Ambos eram
condemnados pela Providencia. A victoria <10 primeiro daria a Carthago
o govel'no do mundo, que já não estava em condi~ões de supportar a
civilisação Ilhenicia: a do segundo seria a ruina das conquistas democraticas, feitas em 1789 pela França.
Naquella tremenda jornatla Annibal começou a ter contra si os seus
provrios eleplJantes, que levaram-lIie a desordem á dil'eita e á esquerda,
quando elle contava que esses monstruosos animaes servil'iam para
romper as legiões romanas pesadamente armadas. Quem poderia
prever a lucta encarniçada dos auxiliares com o resto das forças
carthaginezas ~ Eis ahi porque vemos o dedo da Providencia em muitos
actos humanos, sobretudo quando elles interessam á marcha da
humanidade.
Quando consideramos nessas guerras que teem assolado e ainda
assolarão a terra, apezar dos progressos da ci vilisação, somos obrigados
a confessar que o homem é o animal mais feroz ca creação, porque só
elles se destroem assim em massa e, o que mais é, só elles se aniquilam voluntariamente e por suas proprias mãos!
IX.- Batido em Zama, Annibal poz-se immediatamente em
marcha para Arlrumeto, e «apenas gastou, diz Cornelio (cousa incrivel),
dous LUas e duas noutes para transpor a distancia de circitel' millia
passu:um trecenta, que vae de Zama áquella cidatle! accrescentando que
«os rlumidas, que com ell~ se haviam salvo, al-maram-lhe uma emboscada, de que elle poude Uvral'-se extenninando-os todos: Em Adrumeto

reuniu elle os fugitivos e por meio de novas levas, dentro em pouco,
conseguiu organisar um novo exercito» .
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A phrase circiter millia passuum trecenta foi vertida pelo latinista
M. Kermoysan; em lingm... franceza, por tresentas milhas.
«O passo, dizem todos os diccionarios latinos, era uma medida
itineraria dos romanos: havia o ]lasso menor e o maior: aquelle igual
a dous pés e meio, este a cinco pés; o maior era empregado ordinariamente para marcar as distancias dos caminhos.»
Reduzidos, pois, os tresentos mil passos a leguas de carreira, ou
metricas, de quatro mil metros cada uma, teremos o espaço de cento
e dez leguas e meia: a legua maritima de vinte ao grau, setenta e nove
e meia: a leguas brazileiras, sessenta e sete com uma pequena fracção
para menos. Realmente em uma viagem por terra, com as estradas e
meios de transporte daquelles tempos, e mais ainda com a circumstancia
da emboscada, de que fala o historiador, semelhante rapidez é fabulosa!
q~asi incrivel ! (incredibe dictu) diz o texto latino.
Emquanto elle proseguia na organização de novas forças, os carthaginezes fizeram paz com os romanos, uma dessas pazes, que afl.'ectam
de morte a soberania de um povo. Carthago viu-se na dura necessidade de entregar quinhentos navios, com os quaes não soube embaraçar
o desembarque de Scipião e de tolerar quasi ás suas portas o irriquieto
e turbulento Masinissa, além de reunciar o direito de fazer guerra,
sem permissão de Roma.
Grande divergencia encontramos entre os escriptores sobre o
ponto seguinte da vida de Annibal, que contava então quarenta e
cinco annos de idade.
x.- Cornelio nos diz que, feita a paz, «conservou elle o commando das forças e dirigiu, assim como seu irmão Magon, as expedições
da Africa até o consulado de P. Sulpicio e C. Aurelio. Foi nessa epoca,
continúa o mesmo historiador, que os carthaginezes enviaram á Roma
embaixadores para agradecerem ao senado e ao povo romano o tratado
feito e o:fl'erecer-lhes, como prova de reconhezimento, uma corôa de
ouro. Além disto, pediam elles que os refens fossem transferidos a
Fregeles, e que os prisioneiros fossem restituídos: por decreto do senado
respondeu-se-Ihes que a dadiva erarecebidu. com agrado e que os refens
seriam transferidos para o lagar indicado, mas que com relação aos
prisioneiros, estes não seriam restituídos, emquanto Annibal, o autor
da guerra e inimigo jurado do nome romano, se conservasse com seu
irmão Magoo a frente das tropas. Quando esta resposta. chegou a
Carthago, Annibal e Magon foram chamados a cidade: o primeiro foi
nomeado pretor, elle havia sido rei vinte e dous anuas antes: de facto,
assim como os consules em Roma, assim eram creados annualmente em
Carthago dous reis. ~
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Outl'OS escr-iptores, porém, affirmam que enorme foi o de~goslo
publico contra o partido de Hannon pelas condiÇÕes onerosas da paz
celebradtL: e que esta circumstancia, junta á de dispor Annibal de
seis mil e quinhentos mercenal'ios, aco tumados com elle a vencer,
na Hespanha e na Ilalia, habilitaram-no a apossar-se das radeas do
governo, quando o abatimento de seus adversarias era completo.
Por esta ou por aquella fárma, a direcção politica e administrati,ll.
de CartlJago ficou-lhe pertencendo de facto, Nes a nova phase de sua
vida são unanimes os hUoriadores em reconhecer que elle mostrou o
mesmo talento e o mesmo criterio, que na guerra, e, p1'elo)", 1'ei, ar>
sufTete, não importa o nome, emprehendeu e realizou a reforma do
governo de sua patria.
O senado carthaginez havia se arrogado poder despotico sobre as
pessoas e bens dos cidadãos: de perpetuas, que eram as magistraturas r
Annibal tornou-as aunuaes: melhorou fi, administração das finanças,
arrecadou as dividas antigas, e demonstrou que a repressão dos concu sional'Íos produz mais do que a creação de novos impostos. (Si o governo
do Brazil fizesse o mesmo! 1 )
Em vez de deixar os soldados na ociosidade dos quarteis, empregou-o
na arroteação do solo, convicto de que a agricultura e o commerGÍo infundiriam sangue novo nas veias esgotadas de Carthago, que elle cog:tava talvez converter em centro de uma formidavelliga contra Roma.
X I . - O adio dos hannonistas contra Annibal e seus correIigionarios não se amortecia, porém, deante dos relevantes serv.iço::, que elle
estava prestando á patria nesse per iodo de paz. De tempos a tempos
eUes escreviam aos romanos mais intluen tes accu 'ando o general de
conspirar, e affirmando que eUe estava em negociaçõe com o rei
Antiocho, ao qual tinha mandado commLs:lrios secretos, e do qual ja
havia tambem recebido enviados.
Com as reformas politicas por elle feitas, e peJo rigoroso inquerito, que abriu sobre a producção dos impostos, desviados de seu fim
pelos concussiouarios, todos elles hannonistas, e obretudo porque em
plena assembléa provou que, para satisfazer os encargos publicos, não
ora mister creal' impostos novos, mas arrancar das mãos avidas dos
seus adversarios a rend(L publica, que elles até então haviam devorado
sem darem satisfação a ninguem, todos quantos se tinham locupleta':!o
com os abusos, entl'eg-aram- e roam furor a seu resentilllento contra o
homem, que assim ousava ref'reial-os,
Dir-se-hia, na phrase energica tIe Tito Livio, que eram homens
despojados ele suas propriedades legitimas, e não indiyiduos de cuja
mãos se arrancassem os roubos commettidos.
7
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Os romanos mesmo andavam anciosos por um pretexto. Scipião
debalde luctou contra a politica mesquinha, que o senado queria fazer,
satisfazendo as paixões inconfessaveis dos inimigos ele .Annibal: fez
sentir a todos que ficava abaixo da magestade do povo romano envolverem-se nas intrigas dos partidos ca,rthaginezes : tudo, porém, foi
debalde deante da conspiração dos adias reunidos. Emissarios fora.m
enviados a Carthago em numero de tres: C. Servilio, M. Claudio
Marcello e Q. Terencio CulIeo, com a missão de queixarem-se ao senado
carthaginez de Annibal, que preparava, de accordo com Antiocho, uma
nova guerra contra Roma. Os hannonistas procuraram encobrie aos
olho do publico o fim dessa embaixada, espalhando que ella se limitava
a regular as questõe suscitadas entre CarthaO'o e Massinissa. O grande
general, o politico atilado, porém, não deixou-se illudir : comprehendeu
logo que o negocio era com a sua individualidade, e que ser'a infallivelmente perseguido. R.esolveu luctar contra o destino e contra os
acontecimentos. Nunca pe;;soa alguma o apanhou desprevenido: sempre
tinha tudo preparado para os momentos difficeis: tratou de retirar- e
de Cal'tha~o; mas para que ninguem desconfiasse de eu intento, nesse
mesmo dia compareceu em publico, conforme costumava. Ao cahir da
noite, em traje qrdinario, acompanhado apenas de dous individuos
fieis e que nem siquer sabiam de eu projecto, sahiu por uma da
portas da cidade e abandonou Carthago: os cavallos já o esperavam
em logi r com antecedencia determinado: com aquella rapidez, de que
sabia usar, atravessou, dueante a noite, o territorio de V ca, e ao
romper d'alva, chegou á torre de Annibal, entre Acholla e Thopsa: ahi
encontrou um navio prompto a partir e nelle se embarcou.
XII.- Abandonando a Af'rica, mais amargurado pela sorle da.
patria, do que pela sua propria, chegou no mesmo dia a Circiua:
varias navios mercantes carregados estavam no porto. Ao desembarcar
a multidão, que fóra logo informaria de sua chegada, affl~1Íu para
veI-o e saudaI-o. Todos o interrogavam: cada qual queria saber o
destino que levava: com a maior erenidade l'espondeu a todos que
se dirigia para Tyro no desempnho de uma mis ão politica; receiando
porém, que alguns desses navios zarpasse ii. noite, e fosse levar a.
qualquer ponto visinho de Carthago a. noticia de seu desembarque em
Circina, imaginou logo um sacrificio religioso, que devia ser seg-uido de
um banquete, que mandou sem demora preparar, conforme permittiam
as circumstancias e a brevidade do tempo; mas, para armar o pavilhão
em que devia celebrar-se o festim. pediu emprestadas ao commandante
dos navios, velas, cordas, bandeiras e remos, ao que de boa vontade
accederam todos, que eram, ao mesmo tempo, convidados para a festa.
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banquete foi lauto e abundante de vinho. Bebeu-se á vontade e á
larga. Como era natural depoi . de uma festa destas, os convivas
adormeceram profundamente, e só despertaram, sol alto, noilia seguinte. Foram-lhes precisas horas para recolherem as peças emprestadas e se prepararem para navegar. Annibal tinha-se feito ao largo.
Deixemos porém, o guerreiro sobre as aguas do Mediterraneo, e
voltemo ,por momentos a Carthago.
O povo como costumava fazer todos os dias, apresentou-se no
vestibulo da casa de Annibal ; quando oube que elle se havia ausentado, correu â. presença do primeiro magistrado da cidade. Alguns
affirmavam que eUe se havia voluntariamente retirado: outros porém,
em muito maior numero, asseguravam que eUe havia sido assassinado
pelos romanos.
As pbysionomias, segundo o partido de cada um, revelam sentimentos diversos.
XIII.- Na au encia do temeroso inimigo expuzeram os embaixa·
dores perante o senado cartbaginez as queixas e a intimação de Roma:
aUegaram que os senadores bem sabiam que si Felippe, rei de Macedonia, havia movido O'uerra aos romanos, tinha sido a. instigações de
Annibal, que agora mesmo manrfara a .A.ntiocho, e destes recebia
emissarios secretos: que o gener,ll africano não descançaria., emquanto
não ateiasse nova guerra na tena ioteira: que os carthaginezes não
deviam deixar impunes essas manobras perigosas para toJos, e que era
dever de honra para o governo carthagioez provar ao povo romano
que el'i\, completamente estranho á inteoç&o e ao facto, e, que não
p~ctua va com Annibal.
A re posta foi a que se devia e peral' de semelhante gente: estavam
dispostos a fazer tudo quanto lhes m'denasse Roma. Os adversarias de
Annibal tripudiaram de contente. conspiração inrame ia se realizar
sob protecção de Roma! Despacharam immediatamente um navio
para per eguil-o e aprisionai-o: declararam-no inimigo publico: condemnal'am-n'o ao exílio: fizeram vender em leilão publico os seus
bens, a sua casa. foi arrasada até os alicerces. Esta é qua i sempre a
sorte daqueUes, que se consagram leal e desintere sadamente ao
serviço da patria! A politica não tem entranhas e a humanidade é
sempre a mesma I Por iguaes provações, mais tarde, pas aram os
Scipiões, em Roma.
Nesse interim chega Annibal a Tyro, onde foi recebido com todas
as honras devidas a um homem de sua nomeada. Depois de demorar-se
alli poucos dias, fez véla para os Estados de Antiocho: ao chegar, soube
que o rei estava ausente, e que seu filho se achava em Daphné, onde

100

ANNIBAL

celebrava testas solemnes : para alli se dit'igiu e foi favoravelmente acolhido. Pouco tempo depois, encontra-se em Epheso com o rei,
ainda irresoluto em declarar guerra aos romano::>. A chegada de
Annihal porem, o decidiu afioal, e tI'atou de preparar-se. O pensa~ento de Annibal era trazer das margens do mar Vermelho a gnerra.
á ltalia.
Depois de ter perm'\necido perto de tres annos na corte de An tiocho
ajudando-o nos preparativos para a futura campanha, gozando já da
maior consideração do rei, do mundo omcial e do povo da SY1'ia,
voltou á Afrba com cinco navios no proposito de excitar ainda os
carthaginezes li guerra, garantindo-lhes que elles teriam no rei da
Syria um poderoso auxilar, pois que já o havia decidido a marchar
sohre a Italia ii feente de suas tropas. O rei não folltará aos
seus compromissos, assegurava a todo: mandou iguaJmente dizer
a seu irmão Magon, que viesse, ter comsigo; este partiu logo de
Carthago j mas apena se soube de sua retirada, o senado pronunciou
logo contra elle as mesmas penas, que contra Anniba!. Reconhecendo
que nada mais tinha que esperar de Carthago, os dous irmãos fizeram-se de vela para a Syria j Magon moneu na viagem: não se sabe
ao certo a causa de tal morte: Annibal voltou para a corte de
Antiocho.
XIV ;-0 odio dos partidarios de Hannon contra o grande exilado
era sempre o mesmo. As denuncias contra os projectos, que elle
procurava executar, chegavam incessantemente a Roma. Emissarios
romanos foram enviados para penetrarem as intenções de Antiocho
e conseguiram mesmo despertar no coração do rei suspeitas contra.
Annibal: este que pouco a pouco, viu-se excluido do conselhos e
deliberações renes, pediu e obteve de Antiocho uma audiencia particular, na qual, depois de ter tirado a limpo a sua lealri:Jde, disse-lhe:
« Eu tinha apenas nove an:10S de edade, quantlo meu pae, então
generit! em chefe elos exercitos carthaginezes, partindo para a Hespanha,
o[ereceu sacrificios a Jupitee. Durante o slcrificio, elle perguntou-me
si queria acompanhaI-o: respondi-lhe que sim, e instei mesmo que me
levasse: levar-te-hei, sim, mas com a condição de satisfazeres a promessa, que vou te exigir: e tomando-me nos braços, levou-me ao altar,
e fez-me jUl'a.r que eu votaria ouio peepetuo aos romano. Até hoje
tenho cumprido com a maior le:tldad o juramento r~ito a meu pae, na
minha infancia, e a minha fidelidade a es~e compromisso de honra é a
mais segura garantia do futueo. Si tendes intenção de fazeI' a.IHança
com os roman03, me parece natural que me occulteis os vossos pensamentos j mas si elevéras vos preparaes para fazer-lhes guerra, agireis
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contra o~ vossos proprios interesses, escolhendo outro chefe, que
não eu. :.
A este episodio nos referimos no principio do nosso trabalho.
O partido de Hannon não se contentou mais com as denuncias e
avisos por meio de cartas parliculal'es. As pa.ix5es politicas não conhecem limites. Char~hago enviou uma embaixada olficial ao senado
romano com a missão especial de explicar-lhe tudo quanto por lá se
sabia dos projectos de AnnibaI.
Além da embaixada cartlmgiueza, avultavam de dia em dia os
boatos Lia gue1'r:1 imminente com o rei da Syria : o senado encarregou
o 1)reto1' Fulvio da defesa das costas de Sicilia, e de prevenir por
escripto ao Seu collega L. Valeria, que se mantive_se alerta porque
era possivel que a frota do rei \;lassasse da Italia para a Sicilia, sendo
necessario que elle fizesse uma leva exteaordioaria de doze mil infantes
e quatrocentos cavallarianos para estar habilitado a fazee face aos
acontecimentos. A chegada a Roma de Attalo, irmão de Eumenes,
atfu'mando que Antiocho tinha atravessado o Helle ponto, e que os
elholios se punham em al'mas para recebei-o, ainda maior .ulto deu
aos boatos; os correios continuavam a chegae annunciaudo a imminencia da guerra. Os romanos começaram a preparar-se, e com a maior
solicitude.
Uma embaixada é mandada ao rei AntiocllO, ii. cuja frente é collocado o vencedor de Annibal : aquelle se encontra com este em Epheso:
é inntil accreseentar que os dou" illustees generaes trataram-se com a
maior cortezia, com mais delicadeza do que entee si costumam guardar
os adversarios politicos ca pelo Brazil.
XV.- Em uma das occasiões, em que se achavam reunidos em
amigavel palestra, depois de haverem tratado de varios assumptos,
occorreu a Scipião perguntar a Annibal qual, na sua opinião, o mais
notavel dos generaes, que a historia mencionava: o gUBere:ro caethaginez, sem hesitar, respondeu-lhe; <~ o primeiro ue todos foi Alexandre
que, com um punhado de soldados, desbaratou exerci tos innumeraveis,
e penetl'ou nessas longinquas regiões, que pareciam inteedictas á
ambição humana: depois de Alexandre, Pyrro, que inventou a arte dos
acampamentos, e ao qual ninguem até hoje excedeu na sciencia das
posições e na tactica militar.» Scipião, ainda instando para que lhe
dissesse qual o terceiro, Annibal reSl)ondeu-lhe serenamente; «Eu.» « ]i;
que didas tu, replicou Scipião, sOlTindo, si me tivesses vencido 1»« Si te
tivesse vencido, eu me collocaria acima de Alexandre, de Pyrro e de
todos os outros. » A alguns esta tirada de Annibal poderá parecer uma
explosão de orgulho, ou de vaidade; porém, não. A grande alma de
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Annibal não alimentava sentimentos taes. Não se podia prestar mais
delicada homenagem ao inimigo, pOI' cujo merito militar eUe experimentava verdadeira estima.
Um dia, em palestra familiar com um dos nossos ~ais importantes
e illustrados homens politicos, fallamos nesse episodio da vida ue
Aunibal, e elle contestou-nos formalmente que essa conversa tives e
tido lagar entre os dous.
Si o leitor quizer verificar que não improvi!lamos neste momento,
bastará recorrer ao summario do livro trinta e cinco de Tito Lívio, ou
à obra - De viris illustribus urbis Romre, vida de P. C. Scipião.
Na primeira encontrarão o tex to: -Pub. Scipio Afl"icanus legatus
ad Antiochum, Ephesi cum Annibale, qui se Antiocho junxerat, collucutus est; tlt, si fieri posset, metum ei, quem ex populo l"OmanO concederat, eximiret. I nter alia, quum qurel"eret quem fuisse m=imum
imperatorem Annibal crederet, l"espondit: illexand?oum ll!lacedonum
regem, quod parva manu innume?"abites exe?"citus fudisset; quodque
ultimas oras, quas visere supra spem humanam esset, perag?"asset.
Qurerenti deinde quem secundum poneret, Pyrrhwm, inquit: cast1"a
metari p?"imum docuisse: ad hoc neminem elegantius loca cepisse,
prresidia disposuisse. Exsequenti quem tertium dicel"et, se,netipsum
dixit. Ridens Scipio «Quidnam tu diceres, si me, inquit, vicisses?»
Tum vero, inquit, me et ante illexandn.lm, et ante Pyrrhum, et ante
omfles alios imperatores esse ».
Na segunda obra é pequena a variante. «Missi sunt Romti legati
ad ilntiochum in quibus erat Scipio, ilfricanus, qui cum Annibale colluc!Uus, quresivit, quem fuisse maximum imperatorem crederet. Respondit Annibal Alexandrum, Macedonllm regem, maa;imwn sibi videri,
quod parva manu innume?'abiles exercitlls fudisset. Inten"oganti deinde
quem secundum poneret: Pyrrhum, quod primus castra metari docuit,
nemoque illo elegantius loca cepit, et prcesidia disposuit. Sciscitanti
demum quem tertium duceret, semetipsum dixit. Tum ?"idens Scipio,
quidnam, inquit, igitur tu diceres, si me vicissesJ «Me ve?'o, respondit
Annibal, et ante Alexandrum et ante Pyrrhum, et ante alios omnes
possuíssem» .

E' azada a occasião para referir outro episodio entre Antiocho e
ADnibal, em que este dá ao rei uma espirituosa e picante resposta.
Antiocho ordena uma grande revista das tropas, com que se preparava
para fazer a guerra aos romanos. Annibal se achava pres Dte e via
manobrar os soldados, ricamente fardados e equipados, brilhantes peloS
ornamentos de ouro e prata, que em si traziam. Os carros armados de
reluzentes foices, os elephantes com as suas torres de guerra, os cavaI·
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larianos com seus riquissimos arnezes e magnificos co11ares de ouro', e
elmos de reluzente prata de filaram diante do guerreiro africano.
Antiocho, orgulhoso do seu numeroso exercito e do a pecto obeebo dos
soluados, .voltou-se para Annibal, e perguntou-lhe: «que te parece
tudo isto ~ acreditas agora que estou em condiÇÕes de emprehender a
guerra, e que isto, que vês, seja sufficiente para os romanos1 » Annibal,
querendo de modo tlelicado fazer sentir ao rei a pouca confiança, que
lhe ia pirava es e exercito, tão sumptuosam"nte armado e equipado,
responl1eu-Ihe: «Sim, sim, eu ceeio devéras que tudo i so será sufficiente para os ramano , bem que elle sejam os mais avido do homens.»
ão se pode negar a finura attica da raspo ta. O rei queria apenas
fa11ar do numero e da valentia de eu exercito comparado com o dos
romanos. Annibal responl1ia, como i se trata e dos despojos, que elle
ia oiferecer ao inimigo.
o livro quinto, cap. quinto, das-Noites Atticas-de Aula Gellio
encontra-se a narração deste facto.
XVI.- Travada a guerra, Annibal jamais abandonou o rei,
que si foi doeU ao seus con elho declarando-se inimigo do' romanos,
não o foi todavia aos seus planos de campanha. porque Annibal sempre
entendeu que a acção deveria dar- e no solo italiano, e não na Thermopyla . Encarregado de conduzir da Syria para a Asia alguns navios
da frota real, na aguas de Pampbilia, bateu a e quadea rbodiense,
apezar da desproporção da força . Muito" dos eus foram esmagados
pelo numero; mas do lado, em que elle combateu, a vantagem foi
deci iva.
ão nos cabe a tarefa de hi toriar a phases de sa guerra, que
terminou pela derrota de Antiocbo, que nem sempre foi correcto com o
grande Cc'1.pilão, o qual, por i o me mo, receiou que, continuando na
Syria, não vies'e a er entregue aos romanos.
Da Syria passou elle para a ilha de Creta na pal'te habitada pelos
gortynio, contando ahi re olver obre o ponto, para onde devia
retirar- e. Affirma Cornetio, que elle trazia com igo ornmas consideraveis, e e:sta. noticia e e"palhou logo entre os creten e , cuj t avidez
Aanibal bem conhecia e por i so mesmo comprehendeu que entre elles
suas rir]uezas não tinham garantia . A tuto empre, im ginou, e paz
em pratica o se"'uinte expediente: arranjou grandes va os de argila;
encheu-o de chumbo ma.s cobriu a superJicie de ouro e prata. Reuniu
as pe 'oas mais impor~antes da cidade, e no meio deltas, fez conduzir
esses va o ao templo de Diana, a quem, dizia elle, ia confiar a guarda,
de ua fortuna: o dinheiro porém, tinha ficado e condido em estatuas
oucas de bronze, que comsigo ti'azia, e as qua.es deixou negligente-
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mente no vestibulo da casa, que occup,wa. Durante o tempo, em que
os gortynios guardavam com a maior sollicitude o templo, em que
suppunham achar-se encerrado o thesouro, talvez menos com intenção
de preservaI-o do. ladrõe'> tlo que de se apos"arem delle, Annibal
conseguiu embarcar-se levando com igo tudo qua.nto tinha de precioso,
e procurou a corte de Prusias, rei da Bythinia, oude se conservou até
o fim de sua vida.
Tendo-se posto em contacto com o principe, e fiel sempre ao seu
,juramento, não cessava de illstigal-o a declarar-53 inimigo dos romanos,
mas o rei por si só não dispunha dos recursos indispensaveis para
abrir lucta com a republica romana, enlão restaurada de suas passadas
derrotas e victorio~a por toda a parte. Annibal cogitava sempre de
Jazel-o contrahir alliança com outros reis e nações bellicosas, de
modo a habilital-o a mover uma guerra seria. ao povo romano.
XVII. - Prusias se achava então em guerra com Eumenes,
rei de Pergamo, alliado dedicadissimo da causa romana,o que favorecia
os cal cu los do Carthaginez: a guerra se fazia por ma!' e por terra, e a
protecção romana dava incontestavel superioridade a Eumenes. Annibal, habituado a Juctas continuas, não podia conservar-se inactivo, e
poz os seus serviços á disposição de Pt'usias, ao qual convenceu que,
antes de tudo, era miste!' fazer desapparecer Eumenes.
O concurso de um homem daquella ordem foi acceito com jubilo.
Dentro em pouco devia ter logar um combate naval, cuja direcção foi
entregue ao abalisado capitão. A esquadl'a de Prusias era porém
muito menor. Como supprir á eSSa desproporção de forças? Eis o
estratagema, de que lançou mão Annibal. Ordenou que se apanhasse
a maior porção possivel de cobras venenosas, de que abundavam essas
paragens, e que essas fossem encerri\das em frageis vasos de bal'ro.
No dia do combate reuniu os officiaes e deu-lhes oedem de correrem
todos sobre o na.vio em que se achava Ellmenes, e mostrando-lhes os
vasos, que continham as serpentes, disse-lhes: « o resto da esquadra inimiga, desde que lhe atirarmos a bordo es es repUs, não cuidará de outra
.cousa, sinão de defender-se deltes: quanto ao navio real, eu me encarrego de fazeI-o conhecido de todos vó", e gara.nto-vos que esplendida.
recompensa recebera aquelle, que me trouxer o rei de Pergamo, vivo
ou morto. )
Logo depois as esquadras collocam-3e em linha de batalha. Annibal
para designar aos seus o navio real, f,Lz seguir em uma. canoa para
bordo delie um mensageiro, que levava nas mãos um caduceu. Este ao
a.proximar-se, mostra uma clrta e diz que é mandado paea fallar ao
rei: immBdiatamente é conduzido a presenca de Eumenes, que julgou se
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tratava de propostas de paz. O mensageiro apenas ent)'egou a carta,
retirou-se logo. O rei abre-a, e encontra somente zombarias sobre a
sua pessoa. Causou-lhe surpreza e desconfiança este incidente; mas, nem
por isto deixou de traval' o comb:tte.
Os byt11inios, segundo as instrucções recebidas, cabem todos sobre
o .navio do rei inimigo, que foge e vae metteI'-se no meio da esquadrilha
de reserva, que se achava ao pé da praia: sem este expediente, com
certeza não teria escapado. Os outros navios, porém, apertavam os
de Prusias e de Annibal. De repente vêem que em vez de armas de
arremesso, são lhes lançados vasos de barro, que se despedaçavam,
apenas cabiam no couvez. Essa manobra, cujo alcance não comprehenderam no primeiro momento, causou-lhes até riso; eis sinão
quando vêem-se cercados de serpentes, cujo poderoso veneno conbe~iam.
ão se pode fazer idéa da confusão, desordem e terror, que se espalharam por toda a parte com este incidente. Vendo o convez alastrado
de cobras, cheios de espanto, não souberam mais o que deviam fazer,
si face ao inimigo, ou livrarem-se dos reptis. A debandada foi geral,
cada qual virou de bordo e procurou refugiar-se no porto.
Por este meio austucioso, a victoria perlenceu á esqua1ra de
Pru ias.
XVIII.- Decorreram tempos: o partido de Hannon desassombrado do adversario, 11a t~ntos annos exilado, tinba descanç1do de suas
intrigas. Em Roma mesmo ninguem mais se preoccupava do velbo
guerreiro, já então alquebrado pela idade e pelo infortunio; mas adio
velho não cança.
Um dia pois, em que os embaixadores de Prusias, que enlão se
achavam em Roma, ceiavam em casa de Lucia Quinto Flaminio, personagem con ular, que g-osava da maior con ideração e influencia politica
no senado, succedeu que por acaso se "faltasse em Anuibal. e um desses
embaixadores, sem pensunento re ervado, garantisse que elte eslava
nos estados do rei de Bytbinia. Flaminio fiugiu não ligaI' imporlancia
á declaração desse emissario. mas, no dia seguinte fez do facto uma
questão de estado, pintou as cousas de tal fórma, que a m::lioria dos
senadores mostrou-se persuadida de que não haveria tranquiltidade p:lra
a republica, emquanto Annibal vivesse.
Em cousequencia resolveu-se fosse enviada a Prusias uma deputação, ela qual fazia parte o mesmo Flaminio, com a missão especial de exigir do rei a entrega de Annib:ll. o mais cruel inimigo do
povo romano.
Flaminio, á testa de seus companheil'os, partiu para desempenhar a
nobilissima tarefa, de que por provocação propI'ia tinba. sido enca.r-
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regado. Chegados á capital da Bythinia e recebidos em audiencia pelo
rei, foi ainda elle que se encarregou do papel principal: foi elle
quem exprimiu-se de modo amargo e ameaça.dor contra o procedimento do principe, que permittia que em seu" estacl se conserva e um
homem, que tanto mal tinha feito a Roma, e que a.tá s havia env Lvido
na guerra contra Eumenes, alliado dedicadi:;simo da republica, e isto
depois de ter sublevado Carthago e a Syria contra o povo romano,
o qual exigia naquelle momento, por intermedio delte e de 'eus collegas, a en trega immediata do Carthaginez, de cuja sorte só a elie
competia decidir.
Prusias, fraco, pusiUanime, aterrado por essas paLavra, e talvez
(quem sabe~) desejo o de ver-se livre de um hospede daqnelia. orllem,
respondeu-lhes apenas « que não o obriga sem a violal' a lei da hospitalidade: que elle não opporia o menor ob taculo aos embaix:auores:
que si elies pudessem, se apossas em da pessoa de Annibal, cujo retiro
não era difficil de saber-se! ».
Annibal occupava uma casa forte, que Prusia: lhe lmvia concedido.
Sempre desconfiado de que os romanos não deixariam de p r eguil-o
por todos os modos, e contando que a cousa acaba se as im mesmo,
eUe tinha preparado essa casa de modo que no momento do perigo
tivesse sempre por onde escapar: eUa tinha ete sabida, e algumas
destas secretas.
XIX.- A chegada de Flaminio o tinha posto de sobreaviso. Elle
adivinhou logo o fim da embaixada, que previa lhe seria fatal. Logo
depois da conferencia com o rei, os embaixadores ~omano , a frente de
gente armada, cercaram a sua casa, e ordenaram que eUa fosse levada
de as alto. Um escravo fiel foi immediatamente prevenil-o do que se
estava pass~ndo. Annibal, imperturbavel, ordena-lhe que vá verificar
si todas as sabidas estão tomadas, e toda as portas guarnecidas de
gente. Depois de aLguns momentos voLta o escravo, garantindo-lhe
que todas as sabidas estão guardadas. Annibal reconheceu que sua
hora final havi[1, soado. Vivo em poder dos romano, isso nunca, havia
eUe jurado aos deuses e a si proprio, e por isto mesmo trazia
sempre comsigo um veneno de prompto e rapido etreito. Sereno e
calmo, referem os historiadores, que deante das poucas pessoa, que
com eUe se achavam naquelle momento, pronunciou as seguintes
palavras:
« Ja que o povo romano não tem a paciencia indispensavel para
esperar a morte de um velho, li vremoL-o de suas longas e cl'ueis inquietações. Flaminio não sera honrado nem appLauúido por uma victoria obtida contra um inimigo desarmado e trahido! Um facto como este,
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que vêdes, basta para vos demonstrar como estão degenerados os costumes e os caracteres de Roma. Os romanos dos primeiros tempos,
ameaçados por Pyrrho, com as armas nas mãos, postado á sua frente
com o seu exercito, mandaram prevenir ao seu temeroso inimigo, que
se acautelasse contra o veneno: os de agora enviam, em embaixada a
Prusias um consular para obrigal-o a entregar o hospede, que se confiara na sua real palavra. »
E absorveu a droga venenosa, cujo e:ffeito, como contava, foi
rapido I Quando os romanos penetraram no interior da ca a jã. encontraram inanimado o corpo do inimitavel guerreiro. Tal foi o fim do
grande homem, que durante tantos annos fizera empal1ide~er de medo
os mais habeis e bravos chefes de Roma, e estremecer até os alicerces
a poderosa republica. Annibal morreu com setenta e dous anno , segundo uns, com setenta, segundo outro', e ha ainda historiadores, que
afllrmam que com sessenta e quatro.
No mesmo anno morria em Roma cipião - o Africano, o vencedor
de Zama.
« O espectaculo de um homem de bem, que lucta contra a adversidade, escreveu Plutarcho, sem jamai se deixar abatei', é uma lição
mais bella e mais uti! do que o acto daquelle que se e qui va do
combate por um esforço violento na verdade, mas que dura pouco, e
que póde passar por uma verdadeira fuga. »
Condemnamos in limine o suicidio, como recurso aos males
humanos. AfIlrmamos convictos que é o maior crime que o ser
pensante póde praticar contra a Divindade; mas, si um tal acto de
desespero póde alguma vez ser justificado, o suicidio de Annibal talvez
na historia inteira seja o unico que se acha nestas condições. Até no
modo de desapparecer da face da terra o Carthaginez foi granue.
Praz-nos transcrever ne te trebalho o juizo emittido pele general
Pepe sobre as qualidades militares e politicas de Annlbal: «O haróe
carthaginez é de tal sorte grande, novo e variado em suas emprezils,
que a nenhum outro se assemelha. Abandonado por seu concidadãos
ao seu proprio genio, el1e soube crear um exercito composto de povo
os mais diversos e submettel-os todos á ordem e á disciplina, dandolhes apenas por patria as tendas dos acampamentos. As delicias de
Capua não passam de uma calumnia vulgar. Si elle não ubjugou
Roma, foi porque Roma achou- e defendida por tudo quanto do vil'ludes
civicas e militares se pôde conceber. Jamais foi elle tão ublime como
nas vesperas da batalha de Zama. essa emergencia eus immortaes
tropheus não o o.ffuscaram nem o cegaram sobre a mudança de sua
fortuna, e o amor da patria ensinou-lhe a não desdenhar de implorar-
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de seus inimigos tantas vezes vencidos a paz, que eUe julg-ava indis.pensa,vel ao intel'esse do Estado. »
Justino - o Abreviado)' - diz; <t além de tudo, passa por certo que
Allnibal, quel' qua,ndo Culminava e fazia. tremer a Italia, quer de volta
a Carthago, quando governou essa republica, jamais tomou suas
refeições sentado, e nunca bebeu mais de um sesteil'o (medida antiga
para liquido) de vinho: soube guardar sempre entre os numerosos
escravos que possuia uma continencia tal, que ninguem julgaria
passivei entre os afl';canos; tal foi a ua moderaçã.o que, commandando
.exercitas eompostos de tl'opas de nações di versas, seus soldados nunca
attentaram contra a sua viela, e nem m smo cogitaram jamais em
.trabil-o, posto que seus inimigos muitas vezes tentassem seeluzil-os.»
TranscL'evamos agoL'a o que eliz A. Tbiers no ullimo livro de sua
.notavel Histo)'ia do consulado e do impei-io. O bi torladoL', ac..'tballllo de
apL'eciaL' Alexandre :".Iagno e seus feito, continua nos seguintes termos:
«Ao lado dessa vida, ao mesmo tempo tão cheia e tão vasia, eis aqui a
vida mais vasta, mais seria e a mais enel'gica que tem havido: é a de
Annibal. Este mortal, a quem Deus dispensou todos os dons da intelligencia e elo caracter, e o mais proprio que jamais exisLiu para as
'"randes em prezas, provinha de uma familia de velhos capitlies, que
todos tinbam mOL'rido com as armas nas mãos defendendo Cltrthago.
Sua alma era uma especie de metal forjado no cadinho aL'dente do
.(ldios que em torno de si Roma excitava. Aos nove annos Annibal
deixa Carlhago em companhia de seu pae e vae para onde iam os seus
viver e morrer combatendo contra os romanos. Seus brincos limitam-se
sômente a guerra. Creança, adormece nos campos de batalha, adquire
11m ~orpo insensivel a dor e uma alma inaccessivel ao medo, um
espirita que vê mais claro no tumulto dos combates LIa que os outros
-em pleno repouso. Mortos seu pae e seu cunhado, ambos com a armas
na mão, o exercito carthaginez o exige por chefe, apenas com vinte e
dous annos, e o impõe por assim dizer ao senado, sempre cioso da
,gloriosa familia d03 Barcas. Tomando o commantlo clesse exercito, eUe
. (l modela a sua imagem, isto é, inspira-lhe cOL'agem, enche·o de audaoia,
firmeza e sobretudo de adio con tra os romanos: arrasta-o atrav:s da
Europa, pois que o centro da Africa era desconhecido, como o é até
hoje; ousa franquear os Pyriueos, depois os Alpes, e com oitenta mil
nomens, cujo terço perde nessa tL'ave ia extl'aordinaria, dirigido pelo
profundo pensamento d3 que é em Roma mesmo que deve combater
Roma, vem sublevaI' contra elIa seus subditos italianos, ainda mal domados: cahe sobre os genel'.les romanos, obriga-os a abandonar o campo e,
excitando a beavura de um e a vaidade do outro, os esmaga successiva-
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mente, e tl'iumplmria de todos si não encontrasse emfim em Fabio
Maximo um ad versario digno de si; Fabio quer que se opponba a esse
gigante, não batalhus, nas quaes elle é invencivel, mas a verdadeira
virtude dos romanos - a pel'severança. Annibal, percebendo que se'
engana conhndo com os ganlezes, ardentes e fogosos, mas inconstantes, como todos os barbaros, entindo que Roma é iuexpugnavel,
vae ao meio-dia la ltaJia, onde havia uma rica ci vili,ação, con isti3do
em cidades, todas eUas govemadas á imagem de Roma, isto é, por
senados, que o povo fiscalis:tva e dos quaes se mostrava cioso. Por toda;
pa.rte abate o partido ari tocratico, posto que elle mesmo [o se um
aristocrata: dá o poder ao p,trtido democrata, faz de Capua o centro
de seu imperio, e não adormece, como se diz, na delicias, q.ue aliásnem s:lbe sabor3rtr; mas dá repouso ao seu exercito e refal-o, já
extenuado llelas privações, e para esse exercito sómente ajunta e
accumula as riquezas do paiz, e abandonado de sua nação cobarde~
cha.mando em seu soccorl'O o mundo inteiro, estendendo a guerra á
GreciD. e li. Asia, destroe sem ces ar as forças con tra elle en vio.das,
mantem-se doze a.nnos em sua conquista, a ponto de con iderarem oS'
romanos a sua permanencia na ltalia como um ma.l irremediavel ;
chega, porém, o dia em que, a seu turno, levam o;; romanos a guerra
ás muralhas de Carthago: Aunibal é chamado, lucta, com um exercitoexhausto, contra o exerci to romano reconsti tuido, e sua fortuna, já
antiga, é vencida por uma fortuna nascente, a de Scipião, egundo a
successão ordinaria das cousas humanas. Entrando na patl'ia, trabalha
sem descanço para refOI'mal-a e tOI'nal-a capaz de recomeçar a lucta,
contra os 1'omanos. Deuunciado por aquelles, cujos abusos atacava,
foge para o Ol'iente, esforça-se em despertar Antiocho de sua fl'aqueza;ahi é per;;eguido pelo odio de Roma e, quando não póde mais luctar,
envenena-se e morre, ultimo de sua beroica familia, como morreram
todos os outros, que succumbiram nessa santa cruzada de resistencia ádominação estrangeira. Contemplando esse mortal admiravel, dotado
de todos os gerrios, de todas as cOl'agens, procura-se debalde uma
fraqueza ao meno', sem jamais encontrai-a. Procul'a-_e-lhe de~cobril'
Umlt paixão pessoal- os prazeres, o luxo, a ambição - e não seencontra sinão um só - o odio dos inimigos de seu paiz. O romanoTito Livio o accusa de avareza e cl'ueldade: Annibal com e.1Teitoaccumulou consideraveis riquezas, ma
em nunca dellas gosar, e
empregou-as todas em pagar seu exercito, que, composto de soldado&
estipendiados, foi o unico exercito mercenario que jamais se revoltou,
contido apenas pelo genio do chefe e pela sabia distribuição que eUe
saiJia filzer dos fructos da victoria: é verdade que elle enviou ac
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Cartbago alqueires de anneis dos cavalb~iros romanos, immolados pela
espada carthagineza, mas ninguem cita um só acto seu de bat'baridade
no campo de batalba. As censuras do historiador romano são, pois,
elogios, e o que a posteridade tem dito, e as mais remotas geraÇÕes
repetirão, é que elle o:tIereceu ao mundo o mais nobre do' espectaculos
que podem dar homens - o do genio i ento de todo o egoi mo, e que
s6 teve uma paixão - o patriotismo - do qual foi o martyr glorioso. :t
XX.- Com o que temos e cripto julgamos ter habilitatio os
nos os leitores a formarem por si me mos juizo seguro sobre as qualidades pessoaes, politicas e militares do general africano: cada um póde
fazer com segurança a comparação entre Alexandre e Cesar, dando a
cad,1 um desses tres grandes capitães da antiguidade o logar que
merecem na historia.
Sobre o anno de sua morte ha manifesta divergencia entre os
historiadol'es. Em suas Mem01'ias, Attico atrirma que foi sob o consulado
de M. C. l\1arcello e Q. Fabio Labeão: Sulpicio diz que sob o consulado
de C. Cethego e Bebio Tamphilo, e Polybio, cuja opinião adoptamos, sob
os consule' L. Emitio Paulo e Cn. Bebio Tamphilo. Este ponto actualmente não parece de importancia.
No meio dos trabalhos e fadigas, em que consumiu a existencia,
preoccupado sempre da politica e da guerra, Aunibal teve todavia
tempo para consagrar-se ás lettras: aos nossos dias não chegaram os
seu escriptos, mas Cornelio atrirma que, em seu tempo, havia em
Roma muitas obras de Aonibal, escriptas em grego, especificando a
Historia da campanha de an. Manlio Vulson, na Asia, historia que elle
dedicou aos rhodios. Segunrlo o mesmo historiador, Sileno e osilo, de
E parta, que lhe eosinou o grego, o acompanharam sempre emquanto
isso lh foi pos ivel.
Muito classificam-nos de espirito fraco, porque somos providenciali ta. Com elfeito, em todos os gt'andes factos da bumanidade, em
sua a piração con tante p lra o progresso, julgamos descobrir a intervenção do 'upremo Creador dos Illundos.
Annibal é um exemplo. Homem publico completo, graças ás suas
grandes qualiLlades, por longos annos conseguiu vencer o obstaculos
que se antepunham aos seus projectos. Até onde pMe chegar a força
do homem, chegou elle. Porque cahiu? Porque não conseguiu firmar o
dominio carthaginez sobre a terra, e antes foi a causa, o germen da
futura destruição de sua patria pelo segundo Africano ~
Ninguem lucta contra o deslino, que não caia afinal. A lucta de
Roma e Carthago não foi simplesmente a lucta de dous povos poderosos
e aguerridos: foi a lucta de duas civilisações.
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Para o bem da humanidarle estava. escripto que a civilisação
phenicia desapparece se da face da terra·, Roma esmagou Carthago,
porque foi o instrumento das vistas elevadas e beneficas da Providencia.
A gente sente pezar de ver um homem da ordem de Annibn.l cahir
assim, quando eus talentos, na época em que viveu, davam-lhe, por
assim dizer, o direito de dirigir o mundo; mas o philosopho regosija-se
porque, si o heróe não cahisse, outra seria hoje a face da terra.
- Si o homem, tran figurado pelo christianismo, póde olhal' confiadamente para o céo e para eUe appellar das injustiças da terra, ás
quaes se prendem sempre as faltas, os erros e crimes que de longe
veem, tudo nos impõe o dever de tirar das proprias cata trophes o
ensinamento luminoso que elIas espalham como contribuição para
o bem.
Cahem fatalmente os que, devem cahir, no caminhar do tempo,
para o progresso e felicidade da collectividade humana. Do proprio
sacl'ificio do Homem-Deus irrompem fulgurações que de lumbram.
Annibal foi um homem-principio - grande, exemplificador, a som·
bro o, na sua época. As idéas, pOl'ém, e a civilisação que elle incarnava
não podiam viver, porque não tinham raizes nos sentimentos generosos
e grandes da alma humana, quando impellidos e vivificados pela
liberdade.
Hontem, como hoje, agora, como amanhã, nenhum e pirito superior
con eguirá atravessar os seculos e viver cercado do respeiLo e da
estima dos homens, si não procurar desprend'lr-se, quanto pos ivel,
dos interesses sordidos da terra, e tomar, como phanal, a verdade, na
plenitude de suas manifestações.
Com os que lhe consagram as força de seu genio estará sempre e
sempre a protecção de Deus.
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CAIO JULIO CESAR
o

OONQUISTADOR DAS GALLIAS
E DIOTADOR

I . - Abundi\ntes sã<> as fontes de estudo sobre Cesar, sem contestação o maior vulto politico e guerreiro, que produziu a antiga Roma:
sua histori-t pois póde ser es ,riph em traços largos.
Caio Juli Ce ar, geralm nte conhecido por - Cesar - descendia
de uma das mais nobre" f,tmilia de Roma. Póde-se avaliar a
importancia, que o~ rom'lUOS ligaram á geneolagia das familias
pelo discurso de Cesar nos funeraes de sua tia Julia. « Por sua
mãe, miuha tia descendia de reis: por seu pae, dos deuses immortaes j
porque ele Anca Marcia d scendiam os reis Marcios, cujo nome
teve sua mfie : de Venus ue.'lceudem os Julios, cuja raça é a nosaa.
Vê- e assim r unidas, em nossa fi\'milia, a magestade do reis, que são
os mais poderosos dos homens, .e a santidade dos deuses, que são
senhores dos reis.:l> Sua· alta Ilobresa não o fazia esquecer todavia que
era filho de Amelia e sobrinbo de Mario, e dabi as suas ligações com
o p1l'tido popuhr, de que, mais tlrde e tão habilmente soube aproveitar-se.
Cesar na ceu em Roma, cem annos antes de Chri to, a doze de julho:
seus paes foram Caio Julio Cesar, p tricio, o qual morreu repentinamente em Pisa, dezesai annos depois, e Aurelia, pertencente a uma
familia r1istincta, mas de origem plebéa. Comquanto faltem informações
sobre sua jnfancia, póde·se comtu o alfirmar que a sua educação foi
esmerada: falava o grego com a mesma facilidade, que o latim, e logD
que appJ.receu em publico, tornou-se saliente.
I[.- As funcções religiosas, entre os romanos, tinham grande
importancia. Aos dezesete aunos já elle exercia o cargo de sacerdote do
Jupiter por nomeação de Mario. Entre as luctas sangrentas deste e de
Sylla passou elle a sua inran~ia: dotado de uma iutelligencia previ/eI!
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giada, ponde bem apreciar até onde chegam as paixões parlidarias e
como são faceis de serem exploradas. Nos primeiros actos de sua vida
Cesar revelou logo a ambição que o devorava.
Cossucia, sua noiva desde a infancia, era formo.5'l. e riquissima ;
mas filha de um simples c~w.tlleiro sem inlJuencia politira. Este casamento trar-lhe-hia apenas dinheiro, e o dinheiro para elle era meio, e
não fim. O mancebo, sem o menor escrupulo, rompeu esse compromisso
pam c1esposal' Cornelia, filha de Cinna, que gosava em Roma da maior
importancia e quejá havia sido consul quatro vezes. Desse consorcio
teve uma. filha, de nome Julia, da qual, mais tarde, se serviu para as
suas combinações poli licas.
Cesar era de aI ta estatura, e hem proporcionado, ai vo, olhos negros,
fl'onte larga, nariz grego e grande, rosto arredondado, em sua mocidade ao menos, labias grossos e uen tes aivos, mãos e pés pequenos. sua
voz era sonora e vibrante: atr.tvel pi1ra com todos, havia toduvia em
suas maneiras um ar de dignidade, que revelava o homem talhado
pal'a o commando. Vestia-se e penteava-se com apurada elegancia e
costumava coçar a cabeça com a ponta do dedo para não desarranjar
o seu penteiado. Sua toga era ordinariamente guarnecida ele um laliclava com largas franjas de purpura, que lhe chegavam ás mãos: usava
sempre de um cinto negligentemente apertado. Gostava muito dos
quadros, estatuas e joias e trazia sempre no dedo um annel, em que se
via gravada a imagem de Venus, symbolo de sua alta prosapia:
«reunia a elegancia das formas, que seduz, á energia do caracter, que
commanda. 'ii na pllrase de Na.poleão .UI.
I I I . - Quando Sylla se apoderou do poder supremo, tinha elle
dezoito annos; mas em Roma já falava-se muito em seu nome, na
atrabilidade de seu trato, que, si seduzia os homens, ainda mais sAuzia
as mulheres.
Sylla, espirita superior, via com pezar esse mancebo, que assim
começava a distinguir-se, ligado aos seus adversarios. Avaliando e bem
quanto aproveitar-lhe-hia e ao seu partido tel-o ao seu lado, tentou
levai-o a repudiar Cornelia, otrerecendo-Ihe a mão de sua filha. Que
motivo impelliria o uictador a querer admittir em sua familia o sobrinho de Mario, senão o reconhecimento do gl'ande talento e das
eminentes qualidades politicas, que desabrochavam nelle ~ Cesar, por"m
resistiu com a maior firmeza a todas as seducções do dictador, á cuja
omnipotente vontade alias todos se curvavam. Sylla resenliu-se vivamente dessa reCUS:l·. O joven patricia, posto que soubesse até onde
costumavam chegar taes resen lime otos, nem por isto intimidou-se, e
apres';ln.tou-se candidato ao sacerdocio. O dictadol', que não perseguia
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:IS nullida :les, hostilisou abertamente a candidatura de Cesar, que
nal1fragou. Desde que não conseguira fazer deUe um amigo e correUgionario, considerou-o inimigo e adversaria, e de tal quilate, que era
preciso esmagal-o logo. Cesal' foi demittido do lagar, que occupava,
privado dos bens de sua mulher e da herança paterna, e seu nome
:figurou nas taboas de proscripção. 03 beleguins do dictador andavamlhe na pista, e elIe, enfermo, via-se obrigado a não dormir duas DOutes
suceessivas na mesma casa. Uma vez, em que fazia uma dessas mil·
danças, teve de transportar-se em liteira, porque seus incommodos se
llaviam aggravado: nesta occasião foi sorprehendido pelo centurião
Cornelio, um dos agentes de Sylla. Para consentir em sua evasão, o
centurião exigiu-lhe a somma de dous talentos (mais de tres contos de
J'éis de nossa moeda).
IV.-Cesar podia ter evitado todos esses riscos e perigos, e chega.
ria facilmente às mais elevadas posições tornando-se genro de Sylla; o
moço, porém, não era um ambicioso vulgar, como a maioria dos homens.
Sentia. como Alexandre, sêde de mando, mas do mando supremo. Com
o dictador e os nobres, teria de ser dirigido e a sua idéa predominante
era dirigir tudo e só. O partido da nobreza nutria preconceitos e interesses, a que elle seria forçado a subordinar-se, e elIe cogitava em uma
Roma.nova, muito diversa da existente. Cesar sonhava já em ser o
senhor e o dominador do mundo então, conhecido, como o revelou,
depois, naquelIas celebres palavras, que, atravessando os seculos,
ebegaram até nós, e que vemos tantas vezes repetidas pelos pigmêus
da actualitlade. «Prefiro ser o primeiro na ultima aldeia romana a ser
o segundo em Roma».
Proscripto, a melhor gente de Roma se interessou por elIe. Sylla
Tiu-se sitiado por muitos, que solicitavam o perdão do joven patricia.
Por muito tempo resistiu; mas afinal teve de ceder ás supplicas das
Vestaes, de Mamerco Emilio e Aurelio CoHa, seus parentes. amigos e
eorreligionarios; cedeu porém com visivel repugnancia e dizendo-lhes:
c Pois bem; já que o exigis, pel'doar-lhe-hei; mas ficae certos de que
esse moço, por cuja vida tanto vos interessaes hoje, um dia aniquHará
o partido da nobresa, que juntos temos defendido e sustentado. Eu
prevejo nelle muitos Marias.» Sylla advinhava o. homem, que se
occoltava nesse rapaz, de Ci'lto frouxo, de cabellos tão artística e cuidadosamente penteiados, o que levava Cicero a não suppol-o capaz de
destruir a Republica.
V.- Cesar, além de não encontrar em Roma garantias para a sua
pessoa, comprehendeu que, naquella epocha, ser-lhe-hia impossivel
:romper as malhas estreitas da rede, que o apertava; partiu, pois, paro.
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a Asia, onde, sob a direcção do pretor Thermu iniciou a vida militar,
distinguindo-se logo na tomada de Milhylene de modo a merecer uma
corÔa civica. Serviu ainda na Cilicia ás ordens de Servilio Isaurico,
seguindo depois para a cÔl'te de Nicomedes, rei da Bithynia, onde per·
maneceu algum tempo. Suetonio porém affirma que eUe serviu na
Cilieia, depois de ter estado na Bithynia. Suas relações com Nicomede, segundo a maioria dos escriptores, foram de natureza tal, que
produziram escan 10110 em Roma, e no correr ue sua viua, mesmo depois
de ser o senhor absoluto elo Estado, serviam de thema aos epigrammas
de seus adversarias e ás mais violentas aggressões de seus inimigos
pes oaes. O historiaLlor, acima citad , accrescenta que ~ a circumstancia
de voltar e11e, logo depois, parn. a companhia de i omedes, sob o
pretexto de saldar uma divida, contrahida. com certo liberto, concorreu
muito para que fossem tidos por verdadeiros os boatos, que em Roma
corriam sobre as suas relaçõe com Nicomedes.»
Cesar, receben o a noticia da morte de Syl1a e c~lculando que o
desapparecimento do dieta ~or traria infallivelmente alteração pl'ofunda
nos negocios politicos tratou logo de regressar á capital, que Lepido
com eifeito tentou agitar; mas os movimentos apaziguaram-se em
breve. Apezar de convidado, eUe recusou o seu apoio aos planos de Lepido, não só porque não confiava no seu caracter, como ainda porque
não lhe pareceu azada a occasião.
VI.- Em Roma, tI'es eram geralmente os meios de galgar o
poder:- a gloria militar, a eloquencia e a corrupção pecuniaria. A
Cesar não repugnava empregaI-os alternativamente, ou touos ao mesmo
tempo, si preciso fos e para chegar ao e copo, que mirava. A ordem,
ao menos em apparencia, parecirt restabelecida. O mancebo atirou- e a
tribuna judiciaria e politica. O povo em geral, e as outras classes
applaudiam sempre os moço::; que ousavam a:trrontar os homens politicos, altamente collocados. Cesar accusou Cn. Caio Dola6eUa, personagem consular, intimo de Sylla, de mal versações em seu governo da
Macedonia. Não lhe faltaram testemunhas, que apoiassem a accusação ;
mas a importancia do accusado poude mais do que tudo: Dolabel1a foi
absolvido. Accusou depois, e pelo mesmo crime, M. Lucullo e C. Antonio
Hybridas. Hybridas, sentindo-se fulminado pela palavra mascula do
accusador, lançou mão do reCUl'ilO extremo de um appeUo ao povo.
Sua eloquencia engrandecia-lhe o nome e o prestigio em Roma; mas
creava-Ihe tambem invejosos e inimigos crneis: deante dos perigos
dessa situação, elle viu-se obrigado a deixar a cidade mais uma vez.
Conhecendo o valor do tempo, e no intuito de aproveital-o, dirigiu-se a
Rhodes, afim de aperfeiçoar-se ne arte oratoria com as lições de Apol-
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lonio Molão, que fora mestre de Cicero, e que gosava então lla mais
elevada reputação.
VII.- Por esse tempo, os piratas infe tavam os mares e de
modo tão aITrontoso e terrivel, qne a Republica teve de empregar
contra elles medidas excepcionaes e extraol~dinarias. Na trave sia, o
navio, em que ia Cesar, foi capturaclo, na altura da ilha Pharmacusa.
(Fermaco). Os piratas exigiram-lhe vinte talentos pelo seu re gate.
<t VlOte sómente? perguntou-lhes com ar risonho j bem se vê que
ignoraes a qualidade do pri ioneiro, que fizestes: dar-vos-hei cincoenta j
mas, depoi, assoguro-vos, crucificar-vos-hei todos.» Os bandidos
riram-se de a ameaça, feita em tom jovial e alegre, convencitIos de
que eHa jamais passaria de palavras vans.
O prisioneiro despachou immediatamente os de sua comitiva para
irem obter a quantia promettida, conser'vando apenas comsigo o medico
que era seu amigo c dous escravos dedicados e leaes, que o serviam a
bordo. Cerca de quarenta dias, esteve elle entre esses faccinoras, parecendo antes um senhor, elo que um preso, pois que os tratava com o
maior clespre o. Quando qnel'in, repousar, ordenava-lhes que não fizessem o menor barulho e era humilde e respeitosamente obedecido. Lia
e escrevia verso~ e discursos. «Algumas veze , diz Plutarcho, os lia
perante elles, e quando lhe p,recia que os piratas não o entendiam,
ou quando não o applaudiam, tratavu-o de barl'aros e iO'nor,tnteS, e
renovava-lhe a ameaça de crucificai-os. ~ Os piratas riam-se de novo,
e achavam graça nesse mancebo, tão arrogante apezar de preso e ao
mesmo tempo tão satisfeito e tranquillo.
VIII.- Os emissarios voltaram afinal com o dinheiro preciso.
Cesar contou aos piratas os cincoenta talentos promettidos e foi po to
em terra. Tratou logo de organisal' os meios tIe dar-lhes caça. Com
alguma difilculdade conseguiu armar e tripolar algun- barcos, ingrando para o ponto, em que os deixara, onde ainda os eucoutr'ou com
outros navios, que aUi tinham vindo ancorar. Atacando-os energica e
resolutamente, bateu-os e aprisionou quasi todos, recolhendo-os a prisões seguras. Os despojos do combate foram abundantes e ricos. Depai, dirigiu-se para Pergamo afim de combinar com o proconsul Junio
Silano, que tinha a juri dicção dess:\s paragen , nos moios de punir
os prisioneiros. O proconsul, porém, era da ordem de alguns, que
conhecemos ent~e nós, para os quae' as posições valem, não para servir
á Republica, mas para bater moeda. Os piratas dispunham de grandes
recursos: crucificando-os, ou consentindo que etles fOSlsem executados
por outro qualquer modo, elle nada lucraria; entretanto que tratando
com elles ou vendendo-os, a cousa poderia render; assim pois, Cesar

118

CAIO JULIO CESAR

foi acolhido muito friamente, ponderando-lhe o magistrado, coml} as
nossos ministros, que o assumpto era demasiadamente grave, e o que
elIe exigia, trar-lhe-hia muita responsabilidade, e que por tanto precisava de tempo para reflectir. Cesar não o procurou mais. Voltando
ao ponto, em que deixara os prisioneiros, mandou-os por conta e responsabi lidade propria, estrangular e crucificaI-os depois. Cumpria assim
a sua palavra. Alguns escriptores clizem que mandando-os estran.guIar antes de cruciiical-os, deu elle provas de quanto sua indole era.
avessa as crneldades. Não pensamos do mesmo modo.
IX.- Estando em Rhodes foi informado de que as forças de Mithridates, rei do Ponto, devastavam as regiões visinhas: elIe sabia.
aproveitar-se de qualquer occasião de recommendar-se á consideração
de Roma, e dos alliados. Comquanto não tivesse posição official, nem
autorisação de especie alguma, Cesar, que jiunais deixou de ser o homem
que Lucano procurou mais tarde descrever em um só verso-NiZ actU71~
?'eputans, si quid superesset agend'Uln - dirigiu-se sem perda de temp().
para a Asia, onde levantou tl'opas auxiliares, com as quaes atacou e
bateu o general de Mithridates, restituindo assim á Republica as villas
e cidades, que já tinham cahido em poder do inimigo.
O seu procedimento com Sylla, a perseguiç;;1.o de que fÓl'a victima"
os seus discursos contra Dolabella e Antonio, o combate contl'a os
piratas, e a attitude, que tomou na Asia diante do inimigo estrangeiro
fizeram-no crescer de importancia aos olhos de seus amigos em Roma,
e elles julgaram conveniente revestíl-o de um caracter sagrado, pelo
que trabalharam e conseguiram nomeal-o pontifice na vaga deixada.
por Aurelio Cotta, seu tio, morto rapea tina.mea t na Gallio, Com essa.
nomea"ão voltou elle a Roma resolvido a assentar as bases de seu
futuro poder; era-lhe, porém, preciso apoiar-se em ambos os partidos
ao mesmo tempo: no da nobresa, a cujas fileiras chamava-o o sell
nascimento illustre, e no do povo, que não podia esquecer que elle era.
sobrinho de Mario e genro de Cinna. No primeiro, tinha elle de submetter-se á preponderancia de Pompeu. de cujo prestigio e autoridadB
moral necessitava para adquirir as posições e firmar-se assim com
segurança no segundo. Sem hesitar ligou-se com Pompeu, e foi eleita
tribuno militar por grande maioria de votos sobre o seu competidor C.
Popilio. Havia duas especies de tribunos militares: uns nomeados pelo~
generaes, e denominados - ?·ttftlU - porque tinham sido creados pela.
lei de Rutilio Rufo: estes tinham apenas attribuições militares. Os
segundos, de eleição popular, eram denominados - cOIY,itati - e considerados magistrados romanos no exercito, em que serviam. Aos tribunos militares eleitos assistia o direito de commandarem mil homens.
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o tdbunato militar electivo era, como que o primeiro degrau para as
1.Ionras, que toda a mocidaue nobre aspirava. Entretanto Cesar não se
aproveitou de sua posição para tomar parte nas guerras, em quc se
achava empenhada a Republica.
X . - N,l. Hespanha, Sertorio proseguia a lucta começada desde o
anno de Roma seiscentos e setenta e quatro contra os prepostos de Sylla.
Apezar de ser considerado pelos hespanhoes um segundo Anníbal, e de
ter por muito tempo batido Metel1o, foi derrotado por Pompeu, que
veiu reforçar as trop:1s romanas. Os e5fol'ços dos dous generaes não
conseguiram comtudo reconquistar a Hespanha. Não obstante os revezes
que soffraram 05 lagares-tenentes de Sertorio e as deserções, que se
davam no seu exercito, o seu genio militar ter-lhe-hia permittido
resistir ainda por longo tempo; mas foi atraiçoado por Perpenna, que
o mandou assassinar e 5ubstituiu-o no comm:wdo. Dentro em pouco,
Perpenna foi derrotado e aprisionauo por Pompeu, que o mandou
degolar por sua vez. Assim se terminou a guerra da Hespanha.
Mithridates conseguira entabolar negociações com Sertorio; mas
baticlo por Lucullo na Capadocia, foi obrigado a refugiar-se na corte de
seu genro, TigranC', rei da Armenia, que foi igualmente desbaratado,
perdendo Tigrano Serte, capital de seus estados. As fronteiras da Ma·
cedonia. viam-se infesta1a.s pelos b;)rbaros, e os piratas cilicianos
estavam senhores aos maras. Os cretenses levantavam-s em armas em
defesa de sua indepemlencia. A ltalia sentia-se dilacerada pela guerra
social. Os infelizes escravos, apezar da sangrenta repressão da insurreição da Sicilia, tinham-se levantado de novo, ainda com mais energia
e vigor. A' frente del1e" achava-se Espartaco, antigo soldado, feito prisioneil'o, e vendido depois como escravo. Dentro de um anno essa tropa
avolumou-se de tal forma, que attingiu a cifra de quarent-l. mil
combatentes. Exercitas consulares foram encarregados de batel-os.
Espartaco, vencedor em Piceno, luctou, dous annos, contra as forças
romanas, até que Licinio Crasso, á frente de oito legiões, o desbaratou
na Apulia. O resto do exercito dos escravos dividiu-se em quatro
corpos, um dos quaes procurou a Ga1lia, onde Pompeu facilmente os
dispersou. 05 seis mil prisioneiros, feitos na batalha da Apulia foram
todos enforcados aos lados da estrada que ia de Capua a Roma.
XI.- Não faltavam pois a Cesar occasiões e meios de completar
a sua educação militar; mas elle conservou-se inactivo, porque à frente
dos exerci tos estavam os partidarios de Sy1la. Na Hespanha, Metel10 e
Pompeu; na Italia, Crasso, seu inimigo i na Asia, Lucu1l0, amigo do
dictador. Não lhe convinha servir às ordells de taes chefes. A Republica triumphara por toda parte; mas sentia-se ameaçada de novos
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perigos. Os generaes vencedores, Crasso e Pompeu, soberbos de suas
victorias, marchavam para Roma á frente de seus exercitos para se
apossarem do poder. Pompeu sol)retudo preoccupava o senado, a quem,
da Hespanha, dirigira uma carta arrogante, na qual arneaçava-o com
a sua espada, si não lhe enyjasse promptos soccorros. Ambo~, unimados das mesmas ambições. Nenhum delIes queria ser o primeiro a licenciar o seu exercito. Cl1egados ás portas da cidade com as forças de
seus comman los, fOI'am eleitos coasules, e decretou-se-lhes o tl'iumpho.
Os augures e a opinião publica obrigaram-ll'os a se reconciliarem. As
tropas foram licenciadas e a calma se restabeleceu, ao menos por algum
tempo.
Cesar aproveitou- e della para luclar tenazmente pelo restabelecimento das regalias e prerogativas Llo antigo poder tribunicio, que Sylla
re tringira con ideravelmente. Logo depois a moção - Plocia - chamando ao seio da patria seu cunhado Lucio Cinna e quantos se haviam
envolvido nos movimentos ele Lepido, os quaes se refugiaram na Hespanha sob a protecção ele Sertorio, teve nelle um ardente defensor.
Ce ar, além elos esforços, qne empregou para a approvação ue sa metliua, proferiu um di curso sustenta,ndo-a.
Elevado em seguida á qnestura, pronunciou por esse tempo o elogio
funebre de sua tia J ulia, a cujns palavras acima nos referimos, e mnis
a apologia de ua mulber, Cornelia, que fallecera pouco depoi . Ce ar,
que na sua prim eira eleição fôra o primeiro votado, L'ecebeu novas pro'vas tla afIeição popular por occasião das exequias de Julia, que elle fez
preceeler das imagens, em cêra, de Mario, que, por Sylla, tinha sido declarad) inimigo da patria. Muitos censuraram essa deliberação; mas o
povo applaudiu el1tb usiasticamente a sua audacia. Sómente as I!l uI heres
mortas, em idaue adeantada, tinham direito aos discursos funebres na
praça publica. Cornelia morrera muito joven ainda. Cesar, ultando
por cima elas leis e das praticas, pronunciou o elogio de sua esposa. perante as mas as, qne o applaudiram fl'eneticamente, vendo naquelle
acto provas tla sensibilidade de seu coração e do amor que consagrava
á morta.
XII. - Terminadas as cerimonias funerarias, teve Cesar de
seguir para a Hespanha, para onde o chamavam os seus deveres de
questor: era alli pretor Antisteo Veter, de quem, mais tarde, mo trouse sempre amigo. A sua questura, que pouco durou, até porque elIe a
abandonou sem licença, antes do prazo legal, nada offerece que mereça
ser narrado, a não ser o episodio elauo ante uma estatua de Alexandre,
que elle contemplava, segundo uns, ou, como afflrmam outros, lendo
a historia do conquistador macedonio, exclamara profundamente pe-
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zaroso: « Na idade em que me acho, Alexandre já tinha avassallado
o mundo, e eu ainda, nada fiz, que me recommende á po teridade. »
Este episodio, que Suetonio e outros afflrmam ter uccedido dUl'ante a
sua que3tura, refere Plutarcho que se dera depois de sua pretura. Antes,
ou depoi , o que pouco importa, foi elle ainda uma explosão sincera da
ambição politica, que o devorava, e que, cada vez mais vehemente se
torp.ou por um incidente aliás ridiculo. Todos sabem como eram, e
geral, supersticiosos os romanos: antes de seguir para Roma, sonhou
Cesar que violentava sua propria mãe: no dia seguinto procurou elIe
um desses individuas, que passavam por ter a sciencia de interpretar,
ou explic:.tl' os sonhos, e este prognosticou-lhe o imperio do mundo,
declarando-lhe que sua mãe, que em sonho vira, ymboli'ava a terra,
que é a mãe commum dos homen . Melhor explicação ter-Ihe-hia dado
o tal sabia, si hou veSS3 com seriedade se reportado á Republica. que elle
devia respeitar, como sua prbpria mãe, e não arruinar, como, por seus
planos, pretendia fazer.
XIII.- Na sua volta, visitau as colonias latinas, cujos habitantes
aspiravam os direitos e fóros de cidadãos romanos, Cesar exoitou-os
á revolta, oaso não fossem immetiiatamente attendidos; o seus
conselhos teriam produzido amargos fruotos, si por ordem dos oonsules
não houve sem sitio demoradas as legiões, que deviam seguir p'l1'a a
Cilicia. Chegando á oapita.l, desposou Pompeia, filha de Q. PompeI e
neta de L, Sylla. Pele;> accordo feito com Cicero conseguiu, que a seu
sogro, já poderosis imo, fossem conferidos poderes extraordinarios,
como o procoo 'ulado dos mares e o commando geral dos exercitas
romanos; mas, nem o seu novo casamento, nem os manejos politicas,
que o preoccupavam, alteram o seu mo o de viela: faustoso e dissipado, entregava-se a toda a sorte de prazeres; as suas graças naturaes
a afi'alJilidade, com que recebia todos, a magnitlcencia de seu tratamento, o luxo de sua mesa e uma liberalida1e, sem limites, cada, vez o
tornavam mais popular. Seus inimigos regosijavam-se vendo as loucas
despez:Js, que elle fazia, e calcularam que toda a sua influencia clesappareceria com a pobreza j elle porém, para arranjai' dinheiro, tinha
recurso inexgotaveis: quando obteve o seu primeiro cargo electivo,
já se dizia em Roma que as suas dividas subi~m á somma de mil e
tt'eseotos talentos ( mais de seis mil contos de réis.)
Antes de ser eleito edil, tomou parte em uma conspiração com
M. Crasso, P. Sylla e Autronio contra o senado, Conforme o accordo
feito, a Crasso caberia ri dictadura, a elle o generalato ela cavallaria, e
a Sylla e Autronio o consulado. Este plano porém não chegou á execução por varias motivos. Escriptores antigos e mesmo documentos
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officiaes do tempo nisso falaram. Por seus esforços e manejos obteve
Pisã.o o governo da Hespanha com a condição de sublevaI-a, logo que
elle fizesse qualquer movimento em Roma. Este plano tambem não
vingou em consequencia do fallecimento de Pisão. Seus inimigos porém
não dormiam e procuravam todos os meios ele perdeI-o; mas a cada
uma de suas ~enta tivas a sua popularidade oppunha barreiras.
XIV.- Eleito edil por uma maioria estrondosa, fez durante a
sua edilidade o que jámais nenhum dos seus antecessores tinha feito:
não se limitou a embellesar somente o Forum e o Comicio, ( praça em
que o povo so reunia para as eleições) mas, decorou, com espleDtlOl', o
Capitolio, onde mandou elevar porticos dos quaes se pudesse apreciar a
exposi ão, que o:ffereceu, de innumeras curiosidades, que havia reunido:
deu jogos e espectaculos de animaes ferozes, dos quaes era apaixonadissima a plebe romana e tambem combales de gladiadores, reunindoos em tamanhJ. quantidade, que o senado, por um decreto, julgou
conveniente limitar a duzentos e quarenta o numero dos que podiam
apparecer na arena. Cesar pretendia que fossem seiscentos: reconstruiu
a estrada - Appia-: promoveu muitos outros melhoramentos materiaes: em uma palavra, embellesou Roma, tanto, quanto foi possivel
em tã.o curto perioelo. Marco Bibulo, seu collega na eclilidade, e que
aliás carregava quasi sempre com a metade das despezas enormes,
que Cesar fazia, queixava-se, e com razão, de que, assim como costumavam dizer somente o templo de Castor, quando o templo era igualmente consagrado a Pollux, assim tambem só se falava na magnificencia
de Cesar, quando as liberalidades eram em sua quasi totaliuade, delle
e de sEm collega.
O partido de "Mario em Roma, nesse tempo, estava abatido: no auge
de sua popularidade, procurou Cesar dar-lhe força e vida: uma noute,
mandou collocar, no Capitolio, a esta tua de Mario, e restabelecer os
tropheus de suas victorias sobre os Cimbros: quando, no clia seguinte,
foram vistos esses tropheus, ornados de ouro, artisticamente trabalhado, e lidas as inscripções, gravadas em todos elles, não faltou
quem murmurasse e dissesse que Cesar a pirava a tyrannia, desde
que ousava resuscitar honras, que tinham sido revogadas por leis e
decretos. Os partidistas de Mario, porém, de seu lado, animados pela
audacia do edil, fizeraIl} retumbar o Capitolio com applausos elllhusiasticos: muitos delles, ao contemplarem a estatua do bravo guerreiro,
derramavam sentidas lagrimas de saudades e elevavam Cesar ás
nuvens proclamando~o o mais iligllo dos parentes do grande capitão.
XV.- A impressão produzida pelo incidente, levou o senado a
reunir-se immediatamente: neS3a sessão, Caio Lutaci0, o senador, que
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então de mais cCJDsideração gosava, proferiu um discurso em que accusava Cesar, já n5.o de conspirar ás occultas, mas de trabalhar abertamente, á luz do dia, aos olhos de todos, pela. ruina da Republica.
Cesar, porém, conseguiu justificar-se de taes accusações, e os seus
admiradores conceberam novas esperanças, garantindo-lhe que, apoiado
pelo favor popular, não tardaria muito que elle fosse o primeiro em
Roma. Anima.do por esses protestos pretendeu Cesar, por intermec1io de.
alguns 'tribunos, que lhe fosse conferido, por um plebiscito, o commando extraordinario do Egypto, alIegando que os habitantes de Alexandria haviam posto fóra o rei, que era amigo e alHado do povo·
romano, facto que tinha provoca.!Jo manifesta. e gera.l reprovação em.
Roma. A sua pretenção naufragou ante a opposição dos nobres: e elIe,
no pensamento de desprestigiai-os, restaurou os tropheus de Mariosobre Jugurtha e os Teutões, mandados abater por SylIa. No inquerito aberto contra os sicarios, n5.o obstante as excepções estabelecidas
pela lei - Cornelia - conseguiu ainda que fossem incluidos os que,
durante as proscripções, haviam recebido dinheiro do thesouro publico
por preço de cabeça de cidadãos romanos. Lucio Rabires, que, annos
antes, tanto contribuira para abafar os movimentos sediciosos do tribuno L. Saturnino, foi accusado por um preposto de Cesar de crime.
c~pital. Sorteado para julgai-o, Cesar condemnou-o com visivel parcialidade e o accusado teve de appelIar para o povo, que mostrou-se
mais justo.
XVI.- Deixando a edilidade, e sem probabilidade de obter um.
commanLlo, Cesar apreseu tou-se can,.IiLlato ao logar de summo pon titice,
vago pela morte de MetelIo Pio. A sua vida licenciosa e dissipada e a
circumstancia de dizer-se atheu, qllasi que moralmente o incompatibilisavam para esse importantissimo cargo; mas elle derl'amou dinheiroàs mãos cheias contrahindo para isso novas dividas. Seus competiLlores,
Catulo e I aurico, dispunham ambos de grandes recursos. Catulo, que.
era homem de alta consideração, e que, por isso mesmo, mais 'temia a
derrota, procurou-o secretamente, garantindo-lhe pagar todas as suas
dividas, si elle de istisse da candidatura. E' caracteristica a resposta
que recebeu: «Julgas-me mal, Catulo j não desistirei de minha pretenção por preço algum; conheço a enormidade de mens compromissos
mas, si para derrotar-te fór preciso dispender outro tanto, não hesitarei. Toda a questão se resumirá em achar quem me empreste.»
A cl1bl1111 foi terrivel. No dia da eleição, ua mãe, banhada em
lagrimas, acompanhou-o até a porta. Ao despedir-s9 delJa, Cesar limitou-se a dizer-lhe, com ar sombrio: «Minh'l. mãe, hoje, ou serei·
summo pontifice, ou nunca mais me verás.» Tão colossaes eram as..
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dividas que sobre elIe pesavam, que elIe cogitava de exilar-se de Roma.
Sua V1ctoria, porém, excedeu a expectativa geral, porque, até nas
tribus de seus proprios adversarios, obteve votos em numero superior
aos que ellesjuntos con eguiram. Tão estrondo o triumpho preoccupou
vi vamente o senado, que, na popularidade de Cesar, já presentia um
perigo para a Republica. Por esse tempo, teve elle occa ião de dizer
no Cll'culo de seus amigos, referilldo-se aos compromissos contrahidos:
«Para não possuir cou a alguma, er-me-híam aiuda precisos vinte e
cinco milbõe de grandes sestercios.»
XVII.- Antes de sua eleição, habitava Cesar uma casa de
mode ta apparencia no populoso e frequentado quarteirão de Subura;
mas elevado ao pontificado, passou a occupar o vasto e espaçoso edificio,
residencia official dos summos pontifices, situado na rua Sacra. Na
po ição de ummo pontifice, cargo vitalicio da mais alta importancia,
e que dava a quem o exercia grande influencia politica, elle COlltiUUOU
a sua existencia fauslosa. Para se fazer ligeira idéa d s clespezas que
fazia, bastará ler nas SatHrnae , de M:lcrobio, a descripção da festa que
elle deu por occasião da recepção de Lentulo, nomeado sacerdote de
Marte, festa a que presidiu como rei dos sacrificios. Parecendo nesta
posição illdifl'erellte á politica, proseguia eHe em seus plano, e não
poupava os meios de chegar ao alvo que mirava. Viam-n'o ellO"olphado
nos prazeres e ellvolvido em aventura gaJalltes e acreditavam que
elIe se con ervava afl'astado do movimento politico; ma' das proprias
aventuras amorosas sabia tirar granel proveito para o:> seus illteresses
politicos. Todos, exceptuado Catão, acreditavam que o novo summo
pontiflce, só se occupava das cerimonia' religiosas e de apparecer
sempre em publico, p nteiado e tyajado no rigor tia moda. Cicero confessava que não comprehendia aquella natureza bizarra e excepcional,
e dizia ás vezes aos seus amigos: «Ha momento' em que chego a
desconfiar que eUe a pira a tyranni.a ; mas, quaudo considero naquelles
cabellos tão bem penteiados, e sobretudo, quando o vejo coçar a cabeça
com a p0nta do dedo, repugna-me cr:er que elIe cogite de destruir a
Republica» .
XVIII.- Cesar seguia com passo firme e seguro, a sua carreira ascendente. Ja tinha sido tribuno militar, questor, edil, e era
Summo pontifice. Cumpria~lhe ser pretor. Apre entou-se candidato e
foi com facilidade eleito pretor ~lrbano. Nesta posição. tirou eUe a
prova real da influencia, que exercia sobre a plebe romana. No primeiro dia" em que funccionou como pretor, citou perante o povo
Q. Catulo, que havia sido encarregado da reconstrucção do Capitolio e
propoz a sua substituição por Pompeu; vio-se porém forçado a abrir
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mão de tal pretenção diante da opposição violenta dos nobres, que',
nesse dia, até deixaram de ir comprimentar os novos consules, D. Junio
Silano e L. Licínio Murena para correrem á praça publica, onde a
questão se agitava. Parecendo-lhe desigual a lucta nessa occasião,
resolveu esperar ensejo maisfavoravel, que não tardou.
Cecilia Metello, tribuno tio povo apresentara varias projectos de
lei, que a muitos pareciam germens de futuras e serias de ordens:
comb.ttidos energicamente pelo senado, Cesar os apoiou com todo o
vigor. Esse procedimento do tribuno e do pretor estimulou tanto a
maioria dos senadore , que o senado, por um decreto, os suspendeu do
exercicio das funcções. Cesar não prestou attenção alguma a essa deliberação do poder senatorial, e continuou, como d'antes, a exercel·as.
Os consules receberam ordem de empregar a for<;<'l. para que fosse respeitada a resolução do senado.
Diant da altitude dos soldados armados, contt'a si, Cesar despediu os seus lictores, despiu-se das insignias do cargo e recolbeu-se
a uma de suas casas, donde não sabia, esperando ver como procederia
o POv.o. A multidão não tardou em agglomeral'-se em sua porta,
manifestando desejos de restabelecei-o á força nas fUllcções de pretor.
O tumulto tomava já as pl'opol'ções de uma revolução, quando Cesar,
apparecendo, apaziguou-o, agradecendo ao povo mais essa prova de
dedicação, mas tleclarando que não lbe era licito acceitar para tal fim
o seu concur~o. Em seguida pediu a todos que se recolbessem as s as
casas.
XIX.- O incidente impressionou o sen, do, o qual reconheceu a
inconveniencia de luctar com um homem, que assim dispunha das
massas, mas que entt'etanto acabava de dar provas de moderação. O
decreto de suspensão foi revogado, e uma commiseão do senado foi
encarregada de trazer a noticia a Cesar, que, fingindo nobre resignação,
declarou a es&'l. commis ão, que sacr'ificava ao bem da patda os seus
justos resentimentos. O lll'etor, voltando ao senado, foi alli acolhido
com a maior consideração.
Cesar toruou á sua resid9ncia omcial nn. rua Sacra. Foi ahi que se
deu o episodio escandaloso de Publio Gladio com Pompeia, sna mulher,
e do qual tanto se fallou.em Roma. Clodio era um joven patricio, formoso, rico, eloquente e audaz; mas extt'avagante e conquistador, como
quasi todos os mn.ncebos nobres daquelle tempo; começou a requestar
Pompeia, que, segundo alguns escriptores, recebia sem repugnancia os
cortejos de Clodio, que não era homem de amores platonicos, e que
ardia em desejos de encontrar-se com ella secretamente, mas sem compromettel-a aos olhos do marido e do publico. O encontro, porém, era
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difficil, até porque Aurelia, mãe de Ces.1r, velava sobre sua nora com
"tal solicitude, que as occasiões de ver sua amada eram raríssimas e até
'p3rigosas para Clodio.
As senhoras romanas tinham uma di vindade a parte, apenas conhe·
cida dos homens pelo nome de deusa das mulheres: a ess'1 di vindade
dão alguns autores a denominação de - Boa-Deusa. As festas religiosas, que a essa divindade celebra.va01, eram expressa.mente interdictas aos homens, que ignoravam completamente o que se p:\ssava.
nellas, tal era o segredo que guardavam as senhoras casadas, unicas
que a elias podiam concorrer. Tojas as cerimonias, inclusive as musicaes, eram por ellas executadas.
Clodio, de motu-pl'0pl'io, ou de r.ombinação com Pompeia, segundo
dizem alguns, penetrou sem difficuldade no ediflcio, disfarçado em
musica, e foi recebido por uma escrava, que, cumplice ou não, encarregou-se de prevenir a senhora de sua chegada j mas, demorando-se
muito, Clodio recaiou conservar-se no logar em que ficara, e começou
a andar pelos corredores dessa vasta casa, que elle não conhecia,
quando, por acaso, foi encontrddo por uma das mulheres do sequito de
Aurelia, a qual, suppondo-o uma. das companheiras da festa, dirigiu-se
'3. alie e fallou-Ihe: Clodio não respondeu; insistindo ella em saber
porque assim guardava silencio, viu-se o moço namorado, cujo disfarce
era aliás completo, não só por ser imberbe, mas ainda pelo seu rosto de
belleza feminil, obrigado a dizer que alli estava á espera de Abra,
escrava de Pompeia.
XX.-Sua voz o denunciou. A sua. int~1'locutora começou logo
a bradar que um homem se havia introduzido em casa. Correram todas
as outras senhoras, que se achavam reunitlas, inclusive Aurelia, que
immediatamente fez suspender as cerimonias e ordenou se fechassem
todas as sahidas do editlcio. No meio da confusão, o mancebo poude
<Jccultar-se. Aurelia. revistou cuidadosamente todos os recantos da casa,
e atinai encontrou-o no qU:1rto de Abra i reconhecido por quasi todas;
foi dalli ignominiosamente expellido. Em acto continuo, as senhoras se
retiraram, e nessa mesma noute todes os maridos souberam do
<Jccorrido .
No dia seguinte, não se fallava em toda a cidade, sinão do sacrilegio
da vespera. A audacia de Clodio era commentada de mil modos. A
opinião geral exigia rigoroso castigo ao delinquente. O povo clamava
contra a impiedad9 dos nobres, que D9m os deuses respeitavam. OS
-senadores reuniram-se. Os principaes dentre elles manifestaram-se
-coBtra Clodio, que foi até accusado de incestuoso com sua propria irmã,
mulher de Lucullo. O senado decretou a sua accusação; elle, porém,
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tinha o seu grupo de populares, que tomaram a peito conseguir a sua.
absolvição dos juizes espantados e temerosos de seus furores.
O processo correu lentamente. Colligiram-se todas as provas. O
proprio Cesar, chamado a depor, declarou que ignorava absolutamente
o facto imputado a Clodio, que foi absolvido j terminado o processo, o
pretor urbano repudiou a esposa. Aos amigos que lhe perguntavam
como conciliava esse repudio com o seu depoimento, respondia: «Não
basta á mulher de Cesar ser honrada: cumpre que nem si quer seja
suspeitada. » Assim pensava, em relação a si, o homem que não sentia
o menor escrupulo em deshonrar as mulheres alheias!
Aindlt nesta emergencia se reconhece que Cesar subordinava tudo
às suas con veniencias politicas. Clodio, intelligente e rico, dispunha
tambem de grupo seu: podia servir-lhe no futul'o e ser um instru.
mento de que eUe carecesse opportunamente, e, pois, não só
deixou passar despercebidamente a tentativa contra a honra de sua
esposa, como até facilitou, pelo seu depoimento, a absolvição do
accu::ado.
XXI.- Dura.nte a sua pretura, descobriu-se a conjuração de Catilína, tão cruelmente descripta pela penna de Sallustio. Não era esse
historiador um espirito superior aos interesses políticos do seu tempo.
Adversa.rio de Catilina, auferindo do poder, que esse chefe combatia e
pretendia derrocar, todas as vantagens, que os governos, que não sabem, ou não querem honrar-se, reservam para si e para os seus, é de
crer que só visse nos adversarios homens perversos e perigosos á Republica. Nos tempos, que correm, não se observa entre nós o mesmo
phenomeno ~ E' difficil apurar a verdade, quando das causas vencidas
só ficam destroços e ruinas. Os algozes tornam-se então heroes e libertadores, ao passo, que as victimas, que defendiam por ventura
direitos sacratissimos, passam à postel'idade cobertas de maldições e
injurias. E' criveI que fosse Catilína um espirito tão degenerado e perverso, como o descreveu o historiador cla conjuração ~ Quem nos pode
assegurar que a posteridade nãe tenha sido demasiado severa para com
a memoria desse homem, que eUa só conhece pelos seus mais implacaveis inimigos ~
Realmente nos repugna crer que um personagem, tão desacreditado, tão contaminado de vicios e de crimes, conseguisse tornar-se cen tro
e alma de tão vasto movimento, e rodear-se de cidadãos de elevada importancia em uma cidade, como Roma, a mais culta e civilisada daq ueUe
tempo, só com o fim de saqueaI-a e incendiaI-a. Repugna-nos ainda
crer que o temivel conspirador, tão amesquinhado pelos seus adversarios politicos, tivesse força e prestigio para levantar um exercito, a cuja

128

CAIO JULIO CESAR

frente bateu-se como um bravo, «sendo encontrado depois do combate,
na phrase do mesmo historiador, entre um montão de cadaveres, com o
semblante ainda carregado e coberto de ferimentos, todos elles recebidos pela frante ». Quem J;lOS diz que Catilina não era uma alma de
patriota, que, no meio da corrupção e dos vicias, que desdouravam
a nobreza, se revoltava contra os bomens de prêsa, que então dilaceravam o seio da ptttria? Quem pode affirmar que eUe pretendia destruir
a Republica, e não reorganisal-:I. sobre mais largas e seguras bases?
O homem, que fulminado no senado pela eloquencia de Cicero, então
consul, repelIe com altivez as accusações, que lhe foram feitas, e dese·
nha com viva' COI'es o pl'ofundo mal-estar da sociedade romana pela
tyraunia de uns, e pela corrupção de muitos, e que termina o seu discurso por esta apostl'opbe ameaçadora: «O povo romano é um corpo
robusto, mas sem cabeça: já que assim o quereis, eu serei essa cabeça »,
retirando-se incontinente, sem que ningucm ousasse dizer uma palavra,
ou embaraçaI-o, seria um criminoso vulgar, devorado apenas da sede
de enriquecer á custa da desgl'aça publica? Não teremos entre nós
mesmos exemplos de quanto é fac i! enriquecer sem conspirar, sem
arriscar cousa alguma e sem o emprego do ferro e do fogo?
XXl:I.- As revoluções, que naufragam, ou são actos de loucura
perante uns, ou crimes gl'aves perante os venceaores. Só os factos
po"teriares podem-nos lJabilitar a apreciar com exactitlão os inluitos,
que as determinaram. Quando a actual geração pu sal', quem poderá
explicar com a segurança, que a verdade imprime aos juizes humanos,
os motivos, que determinaram a revolução de 15 de novembro de
1889?

Não nos encarregamos de vingaI' a memoria do conspirador romano
perante a posteridade; mas a carta, que elle escreveu a Q. Catulo e o
manifesto dos revol tosas as ordens de Mallio levam ainda os espiritos
justos e imparciaes a julgai-os tados com menos severidade. Faltandonos autoridade para reformar uma sentença, passau,. em julgado,
atravez dos seculos, apenas transmittimos ao leitor as impre sões, que
o estudo dos fdctos daquella epocha produziu em nosso espirita.
Catilina, além do mais, havia exercido em Roma cargos publicas
de importancia e até na ultima eleição consular fól'a um dos compelidores de Cícero. Finalmente, depois de sua morte, o grande orador,
no discul'so, que proferiu em defesa de M. Crelio, referindo-se a elle,
assim se exprimia: «Esse Catiliua, que ainda não pudestes esquecer,
tinha, eu o penso, senão a realidade, ao menos a apparencia das maiores
virtudes. Cercava-se de perversos; mas atl'ectava ser dedicado aos
bomens os mais estimaveis. Si a devassidão exercia sobre elIe poderoso
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attractivo, entl'egava-3e todavia ao tr.1balho e aos negocios com o maior
ardor. O fogo das paixões devorava-lhe o coração; mas a sua aptidão militar era innegavel. Não: eu creio que sobre a terr... jil,mais existiu
um homem, que offerecesse um conjuncto tão monstruoso de paixões e
de qualidades tão diversas, tão contrarhs e em lucta, continua.» Este
juizo posthumo, que a verdade, por ventura arrancou á consciellcia e
ao coração do grande orador, .demonstra que Catilinu gOBava em sua
patria de influencia politica rl3al e concorre para que não aceitemos
a opinião geral, que lhe ennegl'ece a memoria, e sim o julguemos mais
infeliz tn,l vez, do que criminoso.
XXIII.-Seja como fór, o que é fóra de duvida é que a opiuiw,
sobretudo ela classe nobre manifestou-se em geral contra os conspiradores. Os senadores não disfarçavam as disposições de seus animos
para com os accusados, cujas cabeças não estavam seguras. Catillna
tinha sahido p:.tra collocar-se á frente de suas tropas. A attitude
ameaçadora desse chefe ainuJ mlÍs os intimidava. -a sessão, em que
se tratou deste assumpto, os primeiros, que se pronunciaram, concluiram pela morte dos conspiradores. No discurso, com que Cesar
fundamentou o seu voto, provou exhuberantemente não só os seus
recursos oratorios, como tambem o seu talento politico e as suas qualidades de homem de governo.
Julgamos um dever nosso não omittir essa peça de eloquencia que,
pensamos, será agradavel aos velhos, que já a apreciaram na língua
de Gicero, cujo estudo vae hoje t<''io descurado entre nós, e aos moços,
que a não conhecem. Cesar, que raras vezes comparecia ás sessões do
senado, apl'esentou-se nesse dia com o numeroso cortejo de populares
que o acompanhavam sempre. Logo que lhe to~ou a palavra, ergueu-se
e proferiu a oração seguinte:
XXIV.- ~ Os que deliberam sobre negocios duvidosos devem,
senadores, ter o espirito isento de oclio, de a.ITeição, ue piedade ou de
colera. Animados deste sentimento, sentem-se todos em diffl.culdades
para descobrir a vertlade, e ninguem ainda poude, ao mesmo tempo,
servir ás suas paixões e interesses. Desprendida a razão do que a
o.ITusca, todos vós sereis fortes: si, porém, a paixão se apoderar de
vosso espirito e dominai-o, sentir-voB-l1eis sem forç'ls.
4: Seria asada a occasião, senadores, para lembrar-vos quantos reis
e povos, arrastados pela colera ou mal entenditla compaixão, tomaram
resoluções funestas: prefiro, porém, referir-vos o que de justo e bom
fizeram os nossos antepassados, resistindo ás paixões. Em nossa guerra
na Macedonia contra Persêo. Rhodes, republica poderosa e altiva, que
devia o seu engrandecimento ao apoio do povo romano, zr.ostrou-se
9
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desleal e hostil; mas, quando terminada a guerra, deliberaram sobre
a sOl'te dos rhoelios, estes deixal'am de ser punidos, para que ninguem
ousasse a.ttribuir as suas riquezas e não ás suas faltas a causa da.
guerra. Da mesma sorte em tod.s as guerras punicas, ainda que os
carthaginezes, quer durante a paz, quer durante as tregoas, tivessem
praticado a maiores perfldias, jamais no sos antepassado, sempre
ciosos, mais da honra. do que de uma justa vingança, em occlsião
alguma os imitaram,
« E vó::;, senadores, devei:! acautelar-vos, para que os crimes ele P.
Lentulo e seus cumplices não levom de vencida os sentimentos de
"Vossa dignidade: consulhe antes a vo"sa consciencia e reputaçii.o do
que a colera. Si se descobrir uma pena legal, proporcional aos seus
crimes, approval-a-hei j si, porém, a enormidade do delicto excede
tudo quanto até hoje exi;;te, é minl1a opinião que nos restL'injamos ao
que foi previsto nas leis existentes.
« A maioria dos preopinant 's deploraram em termos estudados e
pomposos as desgraças ela Reputlica, traçando com vivas cores o quadro
da guerra com todo::; os seus horrores, os males dos vencidos, o rapto
das donzellas e dos mancebos, 03 filllOs arrancados d03 braços paternos,
as mães entregues á sanha dos vencedol'es, o saque dos templos e das
casas, a carnificina, o incendio por toda parte, emflm, armas, cadaveres,
o sangue e o lucto! 1\las, pelos deuses immortaes! qual o a,]cance de
discursos taes ~ Será para vos fazer detestar a conjuração~ Porventura
aquelle que não se tiver commovido com um attentado de tal ordem inflammar-se-ha com taas palavras '~Não. Os homens jamais acham leves
as injurias pessoaes e muitos resentem-n'as viva e profundamente,
«Lembrai-vos, senadol'es, de que não é permittido a uns o que o
é a outros. Os que vivem na ob~curidade podem commetter faltas pelo
seu arrebatamento; poucos conhecel-as-hão: tudo lhes é igual, nom
e fortuna j mas os que, revestidos de altas funcções, passam a vida em
evidencia, narIa fazem que não seja logo sabido de todos, Assim,
quanto mais elevada é a posição social e politica, menor é a liberdade,
e tanto menos convem ser parcial, odiento ou colerico, O que nos
outros chama.-se arrebatamento, nos homens do poder chama-se orgulho
e crueldade,
«Penso, senadores, que não h:werá tormentos que igua.lem o
crime dos conjurados: a maioria dos homens, porém, conserva as
ultimas impressões e esquece os crimes dos maiores culpados, para
lembrar-se sómente da punição, si ella foi em demasia severa.
« O que disse Decio Silano, !lomem firme e corajoso, foi-lhe inspirado, bem o sei, pelo seu zelo pela Republica, e em assumpto tão grave
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elle não obedeceu nem ao adio nem á affeição. Conheço muito a sabedoria e a moderação de te illustre cidadão. Sua opinião, todavia, me
parece, não direi cruel (póde-se acaso ser cruel para com homens taes~),
mas contraria á indole e ao espirita de nossa fórma de governo. Tal vez
o temor ou a indignação tivessem levado o ill ustrc consul designado a
adoptat' um novo genero d pena. Quanto ao temor, inutil sera f,tUar,
porquanto, graças a actl V3, previdencia de nosso actual consul, os
guardas estão de promptidão: quanto ao castigo, seja-me permittido
dizer a cousa como eUa é. Na a1tllcção e no infortunio a morte será
apenas o termo de nossos sotrrimentos e não um supplicio: a morte
carrega comsigo todos os males d,t humanidade: além deli a, nem
preoccupações, nem tristezas, nem :;tlegriu . Mas, elp nome dos deuses
immortaes, porque, Decio Silano, não additaste á tua opinião que eHes
antes fossem batidos de varas ~ Seria porque a lei Pareia o prohibe ~
mas outras leis prohibem igua,lmente que sejam privados da >,ida os
. cidadãos condemnados e prescrevem o exílio. Perguntar-me-hão, porém:
ha rigor demasiado, ha crueldade possivel para com individuas convencidos de tão atroz attentado ~ responderei com outra pergunta: si a
pena é leve, convirá respeitar a lei n'um pauto menos es encial para
infringil-a no que eUa tem de mais grave ~ Perguntlr-me-hão ainda:
quem ous<1rá censurar um decreto nosso contra o parricidas da Republica ~ Porventura não é o mundo governado lilegulldo os tempos, as
circumstancias e os capriclJos da fortuna ~ Seja como for, dirá alguem:
alies mereceram a sorte que tiveram!
« Entretanto, senadores, é mister que reiliclaes nas consequencias de vossa decisão de hoje sobre a sorte de outros accusados. Abusos
se originam muitas vezes de exemplos, bons em priúcipio ; mas, desde
que o poder cahir em mãos de homens menos esclarecidos, ou menos
honestos, um precedente justo e razoavel terá applicação contraria á justiça e á razão.
~ Os lacedemonios impuzeram â. Athenas vencida um governo de
trinta chefes, que começaram paI' condemnar a morte, sem julgamento,
aquelles, cujos crimes os expunham ao adio ,publico: o povo bateu
palmas e applaudiu-o: mais tarde quando os abusos desse poder se
augmentaram, bons e mitos eram a capricho immolados e a cidade
vivia ll,tterrada : Athenas, escravisada, expiou cruelmente sua alegria
insensata. Em nossos dias, quando Scylla, vcncedor, fez estrangular
Damasippo e outros do igual jaez, cllegados ás dignidades por desgraça
da Republica, quem deixou de louvar esse procedimento 1 Esses scelerados, esses facciosos, cujas sedições tinbam subvertido a Republica,
diziam todos, mereciam morrer j aquellas execuções, porém, foram o
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prenuncio de uma grande carnificina: depois, quando alguem queria
apossar-se de uma casa, ou terra alheia, e até de um va o, ou de um
vestuario, arranja V<l. a intriga de modo que o nome do possuidor figurasse no numero dos proscriptos I E até aquelles, que tanto applaudiram e se reg03ijaram com o supplicio de Damasippo, foram, por sua
vez, suppliciados, e os supplicios não cessaram, emqultnto Scylla não
fartou de ri ueza todos os seus.
« Eu, com certeza, nada receio, que se plreça com isso, nem de
Marco Tullio, nem das circulTIstancias actuaes. Em um grande Estado
ha, porém, tantas naturezas differentes 1 Quem pólle nos as egurar que
em outras circumstancias, sob um outro consul, senhor de um exercito,
não seja tido por verdadeira uma con piração imaginaria? E si um
consul qualquer, no futuro, apoiando-se neste exemplo e em um decreto do senado, desembainhar a espada, quem conseguirá moderaI-o,
ou fazeI-o estacar?
« Aos nossos antepassados, senadores, não faltou jamais prudencia, nem decisão, e o orgulho não os impedia de adoptarem os usos
estrangeiros, quando lhes pareciam bons; dos Samnitas tomaram as
armas oifensivas e deifensivas; as insignias ele nossos magistrados
foram imitadas dos Etruscos: emtlm de tudo quanto, quer entre os
alliados, quer entre os inimigos, lhes parecia util, elles se appropriavam com ardor, preferindo imitar os bons exemplos a parecerem
delles ciosos: na mesma epocha adoptando um uso da Grecia, elles
iufligiram aos cidadãos o castigo das varas, e a pena de morte aos
condemnados; mais tarde a Republica engrandeceu-se; a agglomeração dos cidadãos deu ás facções maior icnportancia : praticaram-se
muitos excessos e até os innocentes não escaparam da oppressão.
Então foram promulgadas a lei Porcia e muitas outras, que apenas
\ autorisam o exílio contra os condemnados. Esta consideração, senadores, em minha opinião, é de todas a de mais peso para que não
aceiteis a innovação proposta. Sem duvida eram-nos superiores em
virtudes e sabedoria esses homens, que, cOm tão pequenos recursos e
meioS tão deficientes, fundaram um imperio tão grande, emquanto nós
apenas conservamos uma herança tão gloriosamente adquirida. Devemos pôr ventura pôr em liberdade os culpados para que elles vão
engrossar as fileiras de Catilina ~ Nunca. Meu voto, pois, é que sejam
confiscados os seus bens e que elIe3 sejam conservados nas pri ões
dos municipios. melhor providos ele força armada, donde jamais
possam sahir: voto ainda que no futuro, qualquer que seja o pretexto, ninguem possa propor nem ao povo, nem ao senado a re11abilita.ção desses homens, e, finalmente, que o senado declare inimigo
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do Estauo e da tranquiliuade publica todo aquelle que infringir esta
medida. »
XXV - Este discurso produziu tão viva impressão no auditoria
que muitos dos senadore , que jã. haviam opinado pela morte dos accusados, mUQaram de parecer. Dizia-se, porém, que Oesar, si não organisara ou dirigira a conspiração, não era todavia estranho a elIa. Oatão,
entre outros, não perdia ensejo de tornal·o suspeito, e até um pequeno
incidente, que deu-se nessa s'ssão de ter o orarIor, ao sentar-se, recebido
um bilhete, serviu-lhe (le pretexto para eIle expol-o à animadversão do
senado: Oatão e outros que pens'lVam ser esse bilhete talvez alguma
communicação de seus cumplices, exigiram que Cesar o lesse publicamente: este, que se sentava. perto de Oatão, entrega-lhe calmo e sereno o papel. Oatão leu-o com aVIdez: era uma missiva amorosa de sua
irman Servilia!
Oatão, envergonhado e colerico ao mesmo tempo, atirou-lhe
com uma injuria: « Guarda-o, bebado». Entretanto, era esse mesmo
Catão, que, em um circulo de amigos, dizia que «Cesar era o unico que
tinha. destruido a republica em jejum ».
Catão, que roconheceu bem o espirita da assembléa, correu à tribuna e proferiu um discurso vibrante, em que fez appeIlo ao medo e
aos interesses indivi uaes dos sena Ol'es e terminou com as seguintes
pala\l'as:
« Em nome dos deuses iI" mortaes, eu vos conjuro, senadores, a
todos vós, que tendes em mnior apreço, o que a. republica, vossas
casas, vossas terra.s, vossas estatuas , vo"sos quadros, si qucrejs conservar esses bens, de qualquer natureza que sejam, que saiaes dessa especie de torpor, em que vos vejo e tomeis a peito a causa publica. »
Com esta peroração, o senado voltan o à sua primeira opinião,
condemnou os accusados à morte. Catão, porém, foi além: propoz que
os bens de touos fossem confiscarIas. O (lebate acalorou-se de novo.
Cesar voltou a tribuna, e concluiu de larando que seria uma indignidade
que, endo regeitada a sua opinião, naquillo qM eIla tinha de humano,
quizessem adoptar a disposição rigoro n aggravando a sorte dos condemnados pela confiscação dos bens. O senado ouviu suas palavras com
frieza: então, elle appellou para os tribunos afim de que interviessem
com a su.:J, auctoridade; o seu appello não foi [J,ttondido. A' vista da
agitação que chegou ao augo, o consul para moderaI-a, obteve que no
senatus-consultus não se mencionasse a confiscação.
XXVI.- Nas immediações do senado a populaça excitada vociferava violenta. Os cavalleiros que mont[J,vam guarda no templo da
Concordia, irritadissimos com os discursos de Cesar, e com a demora dos
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debates, penetraram tumultuariamente no recinto do senado, onde lhe
fizeram ameaças de morte, não obstante as suas regalias de summo
pontifice e de pretol'. AS espadas sahiam já das bainhas, quando a jntervenção genel'osa de Curião e de Cicero conseguiu sal vaI-o. Cesar declarou que não mais compareceria ao senado, emquan to novos consules não
garatissem a ordem e a Jibel'dade das clelib3rações. Cicero tratou logo de
mandar executar os conspiradores, e quando o povo iuquiriu delle qual
. tinha sido a sorte dos condemnados, limitou-se a responder: « yjvel'am ».
Os inimigos de Cesar, porém, não descansaram: Vecio Judex foi
encarregado de accusal-o perante o questor Navio liger, como protector e cnmplice dos planos de Catilina; perante o senado Quinto Curio,
a quem haviam sido decretadas recompensas publicas por ter sido o
primeiro a denunciar os pl::Ulos elos eoujueados, fez-lhe igual accusação.
Vecio Judex comprometter-a-se a ex11ibir cartas compromettedoras, as-o
signadas por elle e dirigidas ao proprio Catilina. Ce-ar defendeu-se
vigorosamente, appellando para o testemunho de Cicero, e couvidando-o
a declarar si elle mesmo, de motu-proprio, não lh havia. transmittido
detalhes da conspiração: Dem Se justificou s6mente: cOll8eguiu ainda
que Curio ficasse privado da recompensa promettida: quanto a Vecio
Judex, que fôra obJigado a prestar ~ança para comparecer ante ojuiz,
o povo, depois de ter-lhe invadido a casa e despedaçado a mobília, quasi
que o estrangula ao pé da tribuna. Pam salvaI-o, Cesar deu ordem pam
que o recolhessem á prisão. O questor Novio Niger foi igualmente preso
por ter consentido que, perante o Seu tl'ibunal, fosse accusado um magistrado, que lhe erJ. superior em calhegoria.
No exercicio de seU3 cargos, occupaclo seriamente dos negocios publicos, seuhor da populaça, Cesar todavia não se ab tinha das a.venturas
galan tes, que lhe serviam a seus planos: conquistava mnlheres dUo mais
alta sociedade romana, ligadas aos homens de maior llomeada politica.
daquelle tempo: assim é que teve numerOS:1S amantes, entre as quaes
figuraram Tertulla, mulher de CI'asso, a qual o reconciliou com o marido, que tanto o serviu depois j MuGia, mulher d.e Pomf!eu j Sollia, filha
de Aulo G,.~inio, que foi consul; P03tumia, mulher de Servio Sulpicio,
elevado tambem, mais tarde ao consulado, o qual filiou.-se ao seu partido a pedido dUo esposa: mas, eutre todas, a que lhe m ,recii1 a mUoior
predilecção, em Servilia, irman de Catão. a qual elle uml1 vez presenteiou com uma perola avaliada em cerca de mil e duzentos contos de réis.
Corria ainda em Roma que, com Tercia, filha de Servilia, entreteve eUe
tambem relações amoro~as.
XXVII.- Terminada a sua pl'etura, a sorte designou-lhe a
Hespauba ulterior para as fUl1cções, que ainda I he competiam. Em
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virtude disso elle preparou-se para viajar, sem esperar aS instrucções
do senado. A noticia de sua partida alvoroçou os seus credores, qne
procnraram embargar-lhe a viag'(;;m: elle, porém, poude chegar a
accórdo com a mlioria desses individuos: alguns mais exigentes obrigaram-n'o a dar-lhes um abonador. Cesar recorreu a Crasso, qu~
passava pelo l113.is rico dos romano, e, graças aos encan to de Tertulla,
Crasso responsabilisou-se pela somma de oitoceu tos e trLuta talen tos.
Cesar partio e com a brevidade passivei assumiu o governo da provincia
a seu cargo.
Os seus primeiros esforço.> foram empregados em assumptos militares: às viute cohortes, qne encontrou, reuniu mais dez, constituindo
um corpo de exercito de quinze millJomens, i~ cnja frente subjugou os
barbaros, qne ainda não estavam de todo domados, e que viviam em
frequentes revoltas: alargou as fconteiras da Republica, e reduziu a
Lusilania a provincia romaua..
a admini tração e di3tribuição da
j ustiç'1 de mau tl'OU a sua capaciUa1le de homem de governo: arrecadou
com zelo as rendas publicas, que não desviou para seu uso e até
remetten, para o thesouro de Roma, som mas considerl\veis; mas, com
igual s'Jllicitude, cui.dou de seus negocios privados. Fa7.endo justiça ao
tiuo de Cesar, uão avançaremos que elle pilbou os seu j urisdiccionauos ;
entretanto, os governadores da:; pl'ovincias romanaS eram omni potelltes'
De~ta ou daquella f0rma, ou exigindo arbitrariamente contribuições
extraordinarias, ou empregando geito e arte, o que é fól'a de duviJa é,
que quando voltou a Roma, nem só solveu todos 03 seus compromissos,
como aIuua ficou senhor de grande fortuna. Ao cambio actual,
esses compromissos elevavam-se a mais ue quarenta mil couto de reis!
Os soldados em Hespanha. conferiram-lhe o titulo ue Impe7'atol-, titulo
honorifico apenas, que não dava regalias, nem attribuições ofIiciaes,
mas muito appetecido então por todos os chefes militares.
O seu governo ue Hespa.nlm mereceu-lhe geraes elogios: o senado
mesmo ao receber a noticia rie suas viclorias, decretou um dia de festa,
e reconheceu que lhe cabia dil'eito ás honras do triumpho.
XXVIIL- Cesar voltou 3. Roma, antes ue lhe darem successor; é que a approximação dos comicios consulares, a que elle queria
assisti 1', exigiam a SLla presença na. capital; apresen tando-se pois, alJi l
solliciton ao me mo tempo o coo ulauo e as honras do triumpho. As
leis e as practicas porém oppunham-se a isso.
Para obter o tl'iumpho sel'ia mi ter perl1l1WeCer fóra. da cidade,
conservar os lictol'es e trajes militares e esperar que o senado determinasse o dia para a en trada tl'Íumpha.l: para ser cao'.lidato devia.
eotrar com antecedencia na cid",cle e pleiteiar, como homem privado,
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e sem caracter omcia!. Tal vez não lhe fosse impossivel conseguir
ambas as cousas ao mesmo tempo, mas com demora; eUe porém tinha
pressa em prepara.r os elementos para a eleição. A opposição de Catão
e outros á sua pretenção ameaçava a procrastinar r soluçãD do negocio.
Cesar não era homem de ligar importan{lÍl~ a uJ)a cerimonia vã e
passageira, a que tantos outros sacrificavam tudo; /1S apparencias do
poder não o preoccupavam: o que eUe queria era a realidade do poder:
renunciou, pois, e sem hesitar, o triumpho e entrou na cidade, como
simple' par·ticular.
Pompeu e Crasso estavam descontentes, e com razão, cl?m o partido
dos nobres; cada um, por motivos dift'erentes; mas tambem desavindos
entre si. Apesar de já ter prestado e recebido do primeiro, apoio
politico, todavia elle percebia a má vontade ue Pompeu contra si pelas
suas relações amorosas com Mucia. Cesar, porém, não era homem de
recuar ante certos escrupulos: Tertula, mulher de Crasso, não lhe tinha
servido tanto com relação a este ~ O seu primeiro cuidado foi reconciliai-os entre si, e ligaI-os ambos aos seus planos. e tendo-o conseguido por essa tactica, de que só elle colhia fructos. foi tiuo e proclamado sa Ivador da Republica. O unico, que via claro em tudo isto, era
Gatão, que ao saber desm alliança dizia aos seus amigos: «Não era
a inimisade de11es, que me preocupava; o que perderá a ·Republica
será essa união. »
Formon-se assim esse primeiro triumvirato, em cujas mãos ficou a
sorte de Roma por algum tempo. Cesar, no meio de suas prodig-alidades,
era todavia fulanceiro: não lhe faltava dinheiro para a compra de votos;
mas queria tambem que a eleição não lhe custasse caro de mais: tratou
de associar á sua candidatur' a de L. Luceio, homem sem valor politico,
mas riquissimo, impondo-lhe, porém, duas condições-a de approvar tudo
quanto elle fizesse, durante o consulado, e a de associar o seu nome nas
listas, que comprasse, compromettenrlo-se, por seu lado, a fazer o mesmo.
A alliança de Cesar com Pompeu e Crasso, e o seu conchavo com
Lucia Luceio aterraram os nobres; é que e11es reconheceram que
ninguem poderia fazer-lhes frente, desde que tomassem conta do consulado Cesar e Luceio, ou antes Cesar só, porque aque11e subscreveria
tudo. Reuniram-se e resolveram-se apresentar a candidatura de M.
Bibulo: para sustentaI-a caUsaram-se todos, 0, até dos dinheiros
publicas, lançaram mão. O rígido Catão desta vez declarou que «Desde
que a corrupção era para salvar o EstacIo, seria solidaria em tudo com
os seus amigos e correligionarios ».
~XIX. - Em Roma a corrupção eleitoraljtinha chegado a um
gráo de perfeição admiravel, menos admiravel todavia, do que entre
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nós. Para compra e venda dos votos havia até companhias e sociedades
publicamente organizadas, que tinham seus agentes e escriptorios conhecidos. Os divisores tra,tavam de ver e reunir os votantes, que
queriam vender os votos: os interlwetes discutiam e assentavam no
preço, e davam-lhes as guias para os sequestl'es, que pagavam á vista
deBas. Essas associações contratavam directamente com os candidatos,
que, aJém dellas, tinham os seus prepostos particulares. Era torpe e
infame e,se mercado publico; mas, ao me~os na compra e venda dos
votos, havia ainda um acto de vontade propria bem que extremamente
criminoso: entretanto era incontestavelmente menos criminoso, do que
o infame bico de pennn. e as eleições clandestinas, á portas fechadas, sem
que ninguem saiba onde, quando, e como se reuniram as mesas eleitoraes, pam. depois apparecerem actas com milharesde votos de eleitores
phantasticos. A corrupção eJeitoral perdeu n. grande Republica, senhora
do mundo: levou-a á anarchia, e depois ao mais feroz despotismo; foi
na phrase de E. Caste11ar, a causa da dissolução da Republica Romana
e do apparecimento desse imperio monstruoso e desses imperadores
monstros, de que até hlje ainda a humanidade se horrorisa. Apesar
dessa lição luminosa, que deve anàar na memoria de todos, pretendem
os republicanos brasileiros, senhores do poder, fundar e radicar pela
fraude e pela mentira do su1fragio n. Republica dos Estados Unidos do
Brasil, sem comprehenderem que « os governos representativos ou são
governos de eleições, ou não são cousa aJguma» e que violar as urnas,
falsear a vontade popular, roubar votos, em uma palavra, corromper,
como eJles tecm corrompido o regimen eleitoral, é a11uir, peln. base, as
novas instituições, e aplainar o caminho, ou para a anarchia a mais
completa, ou para o despotismo, o mais cruel I
DescuJ pem-nos os leitores essa explosão. não de indignação somente
mas da profunda tristeza que nos vae n'alma diante das desgraças d~
patria. TinhamoS:mJ)os esquecido de que estamos a escrever a vida de
Cesar,.
O pleito eJeitoral foi renhidissimo, gastaram-se rios de dinheiro:
a candidatura de L. Luceio afundou: forl.m eleitos Cesar eM. Bibulo.
Os nobres tinham conseguido a""anjar um consul; mas, nem por isto,
ficaram tranquillos. O senado, sempre receioso, resolveu confiar aos
novos eleitos commis ões de pouca importancia, como a inspecção çlas
fiorestas e estradas. Cesar resentio-se profundamente desse procedimC:lnto
e procurou novos pontos de apoio, como se vera depois.
_
XXX.- Entrando no exercicio de seu novo cargo, Cesar determinou que diariamente fossem publicadas todas as resol uções do senado
e do povo: renovou o antigo costume de fazer-se aoompanhar de um
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ajudante de orJens (accensus) e lictores nos mezes, em que não lhe tocassem as fasces, dentro em pouco esqueceu-se de que era o primeiro
magistrado da republica, e começou a proceder como um trihuno violento: dest'arte promulgou leis agrarias e decretou distribuições de
terras, ao que se oppoz vivamente Bibulo, cuja resistcncia foi-lhe impossivel vencer; que obstaculos desviariam o caminl1:.11' ele Ce ar pam
o alvo, que mirava'~ Auxiliado por Servilio Cepião, e contando com a
populaça, recorreu á violencia: Bibulo foi lançado fôrJ. do Forum â.
força de armas. No llia seguinL apresentou-se ao senado queixando-se.
do ultrage soffrido na vespera, mas não encontrou quem ousasse tomar
a peito a sua caUS3, nem propor alguma medida rigor03a de repre são
a taes abusos, cou-a, que aliás, em eutros tempo, e em emergencias,
menos graves, muitas vezes tinha feito o senado. Bibulo, com razão
despeitado por e sa pusillanimidade, recolheu-se á sua casa at,3 o fim
de seu consulado, e toda a sua opposição ao seu collegl\ Cesar se limitou
desde então, a alguns e Iictos rellassa.dos de injuriaS contra elle.
Cesar tiuhl\ conseguido o seu fim: era o unico consul de Roma: o ridiculo reba.ixou logo o pobre Bibulo: jiL não se dizia -sob o consulado de
Cesar e de Blbtllo - mas, sob o consulado de Julio e de Cesal' : ato as
cartas particulares eram as im datadas. Pelas esquinas e praças publicas atfivaram-se di'tícos como o seguinte:
« Nom Bibulo qltidqltam m'pe~' sed Ccesa,.e factwn est.»
« i\ om Bibulo fie,.i cOllsule nil memn:ni.»
(Todos sabem o que tem feito Cesal', mas do que tem feito Bibulo,
llinguem se lembra.)
O terrilorio de Stella, destinado a servidão publica, e o campo da
Campania, cujo arrendamento constituia renda publica, foram distribuidos, por ordem de Cesar, sem que ao menos se recorresse a sorteio,
a viute mil cidadãos, que eram paes de tres ou mais fillJos. Os arl'ematantes de impostos pediram redllcção nas arremataçõ9S feitas; .Cesar
relevou-os de um terç dellas, ma aconselhou-lhes a que não eleva, sem
inconsideradamenle o preço das arremataçõ(ls na proxima flltut'a adjudicaÇ<'io dos impostos. Em pouco tempo erl\ elle o chefe osten ivo do
antigo partido de Mario, e o seuhor absoluto da cidade. Ai de quem
ousasse oppor-se á sua omnipotente vontade. Catão atl'evell-se um dia
a aposll'ophl\l-o : foi logo arrastado por um lictor e do sena.do mesmolevado á prisão! Lucullo ousou affrontal-o; mas taes foram as ameaças
do consul, que elle cahio de joelhos, pedindo-Iue graça. Cicero, apesar
de SUl\ pusillanimidade, havia em um discurso, lamen tado o e::itado deplomvel em que se achavl\ a Republica: no mesmo dia Cesar fez com
que fosse adoptado nas fileiras populares aquelle PulJlio Clodio, do epi-
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sodio de Pompeia, inimigo figadal do grande orador. Tentou mesmo
perder alguns ele seus ad versarios, figura.ndo uma con pil'ação, em que
se assentara a morte de Pompeu; mas o seu agente, encarregado ela
denuncia e da exhibição das provas, sahiu-se tão mal, que a intriga não
teve exito. Alguns dizem que Cesar receioso de que esse agente no
futuro de>cobrisse a ua cumplicidade no phantastico plallo mandou-o
envenenar. O pl'Opl'io Suetollio, porem, 0110 ousou assumir a responsabilidade elesta affil'mativa.
XXXI.- Entre os tres as ociados ficara combinado que nenhum
dos cal'gos ela Republica sel'i<1 conferido a quem quer fosse, sem ao
annueocia delles.
Lucio Pis:io, seguncJo esse accorclo, seria um dos futuros cOllsules-.
Cesar tratou logo de casar-se com Calpuroia, sua filha: cOllvinha-lhe
ter sogro consul ; ao mesmo tempo leva.vl1. Pompeu a desposar Julia,
filha que tivera do seu primeiro casamento com Corllelia: era-lhe
proveitoso tel' um genro ele tamanha importancia; os laços poli ticos,
que os prendiam, se estreitariam pelo parentesco. Elltretallto, Juliajá
havia sido por elle mesmo promettida em casamento áquellc Servilio
Cepião, que o ajudara a inutilis<1r Bibulo !
Esses conchavas domesticas não passavam despercebidos a Cntão,
que previa-llles o alcance, e tanto que uma vez chegou a dizer no
senado, qne: «Até por meio lIos c sam utosse traficava com o poder e
se preparava a ruina d<1 Republica». Ces<1r tinlla começado por consultar em primeiro logar a opinião de Cms o nas deliberações do
senado: a praxe era que durante todo o anno, se obs,rvasse a mesml1.
ordem estabelecida nas kalendas de janeiro ( lodo mez). Logo que
Pompeu tornou-~e seu genro, Cesar começou por olle. O con ui tinha
conseguido dominar aquelle espirita mediocre, mas llOnosto. Jã na
questão da di visá o das terras da Campn.nia, eUe o havia, impellido
além do limites tIe moderação, que sempre costuma.va. observar:
quando, irritado pela opposição elos senauores e de Bibulo, dedarou
que appellaria. para uma assembléa. do Va'a, que reuniu immediatamente, e na qual fÔt'a Bibulo viclim<1 das violencias, que acima
refarimos, eUe tinha levado Pompeu á tribuna popula)" onde, sob sua
inspiração, proferiu aquella palavras,que acaharam por compromettel-o
de todo com o senado: «\os que nos ameaçam com as e~padas, eu
tambem saberei oppor espadas e escudos ».
Cesar fez ainda ra,tifi~ar pelo povo todos os acto de Pompeu,
relativos ii. guerra conLra l\1ittridades, os quaes, até então, o senado
se abstivera de approyar: decretou ou dil'octamente, ou por iotermedio
de tribunos, inspirados por clle, algumas leis, qno sem duvirla attestam
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o seu talento de legislador, deu espectaculos esplenuiclos, combates de
gladiadores e de animaes ferozes, banquetes sumptuosos, e, apezar dos
recursos trazidos de Hespanha, contrahiu ainda emprestimos consideraveis, e mais de uma vez, reco! reu ii, bolsa de Pompeu e de Attico;
nada porém bastava ás suas colossaes liespez~ . Todos os historiadores,
que temos consultado, exceptuado apenas Napoleão III, afilrmam que
elle fez retirar do Capitolio cinco mil libras de ouro, que foram substituidas por cobre dourado.
XXXII.-Obrigado pelas despezas fabulosas que fazia, procurou
dinheiro por todos os modos «vendeu a particulares cidades e reinos,
e, a troco de milhõe , concedeu a Ptolomeu Aulete, filho natural, o
direito de herdar o reino do Egypto» dizem quasi todos os historiadores.
Tambem, neste ponto, se arrasta apoleão assegurando que fóra
Pompeu, quem recebera presentes e dinlleiro, e que Cesar, levado por
altas conveniencias politica", e para ser agradavel a seu genro, fez
apenas declarar Ptolomeu, amigo e alliado de Roma. Cesar jà era pois,
o Sel1110r da Republica durante o seu consulado. A sua liberalidade
não tinha limites: o seu presUmo eUe só o recusava aos grandes scele·
rado , ou aos individuos inteiramente arruinados. A esses costumava
elle dizer: «Amigos, estais em posição tal, que só uma guerra civil vos
poderá salvar». A ordem elos cav,\lheiros tornou-ss-Ihe inteira.mente
dedicada pelos favores, que recebeu: a autoridade do sena o estava de
facto annullada; porque dflsde que ali encontrava opposição, recorria
ao appello do povo, com quem contava. Essa omnipotencia revoltava
os nobres, que entretanto, não ousavam reagir, e Iimiti\Vam-Se a protestos vãos, e às injurias, que o consul tinha a habilidade dA despl'esar:
assim no senado, um senador exclamava: « A nossa desgraça, chegou
a ponto de termos por senhor o marido de todas as mulheres, a, mulher
de todos os maridos». Cicero me mo dizia ás vezes: <1Por que nos admi·
rarmo~ de que eUe ame a realeza, depois de ter amado um rei ~» Cesar,
porém, insensivel aos insultos, proseguiu firme no seu caminho. O
consulado era apenas para elie um meio: assim que cuidou logo de ter
ás suas ordens os futuros consules: de Pisão, cuja candidatura jà
se achava combinada entre os tres e tava elie seguro: era seu sogro:
tratou pois de assenhorear-se do outro, apresentando de accordo com
os collegas a candidatura do amigo intimo de Pompeu. A Gabinio, de
cuja filha fóra, ou era ainda amante. Tamhem ficaram assentadas as
oan.didaturas dos pretores e tribunos por iniciativa sua. FÓl'a de Roma,
Seria ainda o senhor de Roma, por m~io de suas creaturas: todos os
mais cargos foram distribuidos com antecedencia.
I so, porém, era ainda pouco: Cesar pl'ecisava de um theatro vasto,
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em que pu.desse desenvolver os seus grandes talentos militares, e, ao
mesmo tempo, achar os necessarios recursos para satisfazer os seus
novos compromissos e chegar ao alvo, a que sempre mirava. O proconsulado dos Gallias era o cargo, que mais lhe convinha. Sujeitar-se
porém a sorte, para conseguil-o ~ Não, que elIe não era de confiar cousa
alguma ao acaso: o senado fazia-lhe viva opposlção j mas elIe contava
com o povo, que estava preparado para obedecer aos seus menores
accenos. Havia, de mais, precedentes que favoreciam o expediente a
que recorreu j a Numidia tinha sido confiada a Mario pelo voto popular j
e por esse mesmo meio, L. Lucullo conseguira a Cilicia, quantIo o
senado lhe tinha designado a Gallia Cisalpiua.
XXXII [.-Os novos tribunos Vatinio e Clodio lhe eram dedicarlos de corpo e alma: o primeiro, apoiado por Pompeu, Crasso, L.
Pisão, e, de accortIo com o seu collega, apresentou um projecto de lei
entregaudo a Cesar, por cinco annos, o governo da Gallia Cisalpina e
da Illyria, com tres legiões: esse projecto foi transformado em lei, sem
4ifflculdade. Cesar, omnipotente e habil, conseguiu ainda que pelo
senado fosse audicionada ao seu governo a Gallia Transalpina, ou Cabeltuda (comuta). Assim teria elle u;r.a base larga e solida para as suas
operações militares e politicas, entre populações, que lhe eram devotadas, nas quaes ser-Ihe-hia facil recrutar soldados. No senado, entretanto, alguns clamaram contra tal distribuiç1io. Cesu.r, que aliás
era moderado e cortez quando discutia, na resposta, esqueceu as conveniencias que lhe cumpria guardar. O excesso do poder produz esses
estranhos phenomenos. Em tom arrogante deixou escapar esta explosão
de orgulho: <! Agora que tenho seguros nas mãos os meios de realisar os
meus projectos, hei de obrigar a baixarem a fronte os que tentarem
fazer-me opposição.» A estas palavras ouviu-se um aparte em tom de
sarcasmo: «Isso não será facil a uma mulher.» Cesar, com altivez, replicou logo: « Muito embora seja assim, o facto de ser mulher não
impediu Semiramis de reinar na Syria, nem ás Amazonas de possuirem
uma grande parle ela Asia.
Em outra occasião, defendendo no senado o filho de 'icomedes,
Cesar ennumerava as finezas que devia a esse monarcha, quando Cicero
lhe disse em aparte: «O mel hor é não fal1ar nisto: todos nós sabemos
bastante o que deste e o que recebeste do rei da Bithynia.:t
Cesar deixou o consulado, e antes mesmo de dar contas da gestão
dos negocios durante a sua administração, sahiu de Roma. Os antigos
pretol'es Memnio e Domicio propuzeram a sua accusação: o proprio
senado recuou ante essa proposição. Cesar achava-se ainda ás portas
d!!. cidade, ~ testa de forças consideraveis, e os senadores, para j usti-
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ficar a sua pusillanimiJade, recorreram á lettm, da lei Memmia, que
:prohibiJ. accusar um citladão au ente em servil:o da Republica. Ce"ar
demorou-se ainda, perto de dous mezes na ,i:;inhança de Roma, a.té que
tudo ficasse ã sua von tade.
XXXIV.-Par<l, que se possa bem avaliar n. habilidade politica
com que elle procedeu, depois de deixar o consulado, e com o pensamento unico de continuar a ser o senhor de Roma, ainda que ausente,
transcreveremos as palavras de Napoleão IlI, na hi toria que nos
deixou do notavel capitão e estadista. No seu livro, n.liás de merecimento, mormente quando se refere á conquista da Gallia. Napoleão m,
do p\"iucipio ao fim, só procura justificar, oa antes legitimar, o proceder
de Cesar. Vejamo-l'o: «Cesar tinha habilmente tomado todas a,s precauções para que a sua acção se fizesse sentir em Roma, em sua. ausencia, tanto quanto a instô,bilidade das magi tratums podia permittil-o.
Pela infiuencla. de suo. filha Julia, cujos enco.ntos e espirito capti vava.m
o marido, prendeu Pompeu: pela nomeação do filho de Crasso para seu
logar-tenente, mancebo de grande merecimento, assegurou-se do pai.
Cicero esta arrastado j mas em breve Cesar consentirá em sua volta e
conciliará de novo o seu apoio, chamando para junto de si seu irmão
Quinto. Resta a opposição de Catão. Glodio encanega-se de afl'astal-o,
sob a apparencia de uma honrosa missão: Catão é enviado para Chypre
com o fim de desthronar o rei Plolomeu, cujos desregramentos excitavam o odio de seus subditos. Emfim, todos os homens importantes
que tinham probabilidades de chegar aos empregos estão conquistados
,para a causa de Cesar: alguns mesmos se compromettem a isso por
-escripto. Cesar póde, pois, partir: o destino vae abrir-lhe uma nova
estrada: umÇl. gloria immortal aguarda·o além dos Alpes e reflectindo
sobre Roma, essa gloria mudará a face do mundo».
Como tudo isto seria nobre, exemplificado!', digno da admiração da
posteritlade, si tão pujantes esforços, si vontade tão tenaz, si tão eminentes qualidades tivessem por fim a regeneração da Republica e a
restauração dos verdadeiros principios demoCl'aticos ~ Ser-lhe-hia muito
mais faci! a tarefa e muito mais honrosa a missão: mas empregar os
dotes extraordinarios que recebeu da Providencia para escravisar a
patria e fundar o governo de um só, absoluto, despotico, quaesquer
que fossem as apparencias brilhantes, de que revestiu esse despotismo,
constitue para Cesar o maior dos crimes, que o hemem publico póde
.commettel' .
Em vez de ser hoje, aos olhos da humanidade, um patriota, que
servisse de modelo e exemplo a todos, Cesar conquistou apenas o titulo
de um ambicioso, maior talvez do que o propl'io Alexandre.
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,1 {ace do mundo 1?Hlclo!l-se, exclama o imperial historiador, mas
mudou se retrogrDuamlo. O excesso da lib3rdade, ou antes, a corrupção
'das praticas democraticas produziu o excesso do despotisl'no, da mesma
fórma porque o terceiro imperio francdz, como o primeiro paralysou a
evoluÇ<'ío d.emocratica da Fran!:a. Quem nos póde dizer com certeza
'Onde estariamos hoje em materia de liberali mo, si Cesal', em vez de
aniquilal' a Republica, a tivesse fundado como ella devia sel" ~ Pelo
menos, nós outros os republicanos do Beazil, não estaríamos tão atrazados nos assumptos os nnis comesinhos dos governos democraticos!
Cesar, como Alexandre antes, e como Bonaparte depois, teve tambem
a sua missão providencial; mas como os outros dous, renegou-a pel[1
sede do nianuo supremo. Como aquelles, foi punido, antes de completar
a obra. monstruosa que engendrara.

I. Não nos é possi vel fazer a l1istol"ia minuciosa de todas as
{lampanlJas de Cesar nas Gallias: ellas por si sós dariam um grosso
volume. Os leitores, porém, que desejarem conhecer todas as peripedas dessa longoa lucta, que privou os povos daquellas regiões de ua
independencia e liberda.de, podem recorrer, ou aos Commental-ios de
C es(l?', que os ha traduzidos em portuguez, ou á Vida de Cesar por
Napoleão lIl, em que a guerra da Gallia é referida com minucio idade
e exactidão. Não ob tante, procuraremos pOl' alto dar noticias dos
factos mais importantes, que occorreram durante este periodo da viu[1
neC. J.Cesar.
Apezar de investido do governo da. lJlyria e das Galliaõ, Cesar,
preso pelos mauejos e interesses politicas, permaneceu muito tempo
nas proximidades L1e Roma; mas, informado que os heI vecios se preparavam para invadil' a provincia romana, partiu, emfim, no pl'incipio
de março, e, em oito lUas, chegou a Genebra. . Ta provincia dispunha
elle de uma só legião, o que o determinou a ordenar logo o alistamento de novos soltlados, e a cortar a ponte daquella cidade, pela
qual poderiam p:lssar os i nvasores. Estes a vinte e quatro do mesmo
mez mandaram-lhe uma embaixada, solicitando permissão para pas~a
rem. Como precisasse de tempo para organizar os meios de resi teneia,
Cesar declarou-lhes que só mais tal'de poder'ia dar-lhes resposta definitiva, e marcou-lhes segunda conferencia para oito de abril. Nesta
data procurado pelos deputados helvecios, recusou-lhes peremptoriamente a passagem. Os barbaras tentaram forçaI-a; mas, repellidos
pelas forças romanas, não tiveram outro recurso, sinão atravessar o
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paiz dos sequanos (Passo de Eclusa) por um desliladoiL'o estreito e
di1licil.
O proconilUl informado de tudo, deixa na provincia Tito Labiennio,
e volta à Itrdia, onde alista, á toda pressa, duas legiões, que tiveram
a numeração ue decima primeira e decima segunda, e mandou vir da
IUyria, a setima, oitava e nona e, à fren te deste exerci to, torna à Gallia
Transalpina, clJegando em sete dias, ao paiz dos voconcios, dondo passa
aos aUobrogos, e depois aos seguviavos, Iimithropes dos romanos, além
do Rbodano.
A sete de junho, La!.Jiennio encontrou-se com eUe nas alturas de
Lanthonay, oude estabelecera o seu campo. O exercito proconsular
compunha-se, então, de seis legiões e quatro mil cavallerianos. A dez
derrota os tigurinos: a doze, passll. o Saona: a treze, prosegue sua marcha,
em que gasta quinze dias. A viute e oito, enearregaLabiennio de surprehender os helvecios, e a vinte e nove dá-lhes batalha camp:ll e os desbarata inteiramente, em Bibracto, fazendo neUes um morticinio medonho. Tres dias são empregados em enterrn.r os romanos mortos. No
quarto continúa a sua marcha, e, em seis, aleanç[\, os helvecios, jã em
retirada, no paiz dos ling5es. onde recebe a submissão dos que restavam. Eram tresentos a sessenta e oito mil, os que de procedencia
diversa, tentaram essa migração. Depois da campanha, feito o recenseamento, estavam reduzidos a cento e dez mil homens. Tinham,
'Pois, perdido mais de dous terços.
II. - Os principaes chefes gaulezes vieram felicitar o proconsul
pelo exit0 da campanha contra os helvecios, solicitando, na mesma
occasião, o seu auxilio contra Ariovbto, rei dos germanos, do qual diziam ter os mais graves motivos de qneixa. Cesar prometteu soccorrelos; mas, antes de empregar a força, julgou conveniente entender-se
com Ariovisto, que, sob o seu consulado, fôra declarado alUado e amigo
do povo romano; o rei germano, por"m, recusou a!tivami:lnte tratar
com elle. Não obstante, outra com missão foi enviada, afim de ponderar-lhe que si elle não reparasse o mal feito aos aliiados de Roma, e Si
não retirasse os germanos, que se achavam áquem do Rheno, continuando a repeltir propostas pacificas, seria o proconsul obrigado a recorrer ás armas para castigar essas violencias. A resposta de Ariovisto
ainda foi mais :dtiva: « Deves conhecer, como eu, os direitos do ven'cedor: não admitto que te envolvas no tratamento, que eu queira dar
aos venciuos: Tenho tambem queixas de ti, que me diminues as rendas:
não restituirei os refens eduos; o titulo de irmãos e alliados dos romanos de nada lhes valera: tuas ameaças não me intimidam. Ninguem,
até hoje, affrontou-me impunemente. Quando te approuver, vem ata-
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car-me, e conhecerás então o valor de um povo, que, ha quatorze
annos não dorme, sob o tecto de uma casa. »
Cesar, endo informado de que o chefe germano pretendia apoderar-se de Besançon, em vez de dirigir-se dil'ectamente para o Rheno,
procurou rapidamente aquella cidade, da qual tomou posse, deixando
alli guarnição romana. A vinte e dous de agosto, proseguiu em sua
marcha, e a vinte e oito chegou ao Rhano. A dous de setembro, conferenciou ainda uma vez com Ariovisto, mas debalde. A dez, o atacou em
Thur, e o desbaratou completamente.
Os germanos, entre os mortos, no campo de batalha, e os perseguiuos, depois da derrota, perderam oitenta mil homens. Terminada
esta dupla campanba em prazo tão breve, o proconsul estabeleceu os
seus quarteis de inverno entre os sequanos, e deixando Labiennio no
commando geral do exercito, partiu para a Gallia Cisalpina, sob pretexto de presidir as assembléas.
III. - Estas duas victorias trouxeram, não só para Roma, como
para a Galha, vantagens incoutestaveis j porquanto ambas viram-se
livres dos terrores, que lhe inspiravam os germanos; mas os gaulezes,
posto que incultos, comprehenderam tambem o perigo, que para a liberdade e independencia da patria, havia na presença de um exercito
permauente de romano em seus territorios. Elles previam proxima a
escravidão da Gallia. Assombrados da facilidade, com que foram derrotados os helvecios, e, em seguida, os germanos, viram que si a armas
romanas se volta sem contra cada um dos povos isoladamente, este
seria sem remissão esmagado. Trataram portanto, de se entenderem
todos, e coI ligados puzeram em pé de guerra um exercito de cerca de
tresentos mil combatentes.
Cesar, que se achava na Cisalpina, ao saber desse movimento
geral dos gaulezes, alistou, com a celel'idade que lhe era peculiar, mais
duas legiões, que reuniu as forças que invernaram no paizdos sequanos
(Franco-Condado), resolvido logo a invadir o territorio dos belgas.
Os remos, que elle encontrou em primeiro Iogar, submetteram-se sem
combate e offereceram-lhe viveres e contingentes para a campanha
iniciada. Segundo as informações que eUes lhe deram, todos os belgas
estavam em armas, colligados com os germanos, áquem do Rbeno.
Apezar de serem os eduos alEarIos e amigos do povo romano, o proconsul mandou invadir e devastar-lhes o territol'io por uma pequena
parte de suas forças, ás ordens de Diviciaco, e, á frente do resto deIlas,
transportou-se para além do Aisne, e veiu acampar em Berry ou Bac.
Os belgas haviam invadido o territorio dos remos e sitiado Bibrax
(Vieux-Laon). Soccorrida a cidade por forças romanas, os sitiantes, na
iO
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impossibilidade de continuarem o assedio, dirigiram-se pam. o ponto em·
que elle acampar3.. BI'3.VOS, como eram os belgas, não hes;br3.m em
atacaI-o; m3.S fomm derrotados e, U3. maior desordem, obrigados a.
retirarem, soITrendo dur3.ute essa retil'üda perdas enormes. Com essa
derrota Jis~ol veu-se a liga güulez3.; mas Cesar, sem dar-lhes tl'eo-oas,
resolveu castigar todos os povos que nell3. eotraram. Em seguidê1 são
tomadas pelas forç;1s pro~on ulares as citlades de Novioduno (Soisso::! )
e Brantuspantiulll (Breteuil), donde marchou contra os ambianos, que
se submelteram, sem resistencia.
IV.- Dil'igindo-se para o paiz dos nervios, que o esperavam,
encontrou-os em armas, reunidos aos atrebatas e veromanduanos.
A batalha feriu-se nas margens do Sambre e os nervios foram aniquilados. Dos seiscentos senadores desse povo, apenas escaparam tres, e
de sessenta mil combatentes só quinhentos! Emquanlo P. CI~asso submetle
os habitantes das costas maritimas, Cesar accommette os aduaticos,
que, sabendo do desastre des nervios, quando vinl1::un soccorrel-os,
recolheram-se a uma especie de castello ou cidadella fortific2da pela
natureza. Sitiados com vigor, c1epoem as armas, deixando todavia
muitas occultas. Durante a noute, atac.nam elles os romanos, que lhes
mataram quatro mil dos sens. Entregue a cidadolla ao saque, os
cincoent3. e tres mil que alli rest3.vam foram vendidos em leilão.
Os nantuatas, os verügros e os sedunos (habitantes da Chablay e do
alto e baixo Valai) fOl'am i~ualmente submcttidos por Servio Galba,
um de seus cabos de guerra, o qual, com a legião de seu commando,
passou o invel'no eotre Allobrogos.
Os trabalhos ela guerra, apezar de rudes, não desvi:nam a attenção
do proconsul dapolitic::\' roanna. Tdnllo empl'ega'Jo o 3.nno seissentos e
nOV'3nta e sete nas expedições de que, por alto, acabamos de falar, veiLl
visitar 3. lllY1'ia e :JS ciJade da Cisalpin!1, de onde tiscali ava e superintendia os negocios de Roma.. Em su::\, auseacÍi1, a Gallia Transalpina
explodiu de novo, "pezar dos seus successi vos desastre . Os povos maritimos, submettidos por CrJ.sso, revoltwam-so. O pro:lonsul, ao ter
noticia do que se passava, expediu immediatamonte as ordens precisas
para (lue no Loire fossem construidos navios que deviam ser tripolados
~ diri1iid.os por marinheiros e pilotos do Mediterraneo. Logo que a estação e a politica o permittiram, foi col1ocar-se à frente do exercito e,
dividindo as forças ele mouo a occupar militru'mente o paiz inteiro, deu
batalha naval aos venetas, que foram d.errotados e renderam-se li. discrição. Cesar mandou passar a 1'10 de e3pada o senado todo desse povo e
vendeu em leilão todos os mais.
Por seu laclo, Q. TitUl'io Sabino glllhava uma batalha decisiva
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contr.l os unellos, nos arredores de Angers, ao passo que P. Crasso
conquistava a Aquitania. Antes de terminar a estaçã.o apropl'Íada para
a campanha, Ces::!r atacou os morinios e os minapios, que ainda se
conservavam em armas, os quaes, não ousando afl'rontal-o, refugiaram-se nas florestas. Depois de ter assolado e incendiado o territorio
desses dous povos, veiu tomar quarteis de inverno no Loire, na terras
dos aulercos, lexovios e outros povos ultimamente vencidos.
V. - 03 usipetos e os teucleres, povos germanos, que, havia tres
annos, erravam por diversas provincias da Germania, no fim do anno
S3issenlos e noventa e oito e principias de seissentos e noventa e nove,
invadiram o territorio dosmenapios, 03 desbaeataram, e atravessando o
rio, na altura de Cleves, alli se estabeleceram, Esle facto apressou a
volta do proconsul, que passava sempre o inverno na Cis!l.lpina, receioso
de que os gaulezes se revoltassem de novo.
Logo que chegou, soube que elIes, com elfeito, se preparavam para
novos commetimentos, Fingindo tudo ignorar, convocou os chefes prio.cipaes do paiz, dos quaes obteve com a habilidade, que lhe era peculiar,
viveres e até contingente, de cavallaria. Contando que teria de luctar
com serias diltlculdades, por isso que o numero elos usipetos e teucteres
se elevava a quatrocentos e trinta mil, inclusive as mulheres e crianças, m rchou todavia contra elles, convicto de que teria de medir-se
com um exercito de cem mil combatentes.
Quando os invasores souberam que elle se approximava, enviaramlhe uma deputação propondo accor,10 e ofl'erecendo-lbe apoio, caso lhes
desse terras, ou permittisse que elles conservassem as conquistadas.
Cesar impoz, como primeira condição, o abandono do territorio gaulez,
consentindo, porém, que elles se fixassem entre os ubianos, que solicitavam auxilio dos romanos contl'a. os suevos, Os deputados prometteram tl'uzel'-lhe resposta dentro de tres dias, peJindo-lhe, entretanto, qne
suspendesse a sua marcha até que elIes voltassem, O proconsul recusou
attendel-os neste ponto.
Os usipelos e 03 teucteres haviam se concentrado na coniluencia do
Rheno e do Mo3a. Logo que a vanguarda. dos romanos se approximou,
foi por elles atacada. Os ch3fes germanos, na manhã: seguinte, vieram
justificar-se do ataque da ve"pern., Cesar aprisionou-os. O exercito romano acampava. nesse dic. em Nier.3, a oiLo milhas dos germanos. Percorrendo rapidamente essa dUancia, o proconsul cahin sobre elIes de.
improviso e os esmagou sem difliculdade, matanelo·lh9s um grande numero, sem perder um só soldado,
""TI. - Depois desta victoria, resolveu transpor o Rheno j mas
ficava abaixo da magestade do povo "amaria passar o "ia em uma ponte de
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barcos. Em dez dias Cesar conseguiu construir a famosa }Jante, cujo
plano e des..-:ripção nos dá Napoleão III com a maior exactidão. Durante
a sua marcha, além do Rheno, não encontrou resistencia. Todas as povoações deram-lhe refens de submissão. Dentro de dozoito dia e tava
de volta, dopois de ter devastado o paiz do sicambros. Aos ubiauos
prometteu a,uxilio, caso fos em atacados pelos suevos. Era pouco para
o general romano ter intimidado os germanos, e, pois, livre de perigo
no continente, resolveu uma expedição á Inglaterra, e reali ou-a antes
do fim do verão; mas nesta não foi tão feliz, como até então. Depois
de haver desembl\rcado na ilha fronteira, teve de deixaI-a. sendo
considerada por alguns escriptores a sua retirada como verdadeira
fuga.
Na volta, dous navios carregados de soldados, desviaram-se do 1 uma
e foram parar ao sul de Bolonha. Os soldados con egoiram desembarcar, e procuraram reunir-se ao gros~o do exercito: em caminho foram
atacados por seis mil marinas: elies eram apenas tresentos; mas, apezar da inferioridade uumerica, durau te quatro horas, bateram-se com
denodo, até que a cavoU ria, despachada por Cesar em procura deltes,
veio livraI-os de tão critica situação.
No dia seguinte T. Labiennio foi encarregado de castigar os marinas. Q. Titurio Sabino e L. Cotta fizeram juncção com o exercito, que
invernou entre os belgas. O proconsul partiu para a Ualia, recommen.
dando aos seus lagares-tenentes que reparassem os barcos avariados e
mandassem construir novos.
Em sua volta, reguJarisadas as questões dos treviros, divididos
entre Induciomario e Cingetorix, determinou que todos os navios se
reunissem em Bolonha, onde, com cinco legiões e dous mil cavallarianos, dirigiu-se em uma esquadra de oitocentas velas para a Bretanha, desembarcando sem contratempo perto de Deal. O primeiro
combate, travado nos arredores de Kingston foi-lhe favoravel, e era
sua intenção penetrar mais no interior da ilha, quando chegou-lhe a
noticia de que um violento temporal destruira grande parte de sua
frota. Foi-lhe preciso voltar á costa para reparar esse desastre inesperado. Dadas as precisas providencias, seguiu para o Tamisa, batendo
os bretões em dous combates successivos. Passando o rio em Sumbury
atacou, e levou de assalto a cidade ou fortaleza, em que estava acastellado Cassivelano, proxima a Santo Albano. As povoações, situadas ao
sul do Tamisa, submetteram-se. Cesar voltou ao continente, sendo os
resultados çlesta segunda expedição tão negativos, como os da primeira,
porquanto a submissão desses povos foi nominal, e ús despojos arrecadados insignificantes.
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VII.- Chegando ás Gallias, invernaram as tropas. Sabioo e Cotta,
em Tongres; Q. Cicero em Ch I'leroy: Trebonio, em Amiens, P.
Crasso, em Montdidier ; Planco, em Cbamplieu ; Roscio, no paiz de
Suez. O proconsul contava poder passar o inverno na ltalia ; mas os
orleanenses assassinaram o rei, que elle lhes havia designado, e novos
e mais graves acontecimentos se prepar-avam entre o Rheno e o Masa.
Os liegen 'es revoltaram-se e atacaram Titurib Sabioo, de cujo campo
todavia não puderem se apoderar. O lagar-tenente fôra inrormado de
que o proconsul estava ausente e a Gallia inteira em armas. Propuzeram·lhe os inimigos deixai-o sahir são e sal vo, com todas as forçus
de seu commando, afim de reuuir-se á que mais perto aquartellavam.
Contra a opinião de Cotta, que não admittia que se h'atas e com o
inimigo em armas, Sabino acceitou a proposta, abandonou o campo e
partiu. No desfiladeiro de Lowaga são os romanos atacado pelos barbaros e trucidados sem compaixão. Exaltados por esta victoria, e dirigidos por Ambiorix, sitiam o acampamento de Q. Cicero, que se defende denodadamente, cOll"eguindo fa,zer chegar a Cesar a noticia da
situação angu tiosa, em que se achava. Apenas recebeu o despacho de
seu lagar-tenente, partiu o proconsul á frente de duas legiões, encarregando um gaulez de confiança de ir adeante entl'egar-lhe uma
carta, que, por cautella, e creveu em grego.
Os sitiantes, informados de que eUe se approximava, abandonaram
acerco, e conerama encootral·o. Perto do arroio Raine, trava-se o
combate e elles são derrotados, deixando o campo juncado de cadavares. No mesmo dia o gtlneral fez juncção com as forças de Cicero.
Labiennio, por seu lado, tinha batido e derrotr.do os hauitantes de
Treves em um combate, em que pereceu Induciomaro .
No anno setecentos e um,cesar, tendo alistado mai duas legiCles na
Cisalpina, e tomado por emprestimo outras duas a Pompeu, raz uma nQva
expedição ao norte da Gallia e atrave,sa, pela segunda vez, o Rheno,
obrigando os suevos a refugiarem-se no interior do paiz. Deixando uma
forte guarnição na margem esquerda do rio, volta á Gallia e persegue
Ambiorix, que, através de mil obstaculo-, con 'egue e~capar. A devastação do terdtorio de Liege foi completa. Em Reim , reune eUe uma,
assembléa gauleza, pela qual faz condemnar á morte Acc0n, tido por
chefe da revolta. Depois de invernado o exercito, volta á Halia.
VIII.-Em setecentos e dons, a Gallia se revolta de novo. Opaiz
inteiro pega em armas, e Vercingetorix apparece á frente de todos esses
povos, decididos a luctar pela indepenlleocia e liberdade da patria commum. Cesar, informado deste movimento geral, não perde tempo; voa
para a Transalpina, e em pouco obriga Verciogetorix a abandonar Berry
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pll'a correr em arrxilio de seu proprio paiz ameaçado. Em Auvergne concentra as suas forças e resolve começar immediataml~nte a campanha,
apezar do rigor da estação (marco). Em Sancerre bate Vercingetorix,
que abandonara o sitio de Gorg"obina p:1ra vir encontrai-o. Logo depois
sitia e apodera-se de Burgos. Ne te assedio demonstra os seus conheci·
mentos militares. De Burgos segue pal'a. Nevel's, onde instalta os seus
depositos, parlindo depois para apaziguar os borgninhões, di viclidos
pela gula tlo poder.
Dividindo então o exercito, destacou Labiennio com duas legiões
contra os parisienses, autorisando-o a levar comsigo as clu:1s legiões
deixadas em Sens. E lia pl'oprio á fren te das seis re tan tes, marchou
para Amiens, fóco da revolta. Graças ao estratngema que empregou,
poude atravessar, sem combat(', de Allier a Varennas, obrigando Vercingetorix a rdlinl.l-::;e para Gergovin. com todas as forç.'\.S de seu commando. Ten tando assaltar essa cidadella, é rep lUdo com p rtlas
considercl.veis. Sentindo-se cercado, pois quasi todas as estradas estavam
interceptadas, resol veu tomar a direcção de Sens, na. esperança de
encontrar Labiennio e suas legiões. Em Joigny, com etreito, Labiennio,
que derrotara Camulogeno e seus alliados sob 0$ mnros de Pariz, veiu
tel' com elte. DalU procurou o Fra.nco-Condado no intuito de alcançar
Besancon j mas no valia de Vingeanne, a sessenta e cinco kilometros de
Mesia, é atacado por Vercingetorix. O proconsul inflige-lhe ~egunda
derrota e obriga-o a refugiar-se em Alesia. r ão era faci! levar de assalto
a cidade, não só por suas muralhas e fortificações, como ainda porque
tinha, em seu recinto, cerca de oitenta mil soldados. Todavia, Cesar sitiou-a,e ne3te sitio, mais ainda do que no de Burgos, tlemonstrou que era
UL'l general consummado. Logo que Vercingetol'ix recolheu-se á cidade'
despachou cavalleiros pela Gallia ioteil'a, cllUmando às armas os patriotas, e solicitando-lhes prompto e immediato soccorro: Entre quarenta. a ciocoeota dias depois de começado o assedio, começaram a
apparecer nas extremidades da planicie de L'1nmes as forças, que
vinham auxiliar os sitiados. ESS1S forças em pouco se elevavam a
treseotos e cincoenta mil homens, inclusive oito mil de cavallaria. Mais
do que critica era a situação dos romano, sitiados por sua vez e obrigados a fazerem frente, ao mesmo tempo, aos da cidade e aos de róra.
A cor,tgem, pl'udencia e scien ia mi li tal' do procon ui tudo remediou,
Os gaulezes qnasi conseguiam j,\ forçar as suas fortificações, quando
elle tentou um~ sortida. audaz. Labiennio recebeu ordem de atacar á
espada os sitiantes, e com tal impeto arl'ojou-S:l sobre elles, que, dentro
em pouco, foram levados de vencida na maior desordem e confusão. A
cavallaria completou a victoria passando a fio de espada os fugitivos.
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Com esta derrota aniquilou elle a liga gualeza. « Vercingetorix, diz
,Plutarcho, que fóea a alma dessa guerra, envergando as suas mais
bellas armas, salliu da citlade montado em nm garboso corsel, magnificamente ajaezado, e depois de te1-0 feito caracolar em torno de Cesar,
q.ue estava assentado em seu tribunal, apeiou-se, despojou- e de todas
a1> armas e foi assentar-s3 aos pés do general romano, olllle se conservou em silencio. Ces),r o m3.nçlou p render e o reservou para o seu
triumpho».
O hel'oico e sympathico gaulez penson talvez que o proconsu1
tratal-o-tia, como sem du vitla elle o faria, si seu i nimigo se achasse
nas suas condições. Enganou-se. A clemencia de Cesar não era
natural; não passava de um calculo politico, e com o gaulez nada lhe
aproveittwa em p:lrecer magnanimo. A victoria de Alesia produziu
profunda. impressão em Roma, e o senado, apezar de hostil ao vencedor,
decretou vinte dias de acções de gr[lça.
IX.- A tomada de Alesia. e a del'l'o1<. completa do exercito auxiliar, além ela pl'isão ele Vercin;etol'ix, faziam pee umil' que a Gallia
não lev[l.ntal'ia. mais o coUo j mas os gaulezes eram realmen te destemidos e patl'iolas. Em setecentos e tres houve nova perturbações sobre
muitos pontos cln. Transalpina, ao mesmo tempo. O proconsql, que
invernava em Bibracto, transportou-se pal'a Berry, e algum tempo
depois para o Orleanez afim de re tabelecer alli a ordem. Em seguida,
marchou contra os Beauvaisinhos, que lhe pareciam tanto mais terriveis,
quanto tinham tomado parte insignificante na defesa, de Alesia. Reunidas
quatro legiões, acampou no monte 8. Pedro, na floresta de Compiegne,
defronte dos gaulezes postados no monte 8.1\1arcos. o fim de algumas
semanas, chegando-lhe mais tees legiões, elle ameaçou- os de ft1,zer-lhes
o mesmo, que em Ale ia. Os güulezes abandonaram a po ição e retiraram-se para o monte Ganelão, donde destacaram tropa', que, emboscadas na floresta, cahiram sobre os romanos, que foram mandados ã
forragem. Um combate travou-se então na planície de Choysi au Bac,
sendo os gaulezes derrotados, o que produziu a submissão de toJa a
região.
Depois ele tfl. expedição, Cesar fixou a sua attenção sobre o paiz entre
o Rheno e o Mosa, cuja população, apezar dos revezes de setecentos e um
levantava a b.mdeira da revolta, dirigidos por Ambiorix. Toda essa
região fui levad, a ferro e a fogo, ma, o chefe aind,. uma vez escapou
·á perseguição dos romano . O rdsto dos antigos bandos gauLezes
tinha-se reunindo na margem esquerda do Loil'e, e mostrava ainda
uma energi 1, inquietadora aos proprios vencedores. Reuniram-se a
Dumnaco, chefe dus Angerims, o qual sitiava em Poitiers o gaulez,
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Duracio, que se conservara fiel aos romanos. Caninio Rebilo e C.
Favio, logares-tenentes do proconsul, obrigaram Dumnaco a levantar
o sitio, e derrotaram o seu exercito.
X.-Durante este tempo, Drappes, de Sens, e Lucterio, de cabors,
tentaram invadir a provincia romana; mas, perseguidos por Caninio,
recolheram-se á praça de Uxelloduno, (le Puy d'Issola), ultimo foco
da revolta. Fóra da cidade, feriu-se um combate feliz para os romanos.
Drappes foi feito prisioneiro. Rebilo e Fabio continuaram o as edio. A
coragem dos sitiados, porém, tornava inuteis os esforços dos sithmtes.
Neste interim, chega o proconsul, e reconhecendo que a cidade, que se
defendia, energicamente, esta,va provida de tudo, resolveu reduzil..a
pela sMe, mandando entupir as nascentes, que a forneciam de agua.
Os gaulezes viram nisto um prodigio, e convencidos de que os proprios
deuses não lhes consentiam re istir mais, renderam-se. Cesar ainda
uma vez demonstrou que a sua bondade era um calculo. Aos heroicos
defensore da cidade mandou cortar as mãos. Depois deste feito cruel,
á testa de duas legiões visitou a Aquitania, e por toda a parte reconheceu que a dominação romana estava firmada. Da Aqnitania passou
á Norbonna, e dalli á Arhas, onde estabeleceu seus quarteis de inverno.
Labien.nio, por sua parte, havia submeUido completamente o paiz dos
trevisos. Oito annes de sangrentas luctas tinha custado a submissão da
Transalpina. Resumindo os factos: Cesar fez oito campanhas na Gallia,
duas incursões á Inglaterra e duas á margem direita do Rheno: deu
nove batalhas campaes, fez tres grandes assedios, e reduziu á provincia
romana duzentas leguas de territorio, recolbendo ao thesouro publico
cerca de dez mil contos.
Diversos historiadores vffirmam que elle tomou de assalto ou sujeitou pelo terror de suas armas, em menos de seis annos, oitocentas
cidades, subjugou tresentas nações, e derrotou, em diversos combates,
tres milhões de homens. Plutarcho eleva a quatro milhões esse numero:
uma terça parte dessa multidão ficou estendida sobre os campos da
batalha, o segundo terço foi reduzido á condição ele escravo! Todas as
riquezas das Gallias passaram ás suas mãos; mas elle as prodigalisava,
sem hesitar, afim de manter a sua influencia na capital.
Na opinião do imperador Napoleão I, «si a gloria militar de Cesar
se fundasse sómente na guerra das Gallias, seria bem problematica».
Todos realmente assim o pensariam, si as suas outras campanhas não
viessem completai-a. Com e./.'feito, nada ha para estranhar que, um
homem habil, intelligente, perseverante e tenaz, como Cesar, á frente
de um exercito bem disciplinado e aguerrido, tivesse levado de vencida
esses barbaras, mal armados, sem a menor disciplina, ignorantes de
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toda estrategia, sem os meios de ataque ou de defesa indispensaveis, e,
além de divididos pela rivalidade dos chefes, desprovidos inteiramente
de espirito nacional. Entretanto, o assedio e a tomada de Alesia, guarnecida de altas e solidas muralhas, tendo em seu recinto uma guarnição
de oitenta mil homens, e depois os ob taculos e perigos que superou,
quando, por sua vez, viu-se cercado por um exercito do tresentos mil
soldados, attestam exuberantemente o seu grande talento militar e
estrategico. PóJe-se, porém, dizer que o unico advers'1rio, que elle
encontrou na Gallia digno de si, foi es e Vercingetorix, que aliás nunca
dispoz dos elementos indispensaveis para a reali ação de seus planos
patrioticos, que talvez tivessem vingado, si elle esperasse que (\, guerra
civil explodi'se entre os romanos.
O devas o da cidade, o conquistador das mais illustres damas
romana, provou, durante esse longo tempo, que sabia e podia dominarse e que era o que queria ser. A conquista da Gallia deu-lhe gloria..
soldados e riquezas colossae', isto é, os mais poderosos elementos de
dominio em todos os tempos e em tod03 os paizes.
XI.-Na guerra da Gallia desenvolveu Ce ar essa actividade
quasi fabulosa, que Cicero deb tLde pI'etendeu descrever nas phra eshorribilis ditigentia, activitatia monstrum - e Lucano no seu-nil actU1n
reputam, si quid superesset agendum. Ningllem, porém, con eguiu
descrevel-o tão bem, como elle no seu - veni, vidi, vicio E o que é
ainda mais a lmiravel ne sa orga.nisação excepcional é que no meio de
tant03 atl'azel'es e trabalbo , ainda lbe re'tasse tempo para e crever.
Foi assim que voltando da GaUill, exterior e atravessando os Alpe$
escreveu o tra.tado sobre a analogia. O seu Ante-Catão foi escl'ipto antes
da batalha de Mllnda, e um poema intitulado a Viagem, nos vinte e
quatro dias que gastou em sua expedição na Hespanha. A ca.vaHo,
dick'tva. 03 seus despachos a secl'etarios diversos ao mesmo tempo, e
em línguas differentes. Era o primeiro cavaHeiro de seu tempo e fazia
garbo disso correndo á disparada com as mão atrás das costa . Como
Alexandre, eUe teve tambem o seu bucepha.lo, que só consentia ser por
ene cavalgado: era um animal sui generis, e o unico talvez dlquella
especialidade, de que h'l noticia, porquanto os seus cascos eram partidos, assemelhando-se a dedos humanos. Mais tarde, quando dictador,
consagrou a Venus uma imagem desse animal.
Cesar, com os olhos sempre no futuro, formou um exercito, que
era sómente seu. A devotação de seus soldados por sua pessóa, tocava
ao fanatismo, e entretanto elle os submeltia aos mais rudes trabalhos
e á mais severa disciplina, durante-as camp nhas. Sua prudencia, sua
habilidade, assim como a sua imperturbavel coragem, no meio dos
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maiores perigos, inspiravam-lhes uma confiança cega, a ponto de suppOl'em-se invencivei sob as ordens de tal chefe. Quanrlo o combate se
tornava mais renhido, e a victol'ia parecia duvidosa, elle apeiava-se
.f.azia apeiar os mais, mandando retirae as montadas, como para obri-gal-os a vencer, pel'didos os meios de fugir. Uma. vez, suas legiões
Tecuamm já diante dos inimigos, qu os aperta.vam de perto e com
vigor: o desanimo, e o dese pera jiJ. haviam penetrado nas fileiras: os
soldados começavam a disparar. Cesar, quejá não tinh, o seu, arranca
o escndo a um dos soldados, e na. primeira fila dos combatentes, ordena
uma carga a todo o tra.nse: a oedem se restabelece logo; a sceDa muda-se rapidamente, e de vencidos, quejà eram, dentro em pouco Lcam
victoriosas as su:ts tI' pn,s. De outra vez, a~hou-se en vai vida de tal
forma entre um corpo de cavallaria inimiga, que perdeu até a ospada;
mas abriu caminho com o escudo: mais tarde elle encontrou em um dos
templos da Gallia, suspensa como tropheo, essa mesma espada e lá a
-deixou permaneceI'. Pouco se preoccupava com os costumes das pmças:
'mas era inexol'avel para os sediciosos e os que abandonasam os pODtoS:
apreciava muito os robustos e cOl'ajosos, Depois de uma victoria permittia-lhes tudo: fechava os olhos a muitas infracções dos regulamentos
milital'es, mas, antes do combate, ou em face do 'inimigo, exigia a maior
oe mais rigorosa disciplina.
XI.- Cesar estimava os seus commandados, os quaes trazia
-sempre bem alimentados e bem vestidos: go~ta va de vel-os bem tl'ajados, e dizia frequentemente que quanto mai:, perfumados, melhor se
batiam. Aos que mais se distinguiam pl'esenteiava com espadas finas
e ricas com punhos de oum ou peata. Pre tava invariavelmente a
maior attenção a. tudo quanto lhes dizia respeito, e dava provas de
apreço até aos mortos. Quando Titurio e sua cohorte foram aniquitados, o elegante general deixou crescer as barbas e os cabe11os,
declarando que não os apararia, emqu::wto não vingasse os seus camaradas trt!ciclados: camaradas - era a expre,são de maior carinho para
com os soldados. A influencia que seu nome exercia sobre todos, levava
'Os seus officiaes a dizerem aos companheieos, quando elle estava
ausente: «imaginae que Cesar e5til. presente e vos contempla.» Isso s6
bastava para reanimar-lhes o enthusiasmo.
Quando falava ao exercito empregava tres voco.bulos em seus
discursos: soleJados! - autes da batalha: camaradas - depois da
victoria, quando todos tinham-se bati:Io galhardamenta: cidadãos,
quando não estava contente com elles. Orador brilhante, Ce~r tinha
f-é nos milagees da palavra: antes do combate falava sempre as
tropas, e a sua confiança nes e meio era tal, que uma vez que sur-
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prehendido, não teve tempo de dirigir-se ao exercito e sorrl'eu um
revez, attribuia-o sómente á circumslancia de não ter podido 01',11'. Ao
contrario de muitos, elIe não pro(;urava desacreditar o inimigo, nem
diminuir o numero de suas forças: ás vezes até exagerava os perigos,
que tinha de affrontar, como no decurso da guerra civil, se verifica
pelo discurso, que proferiu relativo ao rei Juba, cuja proxima chegada
enchia todos de tenol'. Cesar reuuiu as suas forças e disse-lhes: «Soldado ! ficae s1beudo que dentro em pouw chegará o rei Juba, que traz
dez legiões, trinta lllil ca,valIeiros, cem mil homens de tropas ligeiras
e tresentos eJephantes! Cessem, pois, os boatos e as conjecturas:
cumpre que confieis em mim: do con traria, maudarei agarrar os novelleiros, mettel-os-l1ei em um navio velho, e abundonal-os-hei ás oudas
e aos vento;;, e elles que vão abordar oude a sorte os quizer levar».
Sua eloquencia, que em Roma já era tão celebre, de modo que para
qualificai-a serviam-se da, expres ão - vi Cresaris - , os soldados a
tinham em tauto apreço, que, ou decoravam os seus discur os, ou os
conservavam escriptos; em geral, porém, eUe improvisava, o que é o
caracteristico do verdadeiro orador: alguns eram preparados com antecedencia e com o maior cuidado : deste numero foi o que elle proferiu
antes da, batalha de runda. A sua gesticulação nobre, a dicção correcta, a sua voz sonora e vibrante, a expres5ão animada de toda sua
physionomia, o fogo de seu olhar, o seu todo elegante e magesto o ao
mesmo tempo davam-lhe um ascendente incrivel sobre as massas, que
elle dominava á vonlade.
XIII.- Era talo orgulho dos que serviam sob as suas ordens,
que, nem paI' sonho, os seus soldado admittiam a hypothese de serem
commaudados por ou tro: isso seria para eUes uma deshoura.. A in trepidez e a dedicação de suas tropas eram taes, que preferiam morrer a
abandonai-o; e quando uma vez vencidos, os vencedores o.tTereciam-lhes
3 vida só com a condição de mudarc::m de parlido, elles respondiam com
arrogancia: « Os soldados de Cesor não peelem a viela, estão acostumados a concedeI-as aos seus inimigos». Montesquieu, querendo descrever essa dedicação sem limite:;, disse: «Insensivelmente os soldados
da Republiea transformaram-se em soldados de Cesar, que os conquistou
ainda mais elo que os barbaras ».
r a guerL'a, porém, o seu espirita não tinha a brandura, com que
elle procedia na politica; impiedoso para o inimigo estrangeil'o, extermil'lava-o inexoravelmente: foi cl'uel, san guinaria, feroz mesmo.
Nas Gallias, quando não Linha necessidade ele encobrir as suas marchas,
era por medonhos incenclios, que annuDciava a sua approximação ; ao
inimigo vencido jamais dava quartel: elle ordenava com o maior sangue
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frio que se matasse indistinctamente, emquanto durasse o dia. A um
senado gaulez, sem excepção de um só senador, mandou decapitar: a
uma guarnição int'3ira orJenou se cortasse as mlios. Vashs florestas
ficaram retluzidas a cinzls afim de que perecessem, nas c hammas, os
gaulezes vencidos, que tinham escapado ao ferl'o romano. Cavernas e
desfiladeiros, em que se refugiava a parte inotrensiva das populações,
foram, por Ol'dem sua, tapadas para que touos morressem á fome.
Troçava os embaix:adol'es: fazia tregoas, que elle era o primeiro a
violal'. Assim, por €IS e systema. atroz, é que eUe combatia as infelizes
populações da Gallia, cujo crime unico consistia em defende rem a liberdad d'L patria. As noticias de taes violencias cheO'aram á Roma, onde
a sua omnipotencia continuava: o senado, sem olhar parn. as Yictimas
e para lisongear-lhe a vaidade, decl'etava ainda em cima acções de
graças aos deuses pelas suas continuadas victorias; mas, emfim, houve
quem propuzesse uma commissão de syndicancia sobre os negocios da
Gallia: a proposta cahiu. Só Catão ousou su"tental-a. Por essa occa.sião
disse bem ai to: «Não deveis votar acçõe" de gl'<Lças, mas expiações,
para que os deuses não façn.m IJesal' sobre os nosso exercitas o crime
de um general d'3smediuamente culpado. Minha opinião é que entreguei Cesar aos barbaras, afim de que elles s ibam que Roma não
ordena o perjurio e nem quer delle colher fruct03~. A palavras de
Catão levou-as o vento, e acções de graça por vinte dias, cousa até
ãntão nunca vista, foram decretadas. A popularidade de Cesar e uas
sangrentas victorias de um la.do, e do outro, o dinheiro derramado ás
mãos choias, produziam esses pbenomenos !
XlV.-Cesar, vencedor, decretava por si levas de tl'opas, exigia
subsidias de toda a naturczft, €lnvai via-se nos negocias das cidades,
convocava e dissol via assemblé,ls, pelas quaes fazia legitimar toclos os
seus actos, e, apoiado nas suas legiões, julgava, em ultima instancia, o
que elle chamava -revoltas contra o povo romano: tratava com o
maiol' desprezo as constituições, s bretudo ás dos govel'Dos populares,
depunha os magistrados, regularmente eleitos, e os sub3tituia, exauctoritate"1J;"opria, por creaturas suas: punha e dispunha de tudo, em
uma palavra. Tal era o seu desprezo pelos g.1Uleze , que tendo Cicero
lhe recommendado um certo Orfio,elle lhe respondia: «Quanto a Orfio,
que me recommendas, fal-a-hei, quando nada, rei das Gallias. Si
quizeres ainda que eu adeante alguns dos teus amigos, é s6 mandai-os
ter commigo ». Uma cafila de espiõ s, bem pagos o acompanhava, e
favore~ia sempre, bem que ás occultas, os chefes gaulezes, ambiciosos
vulgares. En tretanto, depois da submissão completa das Gallias, o seu
procedimento foi diverso. Por nós faL1al'a A Thyerry: «Quando a
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Gallia ficou irrevogavelmente subjugada, Cesar cuidou promptamente
de cicatrisal' as feridas abertas pelas suas victorias; e, para este fim
pacifico, trabalhou com tanta actividade, quanto destreza. Desde logo
fez elle de sua conquista uma segund,. provincia, districto da Narboneza, que foi de ignada pelo nome tle Gallia-Cabelluda. AlIi não estabelecia colonia alguma militar, mas sámeute um imposto de qu,lrenta
milhões de sestercios (cerca de oito mil conto), e para poupar o
orgulho de uma nação bellicosa, este tributo foi disfarçado pela denominação menos humilhante de soldo militar. O pl'oconsul exceptuou
mesmo de certos encargos algumas cidades e villas: recebeu outras sob
sua -protecção e permittiu com agl'ado que ellas tomassem seu nome:
quanto aos homens influentes, ás famílias nobres e ricas, accumulou-as
de titulos e honrarias e foz-lhes esperar o direito de cidadãos romanos.
Por esse habil proceder associou sua provincia aos seus planos de ambição pessoal e conseguiu crear nos inimigos da vespera, instrumentos
intere~sados para ,. oppressão de sua patria.>.)
XV.- As riquezas da Gallia serviram-lhe para manter a capital
fechada nas mãos. Elle não poupava o dinheiro. Nada escapou á
pilhagem: thesouros publicos e particulares, logares sagrados ou
proFanos, tudo, tudo foi sem escrLlpulo despojado. Cesar amontoou
uma quantitlade enorme de ouro em barras, que, depois, na ltalia e
nas provincias, transformou-as em moeda cunhada. Com o producto
dessas expoliações mantinha o exercito, gl'atificava liberalmente os
soldados, pagava as dividas de seus officiaes, fornecia-lhes o dinheiro
de que precisavam, fazia levas, e repetia muitas veze' que «com o
tlinheiro obtinha os soldados e com os soldados dinheiro ». No meio de
suas despezas fabulosas, Cesar accumulava ainda grandes som mas,
que mandava depositar em logares seguros, garantindo ao seus que
um dia elIas serviriam para recompensai-o de tanta dedicação e
lealdade, e das fadigas e trabalhos que comsigo estavam passando.
Uma parte, porém, das sommas que arrecadava elle a empregava
em saldar os seus debitos monstruosos i outra parte era de tinada
para emprestimos sem juros, ou com juros muito modicos, aos
senadores, e para presentes a elles e aos tribunos, pretores, consules,
ás suas mulheres, aos libertos e até mesmo aos escravos, quando
exerciam alguma infiuencia sobre o espirito dos patrões ou senhores;
ainda outra parte elle a applicava a corromper os votanLes na occasião
dos comicios eleitoraes. Emfim, apparecera o comprador de Roma e
Roma vendia-se toda, na phrase de Jugurtha. Os gaulezes tinham sido
conquistados pelo ferro; os romanos o eram pelo ouro; mas não se
limitavam a isso as incriveis despezas do grande ambicioso: era mister
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que a população repetisse a todos os momeu tos o seu nome. Cesar
tratou de construir um novo for'um, em Roma, com porticos de
marmore, contendo em seu recinto uma villa, edi/icio cuja conclusão
estava ol'çada em vinte mil contos de nossa moeda; mas não era Roma
sómente a aformoseada á sua custa, queremos dizer á custa da Gallin. :
cidades da Italia, de Hespanha, da Gallia, dn. Grecia e até da Asia
mesmo foram igualmente decoradas e ornamentadas! Cesar tinha o
condão de ser grande, excepcional em tudo, até nas depredações.

I . - O inverno, quando as operações militares eram suspensas,
elle o vinha passar nn. ltalia, ora em Pisa, ora em Lucca, ora em
Rn.venna; desses pontos superintendia e fiscn.lisava Roma. Nessa
cidade reunia os seus cortesãos e abria o grande leilão das consciencias
romanas. Tribunos, edis, pretores e consules concorriam ao mercado.
Na porta do proconsul dos gallios, chegou-se a con tal' cento e vinte
lictores com as fasees em punho e mais de duzen tos senadores! Fui
em uma dessas reuniões que ficou resol vida a apresentação <las candidaturas de Pompou e Crasso ao consuln.do, ao mesmo tempo, e que Cesar
comprometteu-se a mandar a Roma umn. multidão <le soldados para
assegurilr a eleição. O grn.ndo politico, apezar de sua excepcional
intelligencia, dava-se a este trabalho, porque jam::l.is lho passara pela
mento o rni1'acu~osO processo do bico da peuna, descoberto pelos
adhesiuos republicanos brazileiros! Alli contractou-se que Pompeu faria
prorogar o govel'no de Cesar por mais cinco annos, com o titulo de
proconsul: foi ainua alli que Cesar mais tarde pagou, pela neutralidade do coosul Paulo Emilio, a insignificante somma de nove mil
contos pela nossn. moeJa, e comprou a cumplicidade do tribuno Curião
por doze mil! Aquellas combinações politicas causaram tal etreito em
Roma, que não houve quem ousasse apresentar-se candidato ao consulado, tendo por competidores Pompeu e Crasso. Um senador, porém,
instigado POl' Catão, teve essa. ousadia. Nu din. da eleição foi levado a
pedradas, mataram-lhe um escravo e aproprio Catão, dêfendendo-o,
foi ferido no braço direito.
I I . - O plano dos triumviros realisou-se como elles queriam e
previam: segundo o accol'do feito, Pompeu, sem dar a menor
satisfação ao senado, emprestou a Cesal' duas legiõ~s, o que ftlZ Catão
furioso bradar em pleno senado: «tropas numerosas, armas, cavallos
da Republica são ligara presentes de ami3ade entre particulares ».

o

CONQUISTADOR DAS GALLIAS E DICTADOR

159

Parece-nos, porém, que uma lei providencial não permitte que perdurem essas associações politicas, cujo fim ullico é exploro r o poder edestruir o Estado. O triumvirato entrou no periodo de dissolução:
a morte de Julia enfraqueceu logo os laços que uniam Pompeu a Cesa~
e, já que tocamos nisto, accI'escent-lremos que até da morte de sua filhtt
aproveitou-se Cesar para fil'mar sua politica: grandes distribuições de
dinheiro se fizeram em Roma, nessa occasião, por ordem sua: um
banquete colossal foi em seu nome e á sua custa ofIerecirlo á populaça.
Pompeu quiz inhumar o cadavel' em suas terras d'Alba; mas o povo,
empregando a violencia, transportou o COl'pO ao campo de 1arte, onde.
depois de terem-lhe sido feitas as honras funebres, foi pomposamente
incinerado. «Por essas honras (diz Plutarcho), o povo testemunhava
a Cesar ausente muito mais amor do que a Pompeu, que se achava em
Roma». No anno seguinte Cmsso é batido e morto pelos parthos.
« A vergonha do nome romano (na phrase de Bossuet) não foi o peio~
eíl'eito dessa derrota. O poder de Crasso equilibl'ava o de Pompeu e de
Cesar, e os conservava unidos, opezar de si mesmos, e por sua morte.
rompeu-se o dique que o continha ».
I I I . - E' bem possivel que Cesar trabalhasse -para nullificar
Pompeu, mas este, ambicioso vulgar, não de cia a temeI-o, convicto deque só eUe o havia elevado; o proconsul, demasiado sagaz, mantillha-o
nessa illusão. Demai, Pompeu era vaidoso, e por isso preoccupava-se
exclusivamente com a reputação militar do proconsul. Os elogios.
feitos nas praças e ruas de Roma ao eminente capitão irritavam o sel}
espirita, que não podia supportar que as campanhas da Gallia subi sem
a altura r:1e grandes conquistas, e a felicidade militar do guerreiro fo se
até considerada genio. Jisard affil'ma que os romanos repetiam coo taotemente: «A glOl'ia de Cesar :1paga. os tl'iumphos envelhecidos de
Pompeu que, engolpl1ado nas delicias de Roma, ja faz a guel'l'a só paI'
meio de lagares-tenentes, e não assiste a outros combates além dos de
gladiadores e olephan tes ; e, pois, de todos os nossos gr.lodes capitães,
o nome de Mario é o unico digno de ser pl'onunciado ao lado do de
Cesar; assim mesmo Mario apenas repelliu a guerra gauleza e Cesar a
levou ao coração da Gallia ». Pompeu, todavia, percebeu que Cesar, anão 131113, dispunha já dos cargos publico", em Roma: pensou em
fazer-se necessario, sem s~ lembrar de que em politica não ha homem
que, bem ou mal, não pO' a ser sllbslituido; e neste pensamento
consentiu que a anarchia, na cidade, chegasse ao seu auge. Cada.
eleição dava lagar a sangrentas lllctas, e mais de um candidato ficou
estendido na arena do combate. Clodio, amigo de Cesar, é morto por
ordem de Milão, amigo de Pompeu. Roma foi entregue á. pilhagem a
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por toda a parte se Calava na necessidade de crear uma dictadura.
Pompeu, que animava às occu!tas os promotores de tal medida, no
publico a desapprovava; eutretanto, a anarchia lavrava cada vez mais.
Afinal, houve quem pl'opuzes3e officialmente a eleição de um llictador;
mas, como frequentemente succede, acudiram os mediadores e a difIlculdade resolveu-se pela eleição de Pompeu para con uI unico.
Era uma autoridade limitada pelas leis, é verdade; mas, no fundo,
apenas uma dictadura disfarçada.
IV.-Eleito Pompeu, um dos seus primeiros actos Coi pór em execução as leis contra a corrupção peculliaria dos votos, e outra, que
obrigava os que tinllam exercido funcçõe publicas nos ulLimo vinte
annos a prestar contas da gestão elos negocias a seu cargo. E sa lei ia
com certeza alcançar Cesar: seu amigos se alvoroçaram, e muitos opinaram que elle se precavesse das investidas de Pompeu. Co ar, porém,
os acalmou, demonstrando-lhes a inconveoiencia de um rompimento
naquella occasião. Por propo::;ta de Cícero, Pompeu foi ainda encarregado
de prover ao abastecimento da cidade, ameaçada pela fome, e para que
eUe pudesse tomar as medidas necessarias ao desempenho da sua nova
com missão , um decreto do senado paz ã. sua disposição todos os portos e
co tas do Mediterraneo, por cinco annos. Cesar via desassombrado a
concessão de favores taes, e até se regosijava que Pompeu os acceitasse
do partido dos nohres, pois que as iro se arrastava do partido popular,
com quem contava e que elle queria dirigir sô. Entretanto, essas
occurrencias o ímpelliram a solicitar um segunuo consulado, ou a prorogação de seu governo por mais tempo, afim de poder continuar em
paz a obra de suas victorias sobre a Gallia, dizia e11e. Pompeu, convicto
de que Ce3ar não o perturbaria no gaBO das honrarias, que desfructava,
a principio não se oppoz ás suas preteoções: mas os inimigo') deste
tinham resol vida rejeitaI-as in limine. Os partidarios de Cesar agitaramse violentamente, e Pompeu, comquanto estivesse combinado com os
nobres em dar-lhe successor, todavia dizia em publico que os pedidos
de CeSi1.l' lhe pareciam justos, e que, em sua opinião, deviam permittirlhe pleiteiar o consulado, ainda mesmo ausente; Catão, porém, exigia,
que abandonando o commando, viesse Cesar, como simples particular,
pleiteiar em pessoa.
V. - Emqnanto os seus inimigos assim se descobriam, atrectava
Cesar a maior moderação: sem duvida previa que a guerra explodiria
mesmo sem provocação de sua parte. Tendo mandado um de seus
ofliciaes a Roma, afim de combinar com os seus amigos nos meios de
fazer vingar suas preteuções, este, que se achava no editicio do senado,
quando eUas foram rejeitadas, em um excesso de arrebatamento, diante
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de varias senadores, bradou, batendo nos copos da espada: «Esta darlhe-ha o que acabaes de recusar-lhe». Foi talvez este o unico indicio,
que gerou suspeitas sobre as intençõe" bellicosas de Casar. Alguns escriptores attl'ibuem essas palavras ao proprio Cesar.
Pompeu, já inteiramente solidario com a nobreza, exigiu a restituição das duas legiões, que lhe empre tara. Ce ar percebendo o alcance
de taes manobras, não hesitou: as legiões foram immediatamente re tituidas, e Pompeu mimoseado com presentes de subido valor. Os
soldados receberam tambem pingues gratificações, que orçaram por
quasi dous mil contos. A um de seus otIiciaes, de nome Appio, confiou
eUe a tarefa de levar a Roma as duas legiões: por sua parte e"te emissario propositalmente, muito concorreu para manter Pompeu na doce
illusão de que Cesar jamais ousaria revoltar-se contra o seu poder:
aS3im dizia-lhe Appio: «Cesar nada ousará, e quando ousas e, para
-vencei-o, ba tar-te-hiam o prestigio de que gozas, e as força de que
dispões: as suas proprias legiões passariam para teu lado, porque Cesar
é tão odiado, quanto tu amado pelos soldados». Estas pala,vras d.e
Appio cegaram de ta.1 forma Pompeu, que seus amigos tentaram
debalde de !Jertal-o de sua soberba indolencia: as observações que lile
faziam respondia cheio de confiança: « nada receieis: si alguma cousa
houver, bastara que eu bata com o pé na terra, para que della surjam
legiões ».
Cesar, entretanto, se approximava. de Roma, onde continua-va a
espalhar ouro e promessas; ma , fiel ao seu plano não cessou até o fim,
de dar provas de moderação, com que procedia: comprometteu-se a
licenciar as tropas de SJU commando logo que Pompeu licenciasse
tambem as que esta.vam sou suas ordens, allegando que, « tirar-lhe o
exercito, sob o pretexto de qu elle aspirava a tyrannia, conservando
Pompeu á frente de suas forças, seria abrir a este o caminho, que pretendiam fechar-lhe.» Nem se limitou a isso somente: pouco depois
dirigiu uma missiva ao senado, em que se compromettia a licenciar oito
legiõe.> e demittir-se do governo da Gallia Transalpina, comtanto que
lhe conservassem o commando da Cesalpina com duas legiões, ou ao
menos o commando do Illyria com uma só. Curião foi o orgão dessas
propostas de Cesar perante o povo: expoz com eloquencia quão modestas
eram suas pretenções, e a injustiça, que haveria em recusai-a. Ao terminar' o seu discurso, foi coberto de applausos e coroado de flore;:> ; o
senado, porém, fez -votar um decreto, pelo qu~l era Cesar exonerado
dos governos, que tinha, devendo ser substítuiclo por L. Domicio, e tido
como inimigo publico, caso, no prazo determinado, não depuzesse as
armas. Tre3 tribunos que lhe eram dedicados, protestaram energica11
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mente, no senado, contra esse decreto, e foram violentamente expellidos
do edificio. Durante a noute, disfarçados em escravos, dirigiram-se para
Ravenna, onde já achava-se o conquistador da Gallia á frente, apenas,
de cinco mil homens.
VI.- Ao veI-os naquelles trajes, e informa:lo do occorrido, Cesar
explodiu por sua vez: apresentou-os aos soldodos naquelle estado e
pronunciou um daquelles discursos, que tanto os enthusiasmavam: a ua
commoção era tal, que alguns historiadores affirmam que os olhos
marejavam-lhe lagrimas, emquanto falava. Os soldados o acolheram
com applausos freneticos. Seguro delles, Cesar resolveu começar a
gue,rra, allegando que o fazia para vingar a magestade da lei violada na
pessoa dos tribunos. Nos seus commentarios sobre a guerra civil, outras,
porém, são as expressões, a11i se lê: 4: para restabelecer em seus ca,rgos
os tribunos, e re tituir a liberdade áo povo romano, oppresso por um
punhado de facciosos».
O monstrum aclivitatis com a sua horribiti diligentia avançou immediatamente para o Rubicon (Cavigliano), ribeirão que era o limite de
sua. provincia, e que nenhum general romano podia. transpor á frente
das tropas. Segundo a opinião geral, Cesar, ao chegar ás margens do
ribeiro, parou hesitante: elle proprio, porém, sobre este ponto guardou
silencio em seus escriptos. Na sua HistOl-ia de Roma, escripta em Roma,
M. Ampere refere pela fórma seguinte o que se passou nessa occasião:
«Chegado a esse regato, fronteiro de sua provincia, á cuja margem
Manuce assegura ter lido esta inscripção-Aldm deste rio Rubicon,
ninguem faça passar estanda~·tes, armas ou soldados. Cesar parou e
disse a seus amigos: « Pensemos bem, podemos ainda voltar sobre
nossos passos: si, porém, passarmos este regato, a guel'ra será o nosso
juiz ». Todos os autores referem que, nessa occasiãc apparecera, sobre
a margem do regato, um pastor de elevada estatura ao tocar adas
guerreiras na sua flauta campesina, o que, segundo Suetonio, fizera
reunir em torno delle muitos soldados, e que depois atravessara o rio
com ar bellicoso, deixando-os todos admirados ».
Fallaremos nisto por nossa vez. Napol~ão lU, diz que Cesar teve
essa visão, e mais o sonho que referimos já, como tido na Hespanha na
sua viagem de volta para Roma. Si cesar teve só a visão e interpretou-a
como um conselho para que proseguisse nos seus planos, nada objectaremos. O facto é para nós commum, e semelhantes teem-se lIado aos
milhares. Cesar, além de todas as suas qualidades, bem podia ser um
mediwn vidente. Como o refere Suetonio, ou isso não passa de uma
fabula, ou foi então um meio engenhoso, inventado por elle, que bem
conhecia a superstição romana, para ainda mais animar os seus sól-
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dados. Nada ser-lhe-hia mais facil, do que arranjM' naquellas paragens,
onde a soldadesca, ausente da Italia ha tanto tempo, não conhecia
ninguem, um rapaz bem parecido, que representasse aos olhos della, o
papel de enviado dos deuses immortaes. Um atheu, como elle publicamente se confessava, não devia sentir escrupulos no emprego de t:ll
ex.pedien te. O modo por que Cesar interpretou logo o succedido, da-nos
motivos para essa apreciação. O que é certo é que elle, como um inspirado, bradou: «Está lançada a sorte (jacto est a~aa) vamos para. onde
nos chamam os prodigios dos deuses e a iniquidade dos homens ». E
deu ordem de passarem as tropas sem demora o regato.
VII. - A guerra estava declarada. Sem o menor trabalho eUe
assenhoreia-se de Rimini, de Pesara e Ancona. A noticia chega á Roma
com a rapidez do raio. O alarma foi geral, o no meio delle o senado se
reune e delilJera. Pompen, apossando-lfe do thesouro publico, com forças multo superiores ás ue Cesar, salle de Roma e retira-se para Capua, .
manLlando <leclarar inimigos publicas quantos não adherissem á sua
c:lUsa: Ce~ar, pelo con traria, proclama que, considel'aria amigos,
aquelles mesmos, que se con:servarem neutros, ou inditIerentes na
lucta, que se ia travar.
Só este proceller bastaria p:\.l'a marcar a cliITerença da estatura politica desses dous homens. Dentro em pouco Pompeu recolhe-se a Brindes;
os consules, com uma parte das for as, embarcaram-se nessa cidade, e
passal'am pam. o Epiro, desembarcando em Dyrrachio (Durazzo). Cesar
sitiou Brindes, e, no intuito de fechar o porto, começou a construcção
de um dique; mas Pompeu, uma noit~, embarcou-se ás escondidas e
fez-se de vella para. Durazzo. A Itali(l; ficou, pois em poder de Cesar.
Lucio Domicio, nomeado seu successor, havia sido batido e aprisionudo por elle em Corfinio (San Pellino), e suas tropas tinham udherido à causa da revolução: seu plano em perseguir Pompeu j inas fttltctvum-lhe navios. Em oonsequencia disto, despachou logul'es-tenentes
para tomarem posse da Sardenha e da Sicilia, e elle marchou para.
Roma, onde entrou só e sem soldados, apazig-uando logo a populaça, a
quem por suas promessas encheu de esperanças. Os poucos senadores
que tinham ficado na cidade, reuniram-se para recebei-o. Cesur apresentru-se deante deltes, dizendo-lhes:
« Venho dar-vos conta do meu proceder, mas, autes seja-me per·
mittiLlo signiftcar-vo~ a viva satisfação, que experimento, ao achar-me,
depois de dez annos de ausencia, entre amigos, que tanto prezo e
respeito »).
Estas palavras os tranquilisaram. Cesar, sem demora, tratou de
aposmr-se do thesouro deposita<lo no Capitolio, no templo de Si\turno,
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allegando para ísto uma razão, que a todos pareceu muito plausível.
« Esse thesouro, disse e11e, tinha um destino especial e só potlia ser
empregado no caso de guerra contra os gaulezes, que foram por
mim subjugados inteiramente: não ha portanto razão que ju tifique
a sua conserv:Jção, e, pois posso lanl;ar mão delte actualmente ».
A Cesar podia faltar tudo, menos talento para justiô.car os seus
actos.
Como era natural, a guerra estendeu-se por toda a republica. A
Italia, as GaUias, a Sardenha, Corsega e Sicilia tomaram o partido de
Cesar: a Hespanha, a Afeica, o Egipto, a Syria, a Asia-Menor e a
Grecia, o de Pompeu, que estava na, GI'ecia. E entregou a Antonio o
comb:lando da Italia e partiu para a Hespanha, dizendo no momento
da partida:« Vou combater um exercito sem general para depois ir
combater um general sem exercito ».
VIII.-Apenas chegou á Hespanha, derrotou Afranio, Petreio e
Varrão, lagares-tenentes de Pompeu, e na volta submetteu 'Marselha,
que se havia declarado contra eUe. Entrando em Roma, foi acclamado
dictador, cargo que exerceu por espaço de onze dias, que empregou em
abastecer a cidade, distribuir commandos e favorecer os devedores, os
exilados e os filhos dos proscriptos; com taes medidas e favores subiu
de ponto o numero de sens adl.terentes. Nomearam-n'o, ou, segundo alguns, eUe proprio nomeou-se consul, e deixou Roma. Passa por certo
que, por occasião de sua partida, o povo lhe pediu que entrasse em
accordo com Pompeu j que, como dissemos, estava na Grecia, para onde
Cesar seguia resolvido a combatei-o. Apenas desembarcou em Chaonia
(Janina) teve noticia, que a esquadrilha, pela qual elte esperava viveres, fôra dispersa pelas forças navaes de Pompeu. Antonio, á frente de
nove legiões, fazia vella para eUe: impaciente por encontraI-o, mel, teu-se em um barquinho, que foi açoutado por violenta tempestade:
nessa perigosa emergencia disse elle ao piloto desanimado: «Nada
temas: tli. conduzes Cesar e sua fortuna »).
Antonio chegou com as suas legiões j mas, a falta de viveres continuava. Emquanto no acampamento de Pompeu havia abundancia de
,tudo, no acampamento de Cesar experimentava-se os horrores da fome.
Convinha, pois, ao primeiro a guerra de recursos, até porque esperava
que os soldados do segundo, accossados pelas privações, passariam para
o seu lado.
Cesar, pelo contrario, reconhecia. a necessidade de uma acção decisiva, e, pois, atacou-o em Durazzo. Vencido, dizem uns, tentou suicidar-se. Outros, porém, aflirmam que foi em Munda, vendo imminente
a derrota, que eUe quiz praticar esse acto de desespero. O que porém,
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é verdad ,é qne passados os primeiros momentos de desanimo eUe dirigiu-se resolutamente, durante a noute, pam. a Thessalia. Pompeu o
seguiu, abandonando a costa, que lhe dava tantas vantagens sobre o
adversaria, com o qual veiu encontrar-se nas planicies de Pharsala,
onde tal VI3Z, bem contra. a vontade offereceu-lbe batalha campal.
Aquelle espirita mediocre até então sempre feliz, não soube, nem ponde
resistir' ás lisonjas de uns, ás zombarias de outros, ás exigencias de
todos, que, cbeiosde cega confiança, clamavam pela batalha. Havia em
sen acampamento rei~, principes, s nadares, cavalbeiros, que, em côro
unanime, propbetisavam-Ibe uma facil e brilhante victori , e fóra de
duvida falavam convenciuos, tanto que nesse dia, que lhes foi tão
fatal, mandaram ornar de louro a suas tendas e preparar lautos banquetes.
Os soldados esfaimados de Ces:tr acharam as mesas cobertas das
mais delicadas iguarias. Ta ve pera tinham até de ignado o ucc ssor
de Cesar, que devia morrer no dia seguinte, ao lagar de summo l!ontifice: tal era a certeza que nutriam da victoria.
IX.- Cesar, por eu lado, depois de dar as providencias qne
julgou necessarias, e de ter feito, apezar de sua incredulidade, sacritieios aos deuses, e invocado Yenus, a quem prometteu um templo, si
fosse vencedor', f,tllon, como costumava, ás tl'opa , deu-lhes por santo
o nome daquelln. det;sa e, indo repousar com a maior erenidade,
«adormeceu profundamente)), segundo alguns. A victoria de Durazzo
animara muito as tropas de Pompeu; mas o exercito do Cesa!',
comquanto extenuado pelas privações, confiava illimitadamente em seu
chefe; além di to, era todo elle formado de veteranos, babituados ao
combates e batalha~, emquanto que o de Pompeu compunba-se de gente
nova e ele gl'an:le quantidade de jovens nobre, habituado aos prazeres
de Roma, os quaes jamais haviam empunhado ll.S armas e zelavam,
sobre to as as cousa, a sua belleza physica. Até de t:1 circum taneia
se aprove:tou Cesar. Recommendando aos soldados que poupa sem a
vida ao inimigo, dosde que elIe se batesse em retirada ou disparas-e,
ordenou-lhes, entl'etanto, qu fel'issem na face os ma,ncebos nobre,
convencido de que e11e5 fU"'iriam só para n5:o ficarem desfigurados e
feios. Labiennio, o antigo lagar-tenente de Cesar, achava-se nas fileiras
de Pompeu e garantia-lhes que os veteranos da Gallia não estavam
com Cesa,r, que só dispunba de recrutas.
Exageram aque11es que affil'mam ter tomado parte nessa batalha
quatrocentos mil homens. As forças de Pompeu orçavam entre
quarenta e cinco e cincoenta mil homens. Ce~ar tinha ás suas ordens
tl'inta mil soMados. As tropas alliadas contr..tb lançavam-se de parte

166

CAIO JULIO CE8AR

a parte. A batalha, cuja desceipção vamos fazer, foi ferid fi, nove de
agosto, quarenta e oit'o aunos anles de Nosso Senhor Jesus Cbri to.
X.- Logo pela manhã os dous generaes postaram os seus
exercitas em linb[l de combate. Pompeu, que incontestavelmente era
um bom chefe, procurou nesse dia pôr em evidencia toda a sua sciencia
militar. Os seus melbares e mai disciplinados soldados foram collocados no centro e nas dua alas, e as praças menos experimentadas
distribuidas pelos intervallos. Uma das alas era com mandada por
LEmtulo e a outra por Domicio Ahenobarbo. Scypião, com a legiões
vinda da Syeia, oecupava o centro. Pompeu, em pessoa, achava-se na
aln. esquerda, onde contn.va tentar os primeiros esforços para garautirlhe a victoeia. Com este intuito reuniu nessa ala quasi toda a sua
cavalJaria, os fundibuln.rios e os arcbeiros que a ala direita, por isso
mesmo que se apoiava no rio Enipêo, podia dispensar. A mocidade
romana, que o havia acompanhado, logo que Cesar transpoz o Rubicon,
constituia a maioria de suas força. A infantaria de Pompeu recebeu
ordem de conservar-se firme e esperar, sem mOver-se, o ataque dos
inimigos: foi talvez a sua primeira falta, segundo a nossa opinião,
apezar de nada entendel'mos da arte da guerra.
Cesar diviJiu tambem o seu exercito em tees corpos: o commando
do centro foi confiado a Domicio Cal"ino, a ala esquer la fi, Marco
Antonio d a P. Scylla fi, aJa direita, em que elle tomou lagar bem
defronte de Pompeu, cujo plano o seu genio militar devassou logo que
viu concenteadas naquelle ponto as melhores forças iuimigas. Verdadeiro homem de guerra, tratou, sem hesitar, de neutralis::l1·o e até de
tirar partido da disposição das forças inimigas. Das diversas legiões,
mandou immediatamente destac.1r eis das melbores cohorle, das
quae formou um corpo de reserv~, que postou na rectaguarcla da ala
direita, e a essas cohortes recommendou de novo que não tivessem
pressa de sacar das espadas, e antes tratassem de dirigir a seltas
cont1'.1 o rosto dos inimigos: depois collocou-se no centro de sua legiiio
de confiança, a decima.
XI.- Havia espaço sutIlciente entre os dous exercitas. Ao signal
de ataque, os soldados de Cesar avançavam a passo dobrado; mas,
percebendo que a linha inimiga não se movia, fizeram, de motu-proprio,
alto, afim de tomarem folego: depois marchavam de novo e lançavam
os seus clardo;; e settas; mas, tal era a ancia de todos, que esqueceram a recommendação do general, e metteram logo mãos ás espadas
curtas, de que usava.m, travando-se lucta corpo a corpo com os soldados
de Pompeu. Esta foi encarniçada, como desgraçadamente succede nas
guerras civis. A mocidade romana, bem que inexperiente e sem a
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necessaria disciplina, batia-se bravamente. A cavaUaria de Pompeu,
com os fundibularios e archeiros, carregou vigorosamente sobre a de
Cesar, e rompeu-a: depois estendeu-se sobre a esquerda para apanhar
de flanco a infantaria. Cesar, porém, tinha previsto todas essas pbases
do combate: as seis cohortes, qU3 até então se conservavam immoveis,
mas impacientes por tomarem parte na refrega, tiveram ordem de
carregar por sua vez, e o impeto foi tal, que o inimigo estacou logo.
No meio do tumulto ouvia-se todavia, a voz sonora e retumbante de
Cesar repetir sem cessar». Feri na face, soldados! na face, sómente
na face! » O impeto do ataque, o aspecto das armas luzentes, os golpes,
que iam-lhes ao rosto, e que elles tanto temiam ver desfigurados,
levaram dentro em pouco a confusão e a desordem as fileiras desses
cavalheiros elegantes e formosos. A debandada foi completa; elIes
dispararam, á toda a brida, procurando refugio nas montanhas visinhas.
Os archeiros e fundibularios to avia resistiram ainda i ma, por sua
vez, foram esmagados. As seis cohortes, cada, vez mais enfurecidas,
fazem volta e accommettem a ala esquerda, levando a desordem e a
confusão ás suas fileiras. Em pouco tempo a derrota de Pompeu foi
completa em todas as linhas. Os que não puderam escapar pela fuga,
ficaram prisioneiros. Foi nessa batalha que, segundo alguns escriptores,
deu-se Q episodio horrivel da lucta, corpo a corpo, de dous soldados;
quando um deUes cahia morto, e o outro ia despojal-o das armas, o
vencedor reconhecen que o vencido era seu pae! Justiça, porém, seja feita
a Cesar, nesse dia: apenas viu o exercito contrario derl'otado, ordenou
aos seus, qne não perseguissem os vencidos e poupassem a vida aos
prisioneiros.
Pompeu, vencido mostrou, nessa occasião, que não era, homem para
resistir á adversidade. Esqueceu- e que tinha o sobrenome de grande,
e de suas passadas victorias, e perdeu até a faculdade de deliberar.
Uma parte de seu exercito batia-se ainda corajosamente: elie abandonou esses bravos, que vendiam caro essa victoria, e recolheu-se ao
acampamento. Taciturno, sombrio, entrou em sua tenda e sentou-se.
Uma palavra, siquer não se ouviu de seus labias. Apenas, quando os
inimigos penetravam já nas trincheiras, exclamou dolorosamente:
« até no meu campo I :l} E much'\ndo de trajes para não ser conhecido,
fugiu aprossadamonto, dirigindo-se para o Egypto, que tão fatal lhe
devia ser.
XII.- Do lado de Pompeu, entre mortos e feridos, ficaram
estendidos, no campo de batalha, quinze mil homens. Cesar perdell
duzentos, dos quaes cem, offlciaes. O resto do exercito vencido refugiou~se em uma collin3, que foi immediatamente cercada. Na manhã
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seguinte, porém, depuzeram as armas. El'am ainda vinte e quatl'o mil
homens. Em poder dos vencedores ficaram nove ag-uias, que tantas
eram as legiões de Pompeu e cento e oitenta ba.ndeiras. Atravessando
o campo, Cesar sentiu-se contl'istado deante da multidão dos mOl'tos e
feridos, e, ao entrar no acampamento de Pompeu, di se aos de seu
sequito: «elles assim o quizeram: obrigaram-me a i to: si cu depuze se as armas, apezar das cam panhas, que terminei com tanta gloria,
quanto proveito para o paiz, tel'-me-hia.m conclemnatlo ». 03 prisioneiros foram incorporados às suas legiões, excepto os que não quizeram
adherir à sua causa: a todos esses não só perdoou, como permittiu-lhes
que seguissem para onda lhes conviesse. Com os nobre, s bretudo, foi
generoso. Causou-lhe estranheza Dão ver Bruto, que, elle bem sabia~
estava no exercito de Pompeu. A sua inquietação era visivel : ol'denou
que o procurassem por toda a parte, com a maior diligencia e o trouxessem à sua presença. Bruto foi en~ontrado e sem ter recebido o menor
ferimento; quando Cesar o viu são e salvo, ficou muito sati feito.
Pompeu, fugitivo, chegou, afinal a. Pelusio, (castello de Tinch)
onde, à frente de seu exercito, se aclla.va o joven rei Ptolomeu, que
fazia guerra á sua irmã Cleopatra: desemba.rcando quasi só, confiou-se a lealdade daquelle monarcha., por cuja ordem foi assassinado.
Cesar, poucas semanas depois, chegou por sua vez ao Egypto, 6desemba.rcou em Alexandl'ia á feente de duas legiõJs e de alguns
esquadl'ões de caval1aria, que orçavam por oitocentas praça, transpbrtadas em dez galeras, que ficaram ancoradas no lagar conhecido
por Porto- Java. EntranJo na cidade seguido de seus lictores occupou
o IJalacio real, fronteiro ao isthmo, que separa os dous pOl'tos. Os
habitantes de Alexandria começaram a murmurar por tel' elle se
apresentado com as insignias do poder, quando não tinha sobre elles
jurisdicção alguma: os romanos respondel'am a peramente a essas
murmuraçóss: em pouco reCOrl'eram as armas, e alguns soldados
fOl'am mortos. Cesar, que sabia qne o povo romano estava ellcarregado
da execução do testamento do rei fallecido, serviu-se desta cil'cumstancia para ordenar aos dous irmãos belligerantes, que cessassem as
bo tilidades e comparecessem perante o eu tribunal. O eunucho
Photino, que estava em Pelusio, determinou que o exercito do joven
Ptolomeu seguisse para a Alexandria.: e se exercito, commandado por
Achillas, composto em parte de romanos, que tinham servido às
ordeus ele Gabinio, elevava-se a vinte mil homens de infantaria e
dous mil de cavallaria. Dos historiadol'es, que consultamos, nenhum
DOS dá resumo melhor dessa campaQha do Egypto do que Na.poleão L
Vamos, pois, transcrever-lhe as proprias palavras:
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XIII.-« Logo que Ce sal' soube que es e exercito se approrimava, apoderou-se da pessoa do rei c uo regente, e fez militarmente
oc~upar todos os pontos que concorres em para a sua segurança.
AchUlas t0:110U conta de toda a citlade, com excepção do ponto, em qu~
estavam os romanos, que ticf1ram logo bloqueados pelo lado de terra,.
e só tinham communicaÇ[lo pelo mar. Os alexanLlrinos transportaram-se ao Potto- Velho para e assenhorearem de setenta e duasgaleras. que alli se achavam, das quaes cincoenta haviam voltado da
esquadra. de Pompeu, a quem tinham ido soccorrer: vinte e dua
constituiam a estação ordinaria de Alexandria. Si e"se na\"i03 cam ~em
em poder delles, Cesar estaria perdido; mas este, depois, de vivo·
combate, conseguiu incendial-o~. ficaudo assm desembaraçado do lado
do mar : apoderou-se :lo pharol situado na extremidade do Porto-7'lovo:
~enbor de toda a costa maritima fixou sua attenção paea o lado deterra. Cesar tinl1a cm'encia de forragens: tomou, portanto, conta das·
casas, que o separavam do. porta do meio e communicou livremente
com o lago Mariotes, de cujos campos tirou viveres e forragens. ()
eunucho Pbotino foi, por sua ordem, morto. Poucas semanas depois, a.
mai joven das irmãs do rei, a princeza Arsinoé, escapou-se do palacio,
ganhou o campo de Achillas, que fez morrer c substituil' pelo eunucho
Ganimedes. O~ romanos recebiam diariamente vivere•• navios, tropas,
quer de archeiros, chegado de Ceta e Rhodes, quer cavallarianos da.
Asi:1. Para a Asia-Menor Ce.ar havia despachado Mithridates, que lb~
era dedicado, aôm de reunir suas tropas, pôr-se á frente dellas,.
atravessar a Syria, o de erto de Suez e vit, por terra fazer juncçãocomsigo em Alexandria.
« Ambos os lados, cuiuavam de fortilicar-se. Os egypcios tinham.
fechado todas as sahidas com grossas muralhas, guarnecidas de ameias.
e construido grande numero de torres de dez andares. Os canaes, que
traziam ;1 Alexandria a agua do ilo, se achavam em poder de Ganimedes, que fez entupir os que forneciam agua a parte da cidade.
occupada pelos romanos j ao me mo tempo, por meio de macbina •
Ganimedes elevou as aguas do mar para estl'agar a das cisternas doquarteirão dos romanos: em poucos dias a agua tornou-se tão salobra.
que ninguem mais poude bebel-:t. Os romanos, sobre aUados, tiravam
todavia, agua da fonte, fjue havia perto de Marabão, e da torre fiopharol, e cavaram muitos por;os, que lhes forneceram a agua doce.
Nesse tempo, um grande numero de navios carregados de vi veres,
armas e machinas. conduzindo a bordo a trigesima setima legião, ancorou a oeste de Alexandria, perto da torre dos arabes. O vento Leste.
que reina I em geral, ne~sas paragens, nessa estnção do anno, os impedia.
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de ganharem o porto de Alexandria: o comboio estavacompromettido:
Cesar partiu com a sua frota para salvaI-o, o que deu lagar a um
combate naval, em que a frota Egypcia perdeu uma galera e viu-se
obrigada a recolher-se ao Porto-Velho. Cesar fez desfilar em triumpho
o seu comboio deante da esquadra inimiga 6 entrou no Porto-Novo.
XIV.-« Ganimedes, vendo a insutriciencia desse meio, com que
tanto contava, voltou de novo ao projecto de aprestar uma frota e
empregou a maior actividade em restaurar no Porto Velho os navios e
cascos de galeras, que alli se achavam: para obter madeiras, ordenou
que se descobrissem os porticos dos edificios publicas, e fez vir das sete
boccas do Nilo os navios estacionarias, que os tlefendiam. Em poucos
dias, conseguiu dispor de vinie e duas galeras, de quatro ordens de
remos; cinco, de cinco ordens; e de um grande numero de barcos de
menor tam:.:tnho, tripolados todos por marinheiros habeis. Cooar tinha
trinta e quatro galeras; nove, de Rhodes, oito, do Pauto, cinco, da
Lyria, e doze, da Asia-l\1enor ; mas cinco apenas eram quinqueremes,
dez, quad"iremes, e o resto muito inferior. Não obstante, Cesar sahiu
do Porto-Novo, dobrou o pharol, e veiu collocar-se, em ordem de
batallia, defronte do Porto-Velho. As galeras de Rhodes formavam a
sua direita, e as do Ponto, a esquerda. Deante da attitude bellicosa
dos nn.vios inimigos, a frota dos alexandrinos zarpou. As duas esquadras estavam separadas por essa linha de rochedos, que fórma o PortoVellio, e que, em um espaço de seis mil toezas, apenas otrerece tres
passagens. A frota, que se mettesse por qualquer dessas passagens,
a:trl'ontaria nm grande perigo e otl'ereceria ao inimigo uma bella 0000,sião. Euphranor, chefe das galeras de Rhodes, indignado da segurança.
do inimigo, propaz e obteve entrar no Porto-Velho, para onde se dirigiu com quatro galeras pela passagem do meio. O combate travou-se torrivel. Os alexanclrinos foram batidos e perderam uma galera
de cinco ordens de remos e uma, de duas ordens: os outros navios
salvaram-se, abrigando-se ás costas da cidade, sob a protecção dos
caes ou paredões, e dos homens de settas, coUocados nos tectos das
casas.
«Os romanos occupavam a torre do pharol, mas não a ilha toda:
desta apassaram-se depois de um combate tenaz, saquearam a villa, que
noHa havia e fizeram seiscentos prisioneiros; mas os alexandrinos
ficaram senhores da ponte do paredão, que une a ilha lt cidade. Cesar
quiz tomar este posto importante, mas não o conseguiu: depois de
repetidas tentativas, em que perdeu muita gente, foi derrotado, e só
poude alcançar as suas galeras a nado: muitas destas afundaram, tal
era o numero, dos que neBas procuravam refugio. Entretanto, por

o

CONQUISTADOR DAS GALLIAS E DICTADOR

171

mais sensivel, que lhe fosse esse desastre, não teve todavia, para eUe
graves consequencias.
«O rei Ptolomeu, apezar de muito joven, teve a habilidade de
persuadil-o que desej ava empregar o seu poder para acalmar a insurreiç.'io, e que assim daria. fim a guerra. Cesar pol-o em liberdade;
apenas, porém, o mancebo coUocou- e á frente de seu exercito, serviu-se de sua autoridade p ara excitar o povo, e votar aos romanos um
adio implacavel. Os alexandrinos, ilpezar do desastre naval, que tinham
sotrrido, haviam restaurado a esquadra e abastecido-a de arma e viveres, augmentltndo-a ainda. Os comboios, do lado da Asia, chegavam
a Cesar por m'1.r. Para interceptal-os, dirigiram- e para Canopo, na
en earla de .\.bo ukir. Nero, chefe da esquadra romana, correu para
aquelle ponto com 05 s us navios: empenhou-se com os egypcios em
rude combate, no qual pereceu o bravo Euphranor com a sua galera,
que se afundou.
XV.-« la jó. por oito mezes, que Cesar se achava empenhado
ne sa desgraçada guerra, e cousa alguma fazia prever um exito feliz,
quando Mithric!ates chegou a Peluzio com o exercito, que havia reunido n:1 Asia. Mithridates tomou de assalto essa praça, e, em grandes
marchas, avaneou sobre Memphis, onde chegou em sete dia; dalli
desceu o :-lilo pela margem esquerda com o proposito de soccorrer Cesar
em Alexandria. Com esta noticia, Ptolomeu partiu com o seu exercito, embarcou-se no ilo, e reuuiu-s ao corpo, que se O] punha a
MithJ'Ídate , quasi na altura do DeI ta. Ce-ar, por seu lado, dirigiu-se
1)ara a torre uos arabes, o nde desembarcou, e torneando o lago Narcotes, tomou a direita de Mithridates, a quem se reuniu, sem combate.
As forças destes esta,vam acampadas ao longo do canal, pouco mais ao
menos na altura de Alkon. Ptolomeu tinha muitas vezes ataC<'l.do Mithridates, mas rãr", sempre repeUido. 0esal', a seu turno, o atacou e
bateu, morrendo eUe no combate. Marchando sem parar para Alexandria, alli chegou em poucos dias. Esta grande cidade submetLeu-se:
os habitantes, cm vestes de supplicantes, sahiram ao encontro do vencedor, trazendo quanto possuiam de precioso para acalmar-lhe a justa
colera: o dictador tranquillisou-os, e entrou, atravessando as fortificações inimigas, no quarteirão em que se achavam suas tropas, que
receboram-n'o com acc1amações, como o lihertarlor de todas eUas. Cesar
coroou a bella Cleopatra rainha do Egypto, expelliu Arsinoé, sua irmã
mais moça, e deixando no Egypto, todo o seu exercito para assegurar a
nova autoridade, partiu, com a sexta legião, composta de veteranos, e
transportou-se por terra á Syria.
~ Pharnaces, tendo sido um dos instrumentos, de que se servira
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Pompeu para desfazer-se de 1ithridates, seu pae, recebera em recompensa o Bosphoro. Quando, porém, viu o imperio romano a braços
com a guerra civil, teve a ambi~ão de reunir todos os estados do pae.
Apotlerou-se da Colchida, do reino do Ponto, cuja capitaJ era Sinope,
residen ia favorita de Mithridate : emfim lançou-se sobre a Pequena
Armenia e a Cappadocia. Dejotauro, rei daquelIa e Ariobarzanes, rei
desta, imploraram o soccorro de Domicio, que commandava na Asia.
Domicio apenas tinha sob suas ordens tres legiões: obrigado a mandar
duas a Cesar, restava-lhe apenas uma, a trigesima sexta. A esta
ajuntou elle uma legião, alistada ás pressas, no reino do Ponto e duas
legiãe , que Dejotauro orgàuisal'a á romana, composta de subditos eus.
Em Comana, cid::de da Cappa locia, reuniu elle esse exercito. De
Comana para a Armenia a communicação se faz por uma ca.deia de montanhas muito encristatlas. Domicio seguiu essa crista, e assentou o seu
acampamento a. duas leguas de l\1icopolis. Na mauhã seguinte approximou-se das mUl'illhas dessa cÍlla e, e achou-se em presença de Pharnaces, que havia colIoc do o seu exercito em ordem de batalha sobre
uma unica linha., mas tendo tres reservas - uma por detrás da direita,
outra por detrás da esquerda e a terceira. por delt'ás do centro. Domicio,
ainda que em presença do inimigo, coutinuou a fortificar o seu campo, e
quando acabou, acampou tranquillamente. Pharnaces estabeleceu fortificações a sua esquerda e ii. direita, no pensamento de prolongar a
guerra, contando que as difficulLlalles com que Cesar lu tava DO Egypto,
obrigariam Domicio a enfcaquecer-se j mas, poucos dias depois, este
marchou contra elIe. A duas legiões de Dejotanro uem combateram:
dispararam logo. A legião, levantada no Pouto, andou mal. A trigesima sexta, sosinha, sustentou o combate j mas viu-se obrigada a
bater-se em retirada. Pharnaces alcançou uma victoria completa, e ficou
senhor do Ponto, da Armenia e da Cappadocia. Domicio retirou-se ás
pres as para a Asia, Pharnaces, no Ponto e na Ca,ppadocia, imitou o proceder de seu pae, mandando matar todos os cidadãos romanos e praticando
crueldades inauditas: assim re tabeleceu o imperio de sua casa, crendo
o dictador perdido j mas o seu triumpho durou apenas poucos mezes.
XVI.- «Cosar, depo's da guerra de Alexandria, partiu para a
S) ria, á frente da sexta legião, e alli se embarcou para transportar-se
áCilicia. Em Tarso reuniu os deputados de uma parte da Asia Menor.
Sua presença era necessaria em Roma j mas elle julgou ainda mais
ut'gente rept'imir o poder nascente desse ramo de Mithridates. Chegado a Comana com quatt'o legiões, a sexta, a trigesima sexta e as duas
de Dejotauro, Pharnaces procurou accommodal-o por meio de commissões e oJIerecimentos: elle estava acampado com o seu exercito sob
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as muralhas da praça forte de Zicla, logar celebre pela victoria de Mithl'idates, seu pae contra Triario. Ce ar occupou um campo a cinco
milhas do seu; a noute, porém, approximou-s a uma milha. Ao amanhecer do dta, Pharnaces percebeu, com espanto, o exercito romano,
que se fortificava tão perto de si, separado apenas por um pequeno
valIe. ColIocanuo o seu exercito em linha tle batalha, desceu o rei para
o vallesinho, subiu por elle acima e atacou o exercito de Cesar, que
desprezando as illa!1obras do inimigo, tinha deixado tropas dispersas nos
lagares de trabalho: estas apenas ti veram tempo de tomar as armas e
de porem-se tambem em ordem de batalha. A sexta legião, comquanto
reduzida a mil e duzentos homens, mas todos veterano, e que estava
na direita, rompeu a esquel'da do inimigo e pl'ecipitou-se sobre o
centro, e repellindo o exercito do Pharnacés para o valIesinho, perseguiu-o ã. ponta de espada até o acampamento, qne foi fOl'cado e ficou
em poder dos vencedores: bagagens, the'ouro, tutlo, emfim, foi tomado.
Pharnacés apenas poutle salvar sua pessoa. Este principe pereceu
poncos mezes depois em um co:nbate contra nm ue seus vassallos.
A Pe-1uena-Armenia, a Cappadocia, o Ponto, o Bosphoro e a Colchida
foram o resultado desta victoria. Cesar deu o Bosphoro a lilhritlates,
de Pergamo. Foi depois da jornada de Zicla, qne Cesar ex lamou:
«Feliz Pompeu! eis ahi os inimigos, cuja derrota te deu o nome de
grande!» E escl'eveu para Roma: veni, vidi, vicio
« Depois da batalha de Phassala, Octavio foi ter á IlIyria com nma
parte da frota de Pompeu. Cornificio, partidario de Cesar I alli se
achava com duas legiões. Mais tarde, informado o dictaclor que os
restos de Pharsala reuniam-se naquella provincia, para alli destacou
Gabiuio com duas legiõ3s dos nOV03 alistados. Quer Gabinio pI'ocedesse
imprudentemente, quer suas trop::ts não tivessem a firmeza neces aria,
foi elle batido pelos br..rbaro' e encerrado em Salara, on'le morreu de
molestia e de pezar. Octavio que estava senhor do mar, aproveitou-se
de se acontecimento e submetteu ao partido de Pompeu tres quartos da
provincia. Cornificio alli Ee manteve com difficuldade. Cesar, encerrado
em Alexandria, não podia soccorrel-o j mas Vn.tinio, que cOfimandava
em Brindes, tendo ã. sua disposição n.lguns milhares de vetel'anos,
sahidos dos hospitae3 e pertencente., ás doze leciiões ue Ce ar, os qunes
e peravam destino, embarcou-os em navios ele transporte e em algumas
galeras, e sahilldo ao eucontl'o da feota d3 Octavio, del'l'otou-a c mpletamente. Octavio retirou-se p:l.ra Sicília. Cesar dominou no Adriatico
e a lllyria submetteu-se.
XVII:.- « Caleno, logar-tenente de Cesar, sitiou Atlleoas, qlla
se declarava por Pompeu, e della Se apoderou, depois de viva rosistell-
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cia.. Cesar perdoou os habitantes dessa cidade e disse aos seus deputados: «Serà passiveI, pois, que, dignos de perecer devais sempro a
vossa salvação à memoria de vossos antepassados ~» Megara sustentou
um assedio mais tenaz. Quando os babitl1ntes viram-se l'eduzidos G\, ultimo extremidade, soltaram os leõe , que Ct'l1SS0 alli tinha reunido para
serem levados a Roma, e servirem nos combates, que elie devia, dar ao
povo; mas esses animaes ferozes atiraram- e sobre eLIes e devoraram
muitos do modo o mais horrivel. Os megarenses foram reduzidos a
escravos e vendidos em leilão. Um logar-tenente de Pompeu murara o
isthmo de Coryntho, o que impediu Caleno de entrar no Poloponeso;
mas depois da batalha de Pllltl'sala, removido esse obstaculo, Caleno se
apoderou dessa provincia, e, à sua chegada a Patras, Cl1tão, que "Ui
se achava com a frota de Pompeu, abandonou a Grecia.
« No dia immediato á batalha de Zicla, Cesar, com uma escolta, de
cavallal'ia, e em marchas forçadas, partiu para Roma, onde sua presença
era 11ecessaria. A batalha de Pharsala não produzira a menor alterac:1io
nessa metropole, que, desde o principio da guerra, se havia submettido.
O consul o nomeara dictador, quando eUe estava em Alexandria, dandolhe Antonio por general da cavaUaria, de sorte que em quarenta e sete
não houve outros magistrados além destes. Antonio que estava em
Roma, investido do mando supremo, entregou-se ao craçlUla, escandalisou os cidadãos com os seus costumes, e opprimiu-os por sua~ rapinas.
Um joven tribuno do povo, DolabeUa, desejoso de novidades, ober.:v.lo
de dividas, procurando nomeada, propoz ao povo urna lei para abolição
das dividas, assumpto que, segundo succeclia sempre, paz em ebulição
toda a republica. De outrolaclo, as velhf1s tropas, vencedoras dlls Gallias
descontentes pela demora das recompensas promettidas, revoltaram-se.
A segunda legião recusou seguir para a Sicília.. ToJas não queriam marchal' j mas Cesar entrando em Roma, tratou logo de chamar i1 si t)'
arraya miuda. Baixou um decreto, que dispeusava um anno de aluguel
aos que pagavam menos de duzentos mil réis: remittiu os atrazauos
ou os juros das dividas, desde o começo das guerras civis: mandou que
fossem vendidos os bens de seus inimigos, e até os de Pompeu Coram a
leilão. Antonio os arrematou e pretendeu isemptar-sv de pagar a
importancia deIles, o que excitou por momentos o desagl'a,do do
dictador. A chegada de Cesar aplacou o descontentamonto das legiões;
mas,pouco depois, eUas se amotinaram de novo, e com mais fLlrer. Tedos
os officia,es, que quizeram intrometter-se, fot'am mortos, e por um movimento espontaneo, arrancaram as aguias e puzeram-se a caminho
}1ara a capital, ameaçando por palavras o proprio Cesar. O diclador
. mandou fechar as portas da cidade; quando porém os se.liciosos chega-
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ram ao Campo de Marte, sahiu e subiu á sua tribuna perguntando-lhes
asperamente oque queriam. «Estamos cobertos de cicatrizes: responderam, ha muito, corremos o mundo e derramamos nosso sangue:
queremos a n,ossa baixa.» Cesar respondeu laconicamente: « Eu
vol-a concedo ». E accrescentou depois que, tendo de pa.rtir dentl'o
em poucas semanas, logo que triumphasse com saus novos soldados,
dar-lhas-hia quanto lhas havia promettirJo. E levantava-se para
deixaI-os assim: seus logares-tenentes porém, pediram-lhe com instancia, que dirigisse algumas palavras amititosas a esses velhos camaradas, com os quaes elle tinha vencido tantos lJerigos e adquirido
anta gloria. Cesar assentou-se de novo. Contra o seu costume
de chamal-os soldados ou camaradas, disse apenas: «Cidadãos!» e
logo um enorme murmurio se ouviu por todo o campo. «Nós não
somos cidadãos, somos soldados,» bradavam toJos. Emfim o resultado
desta ~ceDa tocante foi obterem a graça de coàtinuarem no serviço.
Cesar perdoou-os, menos .á decima legião j mas esta obstinou·se, e,
sem ordem positiva acompanhou-o para a Africa. »
XVIII. - Nas provincias do seu governo, como em Roma, segundo affirma Suetonio, Cesar não respeitava os leitos conjugaes, e
cita como prova de sua asserção o seguinte distico, que os soldados cantavam em 001'0 no dia de seu triumpho sobre as Gallias:
Urbani, senJate uexores: mcechum oalvum adduoimus.
Aurum in GaUia etfutuisti; at hic sumsisti mutuum.

Além das já citadas, Cesar teve por amantes a rainhas Eunoé, esposa de Bogud, rei da Mauritania e Cleopatra, que o dominou e prendeu
com uas seduções e encantos. Apesar da idade, Cesar entregou-se apaixonadamente à Cleopatra, a ponto de mandaI-a buscar para Roma, de
onde, mais tarde, fel-a voltar à sua patria, uando-lhe v.liosi slmos presentes. De Cleopatra teve um filho, que, segundo as declaraçõe de Antonio, no senado, foi por eUe reCOD hecido. Corre como certo que o tribuno tIo
lloVO Helvio Cinna confessara a muitas pessoas, que por ordem de Cesar
tinha redigido um projecto de lei auctorisando-o a despo ar, sob o pro exto
de ter filhos, quantas mulheres lhe po,recesse. Ainda ma mo depoi tIe
omnipotente, Dolaballa o chamava - a rivaZ da t'ain7la - o lastJ'o illtcrior da Uteira real o Curião-pao - o esgato de Nicomoilos, a rostituta
da Bithynia. Bibulo tambem em seus editos~o denominara - rai.l1w dtl
Bithynia. Suetonio affirmaque Caio Memmio o aocusoud ter ervid icemedes á mesa, apresenta.ndo-lhe a taça .e o vinho no meio uos aliou '11 ,
e diante de grande numero ue convivas, entre o quae rouUos n g-o~
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·ciantes romano.;;, cujos nomes citava. Ci era, em suas cartas, diz que
Cesar foi c nduzido por guardas a camn.ra do rei, onde deitou-se sobre
um leito de ouro coberto de purpura e que e prestou a cOllcupiscencia
<le Nicomedes. Em tudo isto vai com certeza muita exageração e talvez
-ate calumniá. Agora mesmo, em no so dia, quando a civili-ação esta
mais apueada, vemos alguns homen politicas apaixonarem- e ao ponto
de commetterem os mais condemnaveis excessos. Em todo o caso não é
da vida privada de Cesar, de que nos OCCUpi1lDOS: pelO accjdells tocamos
neste assumpto.
Contilluemos, pois, a nossa narração. Os destroçados de Pbarsala
tinham sido levados por Scipião para a Africa. A este cbefe se reunira
-() rei Juba, e as foeças reunidas eram ta,es e tão terrivei~ que os inimigos
<lo ditador contavam que Scipião, a rcente deUas, pass:lria á Ualia e
'viesse a Rom'\. Cesar partiu para combateI-os. Batido uma vez por um
.de seus lagares-tenentes, em pouco alca,nçou sobre o general em chefe,
sob os muros de Tbapso, uma victoria tão completa, que Juba e envenenou em um festim. Scipião, atacado por mar, achou-se em posição
tão dese 'perada, que se apunhalou e atirou-se á agua. Com a noticia
<le tamanho desastre, Catão, que se recolhera a Utica, não esperou
-eesal" que marchava contra eUe, e suicidou-'e.
XIX. - Cesal', desembaraçad de sen inimigos, voltou a Roma,
<lllde decretaram-lhe a honra de qu·ttro teiumphos ao mesmo tempo, e
.ao pompa das festas excsdeu a tllllú quanto, até então, se Unha visto,
nessa, cidade, ontle tantos triumphos haviam já sido celebra:los. Todos
os rios, que Ce1'ar, como vencedor, ateavesEara, eram representado' em
ouro, sob a, forma de captivos: a immensas riquezas que eUe tinha
-adquirido por meio ele suas a,rmas victorio:;;a , eram solemnemente conduzidas: todas as suas batalhas figueavt1.m desenhadas em ricos paineis: em
um destes,lia-:;;e o seu celebl'e despacho- Veni, vidi vici-: Seguiam- e os
retratos dos reis e generaes mortos, ou derrotados por elIe. Nada, porém,
l'elembrava Pha,rsa.La, ou Pompeu. Ainda nisto reconh 3cia-se seu fino tacto
'Politico. Depoi:; da ceremonia dos triumphos, Ce311r destribuiu pelos seus
soldados grandes recompensas, e, sobre vinte e duas mil mesas de tres
leitos, ofIereceu ao povo lauto banquete. Succederam-se por muitos dias
-os espectaculos com pompa e variedad.e sem exemplo: isto é, combates
de gladiadores, de elephantes, de infantaria e cavalLariu; na,umachias,
tragedias, concertos vocaes e insteumentaes, em uma, palavra, tudo
(].uanto se possa imaginar de mai3 e plendido. Cesar, lembrando-se ela
promessa feita a Venu , na jornada de Pharsala, mandou erguer um
sumptuoso templo á essa deusa" e a') laJo de sua estalua collocou um
-l'etrato da formosa, CLeopatra. Por Sua ordem fez-se o recen aumento
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da população e reconheceu-se que com as guerras civis elIa estava reduzida a menos da metade.
Com a derrota de Scipião e o :.iuicidio de Catão, não ficou aniquilado
o partido de Pompeu, cujos filhos couseguiram reunir forças consideraveis DO, Hespanha. Não podia ainda o grande capitão descançar das
lides guerreiras. No seu quarto consulado foi elle obrigado a abandonar a capital mais uma vez, e seguir para a Hespanha, afim de combater os novos inimigos. Em vinte e tres dias transportou-se ás margens do Betis (Guadalquivir), onde o joven Pompeu sitiava a cidade
de Ulia (Moutemayor), uuica que e lhe conservava fiel. Depois de soccOl'rer esta praça, marchou para Coruova, onde commanclava Sexto
Pompeu, que, atterrado, chamou em seu auxilio o irmão Cneu, e levantou o sitio de Ulia. Isto se passava no fim do I1nno quarenta e seis,
antes de Jesus chI'isto.
XX; - No principio do anuo seguinte Cesar sitiou Alegua,
que ~e rendeu; eSSI1 guerra porém elle desejava terminar por
uma grande batalhl1. O joven Pompeu, sem duvida mais habil que o
pae, como homem de guerra, evitava encontrar-se com o seu inimigo
em campo ra o; mas, afinal, fi ou encurralado na peninsula de
Malaga, perto da cidade de Munda. Sendo a. sua posição vantajosa
re olveu, a pé firme, acceitar a batalba, que lhe o1Ierecla o dictatlor.
Suas fOf'ças era.m compostas de tl'eze legiões, ao passo que Ce ar
dispunha a.penas de oito. Cesar atacou com impeto; mas Pompeu
repelliu-o com denodo. O combate tornou-se encarniçado e medonho.
As trop'\S do dictador começavam a bater-se em retirada. A victoria
se declarava ppr Pompeu. Cesar debalde mudou a frente da decima.
legião. Debalde percorreu as fileiras, e, no auge da angll tia, bradava:
« Soldados, que commigo adf'[uiriste tanta gloria, que me viste envelhecer entre combates e batalhas, consentireis que o vo' o 'V lho
general seja vencido por uma creança ~ As palavras do chefe animamm
por momentos, as legiões, mas o denodo, C !TI que e butiam
soldados de Pompeu, e a furia, com que atacavam, fuziam om que
elles recnassem. TuJo parecia já perdido, quando o rei Bo"'udo ujo.
mulber era amante de Cesar, arremetteu com o seu numida COl1tl'o.
acampamento de Pompeu. Labienio, o amestrado lotl'u'-ten Ilt d
Cesar nas Gallias destacou cinco cohortes para CCOl'l' rem
lmp •
Esta manobra, alias sabiament determinada, em vi to. da il"lllU tancias, produziu um resultado que nimguem
pel'lwa, d idill d
victoria. AS tropas de Pompeu SU[ pondo que a l'etil'nu
m n ~
refreiaram seus impetos. Os veteranos ue aSar eutind
nl'r u. mento tlellas, dobraram de esforços. A scena mud U· : II v nuid •
12
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que er"m panca an tes, os cesarianas tornara m-se veucedores, tal em
a impetuositla,je com qne carregavam. Dentro em pouco a debandada
foi completa, e a per~eguição medonha. Os pompeistas deixaram no.,;
campos de batallm, tl'inta mil homens. Entre os mOl'tos coutaram-se
La1Jiennio e Varo, e tres mil cavalleiro' romanos. Todas as aguias das
legiões de Pompeu, e um grande numero de bandeil'as, cabiram em
poder de Cesar, que aprisionou dezesete oficiaes de patente superior.
De sen exercito mOrl'el'am mil soldados e ficàram feridos quinhentos ..
Foi esta a maior e m'1.is encarniçada batalha que deu esse grande general em toda a sua exi,tencia, e tanto rll1e elle proprio dizia frequentemente: «Nas outl'as batalhas combati sempre pela victoria e pela
gloria j em Munda, bati-me pela vida ». O infeliz filho de Pompeu,
foi assassinallo poucas semanas. d'3poi', e os assassinos fizeram uma
passeiata trJumphal com a sua cabeça, espetada em uma lança. Seu
irmão Sexto sobreviveu ao aniquilamento de sen partido, errante,
fugitivo para apparecer mais tarde sob o g'overno de Augusto. A
Betica (And'1.1usia) inteil'it submetteu-se. O pÚ'tido de Pompeu desappareceu. Cesal' attingira o seu alvo. Era o senhor de Roma, o
dominador rIo muudo. Mal pen ava o grande homem que bem depresa
teria de cahir aos golpes dos Cassios e dos Brutos.
:x.-.~I.- O uemonio da soberba começava a obscurecer aquelle
espit'ilo, até DnUo largo o lucido. Tl'iste e fataes eITeitos da omnipotencia humana! «As grandes ai turas politicas, como as physicas
produzem estranhas vertigens!» Cesar, que, nos eus triumphos
anteriores, havia evitado tudo quanto pUilesse lembrar Phar ala e
Pompeu, que aliàs era considerado pOl' alguns o maior dos genel'aes
romanos, teve a velleidade de querer que lhe decretassem as honrasdo triumpho pela vÍC'tol'ia obtida sobre o filho de Mucia, da mulher,
que fóm sn~ amante, e cujo filho (ljuem sabe~) algumas vezes talvez
carregasse em seus braços é que E:;istho, assim o chamava Pompeu,
quando soube de suas relações com Muccia) já não ligava importancia
ii. opinião popular que murmurava. alto contra semelhante pretenção.
O senado então jà escravisado apressou-3e solicito em . atisfazer-lhe
a ,ontade. O tl'iumpllo foi decretado, e o dictauor celebrou-o ainda
com pompa nunca vist).
O' homens publicas, desde que enverel\am pelo estreito camiuho doservil ismo, mio parnm mnis. Cicero pro paz que lhe con fel'issem houras
compativei com a diguidade huma.na: aos exploradores do poder isso,
porém, pal'eceu pouco. O senado decl'etou-lhe honras extraol'uinarias.
O qne nunca se vir.t em Roma, viu-,l'l entií.o. Ce ar foi nomeado Cousul
por dez anuos, e dictador perpe~uo ! .\ republica acabava de expirar!
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mas, parecendo tudo isso pouco aos aduladore~, elles conCerü'am-lhe de
novo o titulo de Impel"ator, e o de pae ela patria, e para cevar-lhe
mai largamente a vaidade, permiltiram-lhe trazer na cabeça uma
coroa de louros! Talvez a Cesar fos e esta, a honraria mais agradavel,
porque assim a insignia encobria a sua calvice, que lhe causava
muita contrarie ade. A todas as outras elle da va pouco valor, porque
sentia 'jue era senhor do poder em toda a sua plenitude, e não era
homem de preoccupar-se das apparencias.
O servilismo, porém, não limitou-se a isto: cada tribu ofl'ereceu
sacrificios, e colebrou jogos em honra ile Cesar, e em todos os lagares
sagrados e publicos er'igiram monumentosã., ua gioria: os alliados
imitaram o exemplo de Roma. O senado decretou ainda que se
celebrassem ús anniversarios de suas victorias por sacrificios religiosos, e que todos os magistl'ados, quv en trassem no exercicio de suas
funcções, prestassem, daquella data em deante, juramento de não
infringir, ou opporem-se a uma só de suas leis! O mez Quintilis foi
denominado Julius, em homenagem fi. sua pessoa, declarada illviolal)el,
e sagrada! : concedeu-se-lhe o privilegio de assistir aos espectaculos
sen tado em uma cadeira dOUl'ac!::l. com uma coroa de ouro na cabeça, e
o decreto, que conCeria-lhe esta honra, resava mais que, depois de sua
morte, essa cadeira e essa coroa seriam collocadas em todos os espectaculos para: immorta!isar o seu nome. No recinto do senado mandou-se
construir uma especie ele throno de onde assistiria á discussões e ás
deliberações dessa assembléa: decretou-se mais que muitos templos
lhe fossem elevados e consagrados, e que em sua honra se construisse
um especialmente dedicado, á Ctemencia- que seria, representada
tendo-o pela mão!! Plutarcho, sem razão, attribue essa excesso de
honrarias, que choveram sobre Cesar, a planos politicos de seus
inimigos que assim procul'avam propositalmente tornai-o odioso ao
povo. Provavelmente Plutarcho não viu em toda sua vida nenhuma
'l'evolução politica, e não poude como nó.;;, apreciar até onde nellas
póde cheg-ar a LJaixeza humana. Discordando do notavel escriptor,
pensamos que os homens que então propunham e votavam taes
medida, nem por sombra cogitavam de prejudicar o poder triumphante.
XXII. - Ce~ar, antes, como nessa occasião, teve muito mais
nitida comprehensão dos seus intere ses, do que outros triumphadores
em quadras semelhantes. Ninguem foi banido, deportado, proscripto
ou preso. A liberda e de fcLl1ar e de escrever continuou, como dantes.
Ao.;; boatos alarmantes não ligou a menor importancia. A vida
nacioJlal não sofreu abalo. E' que o atUado politico comprehendia que
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para fundar um regimen novo, a primeira condição é conciliar a
bene'volencia popular. A sua liberaliuade manifestou-se ainda em
maiorfls proporções: cada um dos infantes de suas velhas legiões
recebeu vinte mil sElstercios: cada cavallariano, quarenta mil, terras
e escravos. Por sua ordem, tresentos sestercios foram dados a ca.da
um cidadão romano, além de uma farta distribuição de azeite e trjgo:
mais tarde, sommaigual foi-Ibes concedida, a titulo de indemnização'
pela demora havida na primeira vez. Os e trangeiros, que re-idiam
em Roma, receberam gratificações de dous mil sestercios, e de quinhentos, os que habitavam as provincias da Italia. A essas de pez~s
fabulo-as addicionou elle outras com banquetes publicos e espectaculo"
que, em duração e magnificencia, excederam todos os que, até então,
havia dado. Durante tres dias, houve combates de gladiadores, e,
durante cinco, o povo assistiu á caça de uma multidão de feras.
A esses divertimentos seguiram-se, em todas as linguas conhecidas,
representações theatraes, em que figuaravam os reis vencidos, assim
como os principes, seus filhos, que dansaram a pyrricha - dança .
mi litar estrangeira inventada, segundo a tradição, por Pyrrho, filho
ele Acbilles. Esses espectaculos attrahiram a Roma taman!Ja quantidade de estrangeiros, que estes, para se abrigarem, viraCl-se na
necessidade de armar tendas e barracas pelas ruas e praças e até fóra
da cidade. O movimento do povo foi tão extraordinario, que muitas
pessoas, inclusive dous senadores, pereceram abafados, ou esmagados.
Cesar comprehendeu melhor, do que certos revolucionarias de
outros paizes, que o passado ele um povo não se apaga com a mutilação
dos monumentos, que attestam a sua vitalidade e grandeza. Os edificios
publicos foram respeitados, e nelles não se fez a menor alteração:
além disto, cuidou-se logo de construir outros e aformosear a cidade
dando começo a um espaçoso e magnifico templo a Marte e fi. nm
va to tbeatro, junto á rocha Tarpeia. Os trabalbos precisos para que
na fóz do Tibre se cavasse um porto, onde os maiores navios, pudessem
ancorar, foram iniciados, assim corno lambem os concernentes á
disseca.ção das lagóas Pontmas, que tornavam insalubre uma parte
do Lacio. Cesar ordenon ainda. que se fizessem os estudos necessarios
para o c6rte do isthmo de Coryntbo, e enviou colonos para alli e para
Cartbago, afim de repovoai-as. Em vez de sobrecarregar a legislação
com decretos novos e inuteis, como fizeram modernamente outros,
determinou que elIa fosse simplificada. O calendario foi reFormado,
segundo instrucções suas. Organizou-se uma carta de todo o Estado e
a. estatística das provincias: todos os objectos d'al'te, obtidos, até
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então, em todo o mundo conqui tado, vaso", cinzelados, e tatuas,
quadros de artistas de nomeada foram reunidos com a maior solicitude. Vanão foi encarregado de organizar um't bibliotheca publica, a
maior que fosse passiveI.
No meio de tudo is.;;o o grande c\pitão e abalisado estadista
esqueceu-se de fazer baixar um regulamento eleito!'al, garantido!' da
verd;\de das urnas com 'as engenhosas dispo ições de algun, que
canh cemos. No toca,nte a eleições, limitou-se á sua circulares,
laconi mente concebidas nos tel'mo.;; seguinte.;;: « A' tribu talou tal.
- R~commendo-vos os candidatos F. e F., para que por vossos sufIragios obtenh.l.m a sua diO'nidade.» Entretanto, convém not'lr, l'Jue além
da::; diITerenças do", tempos e dos progl'essos das conquista::; liberae DO
mundo moderno, Cesar, pal'a firmar a sua omnipotenci t, carecia
aniquilar o principio democra,tico qU3 l1ypo rítamente fingira defender. Em Roma, a dictadura não se mascarava: impunha-s9 fr,lOca esem
rebuç . Blm pa,ize.> m'tis adeantados e felizes, a democracia, que veiu
para vingar o passado, gasto e con umido pela corrupção, ltlluiu a
base s lida, em que devera firm1r-se, arranC<'tndo ao povo o direito do
voto! Oess t falta que male.> tem surgido I Quantos surgirão ainda ~
XXIII. - As leis sumptuarias foram reposta em vigor e
executada com exactidão. As guerras ci vis haviam de::;povot1. l lo Roma,
e a maioria, dos cidadão.> não eram casados: para remediar e te 1110.1,
Cesar re tabeleceu a censura, e elIe proprio a exerceu, afim de impedir que a menor particula de poJeI' cahisse em outras mãos. As
mulheres, menores de quarenta annos, que não tivessem marido ou
filho, não podiam anda,l' em liteiras, nem O1'nar- e de pedras preciosas,
«excellente meio, no conceito de Montesquieu, de atacar o celibato pela
vaidaJe ». Os cidadão" rom:l.nos, de vinte a quarenta annos, ficaram prohibidos de ausentar-se por mais de tres annos. O~ filhos de senallor, que
fossem menores, não podiam viajar pelos paizes estrangeh'o', senão em
companhia de algum magistrado, ou de pessoa de consideração re.::onhecida. Decretou premias aos paes de muitos /ilhas. Ceeou impostos s)iJre
as mel'cadoeias, e determinou que ninguem, em sua casu" pude se ter
mais d} seiscentos sestercios, lei reputada por algnn muito adequada
para con iliar os devedores com os cretloees. A's leis de Scylla, cuja
penalidade ia apenas até a in terJicção d'agllil e do fogo, juntou eUe a
confiscação dos bens, no todo, ou em matad , conforme a natureza dos
crime. Nos ultimas tempos permittiu o. todos os cidadã s, que não
tinham sido ainda p3rdoados, que volta sem á Italia e exerce em
funcçõe civis e militares. O povo continuou a tomar parte nas eleições,
menos na dos consules, que eUe reservou para si sómente; mas ainda
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teve outro esquecimento ..•• não alastrou o paiz ele papel-moeda, nem
favoreceu a org::miz tÇão e incorporação dos bancos e companhias e o
jogo da bolsa!! Era um pobre fin'lUceiro o gramle Cesar !
Ao lado de tas medi as e providencias, em sua maioria uteis e
louvaveis, accrescentaremos que Cesal' restringiu o poder jurJiciario a
duas clas es de juizes - aos senadore e c:1Valheiros, supprimindo os
tribunaes do thesouro, que formavam a terceil'!). jurisdicç~o: comt>letou
o senado, escolhendo entl'e os pttl'icios: augmentou o numero dos
pretores, edis, que tores e magistrados de inferior catllegoria.: rella~
bUitou os despoja.dos de seus cargo~, em con~equenda de cabalas, pelos
censores e tribunos j e reduziu a cento e cincoenta mil os que recebiam
fornecimento publico de trigo, os quaes, ato então, elevavam-se a
tresentos mil, e, para evitar complicações fLüuras, determinou que o
pretor preenchesse por meio de sOl'teio, as vagas, que se fossem dando
na lista. das ins ripções, pela m')rte do antigos inscriptos. Quanto às
dividas, em vez de ordenar a aboliçIo rJella , como muitos recla,mavam,
e to.dos esperavam, estatuiu que os tlevedol'es sati5f<1riam seU5 crelores,
segundo o valor das propriedades, e conforme o preço, dos seU5 bens,
antes da gue1'l'a civil, e que, do principal, se deduzisse tud que tives e
sido pago em dinheiro, ou figura~s~ em promes:;a escriptas, passadas
p310s juros v ncidos. Com es a d.l5po~içõe~ cerca d~ uma qual'ta parte
das divitlas ficou amortizada. Dis 01 veu as communid dds com excepçã.o
apenas dilS que datavam dos primeil'os tempos da Republica. Os s nadora~ convenci os d concns-ão, foram riscados dit lista enntorial.
Tambem planejava novas expediçõ~s milita,res, como reprimir os
thracio ,que e haviam espalhado pela Thracia e pelo Ponlo, para
depois decla.rar guerl'a aos partho , e del'rotal-os, em batalha campal,
apenas eXperiI1Llltas~e.as forç', e o reCl1r~o", de qu di pnnham e ~es
povo bollico os. O direito d. citladã romano f i conferido ao estrangeü'os, q ~e em Roma exerciam a 1lleJ.icin~\ e outl'a artes liberae_.
XXIV. - Yejamo~ aaora o l'evel'"O tia me alba e demo ao
leitor noticia de outros acto praticado por Ce_ar, dictador perpetuo e
senhor ab-olnto dos de~tiuos do E-tado, o~ quaes pt'ovam que o babeis
e euaenh "O' argumento produzido' parJ. ju-tific~uem e ate legitimarem o eu procedimento, nio podem illudir nillg"uem sobl'e a' nas
intençãe quanto ti. oraauização do reaimeu inaugui'ado.
Homens da m1i' b:lixa condiÇ<10 o de mau' precedentes foram
ele ados às honra : ao qne o ceo uraram por i to re"pon eu eUe
pnLlicamente: « i .üteadore~ e a8~a ino~ me tiyes em ajudado a
defender 0- meu direito~ e a minba dignidade t temuollar-lhe~·hia
o mesmo recooh~cimeoto . Gom d -pi'ezo d~ anti!!"Us lei e dv~ cos-
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tumes nacionaeE, instituiu magbtrados por muitos annos: concedeu
insignias consulares a dez antigos pretores, elevou a Lligniua.le de
senauores gaulezes semi-b.lrbaros: deu a intenden ia da moeda a
-escra.vos de sua casa, e abandonou o commando de tres legiões, que
deixara em Alexandria a Rufião, fi 1110 de U~l dos eus libel'los, e
companheiro de suas libertinagens. Seu pen5amellto re ervado descobria-se, a seu pesar, nas 'eguinte;; p.llavl'a , que frequentemente
repetia: «Scylla ignorav:. ate os rudImentos da ~ciencia do governo:
Republica. e um nome vão, e sem signific lção ». Outra vezes dizia,
com arrogancia: «03 homens devem tratar-;IL com maximo 1'e pr.ito,
e considerar lei as minhas menores vontades ». uetonio clas ific de
soberba ter elIe dito uma. vaz ao 111'uspice, que !lIa vinha annunciar
maus !presagios por não ter ellcon tl'ado o cor<lção da victima: «Eu
tornarei felizes os malls pr.~~agios: não é novidade não ter um animal
cor» vocabulo que em latim, além de coraçiío, significc. tambemespirito, bom sen o, PMece-nos antes que foi um dito d espil'ito, que
tanto podia referil'-se ã victima como ao propl'io aruspice.
Já em um dos seus anteriores triumphos Ces:,r não puder<\. reprimir
o seu despeito, quauelo ao pa mr no seu carro, todos os tribunos se
levantaram, menos Ponc:o Aquila, pobl'e icliota, que suppunha ainda
valer alguma cousa, na sua qualidade de tl'ibuno do povo, a pon to de
br<1dar-Ihe: «Vamos, Aquila, em tua qualidade de tribuno, reclama de
mim-em juizo a Republica», e pôr este incidente ficou tantos clh,s,
desgostoso, que re pondia sempre aos que vinham pedir-lhe qualquer
cousa: «sereis attendidos, si o tribuno Aquila o permittir».
Outra vez o' senadore, em corporaçã:>, {oram apl'esontar-lhe
varios decretos, aliás tojos de in 'piração sua. C<:: ar recebeu-os no
templo de Venus-Genitrix, (epitheto de Cybele e de Yenu) sem
mover-se de sua cadeira: as im como ha e~cl'iptores, que aillrmam que
a sua intenção era levaDtar-~e, no que foi cbstado por CorJelio Balbo,
1m outros, que dizem, que Cvsar con ervou-s proposi talmenLe sentado
e.levou a mal que C. Trib:lCio o adverti 'e para que e levanta se. A
essa desattenção para COIU o senatlo, veiu juntar-se a cil'cam taDcia de,
entrando em Roma, de volta do s crificio, da Fel'ias-latinas, no meio
das acclamações populares, euLhusia ticas e freneticas, com que era
saudado, um individuo, destacar-se da mui tidão, e collocal' sobre sua
-estatua uma coróa. de louro', com dl.1a fitas brancas pendento , (era o
diad ma dos reis naquelles tempos.) Os tribuno Epidio :larulio e
Cesecio Fla.vio ordenaram a pri -ão daquelle cidarlão e mand'lram tirar
da esta tua a coróa. Cesar, d pois de dirigir-lhes severa repl'ehen ão,
despojou-os de 'uas Cuucções e Ol'ue::IOU que fosse logo posto em liber-
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dade Opeeso. E' verdade que, nas fe tas Laperllaes, Antonio querendo
coroai-o, entre as acclamaçõe populares, ouviu a seguinte resposta:
<! Eu EOU Cesar, e não rei ~, mandando em seguida que a coróa que lbe
o:fi'erecia Antonio, fosse coliocada sobre a estatua de Jupiter. Este
procedimento, aliás louvavel na apparencia, tem para nós outra explicação, e muito diversa, que daremos depois. Algumas outras tentativas;
de coroação se deram j mas a populaçft já as recebia com frieza, e até
com visiveis signaes de reprovação; Cesar, porém não provocava esses
manejos: antes, os reprovava. Entretanto, Cícero affirma, que o ouviu
muita vezes repetir :
«Nam se violandum est jus, regnandi gl"atia
Violandwn est: aliis rebus pietatem colas».

(<< i o dieeito deve ser violado, que o seja com o fim de reinae ; em
outros assumptos guaruem-se escrupulos»).
Os escrupulos, afina'!, de appareceram de todo e o grande homem
chegou até ao empeego do bico da penna para actos os mais graves.
Assim fa.zia baixar senatus-consulto, em reunir o senado, e publicava-os, como propostos pelos senadores de maior importancia. Em
uma de suas caelas famil iues, dizia. Cícero: «Acabo de aber que um
senatu -consulto, propo to por mim, passou sem opp sição, e foi
transmittido á Syria e á rmenia, antes mesmo de ser eu informado
do que havia feito, e algun' peincipe!', cuja exi.sten ia eu at· ignorava,
me teem escripto agradecendo-me ter ido eu quem propuzesse, que
lhes fosse conferido o titulo de rei - ».
XXV.- Todos estes factos cOMorriam para que da parte da
populnção fossem apparecendo manifestações de má vontade ao dictador.
Muitos dos senadores sentiam-se revoltados, mas ninguem ousava
ainda conspirar ás claras. Enlt'e poucos havia já conciliabulo , nos
quaes davam-se explosões contra Cesar e o seu governo. Como sempre
succede, o descontentamento ia sempre augmentando, e o numero dos
senadore' descontentes crescendo sempre; afinal e palhou-se em Roma
a noticia rle que um d s quindecemviviro .. L. CoUa, e tava preparan o,
sob as in pirações do dictador, um projecto de lei que em breve seria.
apresentado conl'eriu-Ibe o titulo de rei, vi to como tendo elie de ir
combater os parthos, os Livros Sybiliinos d clarJ.vam que e' e povo
só poderia ser vencido por um rei.
A"'ora a explicação, a nos o ver, das recusas de Cesar ás anteriores
tentativa de coroação. EUe não queria uma monarchia por unanime
acclamação dos povo, mas por direito diviuo. Atheu até à. medu.llà dos
OS"OS, o descendente de Venu de eJava entretanto, uma corõa, vinda
do céo e não da terra. Assim, pelo meno , conseguiria resgatar-se do
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crime de ter escravisado a patl'ia; crime que, até hoje, a posteridade
não lhe perdoou. Que eUe não fazia caso dos principias democra Ucos,
todos os seus actos o provam: quanrlo tomou a direcção do partido
popular, foi sómente como meio de chegar aos seus fins, e nem e diga
que phantasiamos, desde que o.f:l'erecemos para provar as nossas conjecturas, nrro sómente o facto caracteristico da mudança da m\tnreza
das funcções dos diversos magi trado', como principalmente o facto de
rarissimas vezes recorrer eUe ás as embléas populares, tornando assim
o povo inditrerente aos negocio:> publicas, meio de que se tem sempre
servirIa quantos o teem querirJo imitar. Tão manifesto era o eu
desprezo pelas instituições de origem popular que saltou por cima rias
praticas, que aproprio ScyUa re peitara, e investiu do con ulado o
primeiro que lhe pediu esse cargo, quan:lo faUeceu subitamente, nas
kalendas de janeiro, um elos consules.
Os boatos sobre a proposta de L. Cotta continuavam com insistencia. Cesar convocou o senado para os idos de março (quinze). Os senadores descontentes, convencidos de que o 11m dessa reunião era di cutirse o projecto Catta, e temendo verem-se obrigados a votar por elle,
reuniram-se e trataram ele organisar o plano, que deviam pôr em
pratica para desfazerem-se de Ce.•ar . Orçava por cerca, de ses en ta o
numero de conjurado, á cuja frente se achavam C. Cassioe os dous
Brutos, Marco e Decimo, ambos eUe tidos pelo dictador como amigos
dedicados e incapazes de uma traição ou d!3slealdade. De Cassio, porém,
Cesar nl'io se [lava muito, e, po to que não o tivesse por inimigo declarado, dizia todavia frequentemente aos seus amigos: « Que pensuas vós
dos projectos de Casssio ~ Confes o-vos que aquelle 1'0 to pallido não
me agrada». Ao principio cogitaram os conjurados de se divi irem,
coUocando-se uns, durante os comicios do Campo de Marte, sobr a
ponte, de onde Cesar devia convidar os cidadão", a votar, e outros
embaixo deUa, de modo que os primeiro o precipita em para os
segunrlos o apunhalarem. Este plano, porém, não pareceu a alauo de
facil execução: premeditaram ainda atacal-o na rua Sacra ou na entrada do tbeatro: esta idéa foi tambem rejeitada. Afinal, resol veram
todos, de commum accordo, desfazerem-se deUe no dia designado para
a reunião do senado, a qual devia efl.'ectuar-se no salão de Pompeu.
Essa deliberação não ficou sepultada no animo dos coujurado . O
segredo indispensavel ao exito de taes commettimentos, l'ompeu- e, de
modo que alguem poude devassaI-o. O aruspice Spuriuua, durante
um sacrificio, pediu a Cesar que se acautelasse, porque eUe estava
ameaçado de um grande perigo nos idos de março. Cesar, porém, não
deu importancia ás palavras de Spurinna.
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XXVI.- Na. vespera de sua morte, diz Suetonio, Cesar sonhou
que se elevava as nuven e collocava ua mão na de Jupiter. Calpurnia,
.:ma con'orte, souhou tambem nessa, mesma, noute que o zimborio da
casa se abatia, e que ella tinha o esposo farido e ensanguentado em
eus bl'aços. Na tarde debse dia havia. ell jan tado em casa de Lepido,
oe na mesa assignara alguns papei, quando os outros cO~1Vivas come.çal'am a discutir qual a melhor especie de morte. Sem interromper o
que estava Cazeodo, cli 'se Cesar: « . .-\. meno~ e perada~. Ao amanhecer,
'Calpurnia pediu-lhe que nua "IIi se aquelle dia e adiasse para outra
()Cca ião a reunião dos senadore~. Perguntando-lue Cesar porque lhe
fuzia tal pedido, ella referiu-lhe o san110 que tivera. A palavras de
Spurinna vierJm-Ihe à lembrança; além disto, impressionou-o o peilido
de Calpul'nia, que era uma mulher iotelligeote c isempta d superstições. Cesal' i<1 aUender a e po a, quando entl'OU Decimo Broto, um
dos seus intimas que elle no te tamento, que fizera, io tituia eu
egumlo herdeiro. Refe1'indo-lhe o dictador quanto e tinha dado com
CaJpurnia, Decimo Bruto estremeceu. A conspiraç[o podia ser de coberta e elle esturia perdido, si o plano não fo~ e executado llaqu~lle
mesmo dia; reve tilldo- e, p:lrém, do aI' o mai natural começou por
zombar dos receios de Calpuruia, passou depoi a pondemr a Cesar que
sua ausencia não só motivaria. cen Ul'a e queixume, como tambem
poderia me mo parecer insultuo a a algun~ senadora ; «Os eoadore
(acerescentou elle) vão reuoir--e a cooyite teo' posso garantir-te que
todo e~lão disposto a dar-te o titulo de rei de todo o' paize ituado
fóra da l1.\1i.1, e a permittir que cinja o diadema por tod,\. a parte,
meDo em H.oma. i ao tomarem as sua cadeira~, algu~m fÓl' avisalque t\. reun:[o fica tran'ferida pUl'a outro qUlllquer dia em que Calpuroia não tenha sonbos como e~te, que não dirão teu ioimi""os ~ E que
poderão re ponder o teu amiao, quando aquelle blat rarem que de
um lado ha o maior ervili mo e do outro a m:li ab- luta tYl'anuia?
Eutl'etanto
i te parece qu deve~ evitar e-te dia como funasto, convem to i\ ,h, que ,as pe_',)almente ao eoado declarar que adias a r
uniào),), Eslas palayra decitliram do acontecimento daquelle dia. Cesar
e D. BI'ulo, pouco depois ~ah.iram junl ~. A. multidão do co'tume e~pe
l'ilvUo-O á pOl'ta. fi e rl\YO fazeotlo aliá' toda :\ dilio-encia. para
rompei-a com o fim de f,tllar-Ihe não coo eguiu apPl'oximar-'e de 'ua
p ~oa e entrou em u:\ casa pedind a Calpurnia., que alli o deixa '9
Real' até a lia volta poi que tinln, revala~õv - importante a f,\Zer-Ille;
Qutro porém dizem que e e asCl'[\.'O, cujo nome era Arlemidol'o não
podendo atmye'='l.r a multidão por inlermeclio de um terceir fez-lhe
chegar à mão um papel em que lhe era min cio menle narrado o
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plano dos conspiradores. Em caminho Cesar encontrou Spul'inna, a
quem com ar alegre disse: « E's um mau propheta; eis-nos no' il10s de
março e nenhuma desgraça aconteceu.» O aru pice re pondeu: « Estamos é vdrdude nos idos; ma observo· te que elles ainda nilo passaram.) Eram pouco mais de ouze horas da manhã, quando Cesar
entrou no senado tendo nas mão varios memoriaos, que em caminho
~he haviam sido apresentados.
XXVIL- Tudo alli plrecia tranquillo. Cesar recebeu os
cumpriment.os de todos, e foi s ntar-se serenamente no seu elo e!. Um
dos senadores dirigiu-se para elle, e em voz baixa e pOt' algum tempo,
conversaram. Entre os conjurarlos houve um instante de terl'Ol'. Todos
conjecturaram que aquelle senador, que não era da conjuração, estava
informando o dictador do plano adoptado. Cassio chegou a I rocurar o
punhal, que trazia occulto, para suicil1ar-se. M. Bl'uto, porém, 1'elanceou sobre todos um olhar, cheio ele tranqflillidade, e o susto pa sou-lhes.
Cimber Tillio, a quem fóra canElado o papel de elar o signal pam o
acommettimento, ergueu-se então, e dirigiu-se a caeleira de Cesar,
como para pel1iL'-lhe uma graça. Cesar fez-lhe signal com a mão para
que esperasse para depois: não obsta.n te, Cimber Tillio aeliantou-se e.
falou-lhe em voz baixa. Cesar fez-llle um gesto negativo. Tullio peganelo-o pelas espaduas, puxou-lhe a toca com força: era o signal
convencionado. «Isso é uma violencia» bral1.ou-lIle o l1.ictador.
o
mesmo momento um dos Casas, qu .ia se havia collocado por detrás
do docel, fere-o um pouco abaixo da garganla. Ce ar, aga1'l'ando-o
pelo braço, e subj ugando-o, exclama: csceleraúo, que lhe te 1;) Casas,
em grego bradou: «soccorro, il'mão»! Os conjuraelos toelo~ precipitam- e sobre Cesar e cercam-D'o por todos os lados. Os outros seDhdores Elcaram mudos e pasmado, de múdo que nem fugil'am, nem
ous<'u'al1l defenuer a victima. Os conspiradores com a armas em punho
investem furiosos contra Cesar, cada um delles queria f<:lril-o POl' sua
vez. Ce ar defendia-se cOl'njosamente, como lhe era pos ivel na
{Jcca ião, até que M. Bruto deu-lhe uma punhalada na tuilla. Logo
que o vencedor de tantos combates e ba.ta.lhas viu Bruto, que elle lanto
protegera e amara, (Bruto era filho d Servilia e passava pOL' ser filho
de Cesar) nito se defendeu mais. «Cobrindo a cabeça C0m a. oa toga
entreo-ou-se ao ferro homicida e, ferido por vinte e tres golpe (eliz
Suetonio) foi cahir, soltando apenas um gemido ao primeil'C'\ golpe»
junto á estatua de Pompeu, que ficou salpical1.a de sangue. egundo o
exame cadaverico, proeedido pelo medico Anti:;tio, só um dos fet'irnenlos
tinha sielo mortal. Alguns auctores referem que Cesar, ao ver Bl'uto
dirigir-se para si de punhal alçado, exclamara em gL'ego: «Até tu.
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meu filho! l) Suetonio, Plutarcho, Sal1ustio e outros não mencionam
este incidente, e icolau de Dam'1- co, contemporaneo do acontecimento que os narracircumstanciadamente, tambem sobre i-to guardou
sHen io. «A intenção dos conjurados (diz netonio) era bnçarem o
cadaver do dict:tdor ao Tibre, adjudicar todos o seus ben ao E'lado
e annullal'em todos os seus actos; mas temera os do con uI Marco
Antonio e de Lapido, general di\ cavallaria. renunciaram a e,,:>e intento ».
x.xVUI.-1v1orto Ce ar, fugiram toJo, e o cadaver ficou
por alO"um tempo, e tendido sobre o pavimento: afinal, foi trans,lOrtado por tre ou quatro eSCl'avos para a sua casa em uma liteira, da
qual pendia. um do braços. O terror e o medo espalharam- e por toda
a cidade com a noticill. do acontecim.nlo. A ca as commercl3es e
particulares fecharam- e ao pa-so que a rua' se enchiam de gente,
que ia e vinba, falavam uns com o outros, em .oz baixa, mpitLlmente,
e como que a sombr, dos. Antonio e Lepido refuO"iaram- e em casas
de e trangeÍl'os. Os dous Bruto e os outros conjurados. sabio o do
senaLlo, aiuda manchados de sanO"ue diriO"iram- e pam. o Capitolio,
com ares de triumphadore bradando pela- rua que hatiam
.0 a
Republic<\ e a liberdade romana. O po,o
i'tia a es e espe.::tacul
bestificado.
o dia seguinte M. Bruto e eu co-r6U' foram à praça
publica; e fahll~am ao povo que os ouviu taciturno e silencioso. m
dal'-Ilte' o menor signal de approvação ou reprovação . .-\. bestificJ.çiio
ainda continuava. O 'enado decretou lo o uma amni'tia geral e honra
divina' ao morto, declaraudo entl'etanto em ,i"'or as lei-o decrc - e
regulamento expedill durante a ua dictadura. A Broto e: :lUS
complica foram di tribuidos governo' e coo erid"lS ant
bonr ri
Houve me mo muita. aeole de bOa fe que acrediton que a Rep hlica
teria melhor direcção e que pai .0Uaria ao tempo de eu e-pleo o e
por
d 'grandeza. Em todo~ o tempo' os po,,"o pa
lu õe'.
uando abriu - e o te tamento de e l' e onbe-~
cidndi"o elte deixara um I ando considera,eI . e quando o
tra pa 'ado de gol
e ainda eo' auenta o, Co' ex
da multidão o eu furor tornou- e iodes ·pti..el. O , b - i
vesperll mostrou- e furioso e por -ua vez ap lIou
vi
mesa cadeims, banco, porta tudo, emdm que :::ervi,~e de
ti el, foi le\'ado li pm :l publie<o onde
le,anton umafo<:>ue'r; o
e
na qual iI.' iOeral'llm o cada.er d homem eminente
e en
o
mundo d
u nome. Com o~ ti 'di Co nerra re
tidã pli'll a~ ca
d ~ conjurad
nm de in
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puzeram-se ó. caça delles. Cinna, amigo de Cesar, sabendo que ia
'lueimar-se na praça publica o cadaver do dictador, apesar de enfermo,
sahiu de casa para render ao morto o ultimos deveres de amisade. No
momento, em que correu entl'e o povo, que alii se achava Cinna, a
população uppondo que elle era um dos conjurados, que, tinba nome
igual, n'um abrir e fechar d'olhos, fel-o em postas. Bruto e Ca ia,
atterrados, fugiram da cidade. Não houve um só dos con piradores,
(]ue mane se de morte natuI'al: todos pereceram violentamente. Com
o mesmo punhal, com que ferira Cesar, uicidou-se Cra,so, depois da
batalha de FilipptJs. Nessa mesma batalha Bruto atirou-,e paI' toda a
parte, em que a lucta. era mais encarniçada, sem receber um ~ó ferimento: venci lo, refngiou- e em uma rocha escarpado, mas tal era
o desespero, que llle ia n'alma, que atravessou-se com apropria
espada.
XXIX.- A porta do salão, onde Cesar cahiu, foi murada: os
irias rle TIlarço passaram a ser denominados-dias pal'l'icidas, e uesde
então decretou-5e que reunião alguma de senadoros tive 'e logar
nes, es dia.
:\s g-ranLles e excepcionaes qualidades de Cesar dão-lhe direito a
um dos primeiros lagares entre os homens superiores, que a historia
otl'erece ti contemplação e ao e tudo da humanidade. ElIe foi tal vez o
l:mico homem, que fez sempre o que pretendeu e chegou onde quiz.
Pilra. ser um vulto lumino'o e um exemplo edifi'.lativo ás gerações, que
lhe teem succedido, ba tava que hf}Uvesse applicado as suas raras e
variadas aptidões em iirmar a liberdade e restaurar a ordem moeal na
l'l!publica Romana; mas a ambição de I'egrada e insaciavel, que lhe
LievoI'ava as forças da vida, varreu-lhe d'alma a crença e a fé na
veruade, de modo que elle propl'io quebrou o pedestal, em que podia
ter-se collocado perante a posteridade, indo assim nivellar-'e a Alexandl'e e outros, para os (]uaes a soete da pateia tem importancia muito
s cUIllliu'ia. Cesar, senhor de Roma e dos romanos, isto é, do mundo
conhecido, não encontrando resistencias, que lhe embaraças em os
pu ~O'" Iispondo de todos os elementos po siveis de forQa, não regeneI'OU ~1 Republica, firmando-a em bases largas e solidas, ou não fundou
uma monarchia. liberal e moderada, porque não quiz. Qlle immenso e
glor-ioso ue"tino nas trevas! Cesar, amesquinhando seu genio, pI'eferiu
J n,oçar o" funúos e largos alicerces desse edificio mon truoso, que a
sagacidade e a astucia. de Augusto concluíram e onde alguns annos
mais tetrd, surgiram as tlguI'as sinistras e tenebrosas de Tiberio,
Cal igu la, NeI'o e tantos ou tros, que foram flagellos da humanidade, e
cuja hi 'toria, ainda hoje, horrorisa os que a leem.
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A politica sempre foi e será a scien:ia, que todos devem cultivar
com sacrificio proprio para a feliciLlade moral, intellectual e material
da communhã : sua base é a moralidade: a politica de impl'obidade,
por mai brilhante que possa ser na apparencia, prouuz sempre a ruina
das nações. Foi eSS:1 politica a que fez Ce ar: foi elb que o tornou,
perante a po teridade reu de um crime imperdoavel, que atrazou, por
muitos seculos, a marcha da humanidade no caminho uo progre so, que
pela Providencia lhe é traçado.
A historia desse homem, grande em tudo, é um ensinamento
constante para os homens publicas. Os punhaes dos conjurados varreram-u'o da filce ela tena, mas não resolveram nenhuma das difficuldades politic:1s e sociaes, que assob rbavam Roma: antes as aggravaram. E' que os problemas poli ticos e sociaes nunca encontram solução
na lamina do punhal ou na ponta (la espadn. A força póde de truir,
mas não consegue construit' cou~a alguma que dure. O Bt'uziL é um
tri te exemplo desta verdaele.
XXX. - Cesar morreu com cincoenta e seis annos de idade,
quarenta e quatro annos antes de Christo.
Em Alexamlre e Annibal inserimos o juizo critico de A. Thiers
sobre aquelles dous grandes capitães: faremos o mesmo com relação
a Cesar. Depois de ter falado dos dou primeiros diz, do terceiro
este judicioso escriptor e eminente estadista: «Eis aqui um outro
martyr, não do patriotismo, mas da. ambição: mortal raro, cheio
de seduc<;ão, carregado ele vi ias e culpado de medonhos attentados
contra a. constituição de seu paiz: este mortn,l é Cesar, o terceiro dos
homens-prodigios - da antiguidade. Nascido com todos os talentos,
bravo, altivo, eloquente, elegante, prodig-o e sempre simples, mas
sem a meuor preoccupação do bem ou do mal, Cesar só tem um
pensamento - levar a etreito aquilJo que Scylla e Mario não puderam coo eguit', isto é, ser o senhor cio seu paiz. Alexandre pretendeu
conquistar o mundo conhecido: Annibal procurou impedir a conquista de
sua patria: Cesar quer conqui tal' essa Roma, que qua~i tinba conquistado o nniverso. Para isto, emprega toelos os meio", ainda os mais vis,
excelltuada a crueldade, não por bondade de coração, ma por profundeza de calculo, para não relembrar ás imaginoções e pantadas as
proscripções de Mario e Scylla. Cesar quer ser edil, pcntilico, pretor:
contrabe dividas enormes para compl'ar os suO'ragios de seus concidadãos; corrompe as mulheres, os maridos, como procurou corromper o
povo: a torios os meios de seducção quer ajuntar os mais ele,alos dotes
de espirita e torna-se o mais perfeito do oradores romanos: delicia e
escandalo de Roma. em pouco não pó,Je alli viver mais: colliga-se com o
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avaro CI'asso e com o vaidoso Pompeu, cuja fl'aqueza governa. e ftlz
com que lhe confiem as Gallia , a unica provincia onde havia ainda alguma cousa a conquistar nos limi tes natul'almonte a signalado ao imperio romano: conqui ta, não para engrandecer a patria, que disso não
precisa, mas pnra formar solJados devotad s, aLlquil'ir riquezas e pagar
dest'arte suas dividas e as de seus a.vidos partidario~. Guerreando no
verão, intrigando no inverno, de seus quarteis de Milão, dirige a vaidade de Pompeu, a avareza de Cra so, e as 'im, uur:ll1 te uez anno, os
negocio romanos, e quando, emlim, morto Crasso na Asia, já não h:t
quem possa amortecer o choque da' ambições entre elle e Pompeu, tls:t
de arti ficios para retardar uma I uct[l, cujo pel'igo bem avalia, e nãO'
podendo evita,l-a, transpõe o Rubicon, marcha contra Pompeu, cnjas
legiões estavam na Hespanha. impelle-o de Halia pal'a o Epiro, abandona-o logo depois, como tão bem di se, um general sem exel'cito panE"
combateI' wn exel'cito sem general, vai a Hespanha di olver as legiões·
de Pompeu, commandl1das por Afranio, volta depois ao Epiro, luct~
contra Pompeu em pes30a e resol ve em Pharsala a questão do mando
supremo; mas, na Africa e na Hespanhn, ha aiuda a destruir os restos
do partido de Pompeu: Cesar os de"tróe, e vem triumphar em Roma de
todo os eus inimigos, e alli funda e~sa g-rande obra, que se cbamou ()'
imperio. romano. mas faz-se a sa_ inar pelos republicanos por ter querido, cedo de mais, pôr O nome as cousas.
« Ne. sa vida, todos os meios são perver os, como o fi m, e en tretan1o,.
cumpre reconhecer-lhe um merito - o de ter queriLlo sub tituir o imperio à republica, não pelo ,an "'u@, como Scylla e Mario, mas pela
corrup-;ão, que lavrava. nos co tumes romano' e pelo e~pirito, que
condizia com o seu genio: e o traço caractel'istico clesse personagem
extraordinario, grande politico, grande orarlor, granele guerreiro e'
sobretudo grande de va.ssoe clemente, emlim, sem bondade, erá sempre'
o de haver sido o mortal mtlis completo, que tem apparecido sobre a
terra. »
XXXI. - Sempre no pensampnto de habiiitar o leitor a julgarpor si ó rio mel'ito moral, militar e politico dos tres granues capitães,.
cuja historia procuramos e3crever, io erimos tambem o juizo critico dO'
notavel hi. tariado!' Theodoro i\lommsem soure Cesar, juizo critico, que
muitos dos nos os leitores já conhecem de certo, pois que foi publicadO'
pelo JOl'nal elo Commel'(Ío, elo Rio de Janeiro, em dias de maio do annO'
proximo pn-ss"do, sob a epigraphe - Cesar.
« O novo regente de Roma, o primeiro dos soberanos a quem obedeceu o mundo inteiro da civilisnçiio romana e heJlenica., Caius Julius
Cesar, chegava apenas aos rincoenta e seis annos, quando a victoria de
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Thapsus, supremo annel de uma cadeia de grandes victorias, veiu coUocal' o futuro do mundo em suas mãos. Poucos homens viram a sua
energia po ta a uma tal prova! Ia tambem não era Cesar o unico
genio cl'eador que Roma produziu, e o ultimo dos que produziu a antiguidade ~ Atê a ruina final o mundo antigo havia de mover e na trilha
por elle traçada.
({. Descendente de uma das mais antigas familias do Latium, cuja arvore genealogica aprofundava as suaS raizes até os heróes da Illiada e
os reis romanos, e attingia a Venu Aphl'odita, deusa commum às duas
nações, levara, durante a sua infanr:in. e sua adolescencia, a vida da
mocidade nobl'e do seu seculo. Esgotara a espuma e a lia da taça do
homem da mo la, recitando e declamando, litterato e fazedor de versos
no seu leito de ocio, perito em amOl'es Lie todos os generos, iniciado em
todo" os mysterios do penteado e da vestimenta elegante, e sobretudo
habil na al'te cheia de arcanos de tomar emprestado todos os dias e de
não pagar n unciJ..
({ Mas a sua llatul'eZa de aço flexi vel I'e istiu a todas a dissipações, a
todas as loucuras j con ervou intacto o vigor do corpo e calor expan ivo
do coração e do espil'ito. Na e-grima, na equitação, não tinha igual
entre os eus soldados j um dia, deante de Alexandria, salvara a vida
rompendo as ondas a nado. Nas expediçõe caminhava de noite, as mais
das "ezes para ganhar tempo, e a sua inacreditavel rapidez causava
vergonha à lentidão olemne de Pompeu, quando se movia de um para
outro ponto, e enchia de pu mo os contemporaneos; e não foi e ta,
certamen te, a menor das causa dos seu uccessos.
«O espirita era como o corpo. O eu admiravel poder de intenção
reflectiarse em uas ordens, sempre seguras e claras, ainda quando ordenava sem ter os logaros sob as vistas. A memoria era illCOmpal'avel:
succeLiia-Ihe fl'equentemente despachar, sem vaciliLação, muitos negocias
ao mesmo tempo .
. « Homem do mundo elegante, homem de genio, regente do imperio, sentia pulstr-Ihe o coração.
"Durante toda a sua vida tributou um culto a sua di<>na mãe, Aurelia. A suas mulheres e sobretudo a ua filha Julia votou uma condescendencia verdadeim e que não deixou de reagir sobre cou~as da politica.
Para com os homens mais capazes e mai solidas do seu tempo, quer
. fossem de alta ou humilde condição, entretivera as melhores relações,
de uma confiança. mutua, tratando cada um conforme seu caracter.
Nuncadeixou cahir os seus partidat'ios, não imitando nisto a inditrerença
pusillanime de Pompeu. E porque su tentara os seus amigos na boa ou
na má fortuna e sem calculos egoistico ,muitos deltes, Aulus Hirtius,
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Gaius Matius, ainda depois da morte de Cesar, atteslaram nobremente a
sua dedicação para com elIes.
« Naquella organisação maravilbosamente equilibrada a unica vim
saliencia predominante e caracteristica era a repugnancia de toda a
ideologia e fantasia. Cesar - escusa dizel-o - era apaixonado: sem
paixão não ba genio, mas nelIe a paixão nunca foi omnipotente. Tivera
a sua mocidade: o canto, o vinho, o amor exerceram então grande influencia sobre as suas faculdades j nunca lhes entregou, porém, as entranhas do seu- ser. A litteratura foi-lhe uma occupação duradoura e
séria; mas, ao passo quo o Achilles de Homero tirava o somno a Alexandre, Cesar dedicara longas vigilias ao esturIo das flexões dos substantivos e dos verbos latinos. Escrevia versos, como toda a gen te de en tão:
os seus versos eram maus. Em compensação interessou-se pelas sciencias
astronomicas e na.turaes. Alexandre entrou a beber e bebeu até o fim,
para expellir os cuidados: o sobrio romano, porém, logo que passaram
os ar lares da mocidade, abanclonou a taça.
~ Em todos aquelles, cuja atlole~cencia recebera do amor das
mulheres uma aureola brilh::tnte, permanece um como reflexo
imperecivel. Assim succedeu a Ces:l.r, cujas aventuras e conquistas
galantes o perseguiram na idade madura e disto conservou uma certa
fatuidacle no porte, ou melhor a consciencia satisfeita das vantagens
exteriores da sua belleza varonil. Cuidadosamente cobria com a corOa
de laureis, sem a qual nunca se apresentava em publico, a cabeça
desnudada pela calvice j e, para rehaver os anneis fluctuantes de sua
cabelleira de moço, teria dado de bom grado qualquer de suas maiores
victorias.
« Comquanto lhe fosse aprazivel o'commercio elas mulheres, ainda
depois de se ter feilo m:lDarcha de Roma, tomara-as como mero passatempo, sem lhes deixar sombra tle influencia. Falou-se muito no
seus amores por Cleopatra: a principio a ella. se entregara somente
para mascarar o ponto fraco da situação do momento. Homem positivo
e de alta razão sente-se em suas concepções a forte e penetrante
influencia de um pensamento sobrio : nunca embriagar-se é nolle.o traço
essencial.
« Dabi a energia que se desdobra na hora util, sem transviar-se nas
lembranças do passado ou na. e3pectativa do futuro; dahi a forç de
acção accumulada e despendida no momento da, necessidade real; dahi o
genio que entra em jogo nas menores occasiões, pelo mais fugitivo interesse; dahi eS3a faculdade multipla que abrange e domina tudo quanto
a intelligencí.l. concebe e a vontade ordena, essa segurança filci! da mão,
igual assim no arranjo dos periodos como nos planos de batalha, essa
i3
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serenidada mal'avilhosa que nunca o abandonou no, bOJS ou nos maus
dias; da!li, essa complet:1. independencia, que não s~ deixou infiuenciar
por nenh:.Im favorito., por nenhuma amante, nem (linda [.01' um am;go !
« M:1S ess~ mesma lucidez de espiei to não lhe permittia illudir-se
s01)re a força do destino ou o poder do homem: ante os seus olhos
rasgara-se o véo beIleuco que nos occulla a insufIlciencia do nosso
esfurço neste munjo. PJr avisados que fussem os S'3US planos, depois
de haver previsto toda, as eventualidade~, sentia em seu intimo que
em todas as cous~s a furtuna, ou, si se quizer, o acaso, tem uma parte
principal; por isso viram-no muita VJZ comprometter-se de algum
modo com o acaso e por em jogo a sua propria pessoa com anuis
temeraria inditl'erença.
« E' por dem:1,is verdàde : o" homens de ruzl0 superior refugiam-se
muita vez nas chanças de um jogo de dados. O racionalismo de Cesar
confinava por um ponto, co:n um corto mysticismo.
« De ta'! or6"anização não podia sahir senão um homem de Estado.
Ce:nr o foi no sentii.lo o m:1,is profundo dl1. palavra, ainda a datar de
sua mocidale. O ~eJJ fim foi o mais elevado a que um homem se pOde
propor: a resurreição na o:'\le111 politica, militar, intellectual e moral
da sua propria nação tlecn.hi la, e da naçiío hellenica, i?ua irmã estreitamente liga.da á. sua p üria e ainda nuis abast::trdada. do que clla.
Apà3 trinta anuos de experiencias, elle modificou as suas ideias sobre
os meios, mlS o fim permanec3u sempre o mesmo nas horas de abatimento sem esperanç1 e da o:TInipotencia absoluta, nas horas em que
demago;o e conspirador, esgueirava-se em sombrio labyrintho, e
naquellas em que, pos,uidor de um poder compartilhado por outro, ou
sober.wo unico, levava por dil~nte a sua ohl'a à plena luz do sol, sob os
()~hos do mundo in teiro !
« Todas as mediJas duraveis que elte tomal'a em épocas diversa;;
occupam 03 logal'es que IlJes competem nos vastos planos de seus
edificios Na verdade parece que delle não se pàde citar um acto
isolado: nada creou isoladamente.
«Oom razão louva-se em Cesl1.r o orador de palavra viril, desdenhoso dos artificios do advogado, illuminando, dando calor ao=auditorio
com a sua chamma viva e clara !
« Com rJ-zão nelle se admil'a o eõcriptor, n. simplicillade inimitavel
de sua composição, a pUl'eza unic), e a belleza da linguagem. Com
l'azão os mestl'es da guel'l'a exalta.m o valor de Cesar general:
Dinguem melhor do que elle, abanJonando os erros da rotina ou da
tl'adição, souba inventar a estrategia que, em o caso dado, conduz á
victoria sobre o inimigo, áqu'3lb que é então a verdadeira victoria.
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Dotado de uma segurança quasi di vinatoria do golpe de vista, não
inventou elle para cada fim o meio accommodado? Após uma denota,
Dão ficava eIle de pé, prompto ainda a combaler, e, como GuiIlJerme
de Orange, acab:mdo sempre a camp:1Uha pelo desbarato do ad versario ?
O segrelo principal da sciencia da guerra, aquelle por onde se distingue o genio do grande capitão tIo talento vulgar do militaI', o vivo
impulso communicado its massas, Ce,ar o possuiu até a]perfeição j neste
particular ningu m o excedeu, e soube achar o penhor da victoria,
não na immensidade dos seus recnrsos, mas na promptidão dos movimentos, não nos preparativos len tos, mas na acção ro1pida, mesmo
temeraria, atlendendo-se para os seus meios muitas vezes insufIici-entes.
« Mas tudo isso não era mais do que o accessorio : gl'ande orador,
grande escriptor, grande general, fez-se tudo isto porque era homem
de estado consu111mado.
« Em Cesar o soldado representa um papel secundario ; e um idos
traços principaes por onde eUe se disting-ue de Alexandre, de Annibal
e de Napoleão é que, no começo de sua carreira politica, sahiu da
demagogia, e não do exercito. Em seus primeiros projectos contava
com o bom exito, como Pericles, como Caius Gracchus, sem passar
pela gueITa j dor'ante dezoito annos, tendo-se posto á frente do
partido popular, não deixara as verellas tortuosas das cabalas politicas;
aos quarenta annos, porém, convencendo-se, não sem difficuldade, da
necessidade de apoiar-se na, força militai', assumiu e111 fi 111 o com mando
da força de um exercito, Ainda assim continuou a ser mais homem
de estado do que general. Por igual, Cromwell, a pl'illcipio simples
chefe da opposição, se fez successivamellte. capitão e rei dos democratas, Cromwell, tIe todos os bomeos de estado o mais visinho de
Cesal" tanto pelo movimento de sua carreira, como pelo fim attingido,
si é licito comparar o rude heroe puritano e o romano feito de um
metal menos massiço.
« Até no seu modo de conduzir a guerra, reconhece-s~ em Cesar o
general im provisado.
« Quando N.tpoleão prepara. os seuS desembarques no Egypto e na
Inglaterra, revela o grande capitão affeiçoado na. escola do tenente
de artilharia; em Cesar trJ.l1sparece o demagogo transformado em
.chefe de exerci to.
« Que tactico de profissão eleva.do de razões simplesmente politicas
-e nem sempre absolutamente imperiosas, ter-se-bia resolvido a desprezar, como Cesar fel-o muitas veze~, os ensinamentos prudentes da
sciencia militar? Sob este ponto de vista mais de uma. de suas operações
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desafia a critica; mas o que perde o chefe do exercito, logo recuIJera
o homem de estado.
« A missão deste é universal por sua natureza, e to,l era o genio
de Cesar: por multiplas. por muito distanciadas que fossem as suas emprezas, tendiam todas para um só fim grandioso, ao que elle permaneceu
inabala,elmente fiel, prosegtündo-o sem desvios; no immenso movimento de uma actividade que se exercia em todos os sentido" nunca
eUe sacrificou uma particularidade, uma minucia a uma outra.
Posto que mestre acabado na estrategia, fez tudo quanto era humanamente possivel, obedecendo a considerações puramente politicas,
para prevenir a explosão da guerra civil; e quando forçoso foi começai-a, fez tambem tudo para que os seus laureis não se tingissem de
sangue. Fundou uma monarchia militar, mas não deixou- applicando-se
a isto com energia sem exemplo na historia - que se levantasse uma
hyerarchia de marechaes, nem um regimen de pretorianos. Emfim,
ultimo e principal serviço para. com a sociedade civil, preferiu sempre
as seiencias e as artes da paz á sciencia militar.
« Em sua politica o caracter que domina é uma pujante e perfei~ ':J,
harmonia, a mais diffi.cil de todas as manifestações humanas. No,
pessoa de Cesar todas as condições se reuniam para pro uzil-a.
Positivo e amigo do real, nnnca se deixou enlevar pelas imagens
do passado, pela superstição da tradição: nas cousas da politica nada
lhe era tão vivo quanto o presente, ou quanto a lei fundada na razão,
assim como, nos seus estudos de grammatico, desprezava a erudição
historica do antiquaria, e não reconhecia outra linguagem senão o,
língua actual e usual, outra regra senão a uniformidade.
« ascera soberano e imperava sobre os corações,~como o vento impera sobre as nuvens, attrabindo a si, bom ou mau grado, as naturezas
as mais dissemelhantes, o simples cidadão e o rude omcial inferior, as
nobres damas de Roma e as bellas princezas do Egypto e da Mauritania,
o brioso chefe de cavallaria e o b.o'\nqueiro calculista.
« O seu talento de organisador em. maravilhoso. Nunca homem de
estado, no tocante ao ageitamento de suas allianças, nunca capitão, no
tocante ao seu exercito, teve que haver-se com elementos mais insociaveis e mais dispamtados; Cesar soube amalgamai-os todos, quando
efi'ectuou a coalisão ou formou as suas legiões. Nunca soberano algum
julgou os seus instrumentos com um golpe de vista mais penetrante.
Ninguem melhor do que elle, soube pór cada um no seu logar. Era o
verdadeiro monarcha; nunca fez o papel de rei.
« Senhor absoluto em Roma, conserva todas as autoridades do chefe
do partido: perfeitamente flexivel e facil, affavel e de um accesso com-
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modo, indo ao encontro de todos, parecia querer ser sâmente o primeiro
entre os seus pares,
« Evitava a falta em que cahem tão frequentemente os seus iguaes,
quando levam para a politica o tom secco do commando militar; e,
. qualquer que fosse o motivo ou a provocação que partisse do mau humor
do senado, não quiz nunca usar da força bruta ou fazer um dezoito
brumm'io. Era o verdadeiro monarcha sem sentir a vertigem da
tyrannia.
« Entre os poderosos e os senhOl'es elIe foi o unico, tal vez, que não
se deixou levar por a:ffeições ou caprichos, obedecendo sempre, nas
grandes como nas pequenas cousas, ao seu dever de governante. Revolvendo o seu passado, é passivei que tivesse de lamentar alguns calculas
falsos, não encontrava, porém, erros em que a paixão o tivesse feito
cabir e de que devesse arrepender-se. Nada ha em sua carreira que,
ainda em pequena escala,lembre os excessos da paixão sensual, o assassinato de um Clitus, o incendio de Persepolis e essas poeticas tragedias que a historia liga ao nome do seu grande predecessor no
Oriente.
« Emftm, enlre todos aquelles que estiveram investidos do poder,
Cesar é talvez o unico que conservou o senso politico do passiveI ou do
impossivel, e que nunca falhou nesta ultima prova, a mais diffl.cil de
todas para as naturezas supel'iores, o~reconhecimento do limite justo e
-natural no ponto culminante do successo.
« O passiveI elIe o fez, sem nunca abandonar o bom para haver o
melhor fóra do seu alcance; nunca tão pouco, feito um mal il'reparavel,
desprezou o palliativo que o attenua. Ias, quando o destino pronunciava-se, elIe obedecia sempre aos seus decretos. Chegado ao Hypanis,
Alexandre bateu em retirada j outro tanto fez Napoleão em Moscow,
ambos coagidos e exasperados contra a fortuna que punha um limite á
ambição de seus favoritos. Cesar, no Rheno, no Tamisa, retira-se voluntariamente, e, quando os seus designios o levam até o Danubio ou
o Euphrates, não visa a conquista do mundo, quer sómente uma fronteira segura e raccional para o imperio~
« Tal foi esse homem, que parece tão facil pintar e de quem é prodigiosamente difficil dar ainda um simples esboço. Toda a sua natureza
é clareza e transparencia, e a tradição nos conservou delle recordações
mais completas e mais vivazes do que de nenhum de seus pares dos
annaes antigos. Julguem-no a fundo ou superficialmente, o juizo não
pôde variar: diante de todo o homem que o estuda, a sua grande figura
se mostra com oS seus traços essenciaes e sempre os mesmos; e entre:
tanto ainda ninguem soube reproduzil-o conforme a verdade.
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«O segredo está na perfeiçüo do modelo. Humanamente, hi~tol'ica~
mente falIando, Cesar colloca-se no confluente anele vem fundir-se todos
os grandes contrarias. Immenso poder creador e intelligencia infinitamente penetrante, não é moço nem é velho; todo vontade e todo acção,
está cheio do ideal republicano, ao mesmo pi1SS0 que nascera para ser
rei. Romano até o fundo das entranhns, e chamado ao mesmo tempo
para fa,zer no interior como no exterior a conciliação da civilisaçãoromana e da civilisação grega, Cesar é o grande homem, o homem completo. Faltam-lhe, pois, mais elo que a !"[ualquer outra figura qne tenha
lagar na 11istoria, esses suppostos traços cariccteristicos, que outra cousa
não s5:o, pn.ra dizer a verdade, senão desvios do desenvolvimento
n~tural do ser humano. Tal particularidade, que nelle nos parece imlívidual ao primeiro golpe de vista, apaga-se quando vemos de mais
perto e perJe-se no typo mais vasto do seculo e da nação. Nas aventuras
de sua mocidade elIe guarda o passo com os seus contemporaneos ou os
seus iguaes bem dotados: a sua inlole refractaria :i. poesia, mas energicamente logica, é e fica senuo a indole do romano. Homem, a sua
verdadeira maneira de seI-o, é saber regular e medil' admiravelmente
os seus actos segundo o tempo e segundo o lagar. O homem, com elTeito,
não é uma cousa absoluta; vive e se move de conformidade com a sua
nação e com a lei de uma civilisação dada.
« im, Cesar não é completose não porque soube collocar·se, melhoI'
de que todos, na plena corren.te do seu seculo' porque, mel!Jor do quetodos, concretisou em si a acti vielade real e pratica do cidadão romano,
aquelIa vil'tude solida que foi propria de Romn.. Nelle o helenismo é a
idéa grega fundida e tt'ansformn,da pelo decurso do tempo no seio da
nacionalidade italica. Abi, porém, é que está a diillculdade, eu poderi..'l.
dizer a impossibilidade do retl'ato.
« O artista póde tentaI' pintar tudo, mas o seu esf, rço detem-se antea belleza perfeita. Outro tanto succede ao historiador: é mais prudente
calar-se, quando, uma vez em mil anuas, elIe se acba em face de um
typo acabaria. Ninguem sabe peuetL'ar esse granele segredo da natureza,
a alliança intima da lei geral ~ da indi vidualidade nas suas creações
mais completas!
« O !Jeroe romano elevou-~e Ião alto quanto o seu joven e heroico
predecessor entl'e os gl'egos; que digo eu ! m:lis alto ainda! Mas, no
intervallo, o mundo so fizem velho, e o céo empallidecera. Os tl'abalhos
de Cesal' já não são, como os de Alexandre, uma alegre conquista para
diante em um campo sem limites; teve que constl'uir com ruinas e
sobre roinas. A mus:l. popular não se enganou e, voltanilo co tas ao
romano muito positivo, ornou o filho de Filippe de l\1acedonia com todas
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as cores Jouratlas da poe,ht e ele todo o arco-il"is das legendas! Com o
mesmo tlLreito, porém, deslle milhares de aunos, as mtl~ões em sua vida,
politica teem sitlo reconduz.itlas inces3antemente á linha que a mão de
CJS1r lhes traçara.
« Si os povos a quem pertence o mundo dão o Dome do romano aos;
seus mrliores monarchas, não se deve ver nisto uma profuntla e lambem
nma humi:hante lição ~
Ces,u' reinou apen:ls cinco ann03 e meio, menos ela metade tio tem pode que di poz A.lexandre; não poude residir mais de quinze mezes, ao to<.19,
n:1 capital, durante os interval10s das suas sete grandes campanhas; c;
el1tl'etanlo, soube ol'ganizar, e:n cnr'lo espaço de tem PI), os Llestinos
pres3ntes e fulul'oS do ;nundo, estabelecendo ::lqui as Crollteil'as entra a.
civilisação e a barbaria, ordenando acolá ri suspensilo das gotteir:l.s qoo
da,vam sobre as rnas ela, capital, acha.odo Instante vagar e libel'dade deespirito pa.ra assistir ::lOS concursos poeticos do tlleatro, e pa.ra eotl'eg:w'
pessoalmente a coróa ao venceclol' com o seu comprimento improvisado
em verso. A rapitlez e a segul'ança da. execuçã.o revelam um plano longamen te metli tado, com pleto e ordenado em todas as suas mi nudc,ucias>
e aímla as-im a execução não nos admira menos do que o plano. Tra··
balhou, con tl'uiu mais do que nenhum outl'O mortal antes e depois
c1elle: homem de acção e creador, ::lpÓS cerca. de dous mil annos, vive
na memoria. do.;; povo>, é o pt'imeiro, o uuico Casal' Impel'<rtol" ! TUEonoRo MOilDISE)T.
XXXII.- O parallelo entre Alexal1dl'e e Cesar, escriplo por
Plutarcho, perdeu-se. D. Ricardo, que traduziu a oLra do escrjpt~
gTego suppriu-o pelo seguinte, que julgam03 de,er: tambem lr,tllscrever :
« 03 dous guerreiroi', cuja vida acabamo.;; de e3cr'"vee, gosam:e uma
reputação tão brilhan te, e, por consen timen to una nime, s<1o collocadostão acima de tolos os outros capitães, que C dilTIcil estabelecer entreeUes uma justa. comparaçff.o e mais difficil ainda. decidir qual dos dcus
merece a preCel'encia. Si ente,; ambos lIa traços de semelhunç' bem
aceentuad03, as dilTerenças talvez são mais s.3nsivei·, quel' uo cal'acter,
quer na maneira de fazeI' guel'ra, quer na qualiLlade dos inimig08,
que tivemm de combüter, quer nas suas façanhas, quer no seu proceJC:'~
politico, quer, llnulmeote, no genero de malte que poz termo a UI11{b
vid,t quasi toJa passada entre o tumulto dus armU8.
« Procuearemos, fLLzendo esse parallelo, assignalal' as semelllunçús·
e ditTerenças que entl'e eUes ha, compaear as qualiebdes e os blenlos'
que os distinguem e mostear em que ora Ul~l é superior ::lO outro, Ol'::\.
inferior.
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«Os nomes de Alexandre e Cesar são, ha muito, sinonymos de valor
e heroismo. O privilegio que teve o primeiro de jamais ser vencido e
o segundC', de ter experimentado, e is~o mesmo raramente, ligeiros
revezes, logo neutralisauos por innumeraveis successos, faz destes dous
grandes homens o ponto final da gloria militar, e o maior elogio que
se póde fazer a um general é comparal·o a Alexandre ou Cesar. Ambos
tiveram o destino honroso de serem associados á reputação de todos oS
guerreiros das idades precedentes e terão sem duvida o de compartir
a gloria de todos aquelles que os succederem: ambos reuniram todas
essas qnalidades, que constituem os grandes capitães - esse valor,
mais ardente, mais auclaz em um, mais temperado, mais reflectido no
outro, mas em ambos igualmente esclarecido na escolha dos meios,
igualmente seguro em seus etreitos: esse ardor impetuoso, que os
obstaculos irritam e elos quaes sabe sempre triumphar; essa paciencia
infatigavel nos trabalhos os mais peniveis, essa intrepidez que aíl'ronta
todos os perigos, essa penetraÇ<'io que á primeira vista logo avalia
todas as vantagens; essa habilidade na arte dos acampamentos e dos
assedios; emfim, esse condão de inspirar nos soldados uma confiança
céga, penhor seguro do triumpho.
« O numero e a rapidez de suas victorias são realmente um prodigio: em poucos annos domam uma multidão de nações e parecem
antes percorrer, do que submetter, uma grande parte do mundo conhecido. A morte delIes, ainda que de modo tão difl'erente, tem todavia
esse traço de semelhança - surprehende-os no meio de seus vastos
projectos e os varre subitamente no curso de suas conquistas. Dessa
vista geral desçamos aos detalhes da vida e das acções de ambos.
« Alexandre, nascido sobre o throno e filho de um rei que teve
a vantagem de ser educado á sombra do maior homem que a Grecia
produziu - Epaminondas ; Alexandre recebeu uma educação digna de
seu nascimento e de sua posição. O celebre Aristoteles, a cujos cuidados
confiou Filippe a direcção de um filho, que lhe era tão caro, applicou-se
com a maior solicitude a desenvolver os felizes germens, que seu
alumno recebeu da natureza: não só o instruiu na moral e na politica,
sciencias indispensaveis aos que teem a missão de promoverem a felicidade dos homens, como ainda o iniciou nos conhecimentos os mais
profundos e mais secretos da philosophia. O joven principe penetrou-lhe
os misterios com a maior facilidade: nada havia acima da elevação de
seu espirito j nada arrefecia nelle es~a avidez de saber, que crescia com
as difficuldades e que nos obstaculos encarava apenas a gloria de
vencei-os. Os resultados de uma educação tão solida correspendeu aos
cuidados de um mestre tão babil e as disposições de um discipulo tão
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extraordinario. Sobre os primeiros annos ue Cesar, não po_suimos particularidades, nem sobre o genero de educação que recebeu: sabe-se
apenas que foi a Rhodes aperfeiçoar-se na eloquencia com Apollonio,
que alli ensinava com grande reputação j mas, pelo que elle ft'z e pelas
obras que deixou, póde-se afflrmar que, além da facilidade para
instruir-se, os seus dons naturaes foram cultivados por habeis mãos.
«Alexandre conservou sempre grande gosto pelas letras e sciencias.
Pouco preoccupado de brilhar pelos exercicios do corpo, dava uma preferencia quasi exclusiva a tudo que podia ornar o seu espirita, augmentar e aperfeiçoar os seus conhecimentos. Tributava a maior
estima a Homero, e só invejava a Achilles a gloria de ter tido esse
grande poeta por cantor de seus feitos. Nas festas que mandava
celebrar, propunha ordinariamente jogos e combates, em que se disputava o premio da tragedia, e onde lhe cabia coroar os successos do
espirito. Cesar não tinha menos gosto nem menos ardor pelo estudo,
do que o rei da Macedonia: parece até que o excedeu na eloquencia,
ainda que a esse príncipe não faltasse o talento da palavra e possuísse
essa eloquencia natural que pel'suade e arrasta. Cesar pleiteou muitas
vezes em sua mocidade e os seus successos nesse genero mereceram-lhe
o segundo lagar entre os grandes oradores, que então brilhavam na
tribuna romana. Julga-se até que Cesar teria faci mente obtido o primeiro lagar, si se dedicas e principalmente a esse exercicio e si não o
houvesse sacrificado a sua paixão pelas armas. Seus Commentarios
foram elogiados pelos melhores espiritos de seu tempo, como um modelo perfeito desse genero de obras, igualmente proprias para formarem
historiadores e guerreiros. A reforma do calendario, que elIa imaginou
e foi executada sob direcção sua, mostra os conhecimentos que elle
havia adquirülo em uma sciencia, então pouco conhecida em Roma, e
trouxe-lhe um genero de gloria, não menos lisongeira, do que a que
se obtem pelas armas.
E' sobretudo nos primeiros annos da vida que se nota entre
Alexandre e Cesar a mais sensivel diITerença: o primeiro mostra desde
a mocidade a maior inditrerença. pelos prazeres, e resiste a torlas as
seducções que o cercam na côrte de seu pae. O gosto das lettras e
desejo de instruir-se o garantem contra os escolhos que encontra em
seus passos, levando o seu ardor natural para objectos mais nobres e
dignos de um rei. A mocidade de Cesar passou-se nos vicias e nas
voluptuosidades: a reputação que elle tinha em Roma e as satyras
picantes tão conhecidas naquella cidade sobre o seu procedimento em
certos assumptos provam bem até onde elle levou a libertinagem e a
devassidão. Na idade em que Alexandre já se havia assignalado pelos
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mais gloriosos ftlitos, Cesar vivio. aindo. engolpllado nos pr.\zeres. Um
jã. proseguia com ardor ulDa carreira brillJ[wte, que trazio.-Ihe a "dmi-

ração dos povos, quando o outro apenas conseguir:> Lles!lonrnr seu paiz
pela Llissolução de seus costumes, e tal vez, do seio da molleza, já
nutrisse o projecto de ser um dia tyranno, Ao menos aquellns palavras
de Scyllo. - Vejo neste joven muitos 1JIarios, filzem conjectul'ar isso.
«Entretanto, apezar de sua mocidade licenciosa, Ces:\r teve um
co.racter intiexi vel, e o. recuso. perse vel'an te de repudiar suo. esposo.
para ag-radar ao dictador feroz, ante quem tot1os se curvavam em Roma,
annunciava desde então eõsa a.\tivez, esse amor de iodependellcia, que,
um di~, não supportaria senhol' e tuLio avassalaria. Aloxl1ndre não foi
llem menos activo, nem menos independente: difficil de ser dirigido,
iadomavel mesmo, quando pr tendiam forçai-o á obeLlienci::l, ceLiia.
facilmente ii. razão, persuaditlo que o verdadeiro imperia con"iste em
relnar sobre si mcsmo. Tolos os projectos que fOI'ma, todos os scntimen tos que expl'ime, mostram umn. gl'u,ndeza d'alma, uma elevação de
espil'ilo que o tomam uão menJS u,JlDir~wel do que os seus feitos os
mais brilhantes. A altivez com que Cesar tmta. os piratas que o
aprisionaram, sua intrepidez ante uma tempestade furiosa, aquellas
celebres palavra.s ao piloto - nada temas: conclu;;es CesCl1' e sua fortuna
- annunciam ussa contiauç], magnanima, que só da consciencio. de su~
grandezo. e forç.1 podia nascer.
« A educação de AlexanJre o tinha. preparado para ser sobrio e
penetraute, e nada ha. que admirar quo.ndo eUe prefere um1 alimentaçlto simples aos delicados manjares que lhe enviava uma rainha
d' Asia, e não peocura outro condimento para as suas refeições alóm do
exercicio e l.Lt frug<\IUt\de; mas, depois da mocidade ell'eminada de
Cesal', é reo.lmente para sorprehender a sobriedade que elle mostl'a
ii. test::l. d03 exerci tos, a cujos officiaes dã. o exemplo constan te da
t9mperanç], e lIa flcilictvle de soITrer as pri\-ações e ensina-os o. ..:acrificar as u~cessido.des proprias á C01111110diuo.de dos outros. CeS1r não
recuEa dormi!' ao relento pal'a deixaI' a um amigo enfermo o unico
quarto que havia em uma misero.vel choupttna em que o. tempestade
obrigc,-o a refugiar-se. Que raro exemplo de temperança em Alexandr03
quo.ndo, devorüdo por ardente sede, recusa a agua que lhe oiferecem,
afim de sustentar a coragem de seus soldados, cO:11partindo o' seus
sorrdmentos! ElIe o.dl"Juiriu bem cedo a reputação de amar o vinho;
mas deveu-a antes ao habito de permanecer longo tempo ii. mesa, antes
para discutIr com os cJuvivas assumptos intel'essantes, do que para.
beber. S' nos ultimo.:; tempos de sua vida entl'egou-se Alexamlre a
asso. baixa p.lixão que maraou a g'loria de seus primeirvs annos pelas
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exce.ssos que o levaram no tumulo. Cesar, depois que se regenerou do
desvios que desholll'lu'am sua mocidaLle, não meeeceu semelhantes
exprobrações.
« Ambos mostraram pacienci:1 inyencivel nos tt'aball1os os ma:s
rmles: fui a te por essa qualidade, que elles inspiraram aos seus
soldados essa a.ITeição, que os tornava capazes das mais arriscatlas e
perigosas emprezas. Alexandl'e, nas lides e perigos, é sompre o primeiro: dá o exemplo de tudo soffrer e de tudo aJIrolltar: á frente da
cavallaria atravessa um rio tão rapido, quanto profundo no meio da'
s~ttas, que de todos os lados chDvem soure sua querida pesso), : precipita-se na refrega e arl'a La comsigo os soldados espantados, que mal
podem acompanhaI-o na impetuo.sillade de sua coragem. Cesar, com
uma compleição delicada, um corpo debil, e sujeito a enfermidades
graves, supplanta essa fraqueza naLueal, e não é menos endurecido
p:.ua o trabalho, 1Ie::n monos intrepido nos perigos, superior neste ponto
a Alexandre, de temperamento mais robusto e que podia, portanto,
supportar sem f<ldiga os exercicios mais peniveis.
« Sem3111a1lte procedimento, iusl,ira ás tropas uma confiança sem
limites, e esses soldados, que sob outros generaes, el'am apenas homens
ordinarios, com taes cberes tornam-se invencivoi e transformam-se
em heróes: a tudo isto elles juntam, é verdade, liberalidades e recolUpensas pecuniaria ; mas Alexan1re, pal'ece-nos, ostenta mais grandeza
e nobreza nos seus donativos. Quanto, a nossos olbos, é elle grande ae}
partie para a Asia, quando distribue com os amigos qnanto possue e
para. si só reserva a esperança! Que de mais proprio a crear-ll1e a
devotação dos soldados, do que suas maneiras attrabentes, esse ar de
interesse, esses tons Lle popularidade, que tinham mais poder, cio que o
proprio beneficio! Alexandre, uo tracto da vida, era o mais am:<vel dos
principes. Cssar mostr2.-3e sempre cheio de doçura e ll.ITabilidllde. i,
apezar da a.ITeição que s~us solUlldos lhes consagram, s5.o e3tes aln-umas
vezes tomados de de5aoimo, e murmuram, os dous chefes cOllseguem
logo reduzil-os á. obediencia, alLel'Dativamente pela firmeza e pela.
brundurll.
Q. Ao principio, a clemencia e a
humanidade appareceram no procedimento de Alexandre, e clneanle muito tempo elle usou de suas
victorias com moderaçã:o: Si a ruina dos thebanos, que elle não poude
conquistal' pola, doçura, é uma mancha no começo de SOu reinado, o
pezar e o arrependimento, quo posteriormente manifestoll, attenuam o
odioso de seu rigor. Não contente de ciloen.r a morte lle D.lrio, elle
proseguiu com persevel'ança na vingança desse atteotarlo e puniu os
assassinos com a maior s3veridade. Depois de Pharsala, Cesar dá
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sobejas provas de sua clemencia, perdoando os ofliciass, muitos dos
quaes, depois, accumulou de beneficias: entre elles encontrou ingratos
e assassinos, o que levou a dizer-se delle que foi clemente até o arrependimento. Quando em Pharsala, ante o campo de batalha, juncado
de cadaveres, elle lamenta ter chegado a tal extremidade, é grato
ouvil-o: comparte-se sua dôr ante a morte de Pompeu, e suas lagrimas
pa recem sinceras: a gente leva-lhe a bem o ter eUe restaurado as estatuas desse illustre romano: a sua gloria só falta tel-o vingado, como
Alexandre vingou Dario.
« Confessamos, entretanto, que essas estimaveis qualidades foram,
mais de uma vez, eclypsadas por actos de crueldade, que nada excusa.
Cesar faz morrer muitos personagens de distincção, que ficaram prisioneiros na batalha de Thapso: torna-se réo de negra perfidia,atacando
os germanos, depois de um tratado de paz com elles, celebrado em
nome elo povo romano, e mata-lhes tresentos mil homens. Alexandre,
neste ponto, merece ainda mais amargas exprobrações. Ao entrar na
Asia, ordena ás suas tropas, que passem a fio de espada todos os homens
sem excepção de ninguem. Si o assassinato de Clito foi commettido
n'um impeto de colera e de embriaguez, crime attenuado depois pelo
desespero e pelo arrependimento, que mostrou, nada poude diminuir a
crueldade praticada contra Calisthenes, nem encobriu-lhe a inj ustiça.
Este e Philotas são condemnados ao ultimo supplicio pelas mais leves
presumpções. Parmenicão, a quem Alexandre devia tudo, é sacrificado
por temores chimericos, que nadajustificava. Alexandre manda trucidar
uma guarnição de indianos, aos quaes elle acabava de conceder
uma capitulação honrosa. Eis na vida de um e outro manchas vergonhosas.
« Um dos traços mais honrosos de Alexandre é a victoria, que
sobre si mesmo obtem, quando tendo em seu poder a mulher e as filhas
de Dario, princezas de rara beUeza, recusa constantemente vel-as e
não consente até que dellas se fali e em sua presença, sendo tratadas
no seu acampamento com maximo respeito e nelle vivendo, como em
um desses asylos consagrados ás virgens.
«Cesar não conheceu essa especie de coragem, que co~siste em
vencer a si proprio. Si na edade madura foi ainda mais escravo da voluptuosidade, do que em sua mocidade, conservou sempre uma grande
fraqueza pelas mulheres: deixou-se captivar por Cleopatra, que
tomou sobre o seu espirita e coração um ascendente tal, que quasi o
perde, e acredita-se até que essa guerra da Alexandria, na qual sua
vida correu tanto perigo, não foi emprehendida, sinão pelo interesse
só dessa nova Omphale, a que sacrificava a sua gloria. Quantos
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mereceria Alexandre, si houvesse conservado a sabedoria dos primeiros
annos e si não se deixasse corromper pela prosperidade! Quanto é
eUe di1l'erente de si mesmo! Seduzido pelos prazeres, precipita-se na
crapula: seus gostos mudam e se degradam: acaba perdendo essa
preciosa simplicidil.de, a que ligava tanto valor e cah" nos vicias, que
mais horror lhe inspiravam. Alexandre queria impor-se á posteridade
e dar-lhe opinião a mais exaggerada de sua expedição na Inclia pelos
instrumentos, que espalha por seu caminho: fez a si proprio louvores
ridiculos e procurou com gana pueril os elogios dos Atl1enienses.
Exceptuados os primeiros annos de Cesar, esle teve sempre depois um
procedimento simples e modesto. Em seus Commenlal'ios, que conteem
a narraç'l.o de tantos combates, fala de si sem vaidade, sem ostentação:
parece estranho aos factos maravilhosos, que historia.
« A religião é raramente a putill1a dos guerreiro e ainda menos
dos guerreiros felizes. Alexandre, de sua educação esclarecida e do
contacto frequente com os maiores philosophos do seu tempo, tinha
haurido idéas sans sobre a Divindade, a Providencia, e conhecia bem
a dependencia absoluta, em que se acham todos os homens, do supremo
poder de ambos. Todas as suas jornadas eUe as começt por um
sacrificio, e dá graças aos deuses pelos seus successos, persuadido
de que eUes veem desses sere.> supremos, e que a sua gloria só a eUes
deve ser attribuida. Em Cesar não se vêem as mesmas luze sohre a
religião, nem o mesmo respeito por eUa: sua opinião na conspiração - Catilina - demonstra claramente, que eUe não acreditava
na outra vida, nem nas penas e recompensas reservadas aos bons
e aos maus, verdades, sem as quaes não !la moral sobre a terra.
O:> sacrificios qU3 Cesll' offt3rece aos deuses, são apenas a consequencia do respeito pelos usos estabelecido, e aos quaes seria
imprudencia faltar diante do:> romanos, escrupulosamente ligados aos
seus costumes religiosos. AlexandrE\, é verdade, acaba de cahir na
superstição, sentimento injurioso á divindade; mas isto só foi depois
de ter sido corrompido em seus costumes e de se ter entregue ás
maiores demasias. As disposições de Cesar com relação aos deuses
punham-n'o ao abrigo de todo o temor supersticioso; mas isso era
evitar um exces o por outro mais condemnavel aind,t e mais perigoso,
sobretudo naquelles, que governam. A. louca ambição de passaL' por
um desses, que teve Alexandre, era mais um calculo politico, do que
uma impiedade; porque no fundo elle comprehendia bem o que valia
essa filiação divina; m'\s acreditou que e sa opinião, prepara.ndo a
submissão dos povos, facilitaria suas conquistas: entretanto, essa
pretenção o tornou cruel, e o facto de haver CaJistllenes se recusado a
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aclaraI-o, como elle exigia, foi a verdadeira cansa do supplicio deste
infeliz philosopho.
« Pelo la,do politico, Alexandl'e parece inferior a Cesar : é verda le
que o primeiro, nascido s')b os degmus 10 tbrono, e no seio da
g'randeza, não tcve necessidade de che[Jal'; mas o segundo experimentou-:\. para elevar-se, no meio de tantos competidores temÍl1 eis, a
tão alta posição. Entretanto, desde a mO:lidatle, Alexandre revela-se
politico, slbio e prudentc: attelllh a impressão desfavoravel produz'da por seu excessivo rigor contra os thebanos pela consideração,
com que trata os outros povos: e3:l01he a localitlade pum a edificaç5.o
de Alexandria, cuja grandeza Cu tura prevê. P,lra al'mar sua autori·
<lade entre os povos conquistados, adopta em plrte seus usos e costumes,
toma tl'ÍlIta mil mancebos dtls pr~meir3s famílias da Persia para
mandal-os instl'uir nas letras gregas e habitual-os aos exercicios dos
mllcec1onios: a este primeiro meio de approximar e unir as duas
nações, junta outro mais ca,paz de fundil-as, por assim dizer, o de
casal' os principaes dos macedonios com filhas dos grandes senhores
da Persia. Depois da victoria de Arbellas, AlexanJrc destróe na Grecia
todas as tyrannias e recompensa generosamente os descendentes dos
quo, nas guerras tios medos, tinbam pre tado serviços relevantes
á Gr~cia. Cesar dirigiu toda a sua politiêà para 03 sens fins
ambiciosos; seu alto nascimento, seus talentos distinctos abril'am-lhe
uma entL'ada facil para as posições; mas já occupa~lo de escravLar
a patl'b, adula o povo para mais rapidamente cllegar ao fim e não córa
iigando-.e aos homens os mais perversos pam fazer passar leis
secliciosas, mas agrtldaveis á multidão. Si reconcilia Cra.so com
Pompeu, esta acção honesta em si, é dictada por um motivo de interesse : quer servir-se de um para parder o outro, e cúllocar-se depois
no lagar daquelle, que houver contribuido para sua elevação. Assim
sua politica, em geral mais fina, da que a de Alexandre, é quusi
sempre menos honesta. Si depois da batalha de Pharaala rastitue a
Hberdade a alguns povos da Grecia., si regula na Hespanba negocias
bastante difficeis com muita sabedoria e equidade, si emam na Asia
melhora a sorte dos babilan te~, esmagados pelos impostos, esse
caracter dejustiç.a e generosidade não se sustenta; e guiado por seus
'intel'esse ainda nos habitas de uma sabia politica, avilta uma a.rte, que
'Só é honrosa, quando tem a moral paI' basa.
i/. Alexa.ndre e Cesar, ambos, nutriam a extrema ambição de submetter o mundo inteiro. Dasde a mais tenra ida.de, o primeiro se aillige a
~ada uma das victorias de FiHppe. «Meu pae (lizia aos companheir03)
nada nos deixarà a fazer. ) Recus), aI' o1fertas de Dario por mais van-
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t3jOS3S qU'J sejam, porque quer devei' tudo á sua espada e não a eitál-ia
o imperio iuteiro d.t Peesia só para ter a gloria de conqlli::ital-o. Espanta mais a ambiçl0 de Cesar, que, nascido simples cidadão romano,
não podia ascender a es, domiuaç1io, q ue tão vi vamente desejava,
siniío pela ruina de soas rivaes, e pela. escravidão da patria. Desde que
se acha á frente de um exercito deixlt explodir essa paixão de conquistas, qne sua mocidade licencias:" havia comprimido. Lendo a vida de
Alexandre, Ces:tr chora por nade" ter feito ainda na idade, em que
aquelle principe havia já conquistado tantos reinos. Chegado ao poder
supremo, saa ambição ainda não SJ sente s:llísfeila, e medita os mais
vastos projecto -: aspira o til ulo de rei dos rOmalJOS, e encou tt'a sua
perda nesse noyo objecto d:t paixã.o que o domina.
« Um dos pOiltoS em que Alexandre c muib superior a Ce ar, eslá
nos moti vos em que os dirigiram em suas em prezas. O J'ei de Macedonia
promo,e a guerra da Asia para vingar a Grecia dos estragos medonhos
que os persas alli haviam feito: menos cioso de enriquecer, do que de
conqui tal', di vide sua fortuna com os que o cercam e c m os proprios
inimigos vencidos distribue reinos. QLnnto Ceslr esta. longe de ser
uirigido por moti I"OS tão nobres! As ligações que fOI'ma, Ó teem
um fim - o seu eng-randecimen to. Si sol ici ta o governo das Gallias
é porque neU·) vê os meios de adquidr uma grande reputação, do preparar so!lados, aguerril-os por UIl:a longa série de comb1tes e de
victorias, para depois servir-se deUs:> para. ani'luilar a liberdade
publica: as riquezas immensas que accumula, Ce.:;ar as e:npl'e;;a em
preparar cl'eaturas suas, e depois de al3'umas tentaliras inuleis de
accommodaçiio com os seus inimigos e Pl'opostas de paz, de cuja
sinceridade pode-se suspeitar, arremeSSl-3e como um elese perado, ,í.
guerra civil, que deve inuudal' a ltalia. de um diluvio dt: sangue. Alexandre propõe-se a felicitar os homens: Cesar conspira para al'l'uinaI-os.
« E' pela glol'ia militar que estes dous grandes homens são mais
conhecidos: por ella ambos estão acima de todo o elt'gio j mas esse valor
extraordinario, que nell~s brilha, tem em cada um, caracleres dilTerente : Al~xandre se distingue por uma bravura impetuosa, qne ó se
compraz no meio dos perigos: Cesar, á frente dos exercito" é o maior
dos homens: Alexandre na refrega é um desses deuses de Homero, que,
confundidos com os hOllens, f<\zem-se logo reconhecer pelos golpes inimi t:1Veis e terri vc:is que descarregam. Sem duvida, pel'correndo as
ex;>cdições, que ambos fizeram, as balnlhas que deram, as victorias que
1I1cançara:11, as cidades que tomaram de assalto, as naçõ s que conquistaram; ac\1ar-2e-ha que Cesar não fez menos, que Alexandt'e; ns acções,
porém, do rei de Macedonia parecem etreito de uma inspiração di vina,
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que eleva-o acima da hamanidade. Subindo ao throno aos vinte annos,
subjuga povos belicosos, toma de assalto Thebas, e dá leis á Grecia:
na idade em que Cesar não pensava ainda em começar a sua car'reira,
já Alexandre tinha percorrido a sua cheia de gloria. Em verdade, o
começo daquelle é assignalado por grandes successos; mas bem depressa
as intl'igas tecidas em Roma suspendem-lhe o curso.
« Alexandre, quando empenhado em uma empreza, J?ão se demove
jamais: a primeirl\ victoria é apenas um preparo para a segunda:
avança na Asia, como vencedor: as margens do Granico, os desflladeiros de Isso, as fortiflcações de Tyro, cidade, que por sua população,
pelas suas riqueza.c;, suas forças maritimas, e sobretudo, por sua situação era considerada inexpugnavel, os campos de Arabia, as planicies de
Arbellas tOl'llJ,m-se alternativamente theatros de suas glorias e de sua
coragem, e abrem-Ille caminho para conquistas mais rapidas nos
paizes os mais longinquos, e cujos nomes eram ainda desconhecidos na
Grecia. As nações bellicosas das Gallias foram para Cesar uma ampla
messe de gloria: o numero de .victorias, que alcançou alli, a quantidade
de cidades, qúe submetteu, a multidão immensa de homens, que cahi·
ram sob seu braço victorioso, parecem apenas criveis: a Hespanha, o
Egipto, a Arrica viram-n'o successivameute percorrer suas vastas regiões com a rapidez de um viajante e marcar seus passos por outros
tantos triumphos.
« A' primeira vista os feitos de Cesar parecem meuos brilhantes do
que os ele Alexandre j mas, examinados de perto, os igualam pelo brilho,
e os excedem pela importancia. Na Hespanha, Cesar apenas ensaiou a
sua coragem; mas nas Gallias é que, durante dez annos, elle desenvolve os maioroo talentos, e demonstra uma capacidade consummada
na arte militar: é o primeiro elos romanos, que passa o Rheno com um
exercito, e passa-o sobre uma ponte, cuja construcção é tão ousada e
executada em tão poucos dias. que faz tanta honl'a ao seu genio, quanto
á sua audacia. E' o primeiro que tem a gloria de entrar na Inglaterra,
ilha, cuja existcncia el'a julgada fabulosa, e o que Alexandre logrou
sobre o Oceano Oriental, onde, primeiro, levou o sen nome e a gloria
de suas armas, fel-o Cesar sobre o Atlantico obrigando as nações
afl.'astadas a tremerem diante do poderio romano. Tyro e as demaiS
cidades, forçadas por Alexandre, não lhe adquü'iram mais gloria, de
que a tomada de Alesia proporcionou a Cesar: esta cidade, defendida
por Vercingetorix, general tão bravo, quanto experimentado, ii. frente
de setenta mil homens, que a guarneciam, achava-se ainda soccorrida
por tresentos mil dos mais bravos entre os gaulezes: Cesar ai:l'ronta
todos esses obstaculos, e ~anto por sua auiacia, como por sua habilidade,
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força Vercingetorix a entregar-lhe a cidade. As conquistas de Alexandra
não se estenderam além de sua vida: seus successores, dividindo-lhe o
imperio, não herdaram nem seu talento, nem seu poder, e a Macedoma
pouco fructo colheu dos successos prodigiosos, que seu rei obtivera na
Asia. As conquistas de Cesar recuaram para longe as fronteiras do
imperio romano, levaram a quasi todo o mundo conhecido o nome e a
gloria de Roma e prepararam para o seu successor a submissão do
Universo inteiro.
« Si Cesar, sob este aspecto, parece ter a vantagem, ha outro, que
dá ao seu emulo uma grande superioridade: é a falta de proporção dos
meios e recursos, que emprega, com a grandeza de_suas emprezas.
Alexandre, para a conquista da Asia, apenas dispõe de um exercito,
quando muito de cincoenta mil homens, e para o fornecimento deste
tem somente duzentos talentos de prata, que equivalem a cerca de um
milhão de nossa moeda: é com forças tão pouco consideraveis, que vae
combater um rei, que lhe oppõe milhal'es de soldados e possue thesouros
immensos. Cesar, é verdade, tambem jamais dispõz de forças numerosas, e em todas as batalhas, que deu, encontrou sempre pela frente
exercitas muito superiores em numero; mas tinha facilidade de recrutar
tropas, e tirava do thesouro publico todo o dinheiro, de que precisava,
para fazer face as despezas da guerl'a. Alexandre, uma vez internado
pel:1 Asia não podia facilmenie substituir os soldados, que perdia, e foi
somente depois de haver levado longe suas conquistas que teve alliados
e tllesouros inexgotaveis: até então devia elle os seus successos
assombrosos, menos ás suas forças reaes, do que aos seus talentos e
coragem.
« Digamos, entretanto: a maior parte dos inimigos que Alexandre
teve que combater não eram difllceis de serem vencidos, e si algumas
vezes COl'reu grandes perigos, foi porq ue se aprazia em expor-se ao
mais forte da refrega com a temeridade e o ardor de um simples soldado;
mas, em geral, os persas, amollecidos pelas riquezas e pelo luxo, não
oppunham aos macedonios, aguerridos por longos combates, sinão fraca
resistencia. Cesar, neste ponto, teve, sobre Alexandre, uma grande
superioridade, porque coube sempre fazer face a inimigos mais bellicosas: os gaulezes e os germanos eram nações guerreiras, cujos
soldados, afi'eitos ao trabalho, faziam o inimigo comprar bem caro a
victoria: assim custa-se até a crer em seus successos constantes durante
a guerra tão longa e perigosa, na qual mediu-se com exercito innumeraveis. Alexandre encontrou, é verdade, alguns inimigos dignos de si
e de sua coragem. Os tyrios, os seythas, os madios, e os soldados de
Poro, disputaram-lhe long-o tempo a vicioria. e puzeram, mais de uma
~
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vez, sua vida em perigo: elIe teve necessidade de toda a sua habilidacle
para tl'iumphar dos e fOl'ços de taes inimigos. Sobre este ponto nada
falta á gloria de Cesar: si submetteu povos barbaros, venceu tampem
generaes romanos, que se tinham illustrado pelas 'victorias as mais
gloriosas, e especialmente Pompeu, esse homem tão querido, tão honrado
em sua pateia, a quem successos brilhantes, conquistas prematuras
tinham dado bem cedo o sobrenome do grande"'.
« O que parece realçar a gloria de Alexandre, mais do que a de
Cesar, é que aquelle nunca foi vencillo, o revez algum jamais mareou
o brilho de suas victorias. O general romano foi batido algumas veze~,
e por culpa sua, como não teme confessar. a guerra civil soffreu elIe
um desastre, que tel-o-hia perdido si Pompeu houvesse sabido aproveitar-se de suas vantagens j mas essas desgraças passageiras foram logo
r-eparadas, e depois da batalha de Pharsala a victoria nunca mais abandonou suas bandeiras. A carreira militar de Alexandre não foi longa:
apenas occupa o espaço do doze anDaS: si elIe tivesse vivido mais tempo,
seria acompanhado sempre pelos mesmos successos ? Sua felicidade não
desmaiada'~ Ha bem poucos heroes, que, depois de uma longa carreira de prosperidade, não tenham experimentado as inconstancias da
fortuna.
« A morte de Alexandre e a de Cesar, comquanto muito diversa,
feram ambas todavia extraordinarias: o primeiro de mais em mais se
entregava á sua inclinação pelo vinho, depois que a embriaguez dos
triumphos corrompeu os seus costumes e alterou o seu caractel'.
Os primeiros symptomas da enfermidade, já declarada, não o fizel'am
moderar-se, e os excessos continuados por mui tos dias o precipitaram
no tumulo na flor da idade, e puzeram um remate vergonhoso a uma
vida cuja gloria rei algum havia igualado. Cesar, jà senhor de Roma
e de uma gl'ande parte do mundo conhecido, teve a velleidade de
querer lljuntar ao seu vasto paLIeI' um titulo odioso dos romanos, e
levanta contra si a nobroza e o povo: trama-se uma conjuração da
qual Bruto, tido pelo homem mais vil'tuoso daquelles tempos, e que
passava por seu tUbo, torna-se alma e chefe; Cesar perece na força da
itlade, no meio do senado, ás mãos daquelles que mais beneficil'lrn. e ao
pé da e;;tatna de Pompeu, a qnem apenas sobreviveu quatro annos,
depois de ter gosado tão pouco de um poder comprado por tantos
crimes e tanto sangue.
« Terminando este paralIelo, notemos os dous traços mais sensiveis
de difl'el'ença entre esses dous homens, tão assombrosos. Alexundrr,
.~' obre este ponto especinln:enle que se de,'e estabelece,' e compnra'."ão entre
as llpl1dões militares dos dous e de Annlbal.
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destle a mocid.lde, o1ferece o modelo quasi perfeito de um grand~
principe; mas, no fim <la vida" obscul'ece a gloria <le seus primeit'os.
annos pela intempel'ança, pela vtlidade, p3las suspeitai:', peln desconfiança e pela crueldade; Cesal' de honra a sua, mocidade entregando-se
aos vicias os mais odiosos, mas rapara a vergonha delles na idad~
madura por um pl'oce<limento regular e razoavel. Exceptuada a su,,"
paixão por Cleopatra, inconv9niente á sua idade e aos seus interesses~
em tudo mais Cesar, em geral, no resto da Yido, mostl'a temperança~
moderação e ::;abe~oria. Entretanto Alexondl'e·, apezar dos vicias e dos;
actos de crueldade, que monchal'am seus ultimas annos, apezar da
vergonha de sua morte, é igualmente pranteodo por persas e macedonios. Cesar, que depois da guerra, civil perdoa todos que contra s·
empunharam os armas, e muitos uesses trata-os como os seus melhores.
amigos, Cesar que, por suas victorias contra os gaulezes e germonoS"...
livrou Roma do terror que lhe inspiravam esses UOUS povos, Cesar que~
por seus Ceitas, tanto engrandecera o imperio romano, e que por estetituio leva tanta vantagem a Alexandre! cujas conquistas foram
inuteis para a. Macedonia, Cesar é apunhalado por aquelles me mos queeUe accumulara de fa'iol'es, e seus matadores são ao principio honrados.
como libel'tadores da patria! Alexandre obtem a. admiração e o amar"
de seus ia imigos; Cesar torna-se oLlioso aos seus concidadãos e aos
proprios amigos: oppressor da pateia, tem o destino ordinario dos
tyran nos. »
XXXIII.- Cesar, como quasi todos os espiritos superiores,.
que deixaram traç03 salientes <le sua passagem no mundo antigo. não
tem sido porventUl'a julgado com a exactidão que a justiça humana
deve procurar attingir. O genio possue o privilegio de fascinar eimpor-se. E' assim que deante dos feitos a sombrosos do eminentecapitão e estadista, deante da iniluencia que elle em seu tempo
exerceu, em todo o mun<lo então conhecido, attenuam e até desculpam
os que tracejaram-lhe a vida, as suas imperdoaveis fraquezas, as suas
enormes faltas os seu;; inol vid;),Veis crimes.
O sol traz-nos calor e Tida: aquece e illumina a terra; mas, qUD.ntas
vezes não devasta tambem os campos e aniquila pela fllme gerações inteirDs? Quando em justo e exacto equilibrio não funccionam a intelligencia, o coração e a consciencia, isto é, a intelligencia, que concebe-,
compara e resolve, o coração, apontado como séde do sentimento, e VI
consciencia, que é um pilaraI, nada pode o homem proLluzir que provei
toso seja ii. colIeclividade.
Cesar, que até certo ponto foi uma individualidade c:>mpleta.
sacrificou todavia em varias lance3 da vida as qualidades superiores dQ
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seu espirito, ora ao sentimento desordenado, ii. paixão baixa e vil que
muitas vezes tornou-o cruel, ora a resoluções, que nenhuma consciencia,
desperta, jamais tomaria.
O seu trabalho, a sua actividade, o seu talento poderoso, o seu
coração, no que elIe teve de mais nobre e generoso, e tambem de mais
degradante, o amor, que nos perfuma e encanta a existencia, todas as
forças vivas de sua alma, emfim, tudo isso elIe poz ao serviço de sua
elevação politica, sendo antes um instrumento do mal, do flue um
apostolo da verdade e do bem.
Levou, é certo, a civilisação romana ás Gallias, ii. Germania e à
Iberia : abriu o caminho para a Inglaterra, ainda não conhecida; mas
a esses paizes que eIle subjugou e devastou, como não devia ser
abominavel e odiosa a dominação que lhes impunha, a luz que lhes
proporcionava, C\uando os inundava de lagrimas e sangue ~
A aurora de sua vida foi sem esplendores: nuvens sombrias
empanaram-lhe o brilho. No zenith delI a, toela a sua energia, todas as
suas faculdades poderosas estiveram a soldo de sua vasta ambição.
As tempestades, que se desencadeiaram, elIe as dominou por arrojos
de audacia, por actos de crueldade, por fingida e calculada clemencia
que, em vez ele engrf\ndecer-lhe o nome e a fama, o abatiam deante de
sua propria consciencia.
XXXIV. - Cesar não con hecia a moral chrdã; mas conhecia
de sobra a philosophia grega, cm que podia inspirar-se para dar it sua
politica a orien tação convenien te e aeleq uada, a regeneração de sua
patria pela pratica seria e sincera da liberdade. Sempre com os olhos
na terra e com o pensamento na corõa, que ambicionava, um moment{)
siquer, elIe não se lembrou do Céo, ondp- vão se prender todos os destinos humanos. A sua vida correu entre os prazeres, o estrepito das
armas, e as ovações ruidosas. Nunca talvez poude elle contar um instante de recolhimento espiritual j si assim não fôra, quem sabe, si
muito diverso não teria sido o seu destino ~
E' que Deus fala ao homem no isolamento; mas fala-lhe sobretudo a consciencia que, ao despertar, obriga-o a levantar-se, cheio de
susto e pavor, deante dos quadros, que elIe vê passarem no espelho de
sua memoria: assim começa o arrependimento, que abre as portas á
regeneração moral. Girando em um circulo largo, mas povoado de
espiritos, que longe de combaterem-lhe as más paixões as lisongeavam,
Cesar, pouco a pouco, foi descambando para o abysmo, em que se
afunelou.
Estudando, á luz da historia, o homem extraordinario, que avassalou e dominou o mundo, e Marco Aurelio, que teve o poder de domi.
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nar-se a si proprio, quem não se inclinará respeitosamente deante do
philosopbo, que soube bonrar o throno, em que se assentou, illuminando
o seu reinado 1 Cesar amontoou destroças e ruinas: derramou, sem
conta, por onde quer que andou, lagrimas e sangue: violou as leis de
sua patria e depois de tudo sujeit'1r, corromper e destruir, cahiu victima
de sua propria obra no senado, que eUe aviltara. De sua passagem
pela terra, que ficou 1 O despotismo em toda a sua pujança, o imperio
com todos os seus crimes e monstruosidades!
Cesar foi um grande espirito, que se desorientou. A ambição primeiramente e a vaidade no fim da vida, não lhe permittiram cumprir
a missão, a que por ventura fôra fadado. Passou e desappareceu sem
proveito para a humanidade. Ninguem posterga a justiça e fere a verdade impunemente.
A liberdade, cujos principios regulam as relações, os direitos e
deveres entre governantes e governados, posto que esteja sujeita á
audacia e ás paixões humanas, tem todavia em si propria o poder necessario para resurgir de todas as catastrophes e cada vez mais se
firmar, crescer e expandir-se. O progresso não é uma convenção: obedece a lei divina, aífronta o despotismo ainda o mais desordenado,
zomba da astucia e da força em seus desvarios, e impõe-se á humanidade fatal e irrevogalmente, porque é divino.
XXXV.- A Republica Romana entrara no periodo triste e
afllictivo da corrupção; a liberdade, posto que incompleta pelo desconhecimento ou ausencia da igualdade legoal então, soifrera graves
feridas pela venda das consciencias, pela mentira do voto: que missão
pois maü; elevada, mas patriotica, mai~ santa, de que repor a deusa
no seu pedestal ~ Já o disse um gl'ande pensador: «O cal'acter dos bomens de Estado póde tanto nos acontecimentos, como nas idéas. " Cesar,
cerrando os olbos á verdade, deixou que passasse, sem agir em bem da
patria, o momento providencial, e de feito, elle passou. O imperio foi
a unidade, foi a centralisação; e o que parecia constituir a sua força,
tornou-se a causa de sua fraqueza.
Estudando a constituição das associaçpes humanas nas collectivi,
dades mais adeantadas, vemos sem esforço, que mais depressa andoue que pois melhor se constituiu aquella, que mais conseguiu descentralisar o poder. Não ha garantia possivel pora o povo, quando a autoridade, pelos seus multiplos delegados, póde agir desembaraçadamente
em toda parte sem encontrar na orbita de sua acção a mais ligeira
resistencia. Só será livre o paiz, em que a eleição for a expressão da
vontade popular, e onde cada município tiver pela sua organisação
elementos e forças proprias para resistir ás imposições do centro. Por
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mais altivo, que sE'ja o pCVJ, ha de cedet' fatalmente, sempre que o
poder esteja armado para impedir-llle a acção.
Ao passo que na Hespanha e em Portugal a eleição exprime a Tontade e os intuitos do partido Oll facção, qne dirige-lhes os destinos, é
impossível que na. Iuglaterra se observe identico resultado: é que nos
~aizes c ntralisados os partidos não
ão a expressão genuina e fl'anca
Qa liLerdaele ponderada pelo elemento conservador; são antes regimentos a 'olclo ele homens eminentes, que fazem profiss.."io de dil'igir as
sociedades, em que vi vem. Assim é que nos dons paizes mencionlldos
~ govel'Oo elege as ca.maras á sombra dos partidos, que pouco, ou nada
valem, ao P1S"0 que n3. Inglaterra os partidos fazem o governo, porque
não estando ujeitos á Tontade tios agentes da autoridade, podem
agitar a opiniã , e pois alargar a e phera de sua acção e augmentar
<' raio de sua rorç't.
XXX"" I.- Na monarcllicl, que enlra nós desabou, em um
prote to dos cidadãos que malS ou menos e engrandeceram com os
seus favores, O" dou' parlid02, que deviam representar a força Th-as
da I1Uç..'iO nunca pu saram de corpos de exercito - um de promptidão,
Q.u:1.llIo o outro bebia na tiH;a qne lhe oll"el'ecia o chefe do E"tatlo.
De"sa politica estl'aita e sem hOl'i"ontes, el -es manejo anti'Patriotícos, para impedil'em o TOaS, a aspira~õe" da alma nacional,
fturail'um o~ abalo, nasceram as commoções que atl'aveSSflmo~.
Â maiorias, e até a unanimidade nas camaru , eleitas pela corl'upção
pela fl'uude e pela ,ioIencill, podem a' egur<1!' ao governo' dia" de
durnção mai ou me no aaitada. O que jnmai lhes poderão garantir
será vidn. real e ~egura porque fa!lar-lhe -hão empre a fo ça e o
pra tin-io, qu ~ó a opinião tem o privilegio de dar.
Que Valôl'afll a Luiz Felippe, a Napoleão III. a Pe 1'0 !l. a
gl"undes maioria que apoiavam o seu ministros no momento em qu
opr revoluc:OUlll'i, que qua i emp!' r pre enta uma l'ei\in i'a,:,â
pu. 011 pel lhl'on em qu alies U" entuxnm .
i no
p rlllit tido n[pI icnr tud i-to ao n '1'0 reaiman qne Ul'~ill
<lo movim nt ue l~ d no'l' mbl'o u~ ignl1lar m
mo <:ali ~ principal
da dim 'lIhlad
111 qu ali
tem lu tatl a fall, commettida lo
tndistu d pr ,j \'io l\ 1 Ol'-~
n liluint. i
qu
.urllleriu
pOllllUl, UI n
fi ~)rllll\ 1 publi ana li uve ;;:
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o mal, porém, jã prol1uziu e cont:núa, a produzir os seus funestos
ei'feitos; B, pois, o que agora cumpl'e é, com os olhos na historia,
appellar para o p:1triotismo dos que se suppoem vencedores e dos que
se julgam vencidos, e pedir-lhes que procurem todo, pelo re-peito á
justiça e á liberdade, concorrer para a re;eneração, gran eza e
felicidade da patria brazileira.
«Não se faz uma republica com homens, por mais altivos que
sejam,- diz um notavel publicista - mas com cidadãos preparado pela
educação. Ad mocracia não é uma. cousa natural, O producto e pontaneo do genio; é, como toda sociedade politica, a obra lenta e glol'io ao
da civilisação.» Como o Cesar do mundo antigo, cahiu o Ce U' do
mundo moderno! Porque?
Dil-o-hemos com rl'anqueza: - porque, em ,ez de rodear·"e do
povo e nelle amparar-se, confioll os eus e os destino do mUllllo ti.
forç" armada. Pois bem; si os dous homens extraordiuarios, que
encheram a terra de Sll.1S façanha.s, não conseguiram con-erVlll'de pé e ca.hiram, como resistirl0 á anela popular, que ha de ·ubir
impreterivelmente, o~ que não podem emparelhar com elles

ALEXANDRE III
REI DA MAOEDONIA E DA PER8IA,
DENOMINADO - O MAG O

PARTE I
I . - Até a ascenção de Felippe ao throno da Macedonia, era este
Estado quasi desconhecido na Europa e sem importancia politica:
monarcha, tão habil politico, como notaval guerreiro, Felippe conseguiu elevaI-a á categoria de nação de primeira ordem.
O~ reis da Macedonia, que presumiam descender de Hercules,
eram polygamos. Felippe teve não menos de sete mulheres. De Olympias, a quinta na ordem dos casamentos, descendente em linha recta
de AclliUes, nasceu Alexandre a seis do mez, que lmacedonios os denominavam - Lous - e nós julho, dia, em que Erostrato incendiou o
g\'ande templo de Diana em Epheso, no anno quatrocentos de Roma,
ou tresentos e cincoenta e seis annos antes de Jesus Christo.
Aos que escrevem historia no fim deste seculo não é permittido
reproduzir as fabulas, de que os panegirystas do heroe na antiguidade
cercaram o nascim3nto desse principe e menos ainda fazerem-se echo
das calumnias, que contra Olympias se encontra em alguns escriptores. Nada prova que Olympias tivesse faltado á fidelidáde con·
jugal, e os historiadores que affirmam que Alexandre era filho de
Nectaneb9, rei do Egypto, que, expellido do seu reino, se refugiara Da
corte de Felippe, abusando de sua confiança e deshonrando-Ihe a
esposa, não merecem fé, porquanto nesse tempo Alexandre tinha já
seis annos de idade.
I I . - Os contemporaneos, que narram 03 feitos desse principe,
igualmen te pouca confiança podem e devem inspirar, porque todos
e11es foram companheiros seus na expedição da Asia e subsiados:
esses com efl'eito não escreveram hi toria, mas narrações fabulosas,
que seria até ridiculo reproduzir nos dias de hoje.
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Quinto Curcío, Plutarcho, Ju tino e OUtl'OS são as fontes, em que
'b3bemos pam a execução deste trabalho: touos elles são accól'des em
que O nascimento de Alexandre foi acompanhado de circul1lstancias
agradabilissimas a l"elippe, que no mesmo dia em que teve o Jilho,
.subjugou Potidea, colonia atheniense e recebeu a grata noticia de que
fora declal':vl0 vencedor nos jogos olympicos, pam os quaes mandara
quatro carros, e de haver Pal'menião elel'rotado em hatallla campal os
'barbaros, com que então se acllava em guerra.
Felippe compreltendia bem o seu p1pel de rei e svnti3. que para
realizul'em-se as granJes esp3l'unças, que concebia com o nascimcnto
-do filho, sel'ia mistel' educaI-o convenientemente: seu successol' devia
ser, sinão superior o si, pelos menos seu igual. DJ. c"lrta, que ello
dirigiua Al'i3toteles, que se a.chava então em Athenas com Platão,
·deprebende-se a importancia, que elle ligava ii. cducação da creança.
Julgamos de nosso dever transcrevei-a. «Felippe a AristotelesmUlle. Participo-te que acabo de tel' um filho, Cavor, que eu não
agraueço ta.nto aos deuses, quanto me ter sido concedido em teu tempo.
Espero qne educado e instruido por ti, saia elle de tua escllola digno
dJ nós ambos e capaz de succeder-me no governo de um gl'ande
Estado. Sempre pensei que é preCerivel não ter t: lhos a tel-os indignos
do nosso nome e de nossas tradições.»
I I I . - O berço le Alexandre foi cercado da mais escrupulosa
sollicitude: deram-lhe por ama Bellanice, senhora dos mais severos
costumes, sadia, de excellente temperamento e pertencente a uma das
maL importantes familias da Macedonia: o pequeno teve tambem o seu
medico, e graças ao zelo de todos e á sua boa constituição de3envolveu-se vigoroso e robusto. Logo que cbegou ii. .idade conveniente,
Felippe deu·lhe os melhores mestres da época. Entre estes figuram,
Leonidas, parente de Olympias, o qual tinha o titulo de preceptor, e
Lysimacho, Arcananiense, lisongeiro, habil, que só chamava Felippe
- Peleu - e o pequeno - Achilles -, e que tanto soube insinuar-se
Das boas gl'aças de amboil, que conservou sempre o segundo logar junto
ao principe com o titulo ele pedtlgog-o.
Ari toteles, a pedido de Felippe, encal'regou-se de ministrar-lhe
<os primeiros rudimentos li1terarios não se juJgauclo rebaixado em
ensinal'-lhe pequenas cousas, que o haLJilitassem mais tarde a aprender
outras e mais importantes, que o preparassem para o gl'ande papel,
<'[ue elie teria de repl'esentar no mundo. Segundo as disciplinas, a que
se applicLtva, Alexandre teve ainda divel'sosmestres cujos nomes pouco
importa. reCel'ir .
Sua etluc"lÇ<\O physica Coi tão acuraua, como a intel1e~tual, de
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modo que tornou-se destro em todos os exercicios do corpo. Desde os
mais tenros annos, Alexandre começou a dar provas da vi vacidade de
seu espirita e da extensão da sua intelligencia. Sob o reinado de
ArtaxerxJ~, cognominado - Ocho - tenuo- e revoltado os s' tl'apas.
- Artaba-o e Menapo - sustentados pelo famoso capitão lemnão,
rbodiense, foram elles iJalido pelas forças do rei e viram-se na
necessidade de emi~rar da Per,ia, refugiando-se na Macedonia, onde
FeJippJ os acolheu com grande benevolencia: nessa época tinha
Alexandre sete annos apenas: a sua ,belleza e vivacidade, além da
qualidade de filho de Felippe, inspiravam aos emigrados o maior
interesse pela creança, com a qual muitas vezes se achavam em
contacLo. Pdl'eCe que o reino da Persia, occupava, mais do que tudo,
aquelle cerebro inf,tlltil. Com elles a creança jamais se occupou de
assumptos proprios á sua idade; era cmiosa a sollicitude, com que
elle indagava quantos dias de marcha ~e gastavam de Suza a Macedonin, quaes as armas de que se serviam os persas, si os solllados desse
paiz eram disciplinados c valentes, si os cavallos eram bons, quaes os
costumes e os divertimentos do rei, quc juizo delle e de sen c.tracter
faziam os seus subclitos, sobre que bases assentava o poder leal e a
grandeza do principe, si os persas o :lma.vam deveras e muitas outras
questões, que naquella illade parece quasi incri vel que surjam no
cerebro de um:l. creanç'a.
I"V.- Quando mais tarde, perdoa.dos por Artaxerxes os emigeados, os embaixadoees persas vh.Jl'am buscai-os, a creança C.1usou-Ihes
tanta admiração, que passa por certo ter um delles dito: «este
menino, desLie agora, mostra que será um grande rei, ao passo que o
nosso não passará jamais de um pl'incipe rico.» No meio dos companheiros com quem brincava cau ava reparo e aI'dor e o enLhu iasmo
com que a creança. falava das batalhas, que hr-via de dar e das
conqui tas, que contava fazer, quanuo fosse homem e rei. Quando
chegavam noUcia~ das victorias Lie seu pae, em vez de mostl'ur-se
alegre, torna.va-se taciturno e tI'iste e repetia ás outms creanças:
« meu pae conquistará tuLio, e não deixará a nós Outl'OS cousa alguma
de gl'ancle e de glorioso a fazer» j desde a inraucia até a morte fez
sempre uma f,l1sa. iLiéa da gloria, que para elle cansi ti em dar
batalhas, fazer guerras e subjugar as outra nações.
- Logo que attingiu a idade de entl'egar-se a estudos m i serias,
Aristoteles, que se ach,tva em MyLhilena, foi rIe novo cll:l.lllndo para.
dirigir a sua educação liLterat'ia e scienlific:l: ele tilo sabia mestre e
notavel philosopbo, que permaneceu as u lado nté suo partida para
a Asia, apremleu elle tudo quanto naquelle tempo se p:ll1ía. en$ino,r a
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um principe intelligente e avido de saber. Alexandre sentia pronunciada inclinação pelas sciencias naturaes e deleitava-se na classificação
das dilferentes esp@cies de animaes. Plinio afirma que cem annos
depois de sua morte, ainda se encontravam cervos que tL'aziam ao
pescoço coHares de ouro preparados por" sua ordem com o fim de
demonstrar a todos a longa vida dessa especie.
V.- O filho de Felippe levava a sua magnificencia até a prodigalidade. Depois de senhor da Asia mandou a Aristoteles, que tanto
contribuiu para ser eUe o que foi, como gratificação pelos seus trabalhos
zoologicos a enorme somma de oitocentos talentos de ouro, que, segundo
a avaliação do padre Saraiva, notavel latinista, equivale, pouco mais
ou menos, em moeda nossa a quatorze mil e tantos contos! Nem
esta foi a uuica recompensa que Aristoteles recebeu: no tempo de
Felippe, este monarcha para honrar o mestre de seu filho ordenara a
reedificação da cidade de Itagyra, p:1tria de Aristoteles, a qual eHe
havia arrasado e cujos habitantes vendera em leilão, como fizera com
Olyntha. Restabelecida Stagyra, foi aproprio Aristoteles, quem organisou o codigo das leis, por que eUa devia reger-se.
Alexandre entregou-se tambem ao estudo da musica e do canto e
com um ardor tal, que só se moderou, quando seu pae lhe perguntou
um dia « si eUe não se envergonhava de cantar tão bem ». Comquanto
desde essa occasião se abstivesse de tocar e de cantar, bdavia conservou
junto a si e, cercando-o sempre de sua afl'eição e estima, Thimotheo,
celebre cantor de arias guerreiras, então conhecidas por arias phrygias,
e tanto se enthusiasmava por ellas, que muitas vezes, ouvindo-as,
lançava mão das armas, como si o inimigo surgisse de repente e eUe
tivesse de combateI-o. Essa especie de agitação de espirita nota-se em
muitos outros actos de sua vida.
Sua predilecção por Homero attingia as proporções de uma mania:
eUe asseverava convicto, que o poeta "geego era unico, e que só elle
tinha p rfeitamente descripto essa - sabedoria politica - que faz
subsistir os imperioso A paixão do principe pela Itliada era tão conhecida, quo appellidaram-n'o-o apaixonado de Homero. Esse poema, em
sua opinião, era o livro, em que melhor se aprendia a arte militar.
Ninguem o encontrava sem eUe, acabando por tel-o todo de cór. Todas
as noites o exemplar da miada e a sua esp;lda eram postos sob seu
travesseiro. Achilles era, no seu conceito, o mais feliz dos homens por
havee encontrado um poeta de tal quilate para cantar-lhe os feitoS.
Essa paixão elle a conservou todo o tempo, que viveu. A Edição da
CaiaJinha, tão cuidadosamente correcta foi feita por ordem sua e eUe fi,
guardou no riquissimo cofeesinho, em que Dario costumava ter per-
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fumes, o qual cahiu em seu poder depois da derrota do monarcha
Persa.. Até onde ia essa paixão póde-se avaliar pelo faoto seguinte:
um de seus officiaes apresentou-se-lhe certo dia com o semblante
prazenteiro, annunciando-lhe que trazia a melhor das noticias: « que
noticia podes dar-me que me cause a alegria, que suppões, a não ser a
da resurreição de Homero ~ »disse-Ihe e11e, que ja naquella occasião
se achava no apogeo do poder.
VI.- A Thessalia então era o paiz, que produziu os melhores
cavallos da Europa. Philonico, tle Pharsala, um dos mais intelligentes
creadores daquella região teve um poldro, tão vigoroso e bonito que
lhe pareceu que só pelo rei Felippe devia ser possuido : assim que veiu
o:fi'erecel-o a este monarcha pedindo por ene a quantia de treze talentos
( vinte e tres contos e quatrocentos mil réis ), Alexandre tinha então
dezeseis annos: era apaixonado por cavallos: causou-lhe o animal viva
impressão; Felippe, porém, não quiz e:fi'ectuar a compra sem experimental-o, e para a experiencia foi escolhida uma planicie proxima. Alexandre foi assistir ao espectaculo. Não bouve um só dos escudeil'os
reaes, que conseguisse cavalgar o poldro: todas as diligencias foram
balàadas: o animal tornava-se sempre mais arisco e indomavel. Reputando-o inaproveitavel Felippe ordenou que o restituissem ao dono.
Ouvintlo essa ordem, Alexandre exclamou pezaroso: «que gente esta!
e ficaremos privados de um magnifico cavallo pela sua ignorancia e
pouca coragem I ~
O rei da Macedonia fez ouvidos de mercador as palavras tlo filho;
mas este, entristecido, repetiu varias vezes a mesma cousa; até que
afinal Felippe voltando-se para ene disse-lhe: «estas ahi a can urar
pessoas mais idosas, do que tu, como si fosses mais habil, do que ellas,
e capaz de montar e dirigir um animal destes! » «Sim, (br'adou Alexandre, cheio de animação) montarei e dirigirei este cavai lo, melhor
do que elles.» «Si porém não o conseguires ( tornou-lhe Felippe ) qual
será o ca tigo de tua presumpção ~» O moço, com toda gravidade respondeu-lhe: «neste caso serei eu quem pague o preço exigido ».
Riram-se todos os assistentes da proposta do principe, com a qual
concordou Felippe, ficando assentado que, a cargo do que perdesse a
allosta, ficaria o pagamento dos treze talentos.
Alexandre, durante as tentativas dos palanfreneiros, observara que
o que mais enfurecia o animal era a sombra de11es, cujos movimentos
o cavallo seguia com visivel inquietação. Tomalldo-o pelas redeas,
começou por voltal-o para o lado do sol, de modo que a luz lhe ferisse
vivamente a vista: emquanto o animal se mostrou desassocegado, eUe
o acariciou com a voz e com a mão: depois, desprendendo-se imper·
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ceptivelmente do seu manto, saltou-lhe ligeiro sobre o dorso e, sem incitaI-o nem castigaI-o, conservou-o sobre a pres3ão da brida; sen tindo
porém que o cavalIa S3 esforçava para parti!', affrouxou-Ibe as réleas,
e logo soltando um brado rude e batendo-lhe as ilhal'gas com os
calcanhares, deixou-o ir en disparada.. Felippe e sua CJrte tomados
de susto e receiosos de alguma desgl'aça assistiam a este espectaculo
estranho no mais profundo silencio.
VII. - O animal corria vertiginosamente, e Alexandre não só
o deixava correr á vontade, como ainda mais o incitava na c~rI'eira;
mas quando percebeu que o cansaço começava a diminuir-Ibe o ardor,
foi pouco a pouco e docemente colhendo as redeas até que afinal sem
muito esforço conseguiu fazel-o parar: depois dominando-o pela brida,
fel-o mudal' de rumo e dirigiu-o a passo para o ponto, donde havia
plrtido, inteiramente sujeito á sua vontade. Quanuo, tranquillo e
seguro de si, o principe chegou, os espectadores desta scenl\ dil'igiramlhe estrondosos applausos. Felippe, orgulhoso e alegre, recebeu-o nos
braços, dizando-Ihe: « procura, filho, outl'O reino, que seja digno de
ti : a MaceLlonia não te póde bastar». Este cavallo foi o famoso Buc€phalo, que eI le cavalgava sempre em todas as granues batalhas da Asia.
O nome de BtICPplUllo, segundo uns, foi-lhe dado porque tinha a cabeça
semelhante à do boi: segundo outros, porque apresentava na fron13
um signal branco, que se parecia com a cabeça desse animal. A elegancia e a formosura. de Buc;;phalo, em que s:io concordes todos os
escriptores, inclinam-nos a acceilar a segunda explicação. Nenhum
delles pOl'ém nos diz de que cor era o cavallo : naturalmente devia er
preto, castanho, bai , alazão, ou faveira, que são os que costumam
ter a frente abC1·ta, como geralmente se diz entre nós. Os hi~toriadcres
referem particulal'idades curiosas sobre este anim11 e eutre outras, que,
depois de lljaezauo, só consentia ser cavalgado por Alexandl'e, qne lhe
tinha verdadei ra atl'eição.
",\TIII.-Alexandre era formoso: muito aI vo, faces cOI'adas, fronte
espaçosa, cabellos louros e annellados: tinha urc belIo nariz grego o
estatura abaixo da mediana; mas o seu todo era proporcionado e
agradavel a vista j mu culoso, dispunha de grande força physica, que
admi['(\va todos. Oolho esquerdo era azul e o direito negro. Em seu olhar,
como no de Bonaparte, havia alguma cousa" que inspirava logo, aos que
o fixavam, respeito e temor. De seu corpo, dizen~ todos os historiadores, exhalava-so um cheiro suave, ele que ficava. impregnada a roupa
de seu leito o a que trazia vestida.. Como Annibal e ees \1', suppol'tava
toda a sorte ele trabalhos e privações com extraordinaria paciencia:
andava sempre ap~essaio, habito, segundo uõs, que lhe veiu do seu
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preceptor Leonida~, que não sabia andal' devagal', ou, segundo outroS",.
consequencia do seu temperamenlo sangulneo-nel'V030. Seu olhar era
sempre firme, e costumava f,)lar em tom elevado: trazia con lantemente a cabeça um pouco inclinada para o hombro esquerdo: era d~
humor jovial, manell'as delicarlas, faci! de familiarisal'-se com aquelles,
que o cercavam, sem com tudo consentir a menol; falta de respeito iL sua
pessoa: gostava da mesa e do viuho; m:lS nos seus primeiros anuasnunca levou eSS9 gosto ao excesso: antes, nos fe tins, gastava o tempO'
em discussões interessantes e val'i,tdas, do que em comer e beuGr.
Essas boas qualidades, eull'etauto, eram obscurecidas por explo.ões
tremecdas de colera, que elle, alé quando homem feito, nunca soube
dominar a ponto de praticar muitas acçõ9S indignas de um principe,
dotado alias d~ instinctos genel'osus e que tivera educação tão apl'imorada. lntelligente, como era Felipp , raconhec:m, estulaoclo o c. r.1ctel'
da filho, que pela fOl'ça seria impossivel governal-o, de modo queempregava a brandur:1 e o g~ilo p.lra chamal-o ao dever, conseguindO'
por esses meios os melhores resul tados, e tal er,\ a con fian~ \, que lhe
inspirava o mancebo apesar de sua pouca idade, pois tinha panca mai
de dezeseis annos, que tenJo elle de Ü' pessoalmente comlJater 03.
bysanthinos, deu-Ibe plenos poderes pal'a goverI:lar a Macedonia. "
ausencia de Felippe, os medaros se revol taram: Alexandre os submelteu
e tomou-lhes a capital, donde os expelliu povoando-::\' de novos habitantes tirados de povos diversoJ e mudaodo-lllG) o nome paraAlexandl'opolis.
IX. A notichl deste fei to de Alexandre C.lUSOU viva sa tisfação a
Felippe, que, sem pra cauteloso e prudente, receiando por ,entul'a que ofilho, arrastado por seu animo hero:co e ardor bellicoso, tenta.se em
sua ausencia alguma empl'ez<L perigos::\' e arriscada, chamou-o par..,
junlo de si, afim de que, em ~ua eschola, aprendesse elle a moJeral' a
sua bravura pessoal, que chegava fl. temeriuade. Nesle enlremente deulhe o encargo de subj ugal' as cidades !lo Chersonezo.
Obrigado Felippe a levantar o sitio de Bysancio diante da re istenciatenaz dos bysantinos e dos grande:; recursos de que elles, auxiliadoscfficazmente pelos gregos e 1elos bal'baros, di punham, resolveu lira
ue Alheas, rei dos getas, uma de forra, d!1 injuria, que desse rei h'\via.
recebido: então dirigiu suas forças para a cythia e atacou os getas,
que, superiores em numero e natul'almenle bellicosos, re.istiram hel'oicamente, obrigando-o a recorl'er á astucia e ao dolo para couseguirvencel-Oil. Des a campanha fOl'am poucos os despojo?, que niio pa saramue rebanhos, c:lvallos, mulheres e crianças. Alex'lndre acompanhouseu pai nest:1 oxpediç"io. Na volta, 0.0 chegar ao paiz dos lrylJallos,.
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estes povos que se haviam apoderado de todos os caminhos, tentaram
impedil' a passagem de Felippe e de sua numerosa comitiva, exigindo
que elle dividisse os despojos, que trazia comsigo. No exercito macedonio
havia mercenarios grego~, profundamente desgostosos por não terem
sido contemplados na distribuição dos despojos, quando alias compartilharam todos os perigos dos combates. Esses se revoltaram e só
pela força foram reduzidos a submissão: o combate com eUes travado
foi renhido e sangrento: houve de cada. lado grande numero de mortos
e feridos. Filippe perdeu o cavalto e ficou gravemente ofl'eudido em
uma das coxas. Alexandre foi o primeieo a correr em defesa do rei,
já estendido por terra, cobrindo-o com o seu escudo: matou ou fez
fugir qU(1ntos tentaram approximar-se do ferido. Oom esta revolta e
este combate perderam-se os magros despojos, arrancados aos getas. O
ferimento recebitlo nesse dia tornou Felippe coxo: Alexandre, procurando consolai-o uma occasião do defeito, que tanto o contrariava,
disse-lhe: « em vez de pezar, deves sentir satisfação, porque este defeito,
resultante de um ferimento recebido no campo da batalha, a cada passo
que dás, é aos olhos de todos o attestado vivo de teu valor e virtudes ».
x. - Atbenas concorrera poderosamente para Felippe levantar o
assedio de Bysancio, pelos soccorros prestados aos bysantinos: por este
motivo e porque sempre tivesse em mira dominar a Grecia inteira,
apenas restabelecido do seu ferimento, resol veu o rei da Macedonia
levar a guerra aos athenienses: a estes alliaram-se logo os. t'hebanos,
convictos de que, vencida Athenas, Felippe não poupaI-os-h ia e contra
eUes dirigiria suas armas victoriosas. De commum accordo despacharam
emissarios a todos os povos da Grecia afim de que elIes, sem medir os
esforços e sacrificios, se levan tassem para debellarem o inimigo
commum j porquanto .si o rei da Macedonia colhesse de su,\ primeira
tentativa os resulk'\dos, que esperava, não pararia senão, quando
subjugasse a Grecia inteira.
Algumas cidades, convencidas do que lhes diziam os emissarios,
entraram na liga: outras declararam-se por Felippe. Preparados de
lado a lado os dous exercitos, vieram ás mãos em Oherooea: encarniçada
e senguinolenta foi a hatalha e nelta achou-se Alexandre, que, dando
provas de sua temeraria bravura, foi o primeiro, que carregou sobre o
batalhão sagrado dos thebanos e conseguiu rompei-o. Plutarcho refere
que em séu tempo existia proximo á Oephiza um velho carvalho, onde
o príncipe hasteava o seu pavilhão e que era chamado por todos o
carvalho de Alexandre. Os gregos bateram-se com denodo e cOl'a.gem:
a terra ficou juncada de cadaveres, todos elles feridos pela frente;
mas, apezar de sua superioridade numerica, tiveram de recuar ante a
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disciplina e valor das tropas macedonias. A jornada de Cheronea foi o
ultimo dia da independencia e do dominio glorioso da antiga Grecia.
Ao pé do carvalho de Alexandre foram enterrados os corpos dos
macedonios. mortos na batalha. O procedimento de Alexandre nesse
dia ainda mais augmentou o amor e a estima, que seu pae lbe consagrava. A soldadesca mostrou-se entbusiasmada pelo moço guerreiro e
deu-lhe o titulo de rei e a Felippe o de general. Deante desta victoria,
que entregou-lhe a Grecia completamente submettida, o procedimento
de Felippe não foi correcto, quer como chefe militar, quer como homem
politico. Grandes manifestações de regosijo pelo triumpho, injurias, e
in::mltos aos vencidos.
XI. - Aos athenienses, os mais perigosos de S3US inimigos,
restituiu os prisioneiros sem resgate: permittiu-Ibes enterrar os mortos,
aconselhando-os até que os inhumassem nos tUlIlulos dos seus antepassados. Com os thebanos, porém, foi mais exigente: fel-os pagar a
sepultura dos ca.daveres, vendeu os pl'isioneiros, confis~ou os bens dos
principaes da cidl\de. exilou muitos e mandou decapitar alguns.
Alex~wdl'e com Antipatro foi enviado a Atllenas como embaixaclor para
celebrar um tratado de paz e alliauça, com os athenienses. Felippe
recusou o titulo, que lhe fui o1ferecido de rei da Grecia., contentando-se
com o de general dos gregos, o qual lhe foi conferido.
Senhor da Grecia e restabelecida a ordem por toda parte, FeliplJe
convocou uma assembléa numerosa, composta de representantes de
todas as cidades e dictou-lhes as condições de paz e alJiança. Todo
desde logo perceberam que o objectivo do rei da Macedonia era a
Persia.
Voltando á capital de seu reino. Felippe, que apreciava tanto os
vinhos e banfluetes, como as mulheres, tomado de amores por Cleopatra, irmã de Attalo, segundo Justino, e sobrinha, segundo Pluta.rcho,
resol veu afinal desposaI-a, não obstante a di.trerença das idades. Como
era natural, essa resolução do monarcha trouxe graves pel'turbações no
seio de sua familia. OIympias, ciumenta e vingativa por indole, deixou
explodir o seu resentimento. Alexandre, incitado por sua mãe, compartilhou seu despeito e pezar. Nas bodas celebradas por occasião
desse casamento, ás quaes assistiu Alexandre, não por vontade propria
mas em obediencia ás ordens paternas, deu-se a explosão do desagrado,
de que se sentia possuido o principe.
XII.- Quando o festim iajá em meio, e exaltados pelos vapores
do vinho se ach'1vam todos os cerebros, AttaJo empunhando a taça,
ergueu um brinue aos desposados, exhortando os macedonios para que
unidos supplicassem aos deuses que concedessem á Macedonia a graça
15
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de ter quanto u'ntes deste DaVa consorcio um filho, herdeit'o legitimo
do throno. Alexandre, que se achava defronte de Attalo, acceso em ira
bradou-lhe: « Tens-me por ventura, scelel'ado, por algum bastardo ~ »
e arreme sou-lhe ao rosto a taça, que tinha na. mão, fazendo Attalo de
seu lado a mesma cousa. Póde-se fa.cilmente avaliar a desordem, que
no regio banquete produziu um escandalo tal.
Felippe, que se achava em outra mesa. proxima, irritadissimo c m
o de3agradavel incidente, atirou-se sobre o filho de espa.da nua; felizmente para todos, já atordoado pelo vinho e porque o ultimo ferimento
o fizora coxo, tropeçou e cabiu de modo que os convivas tiveram tempo
de interpor-se en tre o pae e o filho e de evitar a scena. de sangue, que
fatalmente seguir-se-bia.
Alex:a.ndre, que nunca soube reprimir os impetos de sua. colera,
cada vez mais enfurecido, rontemplando o pae, que ajudado pelos cor~
tezãos a cuslo se levantava, disse aos maceclonios com o ar do mais
profundo desprezo: «Eis ahi o bomem, que pretende dirigir-nos no;
conquista. da Asia, e que nem siquer pMe passar de uma pa.ra outra
mesa sem dar uma. quéda ». Este episodio revela bem o orgulho,
que ia lla.queHa alma. ainda tão juvenil. O principe retirou-se da
festa, 'ulgando-se profundamente injuriado; e, temendo por si as
consequencias do incidente e ainda. mais por sua mãe, levou-a para a
companhia de seu irmão, rei do Epiro, e retirou-se para o reino da
lllyria.
XIII. - Um bomem do quilate de Felippe não podia dehar de
contrariar-se muito com essas dissenções domesticas, que alias ja vin ham
da longe. M lis de uma vez elle linha percebido o desgosto de Alexandre
cleante de tan tos irmãos, provenientes de ma.trimonios diversCJS, desgosto tão visi vel que o levou um dia a dizer ao prioci pa, fingi ndo ar
alegl'e e prazenteiro: «Não te deves inquietar com isto, meu filho, o
que te cumpre fazer é exceder em corJgem e virtudes a todos os teus
irmãos, de modo que conquistes o tbrono por teu merecimento e não o
recebas pe lo' acaso do nascimen to ».
Quan lo a vida domestica. de Felippe corria assim, veiu de Corintho
á Macedonia DJmarate, que fora seu hospede e com o qual o rei usava
da maior fa.miliaridade. Recebido ccrlialmente, depois dos primeiros
deveres de bospitalidade, perguntou-lhe Felippe si 03 gregos entre si
viviam em boa hat'monia. Respondeu-lhe Demarale: «é curioso, ó rei,
que me perguntes pela lJarmonia ela Gr"cia, qua.ndo tu mesmo enches
tua familia. tle dis~ordias do:ne3t'ca, »). Esta resposta impressionou vi vamente Felippe, que encarregou Demara.te de persuadir Alexandre a
voltar para a sua companbia.
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Neste mesmo tempo Pexodoro, satrapa da Caria, no intuito de fazer
mn 1ratado de nUifinça oifensi va e defensi va com o rei da Macedonia,
tllrereceu·lhe a mais velha de lOuas filhas pa.ra esposa de Arideo, seu
,fi11l<>. Olympias e os amigos de Alexandre recomeçaram então as suas
intrigas contra Felippe. O principe havia voltado da Illyria e se reconeiHal'u com o rei. Aproveitando a opportunidade, os .intrigantes insiJHXlmm em seu espirito impressionavel e prevenido que seu pae, tratando de semelhante casamen to para Aridéo, não tinha outro pensa:mento, senão excluil-o do throno. Credulo e suspeitoso, Alexandre
despachou logo para a Caria o comediante Thessalo com a missão de
.wnvencer o satrapa de que eUe não devia cuidar mais de Aridêo, que,
além tle lnstarelo, passava por idiota e que a alliança. que lhe convinha
It podia ser-lhe proveitosa, era a sua.
XIV.- Pexodoro bem o comprehendeu e acceitou logo· Felippe
porém, que de todos esses manejos foi inteirado, seguido de Philotas,
ilho de Parmenião, e um dos amigos e confidentes de Alexandre,
fliJ'jgiu-se para a residencia de seu filho, e, em termos acerhos, lançoullle em 1'0 to a fealdade de seu procedimento, que o tornava indigno dos
l;'rrmdes beneficios, que elIe, seu pae, lhe fazia, e dos:al tos destinos, que
lbereservava: em seguida, fez-lhe sentir que pretender eUe desposar a
iHlm ele um Cario, escravo de um rei barbaro, era uma baixeza incompa"tivel C0m a sua posição de principe herdeiro do throno da Mucedonia,
e declarou-lhe formalmente que emquanto vivo fosse, tal alliança não
avia de realisar-se .
.Iilexandre ficou tranquillisado em seus sonhos de ambição, e
FeUppe escreveu immediatamente aos corinthyos para lhe remeLterem
Thessalo preso e tambem quatro dos amigos intimos de seu filho,
Harpalo, Nearcha, Phrygio e Ptolomeu, os quaes mais ta.rde foram chaMados por Alexandre e cobertos de bonrarias em seu advento ao tbrono.
No meio de tudo isto, Felippe não se descuidava de seus projectos
e preparava.-se para invadir a Per~ia. No começo da primavera fez
5egnir antes de si para essa parte da Asia, que era submettida, aos
perSls, Parmenião e Amyntas, dous de seus antigos generaes, aos quaes
juntou Athlo, que foi elevado ao mesmo grau. Emquanto organisava
e completava o seu exerçito, casou sua fillla Cleopatra com Alexandre,
fJOO elle fizera rei do Epiro e celebrou festas magnificas em honra dos
tlesposad03, dando ao povo toda a sorte de divertimentos e pomposos
espectaculos, aos quaes concorria sem guardas, ao lado do filho e do seu
genro, quando um joven macedonio, de origem nobre, e tio qual
:Dinguem podia desconfiar, o apunhalou, transform~ndo a festa em tris"teza e lucto.
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XV.-Pausanias era o nome desse joven, que desde a sua puberdade attrahira a attenção de Attalo, que resolveu a satisfazer nelle
os seus appetites libidinosos, fosse como fosse. Não contente com a violeneia que na primeira vez empregou para chegar aos seus fins, por
agentes assalariados arrastou o rapaz á uma festa, onde aqueUes conseguiram embriagaI-o. Prostrado pelos etreitos do vinho, Attalo aproveitou-se do seu estado, e uma vez ainda saciou sobre o infeliz o seu
depravado sensualismo, entregando-o depois aos seus devassos companheiros que todos imitaram-lhe o torpe exemplo. A victima profundamente indignada pela aifronta, que sotIrera, recorreu á protecção do
rei, e, expondo-lhe o caso, pediu-lhe a punição do homem que assim o
havia exposto á irrisão de toda a sociedade macedonia. Felippe prometteu vingoal-o, e talvez com o pensamento reservado de faltar á
palavra, mandou inciuil-o na sua guarda de honra.
Debalde Pausanias repetidas vezes exigiu do rei o cumprimento de
sua promessa. Felippe allegava sempre motivos, que o obrigavam a
adiar o castigo, até que afinal desenganou-se o queixoso não só pelo
casamento do rei com a parenta de Attalo, como ainda porque Felippe
o promovera a general. O adio do moço concentrou-se todo sobre Felippe e pois preferiu vingar-se no juiz, em cuja justiça confiara" a ferir
o proprio Attalo. Naquelle dia, destinou-se a matar o rei, e postando-se
na estreita passagem, por onde Felippe tinha de atravessar, feriu-o
mortalmente no momento em que elle fazendo seguir adeante o filho
e o genro, marchava só e acompanhando logo após ambos. A maioria
dos historiadores affirma que Olympias e Alexandre foram cumplices
no crime: este, porque temia que do novo casamento de seu pae nascesse um concurrente ao throno: aqueUa pelo descontentamento profundo, que lhe causou esse casamento. Justino assevera até que Olympias,
que á primeira noticia correra para o lado de Felippe sob o pretexto
de prestar-lhe soccorros, tinha, entretanto, promptos os cavallos para
favorecer a evasão do criminoso, que, immediatamente preso, foi sem
demora enforcado e que eUa em pessoa, apenas expirou o rei, collocou
uma corôa de ouro na cabeça da victima, cujo cadaver ainda se achava
suspenso no patibulo, e que depois sobre as cinzas de Felippe eUa incinerara esse cadaver, elevando-lhe aUi um turnulo e exigindo que a multidão supersticiosa o honrasse com sacrificios funebres: ella consagrou
ainda sob o nome de MYI''tale, que em sua infancia tinha tido, a Apollo
o punhal, com que Pausanias ferira o rei e tudo isto, accrescenta o
mesmo historiador se fe:: com tanto escandalo, que parecia que o unico
receio, que ella nutria, fosse de que alguem puzesse em du"ida que o
assassinato de Felippe não tivesse sido obra sua.
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XVI.- Entre Plutarcho e Justino ha perfeito accordo sobre o
facto de haver Olympias estrangulado nos braços da propria mãe á
filha dessa Cleopatra, que a supplantara no coração de Felíppe, obrigando-a ainda a enforcar-se. Eis o fim tragico desse grande monarcha,
que tirou o reino da Macedonia da obscuridade em que jazia, elev(l,udo-o
a cathegoria em que o recebeu seu filho. Felippe morreu com quarenta
e sete annos de idade depois de um reinado de vinte e cinco. Seguudo
Justino, «Felippe preferia os comba.tes aos festins e empregava em
emprezas milihres as gra.ndes riquezas, que aclquiria: mais h, bil em
a.rranjar dinheiro, do que em conservai-o, vi via sempre falto de re"Cursos apezar de suas rapinas quasi diarias: era a um tempo clemente
e perfitlo: tudo lhe parecia legitimo, comtanto que obtivesse a victoria.
Seductor e insidioso em seus discursos, promettia mais, do que cumpria:
gracejando ou seria, tudo nelle era um calculo. Teve amigos, não por
aft'eição, mas por intel'esse. Acariciar um inimigo, desconfiar de um
amigo, dividir dous alliados, captar a confiança de ambos, tal era a
sua politica ordinaria. Além disto dispunha de notavel eloquencia, de
um estylo cheio de força e finura, de uma facilidade elegante e de
uma imaginação ornada e sem esforços:.. Por morte delle Alexandre,
apenas com vinte annos de idade, achou-se senhor do throno e do reino
da Macedonia.
Seu p~imeiro cuidado foi all'astar de si as suspeitas de cumplicidade no crime de Pausanias, começando por punir com severidade
todos os que eram indigitados como co-réos do attentado e mostrando-se indignado contra sua propria mãe pelos excessos por ella praticados O reino dividido por adias e ciumes, achava-se de todos os lados
exposto a grandes perigos. As nações barbaras, visinhas da Macedonia
revoltadas contra o jugo, a que haviam sido submettidas, mostravam-se
saudosas de seus reis naturaes e lEgitimas. Felippe conquistara, mas
não domesticara a Grecia. Por toda parte germens poderosos de perturbações. A:f!eições e interesses divididos. O povo mostrava-se indignado contra Olympias. Muitos aspiravam uma nova ordem de cousas
e alguns uma muda,nça radical.
XVII.- Havia um partido, que peusava e dizia francamente que
convinha repor no throno Alexandre, filho de Eropo, victima da usurpação, primeiro de Amyntas e depois de Felippe. No exercito composto
de povos diversos, a divisão era igualmente profunda segundo os interesses e as inclinações dos officiaes. A morte inesperada de Felippe não
permittiu a Alexandre precaver-se contra taes movimentos, e apezar
de reconhecerem todos a sua bravura e dotes naturaes, muitos desprezavam os seus verdes annos. Diziam esses que impossivel seria a um
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rapaz de vinte annos supportar o peso de um reino, como a Macedoní&
e que si lhe cingissem a corõa, el1e não poderia sustentai-a. Accresci:t
que lhe faltavam recursos pecuniarios, nervo de to a politica; o
persas, porém, que dispunham de grandes riquezas, tinham emissari<>'
por toda a Grecia encarregados de corromper os povos a peso de roa.
e para cumulo de tantas di:fficuldades surgiram os piratas to canos, que
infestavam e devastavam as costas maritimas da Macedonia.
A braços com taes obstaculos, Alexanàre convoca 03 mais importantes de seus partidarios para com elles deliberar sobre o que lhe
cumpria fazer em circumstancias tão graves. Alguns foram de parecer
que elle abandonasse inteiramente a Grecia e que em relação aos barbaras, cuja revolta começava, se empregassem para chamal-os á ordem.
antes os meios brandos, do que a força, tendo-se igual proeecUmento
p:tra as dissensões, que surgiam entre os proprios maceL!ol1ios. K tas
opiniões, alias dictadas pela prudencia, pareciam á natureza ardente B
temeraria de Alexandre resultado da fraqueza e pusillanilUiJucle Gl0
seus conselheiros. A todos os argumentos replicou Alexandre qlie, si
logo no principio de seu reinado, tolerasse que o desp:'esassem, despresal-o-hiam perpetuamente: que a opinião, que o povo formasse de si
nos primeiros tempos, conserval-a-hi[1 durante toda a sua vida: que
os rebeldes ainda mais surpresos estavam pela morte de Felippe, d<t
que elle proprio, e indecisos e receiosos não sabiam mesmo o.que faziam:
azada, portanto, lhe parecia a occasião para cahir sobre elles e dominaI-os pela força: ponderando mais que a demora e a lentiL!ão do
macedonios só traria um resultado - excitar e animar os autores ll'
chefes da revolta e obter-lhes a adhesão e o concurso dos que ailld
sentiam-se vacil1antes e incertos no partido a tomar, e concluiu dizenoo
que «em tal emergencia eta mister agir com presteza e força, eoLl.fiando o resto li. sorte e não permittindo que os inimigos se colUgassem"
mas atacando-os separa"damente, de modo que a derrota dos primeira
atierrasse os outros».
XVIII.- Alexandre fallou depois ao povo, ao qual fe~ sentiL'
que tanto os cidadãos, como os inimigos, em breve seriam obrigadlls 3
reconhecer que a morte de seu pae apenas alterava o corpo e o nome
do rei, pois que a prudencia e a coragem de Felippe seriam mantidas
por eUe: que enganados autlavam aqueUes, que pensavam ser chega([lt
o momento de revoltarem-se contra o dominio dos macedoni{)s e q«l1l
esses dentro em pouco seriam -punidos, si os bons citladãos, que ta.Ut0
haviam coadjuvado seu pac, lhe prestassem apoio e auxilio eorn .1lo
mesma dedicação, que tinham tido para com o morto, terminando ~Ot"
prometier aos que a eUe se unissem prompta e lealmente, tlispensa de
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tOllos os encargos, a que estavam sujeito~, excepluado arenas o de
acompanhal-o nas guerras.
Fayorecido pela fortuna e pela energia nal ural, tomou immedialamente as providencias precisas contl'3. Amyntas, cujos planos, para.
perdei-o, descobrira: por meio de Hecateu e Parmenião, desfez-se
de Attalo, e de quantos, segundo os indicias coibido, haviam concorrido para a morte <.le Felippe; npenas perdoou a Alexandre Lyncesto,
porque havia assistido ao seu ad vento ao throno, e fora o primeiro que
o acclamara - Rei. Todos os mais soITreram a pena capital. Com este
pro.::edimento elle não só contava fil'J11ar-se no tht'ono, como ainua
destruir, por uma vez, os boatos que corriam de sua cumplicidaue com
os assassinos ele seu pae. Esta preoccupação acompanllOu-o ain'la por
muito tempo, como o provam, não sómente a carta que elte dil'igiu a
Dario, lançanuo sobre os persas a responsabilidade do attentaclo, como
o projecto de erigir um templo a Felippe, projecto concebiLlo Jogo
depois da mOI'le de te, conbeciuo de todos os seus, mas que os seus
succe:::sol'es nunca cuid.al'am de executar.
Convencido de CJue pa,'u areali-ação dos vastos planos que lhe fdrviam
no cerebro em-lhe indi.:pen 'avel manter o dominio da Gl'eciaconquistada.
por eu pae, com as forças de que dispunha, penetrou de improviso na
Thessalia, região separad.\ da Macedonia. pelos montes Olympo e Ossa.
Com a noticia do a:::s· s inato de Felippe, os thess.dianos haviam-se
moviuo na esperança de recobrarem a. liberdade; muitos delles apossaram-se da passagem de Tempé, o Ullico caminho conlIecido para. da
Mac donin. entrar-se na Thes-alia, caminho ou antes estreito carreiro
pelo qual com difficuldade pa,sava um animal c)rregado e on le uu:
punhado de homens poderia flCilmente a.ITron tal' com vantagem um
llumel'CSO exercito; Alexancll'e, porém, illudiu-os em sua e pcctaliva
mudando de rumo e conduzindo sua gente por lagares julgados
inaccessiveis: torneando o monte Ossa, entl'ou nn. TlIessalia sem que o
esperassem. Surprehendidos pela rapiuez de sua marcha e tomndos de
espanto, os tbessalianos não lhe oppuzera.m a mais ligeil'a resislencin. :
pelo contrario, conferimm-Ihe immediatamente o dominio sobre todas
essas regiões com o direito de dispor das rendas publicas e outras regalias
que Felippe jàmais conseguil'a obter. Testa occasião estatuiu Alexandre
que Pbithia, pelo facto de ser p)tria do Achilles, ficaria. i enta ue todos
os encargos que até en tão tinham sobre ella pesado, tleclarando que
« elle escolhia aquelle heróe por companlIeiro e guia na sua expedição
contI';'\, a Persia. »
XIX.- Da Thessalia dirigiu-se para as Thermophylas, onde ia
reunir-se a assembléa geral da Grecia, conhecida pela denominação de
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Pylaica. Ne~sa assembléa, por um decreto dos amphictyões, foi declarado general dos gregos, em substituição a seu pae. Os habitantes de
Ambracia, revoltando-se, expelliram a guarnição macedonia, que
entre elles se achava, recobrando dest'arte as suas antigas liberdades.
Alexandre as confirmou, declarando-lhes que essa fóra sempre a sua
intenção e que, si elles o não houvessem prevenido, elle de motuproprio lhes teria restituido essas mesmas liberdades.
Approximando-se de Thebas com o seu exercito, conseguiu vencer
a tenacitlade dos beocios e dos athenienses, que procuravam crear-lhe
obstaculos ás suas cmprezas; feito o que, con vocou to os os tleputados
da Grecia para se reunÍl'em em Coryntho, para onde se illrigiu, e ahi,
em plena assembléa, foi confirmado o decreto dos amphictyões e
reconhecido, por assentimento geral, genercll da Grecia. Nesta assembléa ficart\m igut\lmente estipulados os contingentes e subsidios com
que a Grecia concorreria para a guerra. contra os persas. Diogenes, o
cynico, residia então em Cranéa, arrabalde de Coryntho. Todas as
notabilidades politicas, li tterarias, scientificas e artisticas visitaram o
rei da Macedonia, menos o philosopho. Estimulado por esse retrahimento, Alexandre resolveu em pessoa procuraI-o. Acompanhado de
sua comitiva, seguiu para o logar em que se achava Diogenes, e
encontrou-o estendido no chão a aquecer-se ao sol. Diogenes, vendo
approximar-se de si tanta gente, ergueu-se um pouco e fitou os
olhos em Alex.andre; este, depois de cortejai-o com toda a amabilidade, dirigiu-lhe a palavra, perguntando si não precisava de cousa
alguma e assegurando-lhe que estava disposto a satisfazer - qualquer
peilldo que o philosopho lhe quizesse fazer. <lO pedido unico que neste
momento tenho a fazer-te (respondeu-lhe Diogenes) é que te desvies
um pouco, de modo que não me prives dos raios do sol, de que eu
estava gosando. »
Esta resposta surprehendeu, mas agradou a Alexandre, que
virando-se para os seus, disse-lhes: «Si eu não fosse Alexandre,
quizera ser Diogenes ».
Do Peloponeso foi Alexandre para Delphos com o fim de consultar
Appollo sobre o exito da campanha: chegando; porém, alli, soube que
naquelles (lias não era licito á sacerdotisa responder a pergunta
alguma. Alexandre era resoluto, não esperava: assim que chegou,
dirigiu-se pessoalmente á sacerdotisa e á força arrastou-a ao templo,
apezar de suas reclamações e gritos. A pobre mulher, vendo que todos
os seus esforços eram baldados e inuteis deante da obstinação do moço
rei, acabou por exclamar: «Ninguem pMe resistir-te, meu filho, tu és
invencivel ». «Basta-me isto (brada Alexandre), já não preciso do
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oraculo e nem de outra resposta.») De Delphos voltou eUe ti. capital da
Macedonia e com a sua habitual actividade preparou o exercito.
Partindo no começo da primavera, de Amphipolis, com o fim de
guerrear os povos livres da Thracia, chegou ás proximidades do monte
Enno em dous dias pouco ?lais ou menos.
XX.- Os thracios em grande numero haviam occupado o cume
do monte para impedir a passagem das forças macedonias. O seu
acampamento elles o cercaram de carros e carretas, que não s6 lhes
servissem como que de muralhas, como tambem pudessem ser impel~
lidos contra o inimigo, si por acaso fossem atacados. Alexandre,
percebendo-lhes os planos e intuitos, ordenou aos sells que abrissem
alas, logo que vissem adeantarem-se os carros, de modo a deixaI-os
livremente passar, e, caso fossem por eUes surprehendidos, deitassem-se
todos e se cobrissem com os escudos formando a tartal"'lJ,ga. Graças a
este expediente, o plano dos thracios não produziu o menor etreito.
O maior numero dos carros atravessou as alas abertas, e os poucos que
passaram sobre os macedonios não lhes causaram damno algum.
Os macedonios carregaram depois sobre os barbaras e os dispersaram
com a maior facilidade, visto como elIes estavam pessimamente
armados e quasi nús, o que lhes facilitou a fuga através de regiões
por elles perfeitamente conhecidas.
Transposto o Enno, as forças de Alexandre entraram na Tracia,
varando-a até os seus ultimas confins, e desceram depots ao paiz dos
tryballos. Com um numeroso troço destes encontrou-se Alexandre e
deu-lhes combate, em que os derrotou, matando-lhes tres mil homens
e perdendo apenas cincoenta soldados. Syrmo, porém, rei destes povos,
instruido com antecedencia da expedição macedonica contra os seus
Estados, se havia refugiado em uma das ilhas do Danubio com todos
quantos, por qualquer circumstancia, eram incapazes de pegar em
armas.
Além de ser difficil o desembarque nessa ilha, porque eram suas
margens escarpadas e inçadas de rochedos, Syrmo as tinha guarnecido
de numerosa gente armada, Alexandre não dispunha então de barcos
sufllcientes para o transporte de suas tropas, e assim nada mais poude
conseguir além das vantagens obtidas no combate de que acima
falamos. Do lado opposto do rio apresentaram-se em numero de dez mil
infantes e quatro mil cavalIeiros. Alexandre, levado pela ambição de
renome e para que se dissesse que elIe atravessara o maior dos rios até
então conhecidos, apezar da falta de meios de transporte, passou a
gente que poude, nas poucas barcas que tinha e em banguês de couro.
Esta passagem effectuou-se á noute e no maior silencio, de modo que
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os getas, surprehenditlos pelo inopinado ataque e inteiramente amedron tados, não resistiram siquer a primeira carga. da cavallaria. e,
quando Nicanor chegava á frente da phalange, elles dispararam de
todo, levando apems as mulheres, as crianças e os cavallos. Esta.
victoria não custou uma só goUa de sangue ao exercito de Alexandre,
que no mesmo dia transpoz o rio.
X-c"Y.I.- Depois disto, embaixadores elos outros povos e do proprio rei Syrmo, vieram procnr,ll-o trazendo-lhe presentes de tLldo
quanto entre elles tinha valor e estima. Até os allemães enviaram-lhe
emissarios. A estatura elevada e o vigor phy ico dos germanos, muito
impressionaram o rei da Macedonia, que lhes pergun lou o que, em seu
paiz, mais elles apreciavam ou temiam: « UI, (responderam elles) só
tememos que o céo caia sobre as nossas cabeças, e o que mais apreciamos é a amisade dos grandes homens.» Esta resposta surprehendeu
Alexamlre, que, entretanto, muito a apreciou e fez com elles a alliança.
solicitada, procedenuo da mesma fórma com Syrmo e com os ontros
povos.
Julgando ter adquirido sufficiente gloria nesta expedição, tratou
de voltar para o seu reino, afim de concluir os preparativos para a
guerra contra a Persia, da qual contava colher muito mais proveitosos
resultados. Com a intuiÇc'ío de um espirito superior levou comsigo não
só os principes, como os personagens da Thl'acia, de modo que esses
povos ficaram impossibilitados de qunlquer reacção contra o seu dominio por falta de chefes, que 03 dirigissem. Sob o pretexto de honraI-os,
fez ele todos elles companheiros seus na campanha que ia emprehend r.
Em sua passagem pelo paiz dos agr-ianianos e peonios, teve noticia
da revolta dos illyrios, cujo rei, BardyJis, tinha sido vencido por Felippe, que o obrigara a reconhecer o seu dominio sobre aljuellas regiões.
Morto Bardylis, na itlade de noventa annos, sem filho, Clito, julgando
opportuna a occasião para recobrar o dominio paterno, p~r andar Alexandre em guerra com outras naçõp,s, armou o povo e alliou-se com
Glaucius, rei dos tanmacianos, outro ramo dos i1lyrios. Os autariatas,
que constituiam nacionalidade diversa, tinham-se preparado para atacardm em caminho os macedonios j Langaro, porém, rei dos agrianianos
e amigo de Alexandre, veiu em pessoa prevenll-o de que os autariatas
ficariam por sua conta; porquanto elle havia de crear-lhe5 dilllculdades
tues, que elle5, em vez de cuidarem de incommouur os macedonios,
-procurariam conservar-se a si proprios. Alexandre, sen~i vel a essa
prova de atreiçào do joven principe, não só o ddspediu carregado de
presentes. como ainda prometteu conceder-lhe para esposa sua irmã
Cyna, que Felippe dera. em cas~mento a Amyntas. Esta promessa,
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entretanto, não se realisou, porque Langaro faUeceu inesperadamente
algum tempo depois.
XXII.-Chegados os macedonios á Pelião, cidade da Dissarecia, á margem do rio Coriêo, encontraram forças numerosas, postadas com todas as apparencias de qnererem oll'erecer-lhes combate.
Occupando lagares commodos é seguros, sahimm das florestas, dos
caminhos e dos proprios acampamentos com grande furia, como si com
e.tl'eito estivessem resolvidos a medir-se com os macedonios; mas,
apenas Alexandra paz o seu exercito em ordem de combate, elles
retiraram-se precipitadamente, deixando os macedonios seo hores do
campo, onde foram encontrados tres rapazes e tres raparigas, que com
tres carneiros negros haviam sido immolados aos deuses qUtl adoravam,
para lhes dar coragem duran te a Iueta .
Alexandre pp-rseguiu,o i.lté dentro da cidade, e estava resol vida a
sitiaI-os e reduzil-os pela fome, quando Glaucias chegou á frente de
grande numero tle homens armados. Esta circumstancia obrigou o rei
a mudar de plano e a cuidar de retirar sem combater; mas, como
Philotas, mandado forragear com alguns animaes de carga e com um
troço de tropas, fo se atacado por Glaucias, Alexandre ao saber que os
seus corrjam perigo, deixol1 parte das forças parn. impedir qualquer
sortida dos sitiados e com o resto partiu rapidamente em auxilio de
Philotas, conseguindo com pouco trabalho aterrar Glaucia e livrar osmacedonios do perjgo em que se achavum.
a sua volta, Clito e Glaucias, com grande porção de archeiros,
fundibularios e homens pesadamente armados, o esperavam nos carreiras estreitos, por onde elle tinha ele passar. Alexandre havja col1ocada deante de cada uma das pontas ela phalange 200 c:1Valleiros, aos
quaes ordenou que ora levan tassem, ora abaixassem as lanças, volteando
a direita e á esquerda, como se quizessem carregar sobre o inimigo:
esta manobra fez estacar os illyrios, ao passo que elle ol'a diviLlia, ora
reunia a phalange, que marchava apressadamente, e, afinal, formando
deIla uma. especie de cone, fel-a subir as montanhas e atacar os illyrios
que se achavam i1 esquerda. A rapidez e a promptidão com que os
macedonios executaram essas diversas manobras encheram os illyl'ios
de terror tal, que ahandonal'L\m as montanhas, fugindo para fi cidadesem terem resistido. Os poucos que se conservaram nos postos, foram
facilmente disperso. Alexandre com a gente armada ii. ligeira occupou
as alturas e ordenou á phalaoge que atravessasse o rio. Os inimigos,
que comprehenderam a manobra, dirigiram-s de novo para as montanhas com o fim de atacar a rectaguardi\ das forças de Alexandre, que
devia tambem passar quando os seus pesadamente armados estivessem
N
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do outro lado. O rei deixou~os vir e sustentou bravamente o combate.
A phalange, que já se achava do lado opposto, fingindo querer repassar
o rio para correr em soccorro de Alexandre, soltou grandes brados,
que fizeram estacar os inimigos. O rei, que tudo previra, dera ordem
aos que primeiro tinham passado, que formassem logo em linha de
batalha, estendendo o mais passiveI a ponta esquerda, que era a mais
proxima do rio e dos inimigos, para que estes a suppuzessem mais
numerosa do que realmente era. Os illyrios, crendo que todo o exercito
macedonio ia sobre elIes, retiraram-se um pouco. Alexandre, aproveitando-se desta circumstancia, dirigiu-se com a sua gente para o rio e
foi dos primeiros a atravessaI-o. Os inimigos, porém, voltaram à carga
e atacaram a rectaguarda dos que deviam passar em ultimo lagar.
Repelliu-os o' rei por meio de algumas machinas, que promptamente fez elevar do outro lado do rio, as quaes arremessavam longe e
com violencia grandes pedras. Ao mesmo tempo os que já estavam
dentro da agua os crivavam de settas.
XXIII.-Tres dias depois que Alexandre deixara e~ses lagares
foi avisado que os inimigos livres de toda a preoccupação, e julgando
que elIe havia fugido, andavam sem ordem, para um e outro lado, sem
terem nem acampamento, nem postos, nem sentinellas em parte alguma. Com esta noticia Alexandre, com os soldados armados á ligeira,
com os agranianos, e os macedonios, sob o commando de Perdiccas e
Cêno, passou de noute, e de novo o rio, e dirigiu-se para o lado em que
deviam achar-se os inimigos, ordenando ao resto de suas tropas, que o
segnissem de perto e immediatamente ; mas, sempre impaciente, nem
siquer e perou a juncção de suas forças: mandou logo avançar a infantaria ligeira, e elIe mesmo, com o resto, foi atacar os inimigos desarmados então, e profundamente adormecidos; foi enorme a matança;
muitos ficaram prisioneiros, sendo os fugitivos perseguidos até as montanhas dos taumacianos. Depois desta derrota, Clito refugiou-se na cidade de Pelião e porque, ou desconfiasse de sua força, ou da coragem
dos seus, incendiou-a e exilou-se entre os taumacianos.
Pela Grecia, entretanto, se espalhara com insistencia a noticia da
derrota e da morte de Alexandre no paiz dos tryballos. Esta nova fez
renascer a esperança e a coragem entre os inimigos da dominação ma.cedonia. Houve até quem assegurasse que fora testemunha occular da
morte do rei, e para prova de sua aflirmativa, esse individuo mostrava
as feridas que recebera no combate. Semelhante noticia alvoroçou oS
thebanos, que, apoiados pelos athenienses, foram os primeiros a soltarem o grito de revolta. Phenix e Prothytés, á frente dos banidos por
Felippe, e dos desgostosos, assassÍDara.m os ofliciaes macedonios da
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guarnição de Cadméa, os quaes se haviam ausentado da cidadella, sem
a menor suspeita, e, auxiliados ainda por todos quantos conseguiram
arrastar, sob o pretexto de libertarem a patria, sitiaram a guarnição,
que foi cercada de uma dupla muralha e duplos fossos, para que não
pudessem receber viveres, nem soccorros. Em seguidtl. enviaram emissarios a todos os povos da Grecia, convidando-os a entral'em com eUes
na liga contra a Macedonia.
Demosthenes, por seu lado, incitava os athenienses, e de seu proprio bolsinllO soccorria os thebanos com armas e dinheiro. Corriam
mesmo boatos de ter o grande orador recebido dos persas tresentos
talentos (seis mil e quatrocentos contos de réis ) para creal' difficuldades
a Alexandre, que apenas soube de taes noticias, partiu rapidamente
com o seu exercito. Sahindo de Pelião em sete dias achou-se em
P'l.lIena, na Thessalia, de onde em seis chegou á Beocia e logo depois a
Onchesta, distante seis mil passos ele Tllebas. Sua marcha foi tão rapida,
sua chegada tão inesperada que muitos aillrmavam que outro Alexandre, filho de Eropo, commanelava o exercito.
XXIV. - Quando o rei da Macedonia passou as Thermophyllls,
disse alegremente aos seus officiaes:« a minha expedição contra os
ilIyrios e trybalIos, Demosthenes chamou-me creança ; quando entrei na
Thessalia, tratou-me de rapaz: em breve, sob o muros de Athenas hei
de mostrar-lhe que sou homem feito. » Marchando contra Thebas,
acampou junto ao monte JoJas detl.nte do posto P1'etida; mas nenhum
acto de hostilidade praticou contra os thebanos, como si quizes e darlhes tempo àe reflectir sobre a situação grave, em que estavam coIlocados e de arrependerem-se ainda; elles porém procederam de modo
muito diversa, do que contava o rei, pois que fizeram logo uma sortida
contra um dos corpos macedonios, que expelliram do po to que occupava, matando algumas praças e perseguindo as outras até o acampamento, sendo afinal repellidos pelos soldados ligeiro, que por ordem
regia os esperavam.
Apezar disto, Alexaudre dirigiu-lhes uma proclamação, limitando-se
a exigir os chefes da revolta Phenix e Prothyté" e olIerecendo amnistia a quantos voltassem ao dever e ao reconhecimento de Ut~ auloridade. A esta proclamação responderam os revoltosos exigindo por eu
lado a entrega de Philotas e Antipatro, e convidando a Orecia inteira
a reunir-se a Thebas para anniquilar o poderio e o dominio do mooarcha, a quem davam o nome de tyranno da Orecia. Antipatro e Philota
eram individuos caros ao rei. Nestas condições qualquer accordo tornouse impossivel, e só pelas armas podia ser a questão resolvida. Alexandre
deliberou pois o assalto da cidade. Com as tropas ue seu commando
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Perdiccas e Amyntas, forçando as fortificações, investiram-n'a.
Mandando seguir em auxilio dos companheiros os soldados ligeiros, o rei com o resto do seu exercito permanec~u junto às
lJ1 uml has .
O combate foi renhido. Perdiccas, tentando escalar a muralha, foi
ferido e obrigado a retirar-se. Gl"1.ude numero de ca.ncliotas, ás ord3ns
de Eurybotas, foram mortos. Os thebanos a.pertavam com energia e
decisão taas os macedonios, que estes, espantados da resistencia, refugiavam-se no ponto, em que se achava o rei, que emfim carregou sobre
altes a. frente da pha.langc com tal imp2to, que dentro em pouco a scena
mudou. Os thebanos retrocederam em desordem e tamanha foi a confu ·ão, que nem si quer fecharam as portas ao entrarem: No interior da
cidatle a. lucta foi desesperada; posto que inferiores em numero, defen·
diam-se todavia com grande bravura j mas quando a guarnição macedonia, que occupava Cadméa por sua vez cahiu-lhe sobre a rectaguarda,
não tiveram os tbebanos remedia si não ceder. Envolvidos e cercados
por todos as lados, a maioria delles pereceu combatendo, e a infeliz
ddade assaltada e tomada no mesmo dia, foi eutregue ao furol'da soldatlesca e ao saque.
XXV.- Alexandre, julgando porventura que, com um exemplo
de rigor, forçal'ia os outros povos a submetterem-se ao seu poder e a
perm:tnecerem socegatlos, ol'denou que, exceptuados os sacerdotes, os
q ue se achassem ligados aos macedonios por laços de hospi talidade, os
que abertamente se haviam opposto á revolta e os descendentes de
Piudaro, todos os mai fossem passados a fio de espada. Dos habitantes
de Thebas, seis mil morreram combatendo, triuta mil foram vendidos e
<J3 mais degola'los! Assim castigam os despotas os flue ousam defender
a liberdade!
Reconhecendo depois o acto de cruelclatle que praticara, Alexandre
procurou desculpar-se aIlegando que havia sido levado a tal excesso
pelas exigencias de seus aIliados, que tinham graves motivos de queixa
<lontra os habitantes de Tbebas. Depois do ataque e assalto da citlade,
Alexandre enviou emissal'ios aos athenienses exigindo a entrega dos
<JI'adores e chefes que 03 tinham incitado á revolta e ameaçando-os ele
destino igual aos thebanos, si acaso recusassem satisfazer as suas
de terminações.
Phocion, o typo da probidade privada e politica, opinou que seuS
compatl'iotas não deviam irritar por uma recusa o joven rei victorioso.
DJmosthenes, ao contrario, sustentou que os athenienses se enganariam
acreditando libertil.rem-se do perigo pela entrega de alguns de seus
concidadãos, contra os quaes se clesencadeiava a colera do filho de
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Felippe, sómente porque elles incarnavam a probidade, a coragem e o
patriotismo de Athenas; e que, pois, apenas os defensores das publicas
liberdades fo:::s~m entragues às mãos do tyranno, este e o seu exercito
-viriam sobre a cidade, como lobos VOl'azes sobre um rebanho sem pastor
e cães de guarda. Com razão assim se pronunciava o orador, porque
talvez a consciencia lhe bradasse que, além de ter provocado Attalo, o
maior inimigo de Alexandre, a declarar-lhe guerra, elle tinha. sido a
alma de todo o movimento que contr.1 o dominio da Macedonia se
havia operado na Grecia.
As fal tas de Athenas, aos olhos de Alexandre, eram menos gravei!
do que as de Thebas; mas, preoccnpado com a expedição da Persia,
logo que Demades, que fàra amigo intimo de Felippe, apresentou-se em
DOlIle da ciJade pedillClo graça, resolveu perJoar, restringinJo suas
exigencias ao exilio de Caridemo, que refugiou-se enlre os pel'sas, aos
guues prestou depois grandes serviç03, mas que foi alioal condemnado
ii. morte por D.1rio e execntatlo, em virtude da licenciosa auJucia de
sua linguagem. Muitos outros athenienses importantes, que não
podiam tolerar o jugo da Macedonia, emigraram tambem para a Persia
e deram que fazer aos macedonios por occasião da guerrJ..
XXVI.- A ruina àe Thebas, a submissão de Athenas e a
tomada de Leucadia, que, apezar de sua posição, de suas forlificações
e da ablwdancia de vivQres de que se havia provido, Alexal1llre
domara pela fome, fizeram com que não bouvesse mai:, quem na Grecia
ousaSS/3 revoltar-se contra o dominio da Macedonia. Eut.'i.o vieram
embaixadores do Peloponeso para felicitarem o rei pelas suas victorias
contra os barbaros e até por ter castigado a audacia dos gregos, que
contra elle se haviam rebellado. Os al'caclios, que tinham começado a
prepwar-se para auxiliarem os tbebanos, asseguram-lhe que haviam
coodemnado á morL tojos os que lhes inspiraram essa fatal resoiução.
Os elenos jur.ll'am que haviam chamado do exilio os banidos, só
porque Gouberam que eIles eram-llJe caros. Os etolios deram-lhe mil
satisfações porque a nação deIles, no meio das perturbações dos gregos,
não eslava isenta de faltas para C0111 o seu governo. Os megarianos
conferiram-lhe uma honra inteiramente nova, o direito de burguezia.
eotre os seus, accrescentando que esse direibo lhe foi conferido 1,01' um
decreto do povo, attentos os serviç03 por eUe prestados aos gregos e á
affeição que consagrava á Grecia. Essa nova honraria, ao priocipio,
fez rir Alexantll'e. Mas, logo que o informaram que os magarios só a
Hercnles tinham conferido esse direito, o rei mostrou-se muito lisongeado. A todos recomm ndou elle que tivessem por essencial a paz e a
prosperidade da Gl'ecia, e gal antiu-lhes o perdão de todas as faltas,
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comtanto que se conServassem tranquillos para o futuro. E3parta,
porém, inspirava-lhe desconfianças; pelo que restabeleceu, em Messena,
os filhos de Psilias, que daUi haviam sido exilados; entregou Pellena,
cidade dos achaios, a Cheron, e poz creatura sua em Scycione e em
outras cidades do Peloponeso, aiim de observarem, de perto, o procedimento e os intuitos elos lacedemonios.
Poucos mezes gastou eUe na execução de todos esses negocios, e os
terminou todos com gl'ande facilidade. Aos que lhe perguntavam como
poude fazer tanta cousa em tão pouco tempo, costumava rdsponder ;
«Não deixando cousa alguma para o dia seguinte. »
Alexandre, seu tio, que tanto combatera na ltalia, e não sem
gloria, admirado da facilidade com que o sobrínho terminava todas as
suas emprezas e da fortuna que o acompanhava, repetia muitas vezes:
«No meu caminho só tenho encontl'ado homens valentes e decididos a
combater; entretanto, meu sobrinho, parece, só tem tido deant3 de si
mulheres fracas e pusillanimes I »
A mesma fortuna acompanhou-o sempre nos combates contra os
persas, como ver-se-ha depois.
XXVII. - Postas em ordem as cousas politicas na Grecia,
Alexandl'e volta á Macedonia, onde reune em conselho os seus melhores
amigos para deliberar sobre o que se devia fazer com relação á guerra,
que pretendia emprehender. Nessa reunião, Antipatro e Parmenião,
que entre todos, quer pela idade, quer pelos serviços, gosavam de
maior consideração e autoridade ponderaram« que não lhes parecia
prudente que eUe, a cujas mãos unicas estava entregue o futuro da
Macedonia, arriscn.sse a sorte do Estado em uma expedição, cujo exito
dependeria muito da fortuna, sempl'e inconstante e varia; que lhes
parecia, de bom a viso que a guerra fosse adiada até que elle ti vesse
filhos, que em caso de desastre lhe puclessem succeder no throno macedouio, e, que antes de cogitar do engrandecimento de seus dominios,
era mister assegurar aquelles que elle já possuia ».
Realmente, do sangue de Felippe não havia ninguem capaz de
substituil-o. Olympias tinha-se tornado odiosa pelo assassínato dos
filhos de Cleopatra, e Arülêo, além da illegitimidade de seu nascimento,
sofi'ria, segundo se dizia, de alienação mental. Alexandre, porém, cuja
natureza era imcompatível com o repouso e cuja idéa fixa era a fama e
a gloria, respondeu-lhes que: « Elles, como homens de bem e patriotas
sinceros, mostravam-se, com razão, preoccupados e inquietos pelo
futuro da patria; que elIe era o primeiro a reconhecer que a sua
empreza não era faci!, e a confessar que si o resultado não correspondesse á sua espectativa, nada o justificaria e nenlium arrependi-
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mento seria capaz de reparar a falta commettida. Nada mais razoavel
do que pesar a gente os pró e contra, antes de embarcar-se; uma vez,
porém, entregue aos mares e aos ventos, os nossos destinos ficam
entregues aos caprichos de ambos; ninguem pense, pois, que me desagrada o modo por que vos pronunciaes; a vossa franqueza é digna de
louvor e peço-vos a conserveis sempre e em todas as occasiões em que
me seja necessario consultar-vos. Os que aconselham os monarchas,
antes de pretenderem captar-lhes favores. gracas ou amisade, devem
consultar os seus interesses e a gloria e interesse da patria. Aquelle
a quem e pede conselhu e que é de opinião de que a cousa se faça de
modo diverso do que eUe proprio faria, si esti vesse no logar de quem
pede o consel ho, pratica um acto criminoso e desleal.
« Devo, porém, expol'-VOS os motivos de meus planos. Nada mais
prejudicial aos meus e aos interess s do Estado do que as delongas e
demoras. Depois de havermos domado todos os barbaros visinhos da
Macedonia, depois de havermos pacificado a Grecia inteira, deveremos
deixar na ociosidade e no repouso um forte, numeroso e aguerrido
exercito, ou sel'á preferivel fazei-o seguir para as ricas regiões da Asia,
cuja posse elIe ha tanto tempo almeja e cujos despojos são, por assim
dizer, a recompensa unica que espera das fadigas e trabalhos por que
tem passado, quer durante a vida de meu pae, quer agora, depois que
cingi a corôn ~
« O poder de Dario é novo ainda e não está bem firmado: accresce
que o assassinato de Bagóas, que o levou ao throno, lhe é attribuido,
de modo que os persas o tem em con ta ele cruel e ingrato: isto só basta
para resfriar o entllusiasmo e a dedicação de seus subditos e para inspirar à maior p'l.rte deUes aversão, desconfiança e odio ao principe
reinante.
« Conservar-llos-h.mos em repouso, nccrescentava o rei, até que o
poder de Dario se consolide, e suas forças e recursos se augmentem de
modo que seja eUe proprio quem venha trazer a guerra ao coração da
Macedonia? Si ficarmos quietos a diligencia e a promptidão de nossos
inimigos tl'ar-lhes-llão proveitos e vantagens, qlle só a nós deveriam
cabor. As pl'imeiras impressões são empre de capital importancia em
occasiões taes. Quem previne os planos de seus adversarias, consegue
sempre todas as vantagens pos:>iveis. Não é contemporisando que se
ganha a reputação de coragem e de poderoso e, finalmente, quem
declara a guerra é geralmente considerado mais forte e dispondo de
maiores recursos do que aquelle que é constrangido a acceital-a. Calculae ainda o risco que corre a minha reputação e minha gloria, si eu
illudir as espera.ncas dos que me julgavam digno, apesar de minha
i6
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mocidade, de uma honra que meu proprio pae, esse grande e afamado
capitão, só depois de grandes provas de coragem e virtudes, e po.uco
tempo antes de sua morte, conseguiu obter! Com certeZtL a assembléa
dos gregos não nos conferiu o commando para que na Maceuonia ficassemos entregues aos prazeres e ao repouso, mas para vingarmos
as velhas e novas injurias feib\s a Grecia e punirmos as iniquidades commettiJas contra nós pela soberba, orgulho e desprezo dos
persas.
«Que direi ainda das nações gregas esparsas pela Asia, que gemem
na escravidão, sob a oppressão intoleravel dos barbaras 'I Sera mister
relembrar-vos as supplicas e as razões ponderosas com que Delio, de
Epheso, pleiteiou eloquentemente a causa desses infelizes 1 Não o creio.
Elle~ esperam vêr, em breve, tremular nessas regiões as nossas bandeiras, e no momento em que as virem, tomarão o nosso partido e
aífrontarão todos os perigos em favor de seus protectores contra
senhores, tão deshumanos e crueis. Nem mesmo desses auxiliares nos
deveriamos preoccupar, lembrando-nos apenas do valol' de nossos soldados, quo terão de combater inimigos e.lieminados e cobarues, que seria
até uma vergoaha vencer com lentidão. Outr'ora, um pequeno numero
de lacedemonios penetrou na Asia, e illllumeraveis exercitas não lhes
puderam fazer face. Os persas não conseguiram impeuir que fossem
levadas a ferro e fogo a Phrygia, a Lydia e a PaplLlagouia; e todas as
vezes que ousaram oppór-se a essa pequena força, foram sempl'e inteiramente desbaratados, deixando-a saciada de sangue e de carnificina
e isso até que Agesilau, chamado á patria pelos tumultos da Grecia,
deu-lhes tempo de tomal'em folego no meio do espanto e terror, que
entre elles lavravam. Alguns annos antes, cerca de dez mil gregos,
sem provisões e sem chefe, retiraram do funelo da Pel'sia, abrindo
caminho com as armas em punho através de tantas nações inimigas e
voltaram a Grecia, não ob hnte serem perseguidos pelo poderoso
exercito com que o rei daquella mção acab:.wa de disputar a corôo. a
Cyro, seu irmão, que fôra vencido e desl)ara.tauo ; e, apezal' da enorme
desigualdade do numero, nem um), só vez ousou esse exel'cito atacar
que não fos e denotado e posto em debandada.
Sel'-nos-ha. licito a nós, a quem á Grecia, domada por tantas
victol'ias, obedece hoje, a nós, que del'rotamos 0- melhores soldado
gregos, e que os temos em nos'as fileiras, tel' mejo da A ia, a quem
um pequeno numero delles inflingiu tantas humilhações e derl'otas? »
XXVIII.- Estas palavras do joven rai pl'oduziram profunda
impres ão sobre o con elho: ainua outras razões adduziu elle em favor
de seus planos) de modo que afinal foram aceordes em que s preci-
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pitasse a expedição, inclusive Parmenião, que acabou instando com o
rei que evitasse toda a delonga. A maior actividade foi empregada:
os cuidatlos governamentaes concentraram-se nesta expedição, que era
o sonho douratlo de Alexandl'e. Por sua ortlem fez-se a JupiterOlympico um sacriticio dirigido por Archelau, fill10 de Alexandre, que
reinou depois de PerJiccas. Em honra das nove musas detel'minou
tambem o rei jogos scenicos uurante nove dias: deu depois um
banquete de cem talheres, no qual tomou parte com os seus amigo ,
officiaes e embaixadol'es de diver'os povos. Ordenou, finalmente, que
se distl'ibuissem vitualhas e dinheiro aos soldados, de modo· que esse
dia, consagrftdo ao regosijo publico, fosse por to::los empregado em
festas e divertimentos, como presagio auspicioso e feliz do exito de
suas emprezas.
No começo da primavero, Alexandre reuniu todas as forças, com
que passou para a A'5ia. Segundo os escriptores, que mais elevam o
numero de seus soldados, altingiram elle3 a quarenta e um mil e cem
homens, distribuidos da fôrma seguiDte: trinta mil infantes, entre os
quaes contavam-se treze mil macedonios e cinco mil mercenario ,
constando o rasto do contingente enviado pelos alliados para esta
guerra, sob o commando de Parmenião. Os illyrios, thracios e tl'yballos
concorreram com cinco mil homens e, além destes, mil archeiros
agranianos. Philotas commandava mil e oitocentos cavallariauos:
Calás igual numero de tl1es3alian03. Toda a Grecia concorreu apenas
com seiscentos homens a cavalIo, os quaes fOl'am confiados a Erygio.
Cassandro foi posto á frente de novecentos batedores ou explol'adores
tl1raci03 e peonio:;. Outro:; reduzem este numero a trinta mil infantes
e cinco mil cavalleiros. Justino affirma que Alexandre tinha trinta e
dous mil infantes, quatro mil e quinhentos cavallarianos e cento e
vinte dous barcos, accrescentando que: «não sabe o que mais e deve
admirar, si ter elle subjugado o mundo com esse punl1ado de homens,
ou ousado atl".cal-o, »)
Para os que não estudam a fundo a razão das cou a nnda da
mais cabivel do que a admiração do escriptoe latino. Com fi: ito.
pretender conquistar a Peesia com trinta ou quarenta mil 11001e11 ,
á primeira vista parece ser de um doudo ou agitado, como muitl'\s
vezes mostrou-se Alexandre. l-'al'a nós, porém, que St'\) mos que
vingar a Grecia das affrontas e injurias que soll'rcu da Persia nunca
passou de pretexto tanto paro. Felippe como para Alexandl' , nüo ha
motivo de admiração, desde que se reilectil' que e so. expel1iQfio, h(\
tanto tempo projectada, era apenas o resultado da certeza que tinham
os reis macedonios da fraqueza e pusillanimidade dos persas) que não se
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defenderiam contra o dominio estrangeiro, fraqueza e pusillanimidade
pro-vada á toda a luz na retirada dos dez mil. O motivo real da expedição da Persia, a nosso -ver, foi sómente a ambição das colos aes
riqu zas que possuiam os monarchas daquelle paiz, riqu'3zas que jamais
conseguiriam, quaesquel' qne fosssem as -victorias que obtivessem e as
conquistas que na Europa fizessem. Victorias faceis, despojos riquíssimos, exercitas numerosos, que não tinham siquer a coragem de
defender-se, um povo esmagar10 pelo despoti~mo e indifferente a
qualquer fórma de governo, de tudo isto sabia Alexandre, e dahi a
ousadia que tanto ainda hoje alguns admiram. Além disto, os soldados
de Alexandre eram todos veteranos e aft'eitos aos combates e b:l.talhas.
O mesmo Justino diz: «no exercito macedonio não havia official que
tivesse menos de sessenla annos e, contemplando-os, dir-se-hia ver o
senado de alguma das antigas republicas.» 8a nesta affirmativa
muita exageração e algum tunto de poesia.
XXIX.- Na Mac3donia ficou Autipatl'o encarregado do governo
á fl'ellte de doze mil infa,n tes e quinhentos cavalleiros, com ordem de
fazer levas que preenchessem os claros que a guerra e as molestias
abrissem no exercito. Alexandre não quiz partir sem saber ao certo do
estado de fortuna do seus amigos, com os quaes dividiu os dominios e
rendas que tinha na Macedonia. Alguns nada quizeram aceitar da
liberalidade regia, entre os quaes Perdiccas, que, vendo ess:t total
distribuição, perguntou ao rei: «E que reservas para ti ~» «A espedrança!» respondeu Alexandre. «Pois compa,rtilhal-a-hemos comtigo
esde que c0mbatemos sob tuas orden s » rep licou Perdiccas. Aos que,
perguntaram-lhe de que thesouros dispunha para tão vasta em preza,
respondeu: «Os meus thesouros são os meus amigos». O que é fóra
de duvida é que com ta,l procedimento captou inteirameute a. confiança
e a. delicação de seus co:n'TIlwhelos, que mostraram o maior interesse
pela sua gloria e fortuna.
A preoccupação pela expedição da Asia não o impedin de tomar
medidi1s politic,\s do maior rigor, e sem duvida reveladoras de que sob
aquolle aspecto seductor tinha o joven rei um cOl'aÇ<w de bronze.
No cap. qui:lto do livro onze, Justiuo affirma que, antes de partir «extinguiu elle todos os parentes de sua madrasta », os quaes Felippe elevara
(', commaml03 militares e ás mais altas dignidadesLlo reino. Não poupou
pessoa alguma que tivesse probabilidade, ainda a mais 10nginqu3, de
occupar o throllo da Macedonia, ond.e não queria que ficasse o menor
germen de sedição. e levou em sua companhia os reis tributarios, cuja
capaciúade e coragem havia já experimentado, confiando a defesa de
seus Estados aos mais fracos.
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xxx.- Com viveres para trinta dias e dispondo apenas de
uma somma insignificante para todas as despezas da guerra (alg-uns
escriptores elevam essa somma a oitenta talentos, outros a reduzem a
sessenta) partiu Alexandre com o seu exercito «ao som da flauta de
Thimotheo» (Arriano) contente e satisfeito, tal era a certeza ele que
os persas não lhe resistiriam. Os harcos que mandara construir estavam
ancorados na lagôa Cercinite, que communica com o rio Stymão, ou
Struma. Tomando-os, tocou em Amphipolis, desceu até a foz do rio,
onde desembarcou, seguindo então a estrada, que, ao longo do monte
Pangêo, vae ter a Abdéra e a Maronéa, donde procurou o rio Ebro,
que atravessou com facilidade, entrando assim na Thracia: dalli
dirigiu-se para o Melus, rio da lonia e, atl'avessando-o tambem, chegou
á cidade de Seste, situada na extremidade da terra firme, que é
separada da Asia por um estreito braço de mar, vinte dias depois de
sua sahida da Macedonia.
Logo que chegou, determinou que Parmenião com a maior parte
das tropas passasse para o outro lado nos barcos de guerra e de carga'
que paz ás ordens desse general; emquanto elle com o resto do
exercito ia ter a Eleonte, cidade consagrada a Protesilau, a quem fez
sacrificios afim de ser coroada de exilo a expedição, que começava.
De Eleonte foi ao porto de Ligeu, e dahi atravessou o Hellesponto,
sendo elle mesmo o piloto que dirigia o mvio em que ia. Na travessia
immolou um touro a Neptuno e ás Nereidas e, para honrar as outras
divindades marinhas, lançou ao mar a taça de ouro das libações. Logo
que os barcos approximaram-se da praia, Alexandre tomou um arco e
arremessou uma setta ao acaso, como um desafio ao inimigo, e foi o
paimeíro que, completamente armado, pisou o territorio asiatico,
mostrando-se possuido de ardor e enthusiasmo tues, que pal'ecia um
inspirado, ou antes um louco, na phrase de Quinto Curcio. Mal havia
desembarcado a sua gente, já ordenava que se erigissem doze altaroo
votivos aos deuses, declarando solemnemente que, «desde aquelle dia,
abria mão do reino da Macedonia e que a Asia só lhe bastava. »
XXXI. - Antes de deixar as costas, outras victimas faraD!
sacrificadas aos deuses, aos quaes o rei da Macedonia pediu a graça de
lhe concederem o triumpho nessa guerra, em que a Gre ia, tantas
vezes atacada pelos persas, o havia escolhido para vingador, aCCl'escantando que: «por tempo demasiado os persas tinham sido senhores
e que chegado era o momento em que o imperio devia passar a
mãos mais dignas e mais capazes, pelo que supplicava aos deu es que
preparassem os povos a iaticos a receberem de Ma vontade o seu
dominio. Os soldados, esquecidos da patria, da familia e dos perigos de
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uma expedição, que a to:los p:1rtlcia longa e difficil, compartillJavam
o seu enthusiasmo, e, cheios de esperança, cogitavam somente no ouro
persa, e nas riquezas orientaes, de que já se julgavam senhores e
possuidores.
Chegando a llio (Troia), o rei subiu ao templo de Minel'va, onde
sacrificou á deusa e fez libações aos hel'oes. Regou de oleo a columna,
que ornava o tumulo de Achilles e segundo era uso, depois de ter
corrido nú com os seus ccllTI3.radas, depoz uma coroa sobre o tumulo
do heróe grego, felicitanuo-o por ter encontra/lo, emquauto vivo, um
amigo veruadeiro, e, depois de mOl'to, um grande poeta, que lhe
perpetuasse os feitos. Depois, percol'reu a cidade toda, oU::iervando
cuidadosamente o que nella havia de notaval e curioso. Nesta
occasião perguntaram-lhe si queria ver a lyra de Paris: «isso pouco
me interessa, (respondeu elle) pl'eferiria ver a lyra, em que Achilles
cantava as façanbas e a gloria dos grandes guerreiros ».

PARTE II
I. - O reinado de Ocho na Persia tornara-se celebre pelas
crueldades do monarcha. Os grondes do reino tinbom sido exterminados. Ocho inundal'a do sangue de SUl. propria família o palacio
que habitavil,. Julgando-se emlim segul'o, fez guerra aos Cadusios.
Nessa companha um dos chefes inimigos desafiou o mais bl'avo dos
persas a resol ver a questã.o por um combate singular. O desafio foi
acceito por Codomano, pl'imo segundo de Ocho. O chefe Cadusio foi
vencido e morto por Codomano. Este acto de bravura augmentou a
consideração p:.lblic,l, de que alias já goz'lva e conquistou-lhe a
estima de Ocho, que confiou-lhe o governo das duas Amerias. Pouco
tempo dEpois falleceu o rei, a cuja sombra o eunucho Bagoas se
tornara omnipotente; julgando porém que não lhe el'a pos ivel
manter nas pl'oprias mãos o poder real, cogitou desde logo de
passai-o a outrem qne reconhece~se que a elle principalmente devia
o thl'ono e j uuto ao qual dispuzesse da mesma força e prestigio, de
que gozf\.va no reinJ.do de Ocho. Esse tal er<1, na sua opinião,
Cod.omano, aiut:!a ap:1l'entalo com a casa real e merecendo a estima
geral de seus concidadãos. Todos os esforços de Bagoas convol'giram
para esse fim, que facilmente logrou, sendo Codomano acclamado e
rec:onhecido rei da Persia. EsLe, depois de sua coroação tomou o
nome de Dario, pelo qual é geralmente conheciclo e designado pelos
historiadores.
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II. - Os feitos e a fortuna de Felippe haviam enchido de
assombro e temor os persas, que se preparavam para repellir qualquer
tentativa que contra eUes fizesse o rei da Macedonia. A noticia. de
sua morte e a asceução, ao throno, de Ale8andre, cuj:1 mocidade e
inexperienci:1 tinham em pequena coot:1, desfez essas preoccupações.
Não tardou entretauto que chegassem á Persia as novas das victorias
obtidas pelo filho de Felippe contra os barbaras, cootra Thebas e a
Grecia io teira. Dario e os magnates de seu reioo comprehenderam
logo que ALexandre era tão temivel, sioão mais, do que seu pai.
Convencidos de que teriam de sustentar longa e perigosa campanha
contra os macedonio.5, superiores aos asiaticos na arte da guerra,
deram começo a grandes preparativos bellicos. N(1. Grecia mandou
Dario engajar, segundo uns, cincoenta mil, segundo outros, trinta mil ,
gregos jovens e robu tos, cujo com mando foi entrgue a Memnão de
Rhodes, conhecido peLa sua experiencia, talentos militares, e inquebrantavelle:1ldade aos persa~.
As marchas de Alexandre, segundos os entendidos, são a prova
mais robusta de seus talentos militares: procuraremos descrevei-as
a traços largos, como descrevAmos a sua viagem da Macedonia ao
Hellesponto. Deixando o templo de Minerva tomou Alexandre a
estrada de Ari ba, onde estavam acampadas as tropas sob as ordens de
Parmenião. o dia seguinte pa'ssando ao lado de Percota e Sampsaco,
foí" ter ao rio Preietio: deixando na recta guarda H'3rmota dirigiu-se
a Colona (Kastilia) cidade da Asia-Menol'. Pelas regiões, que atravesara
as populações se submettiam sem resistencia. De CoLona de tacou
Panegoro para as cidades dos priapenianos afim de receber a submissão
dellas. Amynthas, filho de Arrhabeu teve ordem de ir, á frente de
quatro companhias de cavallaria, fazer o reconhecimento dos lagares,
porquanto corria que os inimigos não estavam longe. Continuando a
sua marcha chegou às terras, que o rei da Persia havia dado de
presente a Memnão, ordenando que nellas não se fizesse o menor
estrago, esperando fazer no futuro desse illustre guerreiro um amigo
dedicado. Dahi dirigiu-se ás planicies de Adrastéa, por onde corre o
GI'auica, violento e fundo. Ahi o~ batedores vieram commuoicar-Ihe que
os persas estavam do lado opposto tio rio em ordem de batalha.
O valor estrategico dessas marchas, que por alto de~crevemos,
só pode ser apreciado pelos competentes ua arte militar, que conheçam
de perto essas regiões, de que apenas temos noticia. Si algum leitor,
mais exigente quizercoohecel-as melho!', róde recorrer ao supplemento
<lo erudito Fruinshemio ao livro segundo do Quinto Cursio, que 83
perdeu com o primeiro igualmente supprido por aquelle auctor.
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Emquanto Alexandre transpunha o HeJlesponto e penetrava na
Asia, Dario, excessivamente confiado em seus recursos e na multidão
de seus soldados, esquecitlo ainda da volubilidade e inconstancia da
fortuna humana, dirigia aos satrapas e governadores das provincias
arrogantes circulares, nas quaes ordenava-lhes que, à vergastadas
fizessem o filho de Felippe lembrar-se de sua condição e mocidade:
depois, vestissem de um manto côr de purpura e lhe remettessem
acorrentado esse joven furioso: que mettessem a pique todos os seus
navios e não dessem quartel às tripolações, fazendo passar os seus
soldados as extremidades do mar Vermelho ». Ao mesmo tempo
dirigia-se aos gregos, aos quaes declrarava categoricamente que
«desde que tinham elles preferido a Macedonia á Persia, não lhe
pedissem mais dinheiro, e quando ousassem fazeI-o, elle recusar-lhes-hia
peremptoriamente qualquer auxilio.»
I I I . - Os chefes persas, se reuniram para deliberar sobre o
plano da campanha, que ia começar. Memnão, que entre elles era o
mais experimentado e instruido, opinou que as forças retirassem-se para
o interior do paiz, lançando fogo ás plantações e deixando atraz de
si devastações e ruinas. « Desfarte, ( dizia elle), os macedonios, que
apenas teem viveres para alguns dias, não poderão subsistir: verse-hão na necessidade de retirarem-se e a Asia salvar-se-ha com
perda.s apenas materiaes.» Citando depois exemplos da bistoria patria,
lembrou que a Persia assim se havia out'rora libertado da invasão
dos scythas. Ponderou ainda que seria imprudente arriscarem-se aos
azares de uma batalha, que, si fosse fatal, tornaria Alexandre senhor
dessas regiões e augmentaria enormemente os seus recursos, sendo que
no caso de victoria para os persas, pouco teriam estes a ganhar: que
considerassem que a phalange macedonia, não ob tante a numerosa
inf~ntaria de que dispunham os persas, tinha a sua frente Alexandre, cuja presença augmentar-Ihe-hia o ardor e a coragem, ao
passo que Dario achava-se ausente, terminando com outros conceitos
importantes em favor da opinião, que sustentava.
O conselho de Memnão foi unanimemente repellido pelos chefes
persas, que de si para si, entenderam que este plano só era dictado pelo
interesse individual do rhocliense, que com a guerra de recursos, continuaria a ter rendosas commissões e pingues vencimentos à custa do thesouro real. Nesta convicyão, afflrmaram que seria uma vergonha para
todos abandonarem povoações indefesas, que confiavam na protecção do
exercito pel'sa: que a guerra de rdcursos, como lhes propunha Memnão,
além de conÍl'aria ás ordens do rei, constituiria uma verdadeira traição
aos interesses nacionaes. Em virtude 4e tal deliberação o exercito
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persa foi postar-se nas margens do Granico (Gustevola) onde deixamos
Alexandre.
IV. - Este, apenas recebeu as informações dos exploradores,
mandou fazer alto e reuniu immediatamente o conselho de seus officiaes
para deliberar sobre o melhor modo de passar o rio. O maior numero'
sustentou que era uma temeridade tentar assim de chofre a passagem
de um rio, que, alêm de fundo, era de violenta correntesa, e tinha margens escarpadas, lamacentas e diillceis de serem galgadas, quer pela
infantaria, quer pela cavallaria. Outros observaram que corria o mez
Daesio (maio) sempre funesto aos macedonios, que, durante e11e, começavam qualquer empreza. Parmenião afinal procurou em vão demonstrar que seria prudente esperar ao metios atê o dia seguinte, visto estar
jã. muito adiantada a hora. A Parmenião respondeu Alexandre: 4 O
Hellesponto enrubeceria de vergonha, sabendo que nós hesitamos na
passagem de um pequeno rio. »
Ojoven rei não era supersticioso; mas comprehendia e calculava
bem o poder e a força, que um escrupulo religioso exerce sobre os espiritos simples e ignorantes. Mandou, portanto, publicar logo que
daquella data em deante o mez Daesio teria o nome de Artemisio, e para
tranquillisar de todo o animo das tropas, ordenou que fosse chamado á
sua presença Aristandro, que então fazia um sacrificio para que a passagem fosse favoravel, e, a sós com elle, determinou-lhe que, com
aquella tinta, que elle possuia, escrevesse em letras voltadas sobre a
palma da mão, com que devia pegar nas entranhas da victima, afim de
que essas letras se imprimissem regularment& sobre o figo do, ainda
quente, que « os deuses dariam a victoria aos macedonios ».
Aristandro obedeceu pontualmente às ordens reaes, e, dentro em
pouco, o grande milagr~ espalhou-se por Lodo o exercito, e cada soldado
bradava que todos deviam confiar na protecção divina, tão clara e
manifesta.
Alexandre soube aproveitar-se desse enthusiasmo religioso, e
tomando outro cavallo, que não Bucephalo, que era aliás o seu cavallo
predilecto para os dias de combate, á fl'ente de treze companhias de
cavallaria, arrojou-se ao rio, conduzindo e guiando os seus soldados
« antes como um rut'ioso, do que como um gene;'al p;'udente" dil-o
Plutarcho.
Luctando contra a violencia da, correntesa e tendo corrido o risco
de afogar-se, depois de muitos esforços poúue finalmente alcançar a
margem opposta, safando-se com muitadiiliculdade do~ atoleiros e sendo
forÇc'\.do a elllpenhar com os poucos, que o acompanharam, uma lucta
corpo a corpo com a multidão dos persas, que se achavam postados em
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·ordem de batalha, e que, desue a passagem, arremeçavam sobre os
macedonios uma verdadeira chuva de dardos e settas, carregando sobre
-elles á meuida, que alcançavam a margem do rio.
O exet'cito persa compunha-se de cem mil infa.ntes e vinte mil
-cuvallarianos. Na posição em que se achavam e com as forças de que
dispunham, julgaram os generaes de Dario que fechar·iam facilmente
-essa porta da Asia, por onde Alexandre pretendia entrar.
Memnão, com seus filhos, foi posto á Cren te da cavallaria, em que
·-elles muito confiavam, e auxiliado pelo persa Arsanes collocou-se em
frente á ala direita dos macedonios, commandada por Alexandre. Parmenião tinha as suas ordens a esq lerda. Arsiteo com a cavallaria
-paphlagonia estava do mesmo lado que Memnão e Spithridates, genro
-de Dario, guardava a retaguarda. O satrapa da Phrygia e ua Jonia
-tinha a seu lado seu irmão Rhesaces, á frente da c, vallarin. dos byrcanios. Dou~ mil medos e outros tantos bachianos seguiam Rheomitro
com as forçn,s á direita. Phal'llaso, irmão dn. rainba, Arbupales e Mithro·barzanes, governador ela Cappadocio, dirigiam a batalha, tendo
-por auxiliares Nipbates e Petanes, à frente da caval1al'ia de povos
<liversos.
Pelo brilhantismo das armas, pelo capacete ornado d cada
l.ado de duas plumas alvissimas e pelas ordens que dava, facilmente
distinguiram os persas Alexandre, em torno do qual concentrou-se a
iucta.
Atacado por todos os lados elle batia-se com inexcedivel bravura,
-como um simples soldado. Uma seita penetrou-lhe uma falha ue sua
couraça sem todavia Ceril-o; mas, atacado ao mesmo tempo por Spithri-dates e Rhesaces, correu serio risco de vida. Partindo-se a lança, com
-que investitiu contl'l1. o primeiro, quando elle procurava servir-se da
-espada, o irmão de Spithridates descarregou-lhe com a sua cimitarra
tão violento golpe sobre o elmo, que o fendeu, abatendo-lhe um dos
lados, e tocando·lhe até os cabellos, e se preparava a secundar o golpe,
~obl'e sua cabeç.jit descoberta, quando a intervenção de elito o salvou.
"Vendo o perigo que corria o rei, este guerreiro atirou-se como um
furioso, contt'cl. o seu adversaria, e, com um golpe de sua. hacha, dccopou
-o braço do barbara, ao tempo que seu irmão cahia morto pelas mãos de
..A lexanelre.
Durante este tempo a phalange macedonia atravessou o rio, e carl'egou vigorosamente sobre os persas, ja desorientados pela morte de
pithridates e pelo ferimento de Rhesaces.
A clvallal'ia pouco resistiu, e a infantaria, que contava que lt bataiha se decidisse sem a sua intervenção, disparou ao primeiro choque.
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Desde então começou uma carnificina medonha: apenas alguns estrangeiros, commandados por Osmares, que se haviam collocado sobre um
terreno elevado, otrereceram alguma resistencia. Nesse combate
Alexandre perdeu o seu cavallo, varado, de lado a lado, por um golpe
de espada, Irritado pOl'que es::es est,'angeit'os retardavam-lhe a victoria,
arremessou sobre elles a phahnge, exterminando-os quasi tojos, com
ex.cepção apenas de dous mil, que se renderam á discrição.
Memnão, Arsacés, Rhomnithu e Atyziés só conseguiram alvar-se
fugindo: quasi todos os chefes persas foram tl'ucidados. O exercito
macedonio matou vinte mil inimigos de infantaria e dous mil e
quinhentos c:lvalleir'os, aprisionando igual numero e perdenrIo apenas,
segundo uns, trinta infantes e setenta cavalleiros, e, segunl10 Aristabulo, a que se refere Plutarcho, nove infantes e vinte cinco
cavalleit'os, ao todo trinta e quatro homens!
Razão tinha o outro Alexandre, quando dizia que seu sobrinho
era tão feliz, que só encontrava, nos combates, deante de si, gente
pusillanime.
V . - Nada entendemos da ade da guerra, mas quer-nos parecer
que não dizemos heresia alguma psrante os competentes affil'mando
que a batalha de Adrastéa. seguida de tão esplendida e completa
victoria, não resiste á menor cl'itica. Com effdto, tentar naquella hora
a passagem de um rio tal, dispondo somente de trinta e poucos mil
homens para travar combate co:n um exercito Uio numeroso, como o
dos peJ'sas; arrojal'-se ii. agua coreendo o risco de mOl'rel' afogado
para, á frente de alguns homens, ir depois bater-se corpo a corpo com
o inimigo, pode ser acto de temeraria bravura da pal·te de um ou de
alguns soldados, mas da parte de um chefe e rei, quo tão va tos
projectos nutria, segundo dizem alguns, será apenas a inconsciencia da
responsabilidade, ou um acto de verdadeira loucura. De cem batalhas
iniciadas, como esta, noventa e nove serão perdidas deante dos
preceitos e reg-ras militares, pensamos nos. Essa victoria, que tanto
exaltam os apologistas do conquistador macedonio, prova exuberantemente que o primeÍL'o Napoleão não tinha razão quando dizia que
« Alexandm calculava tudo com profundeza, executava com audacia e
dirigia com sabedoria. » Que se diga isto ele Annibal ou Cesar, muito
bem. De Alexandre, porém, só a audacia é incontestaval. Aos olho
dos homens, porém, o successo tudo j uslifica. O rei da Mlcedonia
triumphou. Inspirações do genio! Batido, seria pura e simplesmente
um insensato, que nem siquer percebia o que todos estavam vendo.
VI. - O procedimento ele Alexandre, depois da batallla, fo i
correcto: fez enterrar os mortos, rendendo-lhes magnificas honras
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funebres e sepultando-os com as suas armas e outros ornamentos
militares. isentando depois paes e filhos, para o futuro, de todo e
qualquer encargo publico. Visitou os hospitaes e ordenou que os feridos
fossem tratados com a maior solicitude, attenuando-Ihes os soifrimentos
com presentes, promessas e louvores. Esse procedimento captou-lhe a
dedicação dos soldados. A memoria. dos vinte e cinco cavalleiros mortos
nesse dia foi especialmente honrada: determinou que Lysipo fundisse
em bronze as estatuas de cada um deIles, as q'Iaes foram depois
collocadas em Die, cidade de Mac donia, e, mais tarde, transportadas
para Roma por Quinto Metello.
Esta circumstancia nos leva a preferir a versão de Aristobulo
sobre o numero de mortos nesse combate á outra qualquer. Si realmente tivessem perecido setenta. cavalleiros, não haveria explicação
deante da. liberalidade do vencedor, para que apenas vinte e cinco
merecessem essa honra.
Alexandre mandou tambem enterrar os principaes dentre os persas
e os gregos que contra elle combateram. Dos que foram aprisionados,
eUe os distribuiu pelos presidias e prisões de Macedonia, porque,
esquecidos de seus deveres civicos, tomaram contra a patria o partido
dos barbaros. Desta medida rigorosa foram todavia exce{!tuados os
thebanos, quer porque com a ruina de Thebas vissem-se nessa dura
necessidade para poderem viver, quer porque ainda pungisse a
Alexandre o procedimento cruel que tivera para com eIles, quando os
sitiou e levou-os de assalto.
Entra os despojos inimigos escolheu Alexandre trezentos escudos,
que remetteu para Athenas, adm de serem depositados no templo de
Minerva com a seguinte soberba inscripção: « Alexandre, filho de
Felippe, e todos os gregos, com excepção apenas dos lacedemonios,
conquistaram estes despojos sobre os barbaras da Asia.» A sua mãe
mandou de presente baixeIlas de ouro e prata, tapetes, mantos de
purpura e outros moveis tomados aos persas, reservando para si apenas
uma pequena quantidade deIles. O resto dos despojos foi distribuido
pela soldadesca.
A victoria de Adl'astéa melhorou consideravelmente as condições
de Alexandre e de seu exercito. Todas essas regiões, até a cidade de
Sardes, capital das proviu ias maritimas da Persia, submetteram-se ao
seu dominio, procurando todas captar as boas graças do vencedor pela
mais prompta obediencia.
VII. - Halicarnasso e Mileto fizeram excepção e tentaram
resistir: foram ambas tomadas de assalto. Alexandre vacillava si
devia marchar logo ao encontro de Dario, ou subjugar primeiramente
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todas as regiões maritimas. Dando preferencia ao segundo plano,
apressou-se em varrer todas as costas marítimas até a Phenicia e a
Cilicia. Em seguida submetteu os pesidios, que tinham ousado resistil'lhe, e conquistou a Pbygia: assenhoreou-se de Gordio, capital do
antigo Midas, onde enCOGtrou o f"IDOSO carro, cujo teiró, de filamentos
do entrecasco do sobreiro, segundo uns, ou da vinha, segundo outros,
era tão artistica e geítosamente ananjado, que ninguem jámais conseguira desatar-lue o nó. Era. tradição entre os barbaras, que a tinham
como certa, que o imperio do mundo caberia áquelle que conseguisse
desatar esse nó. Alexandre,já por amor à essa tradição, que desejava
ver realisada por si mesmo, já porque tudo quanto aos outros parecia
difficil, ou mesmo impossivel, o tentava, resolveu desatar o intrincado nó. Segundo Aristobulo, citado por Plutarcho, com a maior
facilidade o conseguiu; mas a versão geralmente aceita pela maior
parte dos escriptores é que, depois de inauditos e inuteis esforços,
Alexandre tirou da espada e cortou-o. Dahi a conhecida phrasecortar o nó gordio.

De Gordio partiu elle para a conquista de Paphlagonia e da
Cappadocia. Por este tempo falleceu Memnão, uuico dos generaes
persas que Alexandre considerava capaz de crear-l11e difficuldades do
lado do mar. A noticia dessa morte, que muito affiigiu Dario, levou
o rei vencedor a marchar com o e'Xercito para as províncias da
alta Asia.
V I I I . - Dario havia tido o sonho seguinte: sonhara que vira a
phalange m~tCadonia cercada de chammas e que Alexandre, trajando as
vestes de que elle usava, quando ainda astaltde de acho (secretario
privado), o servia, como um de seus officiaes, e que, tendo entrado no
templo de Bélo, desapparecera repentinamente. Chamados os magos,
encarregados da interpretação dos sonhos, declararam, talvez para
lisongear o rei, que esse sonho significava que elle triumpharia de
Alexandre por uma victoria estrondosa. Supersticioso, como todos os
asiaticos, li. confiança de Dario chegou ao auge, tanto mais quando elle
dispunha de um exercito tão numeroso que parecia impossivel fosse
batido pelas forças macedonias.
E te exercito, segundo Plutarcho, elevava-se a mais de seiscentos
mil homens. Quinto Cureio faz o computo das forças persas pela fórma
seguinte: a infantaria compunha-se de duzentos e cincoenta mil
homens, entre os quaes contavam-se cincoenta mil persas, cincoenta
mil medos, dez mil bracanianos, armados de achas de dous gumes e de
escudos leves em fórma de rodelas, quarenta mil armenios e outros
tantos derbicios, armados de chuças e forcados, cujas pontas haviam
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sido enuurecidas ao fogo, além de oitilnta mil homcns do ma.r Caspio,
dous mil de outras regiõ3s mais bellicoiias, e tl'in ta mil gregos, moços,
fortes e robustos, que aquelle monarcha mandara engajar. A cavallaria
constava de trinta mil persas, dez mil medos, dous mil harcanianos,
armados, como a infantaria destes, sete mil armenios, sete mil hircanianos, dous mil arbellenses, quatro mil indivitluos de procedencia
du vidosu e duzen tos cavalleiros do mar Caspio. Co.mo quer que seja,
verifica-se que a desproporção das forças era enorme entre Alexandre
e Dario, que, além do mais, tinha-s3 convencido de que só o medo de
medir-se com elle, em batalha campal, retinha o rei da Macedonia, na
Cappadocia. Essa demora, porém, na opinULo de alguns escriptores, era
devida á multidão de negocios e trabalhos que o atarefltvam, mas, na
opinião do muior numero, á uma grlwe enfermidade que accommettera
Alexandre, que, cançado e coberto de suor, tivera a impl'Udencia de
banhar-se nas aguas frigidissimas do rio Cydno. Essa enfermidade foi
tão grave, que os seus melhores metlicos chegaram a desesperar de
salvai-o, pelo que abstiverum-se de prescrever qualquer medicação
receiosos de serem, no caso de insuccesso, responsabilisados e punidos
pelos maceuonios. Felippe, de Arcania, porém, S3U primeiro medico,
não se acobardou, apezar do estado perigoso do rei. Confiando na
amisade qne elle consagrava-lhe, tentou sal vai-o, qualquer que fosse a
sorte que corresse. Nes3e empenhQ, propoz-Ihe tomasse um remedia
que reputava hel'oico no momento, assegurando-lhe a efficacia delle.
Nesta oceasião recebia, Alexandl'e uma carta de Parmenião que lhe
aconselhava a preca~er-se de Felippe, que, seduzido pelo rei da Persia
e peia promessa de desposar uma de suas filhas, havia-se eomprometlido
a dar a morte a Alexandre.
Este leu a carta e não mostrou-a a nioguem, guardando·a cuidadosamenie debaixo de seu travesseiro. Algum tempo depois, Felippe,
acompanhado de seus collegas, entrou no quarto do rei, trazendo-lhe o
remedio que prep.11'ãra. Alexandre com uma das mãos tomou :1 taça
em que estava o remedio e, levando-a aos labias, tomou-o de uma vez,
ao passo que com a outr(l, apresentou a Felippe a carta de Parmenião.
« Era, dil-o Plutarcho, um espectaculo uiguo de verdadeira admiração,
uma seena theatl'aI, ver ao mesmo tempo Felippe ler a carta que lhe
mostrara o rei, e este, de um trag-o, absorver o remedia, e uepois
olharem-se reciprocamente, mas de modo muito diITeren tI); o rei,
risonho e satisfeito, testemunhando ao seu medico a con3ança. que lhe
inspil'ava, e Felippe, indignado com a calumnia, ora. tomando os deuses
:por testemunhas de sua innocencia, e elevando as mãos aos céos, ora
atirando-se sobre o leito de AleXândre, supplic.lndo-lhe que confiasse

REI DA MACEDONIA E DA PERSIA -

O MAGNO

255-

em sua lealdade, que tivesse esperança e que se abandonasse aos seu::;
cuidados e nada temesst:.» A acção do medicamento foi extraordinaria.
O rei cahiu em um estado de prostração i ndescl'i pti vel, perdendoa fala, e a sensibilidade. Medicado, porém, convenientemente po~
Felippe, em pOuco tempo, recobrou as força3, entrou em franca convalescença e restabeleceu-se, apresentando-se então aos rnacedonios, que.
só se tranquillisaram depois de havel-o visto e contemplado.
IX.- Dario,:sahindo de sua capital, como dissemos, póz-se ~
frente de seu exercito á caça de Alexandre. O modo como marchava oexercilo persa é curioso: julgamos que o leitor folgará de conheceI-o.
Abriremos portanto um p:lrentheses, em a nOS3a na,rração, para descreveI-o, segundo colhemos em Quinto Curcio e Justino.
O exercito persD. não se movia antes de sal1ir o sol, costume, que'
datava da mais remota antiguidade. O signal de marcha era dadl).
pelas trombetas da tenda real, no alto da qual colloc:wa-se um quadro.
com moldura de crystal, em que se via a figura resplandecente do sol.
Eis a pragmatica da marcha: em primeiro logal" em gl'ande cerimonial, iam os altares de prata, em que se conduzia sempre accêso o fogo"
que os persas tinham em grande veneração, e que consideravam
sagrado e eterno: após os altares, marcha,va,m os magos, entoandocantic03 sagrados á moda do paiz, seguindo-se-Ihes tresentos e sessenta e cinco jovens, vestidos de purpura, representando o dias doanno: vinha, depois um carro consagrado a Jupi ter, puxado paI'
caval1os-?"USSOS pombo e seguido por um corsel maior do que todos os.
outros e que elles cha,mavam o cavallo do sol. Todos os palanfreneiros
trajavam aI vissimas vestes e traziam nas mãos businas de oir.:>. Dez.
outros cn.rros seguiam-se, todos elles forrados e preparados com estofos
de purpura, matisados de prata e oiro. Apoz estes, march lva a cavallarja, e em seguida os que os persas chamavam os - lmmortaes em numero de dez mil, excedendo todos elles em luxo e sumptuosidade.
o resto dos barbaras: aquelles traziam collares de ouro, saias bordadas.
do mesmo melaI e c,tpas de largas mangas, ornadas de pedraria:
guardltda certa distancia marchavam os que tinham o titulo deprimos do rei - em numero de mil e quinhentos, luxuosamente vestidos,
e ataviados, mais notaveis pelos trajes, do que pelas armas, e qu~
pareciam antes mulheres, do que soldados destinados aos combates.
Em seguida aos primos do ,"ei - marchavam os doripheros, a sim denominados porque conduziam o manto real, e logo após o rei, sobre um
carro elevadissimo, que se assemelhava a um throno; cada lado desta
carro era ornado com estatuas dos D~uses, todas de ouro, e prata, e.
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sobre o jugo, todo semeiado de pedras preciosas, elevavam-se duas
estatuas, da altura de um cavado, representando, uma Nino, e a outra
Belo: entre as duas estatuas havia uma aguia de ouro, sagrada, que
parecia prestes a tomar o VÔJ. Tudo isto porém, nada era á vis ta d<;l,
magnificencia do rei, que vestia uma tunica de seda purpurea, matisada
de branco, sobre a qual trazia um longo mantu, bordado a ouro, em que
se viam dous gaviões, tambem de ouro, que se lançavam um sobre o
outro as bicadas. O rei trazia, como as mulheres, um cinto de ouro,
do qual pendia uma cimitn.rea, cuja bainha, toda coberta de pedras
preciosas, delicadamente cravadas, parecia uma peça inteiriça. Sobre a
cabeça uma tlJiari1 azul, apertada por uma facha de purpura listrada
de branco, que era o symbolo da realeza, ou o diadema, que os persas
chamavam - cidaris . O cano real el'a acom panhado por dez mil
homens, armados de lallça, de hastes ornadas de prata e ele pontas
guarnecidas de ouro. Ladeavam o coche tio rei duzentos dos mais
proximos parentes ele Dario. Tres mil infantes guardavam a rectaguarda. Viam-se depois os enormes cavalias do rei em numero de
quatrocentos, puxados á dextra. A cem, ou cento e vinte passos de
distancia vinham em carros especiaes. Sysigambis, mãe de Dario, e a
rainha: todas as mulheres da cam desta a seguiam a cavallo. Quinze
antros carros, conhecidos pelo nome de - armamaxes - conduziam _os
filhos do rei com todo o pessoal encarregado da educação delles. Logo
após iam os eunuchos, lT.uito estimados no paiz, as concubinas do rei
em numero de tresentos e sessenta e cinco, todas ellas em equipagens
de rainhas, seiscentas bestas e tresentos camellos, conduzindo o dinheiro
real, escoltados por urna guarda de archeiros. Depois, seguiam as
mulheres dos parentes do rei e as de seus familiares, e uma multidão
de iudividuos da bagagem, todos elles em carros. Na cauda de toda
essa multidão marchàvam algum1s companhias, armadas á ligeira,
cada uma tlellas commandada por officiaes afim de impedirem que os
soldados se desviassem, 011 perdessem o caminho. Talvez essa immensa
comitiva houvesse figurado no calculo de Plutarcho para elevar o
numero do exercito persa a mais de seiscentos mil homens.
X.- Com a noticia da enfermidade de Alexandre, Dario dirigiu-se para o Euphrates sobre o qual ordenara se construissem muitas
pontes; apezar disto e da diligencia empregada, cinco dias foram
consummidos na passagem de tão pesado exercito. Entretanto, Alexandre, já restabelecido chegava a Solos, cidade que se havia declarado
por Dario, e a tomava de assalto, impondo aos seus habitantes o tributo de duzentos talentos e deixando neUa guarnição macedonia.
Quando enfermo, Alexandre havia feito votos á Minerva e a Esculapio
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-para obler o seu resln.belecimonto: cuidou pois tle cumpri l-os, celebrando jogos e espectaculo.3, que duraram alguns düs. Por esta
occasião recebeu de Halicarnasso noticia de haver sido derrotado um
grande numel'O de persls por gente sua e de terem-se submettido ao
:;leu poder os myndios, os caunios e outros povos. Terminado os jogos
desacampou e alravessa.ndo o Pyranio em uma ponte de barcas, foi ter
....1. cidade de MaIlos, acampando depoi proximo a Cast~bulo.
Parmenião, com alguma cavallaria, tinha avançado na frente com o
fim de reconhecer as sinuosidades das montanhas e os melhores caminhos
para chegar a Is-us. Depois de apossar-se dos desfiladeiros, onde
.<J.eixou gual'das, tomou conta da cidade, abandonaJa pelos habitante
e adeantando-se ainda, expelliu rias montanhas os qne alli se tinham
refugiado, ficando senhor de todo os pontos estrategicos. Desses
-commettimeutos veiu elle em pessoa dar con ta ao rei, que fez o exercito
marchar logo para Issus, onde reunio os officiaes para deliberarem sobre
o que mais convinha na occasião, i proseguir na marcha, ou e peral'
os recru tas, que deviam chegar da l\facedon ia em poucos dias.
Parmenião opinou que não via lognr mai-. proprio para uma
batalha do que este, porquanto as fvrças macedonia podia'11 fazer
face ás persas nos desfiladeiros e gargantas das montanhas, em que
tlcaria embaraçatla ti. multitlão enorme de inimigo', unico motivo que os
tornava. temi veis , accrescelltando Ijue POl' todos os modos convinha
evitar o combate nas plauicies, onde era possivel serem o macedonios
envolvidos pelos persas e succumbirem não pelo valor destes, mas pelo
cansaço, vi to como si os inimi~os ti \'essem meios de e tenderem-se e
êtlargarem as fileiras, dispunham do pe~soal necessal'io pal'a fornecerem
gente nova e descançada para a lucta. Prevaleceu í\ opioião de Pal'menião, as eotando-se que esperariam os inimigo nos de fi.ladeiros e
gargantas dos mofL'Os.
XI. - O persa Si5imés, envindo pelo governador do Egypto a.
Felippe, que o enchera de 110n 1'<1 S e lJeDeficio~, a ornpanhava Alexundre,
dJ cuja confiança gosava. Tal'IJlI.z<lno, logar-tonoot do Dario dil'iO'iulhe uma cal'ta aconselhando-lhe que praticas e um acto hel'oi o, (Ii"n
do :;leu merecimento, quv o recommonda se á gora titlão da pl1 tri e
estima do rei da Per ia. Ii: ta carla foi paraI' 6. mn. de AI." Udl' ,
que, depois de conhecer-lhe o tex to, fechou·[\. de n vo m um in 1
desconhecido, e fel-a chegar. Si imé-, o C)ultl r 'olv LI mo-tnl-It Cl
.tInlo de Felipp'l. Vendo-o pOI'ém, solJl'(~clll'L' gado tio olllilo' ll'l\1o.ll1 ~
e atareü\dis~imo com os pl'ep Lrativo~ d
u rI' , (uI i LI li SUl'\. I' • lu
.a espel'a de occasi5.o mais opportuna. r: la "impl s (~i1"uln-lllll'ti \ t \I
para Ijue Alexandre cf)meç 18"e a Sllilp il(u' tia I .tlilall tl '1 illi
\'uJ
17
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silencio attribu ia á intenções criminosas. Um certo dia foi o persa.
assassinado pelos soldados cretenses: todo o exercito affirmava que'
este attelltado fÓl'a praticado por ordem do rei.
Um numel'oso troço de gregos, enviados por Pharnabazo, sob a
direcção de Thymodes, tinha ja operado sua juncção com as forças de
Dario. Os chefes insistiam com o rei para que voltasse sobre os seus
passos, e reganhasse as espaçosas campinas da Mesopotamia ; ou que, ao
menos, sepl),rasse a immensa multidão, que o acompanhava, de modo que
não corresse o risco de ficar sem recursos em um só revez da fortuna.
Essas observações calavam no espirita de Dario; mas os grandes, que o
cercavam, demovel'am-n'o de acceitar tão prudentes ponclel'ações attribuindo-as a coval'dia e de~lealdade dos gl'egos, que, diziam elles, com a
divisão das forças, só tinham em mente servir, com os que flcassem, .i.
causa de Alexandre: finalmente aconselharam ao rei que cahisse sobre
elles com todo o exercito e os exterminasse legando assim a posteridade
um exemplo terrivel do modo, como elie punia a perfid!a dos seus.
Dario, porém, homem de instinctos generosos, repelHu semelhante
alvitre ponderando-lhes: «que jamais praticaria iniquidade tal, qual a
de matar homens, que estavam a soldo seu: que, uma vez manchado
de sangue desses bravos soldados, não haveria mais um só estrnngeiro,
que o quizesse servir o neUe confiasse: que nal1ajustifica,ria a morte,
siquer, de um só bomem pelo facto de ter dado um conselho menos·
prudente, ou impertinente: que si elle usasse de tamanha severidade,
.não encontraria mais quem ousasse aconselllal-o no futuro com receio
de sorte igual: finalmente, que elles mesmos se lembrassem, que fl'equentemente eram chamados ao conselho, onde cada um ex pendia
livremente sua opinião e que eJle jamais punha em duvida a lealdade
daquelIes, cujo parecer entretanto lhe parecia mau, ou inacceitavel ».
E rejeitando' o cruel alvitre, que lhe ofi'ereciam, mandou agradecer
aos gregos o interesse e o zelo, que mo travam pela sua causa, obser·
vando-lhes que: «voltar atraz seria entregar o reino aos inimigos:
que, em materia de guerra, a reputaç1i.o era tudo: que o mundo inteil'o
diria que elIe retirando, fugia deante de Alexandre: que, a vista da
estação adeantada, a guerra de recur os se tornava impossivel pela
deficieucia de viveres, em regiões assoladas e devastl),das, não só pelo
inimigo como por seus proprios habitantes, e, finalmente, que a separação da di visão das tropas oppunha-se as tradições puras e aos costumes
de seus an tecesSal' es») .
Não obstante a confiança que tinha na victoria, julgou prudente
mandar para Damasco, sob a guarda de pequena escolta, o dinheiro e,
quanto havia de mais precioso, antes de penetra.r na Cilicia.
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XII. - Em a mesma noite succedeu que chegasse Alexandre ao
desfiladeiro, pelo qual entra-se na Lyria, e Dario ao ponto chamadoPylas - Amanicas. 0i? persas, encontrando abandonada a cidade de
I~sus, que os macedonios tinham occupado, convenceram-se de qne estes
haviam fugido. Esta crença corroborou-a o encon tro em caminho de
alguns soldados, que, fel'idos, ou enfermos, não puderam acompanhar
o exercito macedonio em sua marcha accelerada. Esses infelizes foram
levados á presença de Dario, que por instigações dos magnates ordenou
que lhes cortassem uma das mãos e queimassem a outra: e depois os
conduzissem atl'avés de todo o acampamento, de modo a poderem
observar á vontade o numero de snas forças e os recursos de que dispunha, para de tudo informarem minuciosamente ao rei da Macedonia.
Desacampando depois, at!'avessou o Pinaro confiado em que todo o seu
trabalbo consistiria apenas em perseguu' os fugitivos.
Em pouco soube Alexandre pelos mutilados, que chegaram ao
acampamento macedonio, que Dario avançava á frente de suas t!'opas
com a maior diligencia . .Não f,lltou quem duvidasse da veracidade de
taer; informações; mas o rei julgou conveniente fazer seguir os seus
exploradores para o lado do mar afim de reconhecerem si era o proprio
Dario, ou algum de seus generaes, quem com uma parte do exercito se
dirigia para, elle. Ainda não tinham voltado os batedores, quando se
divisou ao longe, logo ao escurece!', grande clarão e tantos fogos,
que parecia incendio nos campos. O exercito persa pela quantidade de
suas bagagens e pela immensa comitiva, que o seguia, occupuva com
efl.'eito, quando acampava, um espaço extensissimo. Alexandre, que já
estava acampado, mostrou-se satisfeito, porque a batalha iu ferir-se em
um espaço acanbado, como desejava j mas nem por isto, deixava de
sentir-se preoccupado do resultado. A inconstancia da fortuna humana
occorria-Ibe incessan te ao pensamento.
Os soldados receberam ordem de descançar e de estarem armados e
promptos para marchar as tres horas da madrugada. A' essa hora as
cornetas deram o signal de partida. Em passo acceleralio seguiram para
occuparem as posiçõe~, que lhes foram designadas. Ao rompar do dia os.
batedores, de volta, informaram que Dario se achav:lo á distancia de
trinta estadias. Os paisanos fugiti vos confi!'maram a approximação dos
persas.
Dario não acreditava que os que elle perseguia, julgando-os
fugitivos, tivessem a audacia de atacaI-o. A noLicia de estarem
os macedonios proximos inquietou todo o exercito persa, que estava
prepararIa para marchar, e não para combater. Entre essa mulLidão
immensa de povos diversos, que mal se entendiam, começou a lavrar a
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confusão e a desordem, O monarcha persa immediatameute resolveu
tonur posse do alto da montanha; para alli destacou uma parle de suas
forças, contando clhir sobre o iaimigo pela frente e pela-rectaguarda
e arrojaI-o para o lado do mar, em que se apoiava a a.la direita dos
macedonios, de modo que por todos os lados se vissem cercados.
XIII.- No maio da confusão e desordem que reinavam eutre
os persas, nem as ordens de Dario foram cumpriJas. O seu exercito se
achou, pois, ua seguinte posição: II. ala direita, em que figurava a
C<'tvallaria, era commaudadet por Narbazauo, npoiado por vinte mil
archeiros e fundibularios; do mesmo lado estava Tl1ymodes á frente da
infeUlt1ria grega em numel'O de trinta mil. Estes podiam talvez fazer
face á phalange macadonia. Aristhomedes, Thessaliense, dirigia a ala
esquerJa, composta de vinte mil homens <la inf,mtariJ., tendo par-a
proteger-lhes a rectaguarda 03 outros povo:- menos bellico-os. Nesta
ala devia combat~r o rei em pessoa, cercado por tres mil homens escolhidos, que form:wam a guarda real, e sustentados flor um corpo de
quarenta mil infantes apoiados pela cavallaria d03 medos e dos byrca:nios. A cavallaria dos outros povos formava á direita e á esquerda. desta
força por e~quadrões destacados. Na. vanguarda de todo o exercito
-estavam postados seis mil fundibulal'ios. A mãe e a esposa de Dario,
,com os seus filhos e tola. a comitiva feminina, foram collocadas ne
centro. Nesse sitio acanhado e estreito, onde quer 'lue !louve um clUto,
ficou logo atapetado de g(nle de 1al fôrma qt1e I ma cas alas ia até a
base dt montanha e a outrcl. até o mar.
XIV.- Alexandre, por seu lado, collocou na vanguarda a pll lange, em qGe tinha maior confiança. A ala direita foi entregue a NL'Canor, filho de Parmenião, proximos ao qU:ll foram COllOCld03 Cena,
Perdiccas, Meleagl'o, Ptolomeu e Amyntas com as forças que dirigiam~
A ala C'squerd'l, em dil'ecçiio ao mar, era commandada por PLlrmemiã(;),
tendo sob suas ordens Cratéro. A cavallaria foi dislribuida pelas duas
alas: na primeira, os macedonlos e os thessalios ; D:1 segunda, os caval'leiros do Peloponezo. Fundi bularias e nrcheiros com a cavnllaria
ligeira dos cretenses e dos thracios foram postados n 1 frente da linha.
Aos que, segundo as ordens de Dario, occuparnm o cimo ua montanha,
QPPOZ o rei da Macedonia os agrianos chegll.dos ha pouco <la Grecia.
Pll.rmenião recebeu ordom de estenuer, quanto fosse possi vel pnra o
lado do mal', as forças de seu commludo, afim úe evitar' os rochedos d:J
que os barbaras se tinham apossado; estes, porém, nem ousaram fazer
fl'ente aos que contra elle3 vinham, nem carregar sobre a rectagnarda.
dos que já estavam adeante. Aterrados ~ó com a vista do;:; fundilJlllarios, disparam. A' vista disso, Alexandre, que receiava ser atacado
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do alto, ficou tranquillo sobre este ponto. Nos desliladeiros os maceuonios marchavam com dilTIcultla·le, porque a estreiteza dos lagares só
p;}rmitlia uma frente de trinta e dous homens; pouco a. pouco, p0rém,
as montanhas se alargara,m, de modo quo os batalhões puderam ser
alinhauos com a caval1aria ao lado.
Sem estarem ainda :lO alcance das seltas, soltaram os persas o seu
bl'ado de guerra, qlle foi respondiuo pelos macedonios. Ale:m.nJre, á
fren te dos seus, m1rchava a p:lSSO 'o!'dinario para qne os soldados não
se fatigassem. De qui1ndo em vez percorria as fileiras, ex llOrtando e
animanuo todos.
XV.- Apenas permittiu-o a distancia, carregaram os cavalleiros
persas sobre a ala OSrtUOl'u:J. dos macedonios, e quasi ao mesmo tempo
investiram con tra a dil'eit:t. Alexandre, deixando n&. montanha somente
dous esqu:J.dl'õe" atirou-se na refrega com o resto das forças, e dosta~
cando da batalha a cava lia ria. thessaliense, orLlenou ao seu commandante que, passando pela rectaguardu. da, infanteria, fosse reunir-se ás
furç,:J,s de Parmenião, a cuja.s ordens licada.
Envol vido de todos os lados pelos per 'as, Alexandre batia-se como
um leão; a multidão, porém, el'a tão compacta, que as armas de arremes.'>:> se [ornaram inuleis: o combate travoll-se á e-p:J.da, corpo a
corpo, e a mat:J.nça foi enorme. D:J.rio sobre o seu C.1l'ro elevado era.
facilmente conhecido. Alexandre fazia esff)I'ços para appl'oximar-s~
delle no proposito ue matai-o por suas proprias mãos. Oxatbases,
irmão de D~rio, percebendo as intenções do macedonio, tomou-lhe n,
frente com os cavalleiros de seu commando, batendo-se galhardamente.
Os macedonios, reunidos a Alexandre e animados por sua. presença,
rompeL'am esses cav::dleiros e os trucidaram sem compaixão. Em peucos
minutos cessou o combate, tal füi a mortandade.
Em lorno de Dario, o mesmo espectaculo! Era tamanho o montão
de cadavares que cercavam o seu carro, que os cavallos não podendo
mais mover-se, começal'am a empinar, sacunuindo·o com tanta violencia que elle, receioso de cahir vi vo em podei' do inimigo, desfez-se das
insignias reaes, saltou abiÜxo com grande dillculdade e fugiu montado
em um cavallo que coo tllmava trazer sempre :1 dextra. A fug, do rei
serviu de exemplo. Os persas, largando as armas, di pararam como
loucos, indo de encontro t'I. cavallaria de Pal'menião, qno continuou a
matança dos fugitivos, uepoi" de ter igualmente destroçado a cavallaria.
persa, que, ao princi pio, carregara sobre elles com vantagem. Alexandre, levemente feL'ido em uma rias coxas, á frente de mil cavalleiros, perseguia e matava a multidão de inimigos, que fugia apavorada, como timidas o,elhas deante de sussuaranas esfomeadas. Só os
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.gregos se retiraram em boa orJem. Os persas, nesta batalha, tiveram
cem mil inflwtes e dez mil cavalleiros mortos, ao passo que Alexandre
só perdeu cento e cincoenta cavalleiros, trezentos infantes, ficando
'quinhentos e quatro feridos!
Eis ahi a segundf1. grande batalha do conquistador macedonio! O
menor dos combates ele Anl1ibal ou de Cesar custou a estes dous
generaes muito mais trabalho e esforços.
XVI.- C,wsado de perseguir e matar persas, approximando-se
a Doute e reconhecendo que ser-Ihe-hia. impossivel aprisionar Dario,
voltou Alexandre, com os companheiros que o s guiam, ao campo
da batalha, que os seus continuavam a saquear. Não obstante a
precaução que tomou Dario de enviar para Damasco o que elle tinha
de mais precioso, a riqueza dos despojos era immensa. A tenda do rei
vencido com os officiaes de sua casa e de seu serviço, ricamente vestidos,
foi respeitada, e os moveis e vasos todos de ouro e pra.ta, que contioha,
<1estinados ao rei vencedor. Chegando este, depois de despir-se da
armadum, uisse aos officiaes que o convidavam a banhar-se: «Vamos
lá, lavemos no banho de Dario o suo l' da batalha.» «No banho de
Dario, não (replicou-lhe um dos cortezãos); no banho de Alexandre,
porque os bens dos vencidos pertencem ao vencedor e devem tomar o
seu nome».
Penetrando na tenda, Alexandre admirou a sua altura e extensão,
os leitos soberbos, as mesas sumptuosas, as bacias, jarras, banheiras,
caixas de perfumes e essencias, tudo de ouro massiço e da maior perfeição artistica, e respirando os aromas de que toda ella estava. impregnada, voltou-se para os de seu sequito, exclamando: «Eis aqui o que
se chama ser rei! » Estas palavras de Alexandre teem sido interpretadas pela maioria dos autores, com os quaes aliás estamos de accordo,
como significando o extasa que a Alexandre, acostumado á pobreza
macedonia, experimentou á vista da magnificencia persa. Nos parece
aiuda razoavel essa interpretação deante do proceder posterior do
filho de Felippe, que sempre apreciou eosa ostentação de luxo e riqueza:
é provavel que naquelle momento pensasse eUe que sem aquellas
exterioridades o poder e a dignidade da realeza pouco valeriam j entretanto, M. Mosés Dusoul as in terpreta de modo difl'erente, affirmando
que a exclamação de Alexandre só ex premia compaixão por aquelles
que não compl'ehendiam a magestade real sem esse apparato vão e
ridiculo. Esta opinião só poderá ser acceita si so admittir que dentro
em muito pouco tempo o filho de Felippe renegou as suas convicções.
Depois do banho, qu:tndo ia assentar-se á mesa, ouviu-se tamanbo
alarido, que a muitos parecia um motim. O rei mandou logo inquirir
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·do que se passava, e foi informado de que a mãe, a mulher e os filhos
de Dario, os quaes tinham sido aprisionados com toda a sua comitiva, ao
verem seu carro o seu arco, e o seu manto real nas mãos dos soldados,
crentes de que eUe tinha sido morto na batalha, soltavam gritos
lamenta:veis, rasgando os vestidos e ferindo-se nos seios á moda do
paiz. Alexandre, com movido por tamanho infortunio, mandou immediatamente Leonato a_" g-urar àquellas desditosas que Dario conseguira
escapar pela fuga, e gal.ll.l1tir-lhes que nada tinham que temer. Leonato,
acompanhado de alguns soldados approximou-se da tõnda, em que se
achavam as mulheres. Os guardas, que estavam á entrada, ao avistaI-os, julgaram chegada a uI tima hora das princezas e correram para
dentro bradando que vinham soldados macedonios para matai-as. Em
transe tão amargurado, conservaram-se eUas em silencio, esperando
resignadas a sua mesquiuha sorte.
XVII. - Tendo esperado em vão algum tempo que alguem
apparecesse para conduzil-o á presença das prisioneiras e venuo que
ninguem se approximava, Leonato deixou os soldados à entrada e
penetrou na tenda sosinho. A presença do mensageiro causou-lhes tão
-grande terror que eUas atiraram-se a seus pés lavadas em lagrimas,
supplicando-Ihe que, antes dá fazeI-as morrer, lhes permittisse ao menos
sepultar o cadaver de Dario segundo os ritos de seu paiz. Leouato com
brandura fel-as levantarem-se, e tratando-a~ respeitosamente, declarou-lhes que, por ordem de Alexandre, vinha assegurar-lhes que Dario
estava são e salvo; outrosim, que nada receiassem, porque seriam
tratadas pelos macedonios, como rainhas, que eram, sem que naua lhes
faltasse da magnificencia, a que estavam habituadas. Esse nobre procedimento do vencedor, si não as tranquillisou de todo, penhorou-as
todavia.
No dia seguinte Alexandre enterrou todos os seus mortos, e
ordenou que fossem tambem sepultados, com todas as honras funebres,
os principaes dos persas, que pereceram na batalha, permiltindo que
as princezas enterrassem tambem quantos lhes approuvessem j mas,
ellas, vendo que os macedonios incinera.vam os cadaveres, com a
maior simplicidaue, limitaram-se a mandar sepultar somente os que,
de perto, as tocavam, e sem as pompas funebres, usadas entre os
-persas, em occasiões taes.
Depois di to, Alexandre mandou prevenil-as de que iria, pessoalmente, comprimental-as.
Deixando, à porta da tenda, o seu sequito, entl'ou, acompanhado
apenas de Hephestião, seu amigo intimo, quasi que da mesma idade;
mas de estatura mais elevada, de aspecto mais imponente e que trajava
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com mais luxr, de modo que as princezas fiz3ram-lhe uma profunda
reverencia, segundo o costume persa, julgando ser eUe o rei. Observou-lhes -porém um dos eunuchos que era o outro; ysigamlJis, mãe
de Dario, prostou-se a seus pês e pediu-lhe desculpa da falta, que
commettera, attendendo a que eUa jamais o havia vi to. Alexandre
tomou-lhe respeHos:1mente as mãos, fel-1- docemente erguer-se, e disse·
lhe, com a maior bmndura: « Não, minha mãe, não vos enganastes,
porque este é tambem Alexandre.»
Procedimento, igualmente correcto, teve elle para com a minha,
esposa de Dari.o, a qual, no dizer de todos, era a mulher mais formosa
da Persia, as iro como com as princezas, filhas de Dario, todas eUas de
peregrina belleza: Todas foram sempre tratadas com a maior ven~
ração não lhes faltando nenhum dos commodos, a que estavam
habituadas. Alexandre m:1nteve até todo o pessoal ao serviço dellas.
Profundamente penhoradn.s por esse proceder, 8ysigambis, em nome de
todas, agradeceu a Alexandre a sua generosidade e apresentou-lhe o
filho de Dario, que o joven soberano tomou nos braços, contemplando,
com prazer, a formosa criança, que, sem se atemorisar com um
semblante desconhecido, passou-lhe os bracinhos em torno <lo pescoço,
correspondendo, alegre e risonha, aos afagos, que recebia. Alexandre,
nesse momento voltantlo-se para Hepbeslião, disse-lhe: « Quanto
estimaria que Dario tivesse alguma cousa da indole de seu filho! ».
XVIII.- Terminada a vi ita, ordenou que se consagrassem,
sobre a margem do Pynaro, tres altares, um a J upiter, ou tI'O a Hercules
e o terceiro ii. Minerva. Depois disto dirigiu-se para a 8yria, tendo
feito seguir adiante Parmenicão com o!'dem de ir a Damasco, onde se
achavam as maiores riquezas e o thesouro de Dario.
Durante a sua marcha, os esploradores aprisionaram um médo,
que, conduzido a sua presença, declarou-lhe ser portador de uma carta
do governador de Damasco para Alexandre; accre centando que elie
não duvidava que o governador deixasse de entregar a Parmenião a
cidade e as riquezas, que ella continha. Diante desta. declaração, o general não hesitou em abrir a carta dirigida ao rei, na qual com e:lieito
o governador de Damasco pedia-lhe que lhe enviasse, cOJU a possivel
brevidade, um dos SbUS generaes com u,lgumas tropas.
Parmenião fez voltar o emissario, acompanhado de alguns guardas i
mas, o médo iIludiu-Ihes a vigilancia, e conseguiu chegar a Damasco,
ao romper do dia.
Essa circumstancia contrariou o capitão macedonio, que nem por
isto deixou de prosegnir em sua marcha. Ao quatro dia achou-se á.
vista da cidade.
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o governador, faz3ndo constar aos habitantes da cidade, que impossivel ser-Iha-bia garuntil-os em uma pr, ça, t:io desprovida de meios
de defesa, mandou carregar os thesOUl'OS do rei, que os persas denominavam - Ga:;a, e tudo quanto bavia de mais precioso, e sahiu fingindo
que seu intento era salvar eSStts immensas riqueza, mas, com o proposito deliberado de entregai-as aos maeedouios.
Com elIe sahiram igualmente milhares de homens e mulheres, que
inspiravam compaixão a toei o o lUundo, menos ao traidor, em cuja
lealdade coufiaram.
E~se mi,;eravel, quo cogitava em tirar o maior pp.rtido do sua
perfidia, estava disposto a entregar aos inimigos uma presa, que teria
para elIes muito maior valor, do que tOllas a riquezas, ele que era
depositaria: emm as mulh res e tilhos dos satl'a pas e grandes da
Persia, conjunctamente com os embaixadores das cidades greo-a 1 que
Dario fizera recolher a Damasco, no intuito ele g-aranlil-os contra qualquer eventualidade, pois considel'ava essa cidade como um dos pontos
mais seguros e mais defensaveis do seu reino.
Parmenião, ao avistar essa immensa multidão, cujas intenções
ignorava, formou em linha de combate a forças sob seu com mando
e ordenou que, em passo accelerado, carregassem sobre o inimigo.
X I:X.- Os persas chamavam Gan:;abas os carregadores de
profissão.
Estes marchavam nafrellte, escoltados por soldados. Os primeiros,
percebendo o movimento dos macedonios, atiraram ao chão os volumes
que traziam, e fugiram espavoridos: com elles di pararam igualmente
os s'egundos. O pl'oprio governador, talvez para melhor encobrir a SUO"
vil traição, fingia-se aterrado, o que levou ao cumulo a confu ão e a
desordem.
A granue somma de dinheiro, destinada ao pao-amento do soldo
do innumeravel exercito de Dario, as umptuosas equipagens, dos
magnates e grandes damas persas, baixellas de ouro, freios e redeus
do mesmo metal, tenuas, amadas com magnificellcia verdlldeiramen te
real, todas cont ndo objectos de ioestimavel valor, tudo, tudo foi
abandonatlo, e ficou cspaJharto pelos campo,
entregue à avidez da
soldadesca, e ao saque o mais r pllgnante.
Parmonião, afinal, alcançou aquelles, que primeiro tinham fuo-ido
e aprisionou-os todos. Havia, entre elles, grande quantid.ade de mulheres
e crianças: entee aquelJas, tres jovens princezas, filhas de lcohus, oantecessor de Dario, a viuva do mesmo lcchus, uma sobrinha de Dflrio,
filha de Oxathres, S<1U irmão, fi, mui hor de Artaba o, o major senhor da
Persia, e seu filho Illionêo, a mulher e u neto de Pbaroabnzo, almirante
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persa, tres filhos de Mentor, o filho e a vluva de Memnon, o capitão
grego, de que acima falamos. Aristogiton, Dropido e Iphicrates, athe.nienses dos mais qualificados, e que tinham abraçado o partido dos
persas contra Alexandre foram tambem aprisionados, assim como os
lacedemonios Paresippo, Onomastorides, Monimo e Callierathidas, que
igualmente gosavam da maior consideração em seu paiz. Do que escapou
da rapacidade da soldadesca apurou-se ainda o seguinte: em prata e
ouro cunbarlo dous mil e seiscentos talentos; em obras, cerca de quinhentos. Ficaram prisioneiros triuta mil individuos e foram appre'bendidos sete mil animaes de carga. O perfido governador não gosou
porém do fructo de sua perô.dia. Um persa, dos poucos ainda devotados á causa de seu rei, conseguiu degolal-o, e, escapando-se do meio
da multidão, levou-lhe a cabeça a Dario. Esta prova de dedicação
.pessoal e de valor patriotico alliviou-lbe de alguma fórma os pezares,
pois reconbeceu que ainda havia corações, qLle lhe consagravam
a.ffeição.
XX.- Alexandre, depois de recommendar a Parroenião que
guardasse cuidadosamente os prisioneiros e as riquezas por 131113 arrecadadas em Damasco, nomeou-o governador da Baixa-Syria, que os
persas denominam - Celé - (EI-Bokah.)
A obediencia, quejurou e prestou-lhe Stratas, rei da ilha de Arada
reduziu a Syria toda à sua domiuação. Certo desta vantagem, dirigiu-se
Alexandre para Marathon. Nessa cidade recebeu uma carta de Dario, o
qual em sua fuga precipitada e acompanhado apenas de alguns cavalleiros, só parou em Onchas, onde foi recebido por quatro mil gregos, á
cuja frente seguiu para o Euphrates. Os termos arrogantes dessa carta
irritaram o caracter impressionavel do principe, que não poude tolerar
que Dario se intitulasse rei e não lbe desse o mesmo tratamento. O
rei da Persia em vez de pedir, intimava-o a entregar-lhe sua mãe,
mulher e filhos, promettendo-lhe mais riquezas, que a Macedonia em peso
não possuia : accrescelltandos, que o dominio dos territorios seria resolvido pelas armas; aconselhava-lhe mais que se contentasse com o reino,
-que havia herdado de seus an tepass:l.dos, e não cogitasse de conquistar
paizes alheios, si ainda era susceptível de ouvir a voz da rasão e da
,prudencia.
A resposta. de Alexandre foi dura: damol-a como a encontramos
-em Quinto Curcio :
« O rei Alexandre a Dario. Aquelle, cujo nome tomaste, fez aos gregos, limithrophes do Hellesponto e da J onia, colonos nossos, toda a sorte
de males. Depois, atrav-essou ainda. os mares, e, com o seu innumeravel
-exercito, penetrou na Grecia e na Mecedonia, levan lo tudo a ferro e
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f0S'0' Após e11e, Xerxes, á frente de uma multidão immensa de
barbaras, veiu tambem no intuito de nos ex terminar; mas, sendo
desbaratado, em uma batal1Ja naval, deixou Iardonio, na Grec:a, com
ordem expressa de tomar, de a salto, as no sas cidades, e saquear
nossos campos. Quem ignora que meu pae foi morto por aque11es
mesmos, que 03 vossos corromperam com grandes promessas de
dinheiro? 'Ó3 outros, persas, emprohendeis guerras impias e iniquas,
e, não contentes com isto, co:n as armas na mão para o comuate,
assalariais, e pondes, a preço a cabeça de vossos inimigos, como, ainda
ba pouco, tu mesmo fizeste, pois que prometteste mil talentC's a quem
rlle tirasse a vicia, não obstan te te achares á frante de tão poderoso
exercito. Não sou eu quem te faz a guerra: eu me defendo apenas.
Assim os cleu3es, que se pronunciam sempre pela causa do direito e da
justiça, teem favorecido min1Jas armas, por meio das quaes uma
grande parte da Asia acha-se sob o meu imperio : eu mesmo te venci
em batalba campal. Não l1evia, pois, fazer-to a menor conces ão:
todavia si te dirigires a mim, como supplicante, não farei duvida
em restituir-te mãe, mulher e filhos, sem resgate algum. Quero
m03trar-te que não sei sómente vencer, mas que sei ainda ser
generoso com os vencidos. Si tens receio de entregar-te ás minhas
mãos, gara.nto-te, sob min!la pa.lavra. de bonra, que esse receio é
infundado e que podes Vil' tr,tnquillo. E, finalmente, ordeno-te que
quando me escre~eres, não esqueças que sou rei e teu rei ,»
Esta resposta foi levada por T!lersippo.
XXI.-De Marathou seguiu Alexandre para Phenicia, recebendo
a submissão da cid:tde de Biulos.
Stratão, rei de Sidon, boje (Saida), patidario de Dario, foi deposto
pelos habitantes, que se declararam alexandristas, A' vista disto,
Alexandre tomou conta dEs3e terrilorios, e enc.:'l.rregou Hephestião
de lhe indicar quem devia substituir Stratão. O favorito e amigo
intimo do conquistador macedonio, linha sido bospe ado por dous
jovens sidoneos dos mais qualificados e distinctos, entre os seus:
penhorado pvlos obsequias recebidos, oITereceu-Ihes o poder, que
ambos recusaram resolutamente, allegando qua as leis de seu paiz
não permiltiam que cingisse a corôa sinã.o quem fosse de sangue
real. Hephestião, admirado de tan to desinteresse e abnegaç.'to,
pediu-lh~s que, ao menos, lbe iULlicassem alguem, nessas condições, que,
em sua opinião, fosse digno do poder, Os moços, que já tinham
observado as intrigas, que surgiam por amor do lagar, e o servilismo,
com que os pretendentes cortejavam os favoritos J~ Alexandre afim
de obtel-o, disseram a Hephestião que elles só conheciam digno de
M
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succeder a Slratão Abda'!onymo, que pc::rtencia a fami lia real, aindn,o
que em gráo afr,\stado, e fosse de um ramo lateral; mas que este,
tão pobre era. que recorria par:1 viver ao tl'abalho de jal'dineiro, em
um dos subul'bi03 da cidade. fIephestião pauiu-lhes que o fossem
procurar, e que, por odem de Alexandre, o revestissem das insignias
reaes e o acclam'lss3m rei.
Abdalonymo, inditl'erente, em sua miseria, aos movimentos politicas, que se desdobravam em torno de si, esta Vil. en tregue ao seu
trabalho manu::d, quando os dous irmãos, segundo as ordens recebidas,
foram procuraI-o, obrigando-o a trajar as vestes reaes e acclamando-o
rei! Tudo lhe parecia um sonho, e foi preciso que os dous sidonios invocassem a sua honra, lealdade, patriotismo e o interesse do Estado para
que eUe consentisse em S3r levado ao palacio, em trajos e equipagens
reaes. Os ricos da tena, fl'eq uentemen te procuravam rebaixar o
merecimento dó novo rei, fallando em sua pobreza e obscuridade
passada. Alexandre fel-o vir á sua presença, e deante de todos os seus
cortezãos, depoi~ d} tel-o attent:.lI11el1te observado, disse-lhe: «tua
physionomia reveln, sem duvida, o logar de que foste tir~do; mas,
dize-me, com verdade e franqueza, como supporlaste a tua. miseria
passada 1 »
« Nrio cesso ele supplical' aos deuses (respondeu-lhe Abdalol1ymo)
que me ajude n. supportar a. minha grandeza actual tão bem como
supportei a minba miseria passa.da: meus braços e o meu trabalho
forneciam-me os meios de subsistencia, e comquan to nada possuisse,
nada todavia desejava.» Alexaudre, filzendo o mais elevado conceito
do homem, que lhe ci""va tal resposta, doou-lhe tados os moveis de
8tratão, uma parte dos despojos persas ajuntando ainda aos seus
Estados uma provincia visinba.
XXII.-Por este tem]'", Amynthas, que abC'lluonara Alexandra
por Dario, abandonou, por sua vez, este, e á frente de quatro mil gregos
singrou para Chypl'e. Sem cogitar dos meios e só mira mIo o interesse
proprio, tentou conqnist:l.r o Egypto, cujo govel'nador Sabaçés,
perecera na batalha l'Is~us, e cuja guarnição era fraca, pelo numero
o detestada pelos habitantes. Com tu gente de seu commando, avida.
de despojos, entrou no podo de Polusio, e dizen o-se en viado de
Dario, apos~ou-se da cidade, dirigindo-se depois com todas as súas
tropas para Memphis. Com a noticia de sua chegada os egypcios
declaram-se por elle. 03 persas nem por isto perderam a esperança
de conSernr.3JTI o domini') do Egypto j mas foram derrotados por
Amyntllas, que sitiou a cidrtde. Os vencedores, porém, como si nada
mais tivessem que temer, viviam na maior desordem. Contando com

REI DA MACED8NIA E DA PERSIA -

O MAGNO

260

taes ele:ne:llos de frJ.qu3Z1, ~L1rJ.cás, chefe dos persa", tentou a
desforra. Um dia, qu:mdo mais descuidados lhe pareceram os gregos,
-eahiu de improviso sobre elles, e esmagou-o" em massa, de modo
que nem aproprio Amynthas esca,pou do morticinio.
Os satrn.pas e chefes persas, que tinham sobrevi vida á matança
d'Issus, reunindo as forçqs e recursos, que lhes restavam e fazendo
novas levas na Paphlagonia e na Cappadocia, empenh!1ram-se na
reconquista da Syria, governada por Antigono, lagar-tenente de
Alexandre. Antigono não hesitou ante essaf: forças, que lhe inspiravam
~ómente desprez1: paz-se em campo, e, em tres combates successivos,
as desbaratou.
Ao mesmo tempo a esquadra macedonia que vinha da Grecia,
encontrando em caminho Aristomenes, enviado paI' Dario para
retomar as costas do Hellesponto, bateu-o, e metteu a pique os navios
de seu commando . Pharnabazo, almiran te pers1., paI' seu lado, depois
de ter lançado oneroso teibuto sobee os milesianos, e se apo sado de
O1lio, singrou, com as cem velas de sua esquadra, para as ilhas de
Andros e de Syphne, das quaes exigiu iguaes tributos, deixando em
ambas guarnições persas.
A Syria e a Phenicia, com excepção da cidade de Tyro, tinham-se
submettido ao dominio macedonio. Alexandl'e acampara com o seu
exercito, proximo a esta cidade, em um lagar separado della apenas
por um braço de mar.
Os principaes dentre os tyrios entenderam qu~, em virtude da
importancia da cidade e dos !'ecursos e riquezas de q ue dispunham,
deviam ser considerados por Alexandre, antes como alliados, do que
como subditos, e pois enviaram-ll1e emissarios, que, além de uma
coroa de ouro, oliel'eceram-lhes viveres, em abullLlancia pina o seu
exercito. O rei determi nau que recebidos fossem os prasentes, como
vindos de amigos, e, tratando cortezmen le os e'11issarios, declarou-lhes
que tinha necessidade de fazer um sacrHicio a Hercules, deus, que
os tyrios reverencia.vam mai- que todos, e que pai, cumpI'ia-lhes
obedecer ii. ordem do oraculo, até porque os reis da Macedonia descendiam de Hercules.
XXIII.- Os emis al,jos, por seu lado, com igual cortezia, ponderaram-lhe os inconvenientes que resultaritlm para os habitantes de
Tyro da entrada das f\.lrças macedonias em seus muros, e declararam
que elle podia satisfazer os seu;; desejos fazendo o sacrificio no templo
consagrado a Hercules em Palytiro, fora da cidade. Alexandre, acostumado a ser servilmente obedecido llelos cortezãos, que viviam em
roda de s_u throno, irritou-se, c esquecido das lkções de Felippe e Aris-
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toteles, disse-lhes com arrogancia: « Julgais por ventura que por
habitardes uma ilha, podeis menosprezar um exercito de terra ~ Eu
fal'-vos-hei sentir que estais em terra Ilrme,e, quer queil'aes, quer não,
entrarei na cidade}) uespedindo-os incontinente.
De volta com esta resposta entenderam alguns que, na incerteza de
uma lucta talvez desigual, convinha abrir as portas da cidade aos
macedonios, que já se adIavam na posse de toda a Syria e da Phenicia.
Outros, porém, confiados nos reCUl'S03 da praça, opinaram que eramister
suslentar a todo o traose o assedio. Este conselho ficou vencedor,
attenta a difficuluade que encontrariam os sitiantes, em levar de assalto
a cidade. Os embaixadores de Carthago, que alli se achavam, concorreram muito para semelhante deliberaç110, garantindo aos tYl'ios promptos
soccorros, pois que os carthagiuezes, senhores dos mares, occupavam
todas as cos tas.
Alexandre, reflectindo melhor, e considerando que a sua esquadra
estava longe e que pois empenhar-se em um longo e demorado sitioera prejudicaL' os seus planos e interesses, mandou por sua vez aos
tyrios proposti1S de paz. P'erid03 em seu orgulho e violanuo o direito
das gentes, estes n110 só mataram os emissari03, como ainda, do aI to das
muralhas, arremessaram aos macedonios as ca,beças das victimas ds seu
furor.
Indignado por tn.l ultraja, o rei sitiou logo a cidade. Prolongandose o assedio aJém da espectativn. geral e não querendo Alexandre
perder o tempo deao te desta praça, confiou n. Parmeniií.o e Cratera a
continuação delle, e seguiu depois para a Arabia á frenle de forças
pouco numerosas e ligeiramente armadas.
Em sua ausencia, os tyrios, por seu la o, e por outro, um grande
temporal destruiram tolas as obras empreheDlliuas pelos sitiantes para
o assalto. Na sua volti1 da Arabia, Alexandre, encontrando tudo em
peior estado do que deixara, resol veu dirigir pessoalmen te o assedio e
apertal-o com vigor. Tres dos navios que hn.vü.m sido postados ti, maior
distancia para impedirem a entrada do porto, foram mettidos a pique e
por sua ordem todo o exercito macedonio se approximou das mUl'alhas,
que começaram a ser abaladas pela machinas de guerra e especialmen te pelos arietes.
Os sitiados trataram de construir uma segunda muralllêl, que os
l1brig::lsse, á medida qne a primeir,. ia sendo destruitla: atacados porém,
por teLTa e mar, viram-se reduzidos á ultima extremidade.
Nesse interim, chegaram a Tyro trinta embaixadores carthaginezes. A presença delles animou momentaneamente os sitiados. Em
vez porém dos soccorros que esperavam, os carthaginezes mandaram
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excnsar-se d) não cumprirem o promettimenlo feito por andarem muito
embaraçados em defenderem-se dos inimigos, que os atacavam a ponto·
de jil. não combaterem pelo imperio dos mares mas sim pela sal vação
propria. De facto, os syracusanos devastavam a Afdca com um
poderoso exercito e tinham até acampado juuto as muralhas de·
Carthago.
Ainda que desilludidos de taes auxilias, não perderam os tyrios 30
coragem: fizeram transportaI' para. Carthago, como asylo seguro, as
principaes famílias, julgando qne, aest'arte, supporlariam muis cOl'ajosamente todas as eventualidades do sitio.
Todos os meios e estrutl1gemas capazes de fazer mal aos macedoni03, foram postos em pratica e muis -.le uma vez eues foram repellidos.
com grande vantagem.
XXIV. - Alexandre, jà impaciente e canç do de tantas delongas, cogitava de levantar o cerco e p.u'tir pam o Egyptoj mas sentia-sehumilhado em sua vaidade de conquistador victorioso e feliz deante da
resistencia tenaz dos sitiados. Parecia-lhe que manchada ficaria sua..
reputação militar, si abandonasse TFo sem submettel-a ao seu dominio; assim resolveu fazer um ultimo esforço com maior numero de
navios, que carregou de tropas.
1: esta occasião appareceu, nas aguas, uma baleia enorme, que foi
perfeitamente vista pelos sitiantes e siliados. Cada um dos Jados interpretou o facto, como augurio favoravel. Os macedonios diziam que
o monstruoso cetaceo linha sido en viado pelos deuses para mostrar-lhes
o caminho que deviam seguil'. Os tyrios ailll'mavam que Neptuno,
indignado pelo at.tentado practicado contra a sua cidade predilect,),
enviava-lhes o monstro marinho, como mensageiro de sua colera e vingança, e que em breve os macedonios seriam esmagados. Tamanha
confiança e fé tiveram eHes no presagio que se puzeram a comer, beber
e cantar durante toda a noite, e ao romper d'alvn, embarC<'tram-se em.
navios enfeitados de [lares e grinaldas, cel'tos da victoria.
Postadas no outro lado as forças dai! macedonios, ficaram na. entrada do porto trin ta barcos menores, dous dos quaes foram tomaúos pelos
tyrios. Este feito encheu as outras de terror. Ouvindo os brados dos
seus, Alexandre voltou logo ao ponlo, de onde partia a vozeria.
A galera real, de cinco orclens de remos, por ser a mais voloz chegou
primeiro. Os tyrios, ao avistaI-a destacaram dous de seus maiores navios
para abordal-n. A galera real, que vogava para um deJlcs, foi apanhada
pelo esporão do navio inimigo, e soITreu avarias; mas nem por ist()deixou de abordai-o. Neste momento cahiu-lhe o outro sobre o bordo
opposto, e corria eUa perigo, quanda uma galera macedonia, de tres.
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ordens de remos, accummetteu-o com tanto impeto, que o piloto tyrio,
que se achava a popa, foi rreci(Jitado ao mar. l\1uitos outros navios
macedonios appareceram ainda, de modo flue os tyrios só com grande
ditliculdade conseguiram livrar o navio abordado pela galera real, retirando a esquadra em direcção á, cidade. Alexandre perseguiu-os
sem tOJavia poder penetrar no porto; mas melteu a pique muitos
barcos.
Depois desta refrega, concedeu dons dias de descanço aos soldados,
e no tel'ceiro ordenou o assalto geral paI' mar e por terra, atacando pur
todos os lados os tyl'ios espantados. Neste assalto eXjlôz-se aos maiores
perigos. Reconhecido pelas insignias reaes e pelo brillJan tismo das
armas, foi alvo, na torre a que subira, ele todas as settas inimigas. AlIi,
ora a lançadas, ora com a espada, ora com o e cudo, matou e deeribou
muitos dos qu~ ousaram tomal'-lhe a freote: é que da torl'e, de onde
combatia, tocava a mUl'alha da cidade.
XXV. - Os pl'incipaes pontos de defclsa dos sitiados estavam
destruidos: a esquadra macedonia forçara o porto: alguns soldados eram
senhores dos postos abandonados pelos tyrios, que, batidos de todos os
lados, cederam ao impet'io d'.l,S circumstancias. Refug-iaram-se uns nos
templos, outros, entl'ando em casa, preveniram pelo suicidio a sorte,
que os aguardava: não poucos enfrentaram cum os macedonios dispostosa venderem caro as vidas. O maior numero, dasjaneIlas e dos tectos
das casas, lançava sobre os assaltantes, todos os projec:tis, que achavam á mão.
Alexandre ordenou, que, á excepção dos refugiados nos templos,
não se désse qual'tel a ninguem, e que se lançasse fogo á cidade. Ao
som das tl'ombetas, foram essas ordens annunciadas; mas não houve
um só tYl'io, que quize'se apl'oveitar-se da excepção. Os templos se
encheram apenas de Cl'eanças e mulb res. 03 homens, a porta dl)s
casas, silenciosos, r3signad03, ca.hiam, sem a menor resisteDcia, victimados pela furia da soldade'sca! 03 sidonios, que se achaVilm entre as
tropas de Alexandl'a, salvaram alguns destes infelizes. QUiDto Cureio
atlirma que chegou a quiDze mil o numero elos que esc,tpal'am g'l'aças a
essa protecção. A carnificina subiu de ponto, pois que seis mil tyrios
foram mortos sobre as muralbas. No emtanto esse morticinio não applacou a colara de Alexandre: só dous mil individuas escaparam! O rei
da Mace:lonia mandou porém levantar ao longo das praias duas mil
cruzes e crucificou-os todos!
Era no comaço de sua vida, quando ainda não estava cOfl'ompiclo,
na phl'Use de seus ap logistas, que o gL'autle prlncipe, de genel'osos e
nobl'es instinctos, pratica I'a actos taes de crueldade. Não, Alexandre era
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de natureza feroz, apenas modificada pelos exemplos do pae e as lições
do mestre. A sua magnanimidade limitou-se a poupar os embaixadores
Cartbagiuezes, declamndo que faria guerra a Cal'thago, guerra porém
que foi adiada em consequencia das preoccupações de seu espirita e dos
trabalhos então a seu cargo. Assim terminou o cerco de Tyro, que
aliás consumia sete mezes.
XXVI.- Quasi ao mesmo tempo, recebeu Alexandre outra
carta de Dario, em que não lhe recusava o tratamen to de rei e olIerecia-Ihe em casamento Statiea, sua filha, dando-lhe de dote toda fi
vasta região, que se estende do Hellesponto ao rio Habys,l.ficantlo elle
com as provincias orientaes. Nesta carta ponderava-Ille Dal'io: « não
vacillasse em acceitar a otrerta, que lhe fazia, visto como sendo a sorte
sempre varia, o homem quanto mais se eleva e se reputa feliz,
tanto mais está sujeito aos azares, ao odio e á inveja ele seus semclllantes ; que não se deixasse levar por sonhos de louca ambição,
como as aves para as alturas, porquanto naua mais dimcil na idade,
em que se achava, do que cart'egar o peso de uma gl'ande fortuna;
que apezar dos desastres, que tinha soifl'ido, dispunha ainua ele grandes
forças e recursos e nem sempre ver-se-hia encurralado entre montanhas, mas se apres ntaria. em campo raso, onde os macedonios não
ousariam combater, pois que eram apenas um punha-Jo de homens;
que elle teria de passar o Euphrates, o Tigre, o Araxe e o Hydaspo,
rios largos, profundos e caudê'Josos, que erc1m po erosas barreiras e
muralhas de seu imperio; e quando cons guiria atravessar a Media, a
Hyrcania, a Bactl'iana, e as lndias vizinhas do Oceano? Porque meios
poderia subjugar os sogdios, os aracosianos, povos, cujos nomes eram
apenas conhecidos, e tantas outras nações ao longo do Caucaso e do
Tanais? que eIle teria tempo de sobra p.1.ra envelhecer, si se limitasse
só a percorrer ess9,S regiões sem cogitar, uma só vez siquer, de pelejar», e terminava com as seguintes phrases : « Ião te apresses de
vir, porque eu irei procurar-te, mas, desta vez, fica certo, à custa
tua l>.
Aos portadores desta carta respondeu Alexandre: « Dario oll'erece-me apenas o que já me pertence pOl' direito de conquista. Elle, que
tu~o já perden, não pole promettar-me a Lyuia, a lonia, a Eolida e
toda a costa do Hellespouto, que são o premio de minhas victorias.
Ao vencedor e não ao vencido compete diclar alei. Dar;o é o unico que
finge desconhecer as nossas reciprocas posições. Convem que elle se
desengane de uma vez p:Jr uma nOV,t b:ltalha. Eu, depois ue atravessar os mares, não limitarei as minhas pretensões á Cilic:a e á
Lydia que não valem a pena de meus esforços e nem são feitos miE18
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tares, que satisfaçam minha. ambição. O meu proposito, firmE', deliberado, é apoderar-me de Persepolis, capital do reino da Persia, e'
submetier ao meu governo a Bactriana, a Ecbatana, e as ultimas extremidades do Oriente. Refugie-se o vosso rei, onde quizer, e seguirlhe-hei os passos, seja como for. Emfim, não passa de puerilidade
pretenderem-me atterrar com os rios persas, quando tenho passaio
tantos mares».
XXVII.- Emquanto assim corriam os acontecimentos, estendia-se cada vez mais o poder de Alexandl'e. Os rhodios entregaram-Ille
os portos e a capital. Pal'menião, com o in tuito de proseguir na
guerra, passava ás mãos de Audromacho o govel'llo da Syria-Cele, e
Hephestião elevado a almirante depois de ter costeado toda a Phenicia
com as forças navaes sob seu com mando, desembarcava em Gaza.
Emfim, não erJ. stímente o rei da M:lcedooia, que ganhava batalhas.
Os seus genel'aes, todos capazes, obtinham vantagens por toda parte.
Calas retornou a Paphlagonia : Antigono a Lyconia: Balacro, depois
de desbaratar ldarme, satrapa persa, assenhoreou-se de Milêto : Amphotero e Egelaco com uma di visão de cento e sessenta velas submetteram ao. poder de Alexandre as ilhas situadas entre a Achaia e Asia
.e ao mesmo tempo tomaram conta de Tenedos, que constituia um retiro
seguro para os inimigos. Apezar dos esforços de Pharnabazo, conseguiram levar de rojo os de Chio. De accordo com os habitantes, acabaram
,passando a fio de espada toda a guarnição persa sem poup:l.r os chefes,
Pharnabazo, Apodonedes e Athenagoras. Dessa empreza resultou-lhes
·a posse de setenta e duas triremes bem providas de mario heiL'os e soldados, além de mais trinta navios e alguns barcos corsarios com tres
mil gregos, que estavam ao serviço de Dario. Os soldados foram distri.buidos pelas companhias, os cors:l.rios suppliciados, e os remeiros,
transportados para os navios de guerra.
Logo depois, Aristonico, senhor de Mithylena, ignorando quanto
se passara em Chio, apresentou-so, alta noite, á entrada do porto,
com alguns navios pir,üas declarando aos guardas, que vinha visitar
Pharuabazo. Responderam-lha esses que Pharnabazo repousava
.aquella hora, e que pois só no dia seguinta poderia vai-o. Entretanto
franque::tram-Ihe a entrada. Aristonico sem a menor desconfiança
entrou com dez barcos. Logo que ancorou, viu-se cercado de inimigos,
4ue 03 abordaram de modo, que {oi-Ihe impossivel rasistir.
Accorrentados pelos guardas, foram conduzidos á presença dos dous
chefes macedonios, os quaes seguiram depois para Mithylena, que
ficara sob a guarda de Charas, atheniense, com uma forca de dous mil
persas. Este, não dispondo de recursos sufficientes para a resistencia
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-entregou a cidade sob condição de ser poupado, assim como os llabi.
tantes, retirando-se para Tmbao.
XXVIII.- Perdida a esperança, de accoL'do com Alexandre,
começou Dario a reorganizar o seu exercito com maxima diligencia.
Aproveitando o tempo, ordenou a todos os capitães e chefes, que se
l'eunissem em Babyloni:1. Escreveu a Besso, chefe dos bactrianos, que
primavam entre os povos bellicosos daquellas regiões, recommendandolhe, viesse tambem encontrai-o.
Alexandre por seu lado, não sabendo onde estava Dario, e não
tendo meios de descobril-o, (tal era a discrição e a lealdade dos persas
no tocante aos' segredos do principe) sitiou Gaza confiaua a Betis, dedicadissimo a Dario, mas que não dispunha de forças e recursos para a
defesa de praça tão importante. O asse:lio desta cidade só foi notavel
pela obstinação e denodo, com que se defendeu o chefe persa, e pela
circumstancia de ter sido Alexandre fElrido duas vezes: a primeira,
em uma das sortidas dos sitiados, que c rregl.wam com vigor os macedonios pel:1 retaguarda, sem com tudo oITerecerem resistencia seria,
quando o inimigo fez-lhe frente. O alarido chegou até a tenda do rei,
que só a pedido dos amigos tomou a couraça apresentando·se logo á
testa das tropas. Um soldado arabe, reconhecendo-o, dirigiu-se para
elle, e atirou-se ao chão, como si tivesse de supplicar-Ihe alguma
graça. Alexandre fel-o erguer-se e, quando ordenava aos seus, que o
accolhessem, o barbara vibrou-lhe uma punhalada, que foi ferir·lhe a
cabeça, não obstante a rapiuez com que elle procurou desviar-se. Lavado em sangue, ojoven rei decepou-lhe a mão com um talho. A hemorrhagia porém continuava e tão abundante que foi precisa para
estacai-a a intervenção cirurgica. Postos abi mesmo os apparelhos
necessarios, Alexandre manteve-se ainda por algum tempo li. frente
das forças j mas apezar do curativo ella voltou com tanta intensidade
que o ferido perdeu os sentidos e foi levado em braços para a sn.a
tenda. O ferimento do rei não diminuio o vigor com que o cerco era
feito. Cedendo á impaciencia, sem estar completamente restabelecido,
Alexandre reunia o exercito, á cuja frente assaltou a cidade, sendo o
primeiro no ataque. Na rapidez de seus movimentos recebeu na perna
uma pedrada, que muito o molestou, sem todavia occasionar gravidade.
XXIX.- Gaza foi tomada j mas Betis combateu com heroismo:
ferido, recusou entregar-se. Abandonado afinal pelos seus, foi feito
prisioneiL'o e levado á presença de Alexandre, que arrogante disse-lhe:
«Não morrerás, como desejavas; solfrerás, sim, todos os tormentos,
que possam acudir á imaginação para castigar um inimigo audaz,
quando desarmado e preso.» Betis, encarando-o serenamente, não lhe
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respondeu. Esse silencio irritou de tal modo o rei que, voltando-se
para os seus, clamou-lhes colerico: « VêUes, como obstina-se em calar!
Nem uma palavra, nem um gesto de submissão! Hei de vencer este
silencio e quando mais não obtenha, arrancar-lhe-hei gritos de dor.»
E phrenetico, esquecido de tudo, mandou amarrar o infeliz Betis pelos
artelbos a um carro, puxado por cavallos e arrastai-o ferido e vivo
aindaem tornodacidade! «Procedo, como Acllilles, de quem descendo,
o qU:11 por igual fórma se vingou de um inimigo» exclamou elIe.
O agitado esquecia-se de que Achilles arrastara um cadavel'. Este e
outros actos ue crueldade praticado depois por um principe de tão
esmerada euucação demonstram, ou a sua má indole, ou então que
não ha homem capaz de resistir aos etreitos perniciosos ele um poder
despotico e Eem limites.
No assalto de Gaza, entre persas e ambes, pereceram pouco mais
ou menos, dez mil homem. A perda dos macedonios tambem não foi
pequena; mas, nos autores que con~ultamos, não enconteamos a cifra
exacta della. Ricos foram os despojos. GranL1e parte delles enviou-os
Alexandre a Olymplas e aos amigos. e lembrando-se da reprehensão
de Leonidas em um sacriticio por causa do desperdicio de incenso,
rémetteu-lhe sessenta libras dessa resina e dGZ de myrrha. Leonidas
lhe havia dito naquelle sacrificio, quando ainda creança lançava ao
fogo incenso ás mãos cheias; «quando tiVeres conquistado os paizes,
que produzem esses aromas, então, Alexandre, podeeás ser assim
prodigo: poe emquanto convem que sejas mais economico ».
Com
presente dirigiu-lhe a seguinte carta: «Envio-te uma
abundante provisão dei neenso e myrrha, afim de que não Eejas agora
tão economico para os deuses, como eras na minha infancia».
Foi nesta occasião, que lhe trouxeram a preciosa caixinha, que
elle destinou para guardar :1 Illiada.
x.:xx.- Terminado o sitio, Alexandre despachou pa,r:t a Macedonia dez navios afim de lhe trazerem recrutas, porque tinha mais
confiança em seus compatl'iotas, do que nos soldados, que alistasse
entre o vencidos. Depois disso, partiu para o Egypto, chegando sete
dia depois, ao ponto que tomou a denominação de Campo de Alexanrl?'e
e fazendo avançar para Pelusio a sua infantaria, embarcou-se no Nilo
com a nata de Sllas forças. Os persas já e pantados pela revolta dos
egypcios, não o esperav:1m. Masacês, oncarregado da defesa de
Memphis. passando o rio, entregou-lhe oitocentos talentos e todos os
moveis preciosos dn. corôa persa. Pelo Nilo acima penetrou e1le até
as extremidades do Egypto, regulamontando e policia,ndo tudo, sem
todavia inuovar cousa alguma nos habitos e costumes da, terra,
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seguindo então a consultlr o oraculo de Jupitcr Hamnon. Essa vÍ<lgem,
mesmo para uma comitiva pequena é Hemprc penivel e dimci! emcon·
sequencia do ardor do sol, da f,tlta de agua e dos areaes, que é preciso
atravessar. Os egypcios ponderaram-lhe tudo isso, mas elle estava
no proposito firme de visitar o templo do deus, por cujo filho queria.
passar não satisfeito ainda co:n a grandeza a que subira. Embarcando
com a sua comitiva llesceu o Nilo até a lagõa Marioti, onde recebeu
os embaü:adorcs cyrenios, que lh~ tt'n.ziam presentes, solicit::tram sua
alliança, rogan o-lhe se dignasse ontrar em SU:lS villas e ciuades,
que acharia sempre dispostas a re.::ebel-o. Ao chcgarem aos areaes,
apertados pela sede e abrasados pelo sol, sem uma arvore si quer á
cuja sombra pudessem abrigal'-se, soITreram as maiorcs privações,
quando, de repente, formou-se uma trovoada, que se desfez em chuva
torrencial e lhes permittiu ronovar a provisão de agua, que traziam ás
costas dos camellos, e já qua i esgotada. Na travessia gastaram elles
quatro Llias acampando ao quinto no lagar onde esta edificado o templo,
cercado de fl'ol1doso bosque cortado de regatos de agua doce. Qualquer
que seja a estação, a tempeta.tura. desséts paragens é fL'esca e saudaval,
Os habitantes dessas alias vastas regiões, pois que se esteudeIr,
até o mar vermelho, confinando pelo norte com o nasamOGes e pek
occidente com os ethiopes-scimitas, eram conhecidos peLt denominaçã(j
de hamnonnianos. O deus-Jupiter, que nesse templo se adoravn, cm
cousa alguma se assemelhava aos de outros templos e paizes. O
idolo tinha a forma de umbigo com uma grossa esmeralda. no centro,
~ercl.l.da de pedl'as preciosas.
As respo tas do Ol'aculo 5[0 trazidas em um navio de aUTO, tendo
pendentes de ambos os lados, taças de prata e acompanhado de grande
porção de matronas e virgen', que entoam um cantico barbaro que,
acreditam elles, torna Jupiter propicio e leva-o a dar respostas
claras e certas.·
O mais idoso dos saceru es do templo, em cujo recinto entrou
Alexandre deu-lhe o tratameuto de filho, assegurando-lhe que Jupiter
Hamnon assim fazia. O rei, esquecendo que era apenas um homem,
respondeu-lhe que aceitava este tratamen to, profundamente convencido
de que a elle tinha direito!
Depois inquiriu do sacerdote si seM pae não lhe destinava o imperio
do mundo. O velho, astuto e s.tgaz, di3posto a explorM' a vaidade do
joven macedonio, respondeu-lhe que" não do mundo, mas do universo,
lhe estava reservado o imperio ».
Perguntou-lhe ainda Alf>X3ndre si os assassinos de seu pae tinham
.todos sido punIdos: «BlaJ'lphflJm'\s mancebo, bradou o sacerdote, tu és
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filho de um pae, a quem as violencias humanas não podem attingt!'"t
quanto aos assassinos do rei Felippe, posso assegurar-te que todos eUes
já foram exterminados» accrescentando que elle, Alexandre, seria.
invencivel até chegar á categoria dos deuses.
Terminando o sacrificio, Alexandre fez magnificas offrendas aos
deuses, e riquissimos presente3 aos sacerdotes, e permittiu a os de
seu sequito, que, a seu turno, consultassem Hamnon. Os cortesãos se
limitaram a perguntar si deviam ou não adorar Alexandre como deus.
Tiveram a resposta que mereciam. Os sacerdotes lhes asseguraram.
que isso seria extremamente agradavel a Hamnon.
XXXI.- A vaidade e fraqueza humanas avassalam tanto o.
espirita que, desde esta scena, arranjada pelos sacredotes, o filho de
Felippe, o discipulo de Aristoteles não tolerava somente, mas exigia
que por ser filho de Jupiter todos lhe rendessem honras divinas ..
Chegando de volta á lagoa Mariotis e encantado do aspecto aprazivel
da ilha de Pharos, resolveu edificar alli uma nova cidade; a ilha porém
não era proporcionada ao ilm projectado e por isso elle escolheu o
logar, em que fundou Alexandria, que ainda hoje conserva o nome de
seu fundador. Ahi deixou gente de conilltnça encarregada de começar
o trabalho e seguia para Memphis.
Grande era o seu desejo de varar o Egypto por todos os lados,.
de penetl'ar na Ethiopia, conhecer as maravilhas celebradas pela
antiguidade e de ver o celebre palacio de Memnon e Tithão; mas, as
preoccupações ela guerra não lhe davam tempo para excursões taes.
O governo do Egypto foi confiado ao rhodio, Eschylo, e a
Peceustes, macedonio, com quatro mil homens de guerra. para a defesa
elas praças. Polemão teve o commando de trinta navios com ordem
de guardar as embocaclul'as elo Nilo. Apolonio foi nomeado governador'
da parte da Africa, contigua ao Egypto. Cleomenes teve o encargo não
só de arrecadar os impostos e tl'ibutos destas duas provincias, como.
tambem de conseguir gente para a noya cidade, que mandara edificar.
Na descida do rio, Heitor, filho de Parmenião, na flor da idade e
um dos favoritos do rei, morreu afogaLlo. Esta morte causou-lhe muito
pezar. Encontrado o cadaver, o rei ordenou que lhe fizessem todas as.
honras funebres. Logo após, foi informado de que Andromacho, seu.
delegado na Syria, fôra queimado vivo pelos samarita.nos. Indignado
por tão monstruoso attentado resolveu seguir immediatamente para
alli afim de castigar os seus autore3. Present'e no theatro do acontecimento, os samaritanos entregaram-lhe os criminoêos, que sem perda
de tempo foram punidos com a penl!- cal?ital. O lagar que exercia..
Andromacho foi dado a Memnão.

REI DA MACEDONIA E DA PERSIA -

O MAGNO

279'

Aristonico e Cresolau, tyrannos de Metbylone, depois de horrivelmente torturados pela populaça, a cujos furores en tregou-os AI~xandro,
foram arremessados do alto das muralhas. Depois disto, o rei recebeu'
em audiencia os embaixadores tle Athenas, Rhodes e Chio. Aos athenienses, que lhe dirigiram felici tações pelas victorias alcançadas (3'
pediram a restituição dos prisioneiros, bem como aos outros, que S(3'
queixavam rIas guarnições, deferiu favoravelmente. Em recompensa
da fidelidade dos mithylenos ii. sua causa, mandou üldemnisal-os das;
despezas da guerra, estendeu os limites de seu territorio e restiluiu-Ihes
os ref0ns. Aos reis de ClJypre, que deixando o partido de Dario,
tinham-lhe prestado suas forças navaeS durante o cerco de Tyro, deu
tambem provas de gratidão e reconhecimento.
XXXII.- Depois disto, AmplJotero recebeu ordem de singrarcom os navios de seu commando par,. Candia, onde os persas e espartanos sitiavam varias praças e de varrer das costas os corsarios, que as
infestavam, assolando aqueIlas paragens. Tendo feito a Hercules a.
olIrencla de um vaso e trinta taças de ouro parliu Alexandre na dil'ecçãodo Euphrates á caça de Dario. O rei persa informado de que o rei dUJ.
:Macedonia se internara pela Africa, vacillava si devia ficar na Mesopotamia, ou percorrer as outras provincias afim de animar com sua
presença os povos para a guerra, viJto como elIes pareciam frios ao
appelIo de seus prepostos. Sabendo porém que Alexandre resolvera.
perseguil-o com todas as forças de que dispunha, determinou que todos
os seus se reunissem em Babylonia, onde ja se achavam os bactrianos,
os scylhas e indianos, e outros povo:>, que não tinham tomado partena ultima batalha. A multidão de gente, que elIe njuntou, era immensa
qua i o dobro do exercito, que commandavaJ na jornada d'I-sus; mas,
faltava-lhe armamento. Dario deu todas as providencias para que essa
falta fosse supprida.
A' frente de um exercito de um milhão de homens, oitocentos mit
de infantaria e duzentos mil de CiwaIlaria, perfeitamente armados e·
equipados poz-se Dario em marcha. Tendo ii. direita o Tigre e a
esquerda o Euphrates, o seu exercito occupava todas as planicies da
Mesopotamia. Depois de haver atravessa.L!o o Tigre, senL!o informado
de que os macedonios se achavam proximos, fez seguir na frente Satropate, chefe da cavaIlaria, levando com sigo mil cavalheiros escolhidos
para reconhecer o terreno. Mazeo, governador da provincia, com
outros seis mil cavallarianos, foi encarregado de impeL!ir que Alexandre passasse o rio, com ordem de devastar todas as paragens, que
o inimigo tivesse de percol'l'er. Na aldêa de Arbellas deixou grande
parte de suas munições e bagagens, e no espaço de cinco dias, sobre-
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ma ponte de barcas, atravessou com suas forças o rio Lyco, como
fizera no Euphrates, indo acampar :is margens do Eumado em uma
planicie rasa, espaçosa e extensa, pe['feilamente adaptada pam o alojamente de seu numeroso exercito, som arvoros, inteiramente descoberta
onde a sua cavallaria teria a mais ampla liberdade de acção.
O~ exploradores de Alexan~lre, pelo que puderam observar de longe,
reconheceram que as furças persas eram mais numerosas do que as do
ultimo exercito derrotado em Tssus, o que muito admirou o rei da
Macedonia, a quem plrecia impossivel que depois do segundo desastre,
(ludesse Dario reunir tanla gente. Acostumado ja a despresar as multi(Iões persas, qualquer que fosse o seu numero, em onze dias de marcha,
veiu ter ao Eupllrates, sobre o qual construiu pontes, pelas quaes fez
;passar primeiramente toda a sU.t cavalhria e depois a phalange e o
il.'esto da in fan taria.
Mazêo, com os seus sois mil homens, não ousou embaraçal-o na
vassagem nem offerecer-lhe combaie. Depois de poucos dias de descanço, poz-se á cata de Dario. Em quatl'o dias chegou ao Tigre, que
atravessou ao lado de ArbeJl· s.
XXXIII.- lI1azêo tinha posto fogo a tudo. Alexandro observando a fumaça que por todos os lados se levantava e receiando
alguma emboscada, fez alto; mas, informado de que nada havia a
temer, mandou sonLlar o rio afim de pa>sal-o a ,au. A passagem foi
difficil o penosa, quer pela profundidade, quer pela velociL1ade das
-aguas, a que deve o nome, pois que Tig,-e, na lingua persa daquelle
tempo, queria dizer flecha. Alexandre foi o primeiro que galgou a
margem opposta, do onde indicava aos soldados a direcção que deviam
-seguir. Depois de immensos esforços elIes desembaraçaram-se da agua,
perdendo apenas alguma bagagem. A fortuna o protegeu aiuda, como
já o protegera na passagem do Granico.
Mazêo que podia tel-os esmagado durante a passagem, commelteu
a falta de s6 apparecer quando os macedonios eslavam já em ordem
de batalha, limitando-se a mandar na frente alguns mil homens, que
lexandre não se dignou bater, ordenando, entretanto, a Ariston,
chefe da cava1Jurill proniana, que sobre elles carregasse. Os pronianos
Iuctaram com denodo, sobresabindo en tre todos o'seu chefe, que, depois
de ter ferido Satropato, perseguiu-o vivamente, derribou~o do cavallo
e com as proprias mãos decepou-lhe a cabeça, que offereceu a Alexandre. O rei da Macedonia agradeceu-lhe e elogiou-o deante ele todos
() s seus offi ciaes.
Durante dous dias Alexandre conservou-se nesse logar ordenando
a marcha para o terceiro. A' certa hora da noute, que era de luar.
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houve um eclYP3e, depois do qual o astro appareceu CÓ1' de sangue.
Esse pbenomello espalhou o maior tel'ror en tre os macedonios. B' que
todos apavorados, viam nelle um presagio funesto nas vesperas de uma
grande batalha.
A superstição levava-os quasi a amotinarem-se. Alexandre reuniu
<JS generaes e officiaes e ordenou aos advinhos egypcios que comsigo
trazia, que interpretassem o phenomeno. Estes, versados em a tt'onomia e comprebendenclo bem a inanidade das apprehens5es da soldadesca, art'anjaram logo a explicação conveniente para o momento.
Com ar solemne e grave declararam que «o sol era pelos gl'egos e l1
lua pelos persas, e tanto assim que taes eclypses só se davam, quando
esse povo era ameaçado de grandes calamidades ».
Em seguida desfiaram um longo rosario da historia dos antigos
reis da Persia, os quaes foram derrotado depois de eclypses. O eiTeito
da explicação foi maravilhoso. O terror desappareceu de todos os espiritos. Os soldados reanimados ficaram convictos da victoria e a custo
esperl1vl1m que chegas3e a hora do combate.
XXXIV.- Alexandre aproveitou vantajosamente essa onda
de enthusiasmo. Pela madrugada ordenou que se levantasse o acampamento. O Tigre lhe ficava á. dit'eila e á. esquerda as montanhas
conbecidas pelo liome de GOl·dianas. Ao romper do dia os exploradores
vinham annunciat'-lhe que Dario se approximava. O rei poz immediatamente a sua gente em úrdem d3 batalha. Dentro em pouco, porém,
verificou-se que eram apenas cerca de mil exploradores persas ela vanguarda e não o exercito inimigo, como se suppunha ao principio.
Alexandre mandou carregar sobre elles, que fugiram para o centro de
seu exercito deixando muitos mortos, mas incendiando ludo na retirada. Com alguma difficuldaele conseguiram os macedonios limitar o
fogo, salvando ainda grande quantid,\de ele viveres. Com este feito
subiu-lhes ue ponto a coragem. Nesse interim correu n. noticia de que
D~rio se achava a cil1coenta estadias dalli. Por cartas então appl'ehendidas, em que aquelle soberano inci tava os gt'egos a assnssil1al-o ou
a entregal-o aos persas com promessas ele grandes recompensas,
conheceu Alexandre os designios de Dario e teve impeto do 101' taes
cartas perante os officiaas e soldados; Parmenião porém o dissuadiu de
fazel-o ponderando-lhe que era impt'udencia vulgarisa!' certos segt'edos:
que bastava um homem só, impeli ido pela ambição e gana de lucro
para commetter um assassi nio.
Alexandra, reflectindo melho!', aceitou o conselho e mandou
levantar o acampamento. Duranle n. marcha um dos eunuchos da
rainha persa prisioneira veill cammunicar-lhe que ella agonisava,
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accrescentando que talvez naquelle momento já. houvesse fallecida.
De facto, mal tinha o eunucho pronunciado taes palavras, quando
outro portador chegou com a noticia de que a rainha. acabava de
expirar. Alexandre, vivamente penalisado, foi em pessoa ter com
Sysigambis, a qual encontrou assentada ao lado do cadaver, cercada
de suas nelas, que tentavam consolaI-a, e do filhinho de Dario, cujos
tenros annos não lhe permittiam ainda avaliar o golpe profunuo que a
adversidade sobre elles descarregava. Esse espectaculo commoveu
profundamente o joven rei, de cujos olhos correram lagl'imas.
Alexandre, por sua vez, com o maior acatamento e respeito,
procurou consolar a veneranda senhora, e ordenoll que os funeraes da
rainha fossem feitos com todas as honras que lhe eram devidas e com
a pompa usada entre os persas em occasiões taes.
Durante esses funeraes foi menor a vigilancia no acampamento, de
modo que outro eunucho, de nome Tyriotes, pouue escapar-se, indo teraos arraiaes persas. Conduzido á presença de Dario e lavado em
lagrimas, atirou-se aos pés do rei, que, surprehendido, fel-o erguer-se,
dizendo enternecit1o: «Tua physionomia annuncia-me algum grande
desastre. Fala e nada me occultes. Não procures poupar-me em
minhas affiicç5es, porque já aprendi a ser desgraçado; aos que chegam
ao ~Ll-eslado, é até uma consolação saber, com certeza, até onde vae
a sua desventura. Assaltam-me crueis desconfianças! Trar-me-has
noticia de ultrages e indignidades feitas aos entes que me são caros e
que ficaram em poder de meus iuimigos ~ A mim e a elles isso seria
mais intoleravel do que todos os supplicios do mundo.}) « Tão, senhor,
respondeu Tyriotes, esses entes, que vos são tão caros, teem sido
tratados pelo rei da Macedonia e os seus com todo o acatamento e
respeito que lhes são devidos; mas é que a rainha acaba de morrer, e
a esta hora tal vez lhe estejam presttmdo ainda as ultimas honras
fune bres. »
Apenas tal noLicia se espalhou entre os persas, foi geral a consternação: mas Dario, suspeitoso que a rainha tinha sido morta por não
ter tolerado algum attentado ao seu pudor, de quando em vez
exclamava: «Que mal te fiz eu, Alexandre, para que tão cruelmente
assim te vingues de mim '? Odeias e pel'segues-me sem razão. Além de
me moveres guerra tão injusta, cevas as tuas iras contra pobres e
inoífensivas mulheres! ».
XXXV.- Tyriotes, ouvindo taes palavras, tratou immediatamente de dissipar as suspeitas do rei, jurando-lhe que jamais a
rainha fóra victima do menor ultrage ou desrespeito de Alexandre,
que, pelo contrario, a rodeara sempre de attenções; e que, só depoiS
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de morta, é que eUe comparecera ã. sua tendo., honrando-a com as suas
lagrimas. Dario, porém, que tinha verdadeira paixão pela esposa,
sempre suspeitoso, chamando·o de parte, disse-lhe: «O momento não
é para embustes e mentiras: si occultares a verdade, sotrrel'ás toda asorte de tormentos; si, porém, ainda guardas respeito ao teLI reÍ,.
conjuro-te que me digas si Alexandre, victorioso e tão joven ainda,
não fez.o que eu desejo saber e que tenho a~é vergonha de perguntar-te». «Senhor, tornou-lhe o eunucho, podeis fazer de mim o que
vos parecer; mas juro-vos que entre Alexandre e a rainha nada sepassou que não fosse digno de sua honra e de sua virtude. »
Dario deu credito ás palavras do eunucho e, banhado em lagrimai:',
depC'is de alguns momentos de silencio, erguendo as mãos para o céo,
exclamou: «Deuses, protectores da corôa da Persia, peço-vos duas
graças: a primeira, que vos digneis restabelecer-me no meu throno;.
mas, si o destino determina o contrario, seja a segunda que os meus
dominios pertençam a esse inimigo que, na victoria, tem sabid<Y
mostrar-se justo e sabia. »
Ainda que jã. houvesse por duas vezes tentado inutilmente fazeI."
com Alexandre um tratado de paz e alliança, Dario, profundamente
penhorado pelo procedimento que tivera o conquistador com toda sua.
familia, julgou de seu dever fazer uma ultima tentativa. Escollieu de~
de seus mais proximos parentes e dos mais considerados, e deputou-os
para Alexandre, ante o qual se apresentaram. Alexandre reuniu o seu
conselho e, perante eUe, recebeu os embaixadores. a mais velho,
dentre os enviados, tomou a palavra e disse pouco mais ou menos o·
seguinte: «O procedimento correcto que tivestes com a familia real,
tratando-a com toda a consideração e respeito, desde que eUa ficou em
vosso poder prisioneira, e as honras que acabaes de prestar á rainha,
ha pouco fallecida, levam Dario a fazer mais um e forço para firmar
comvosco um tratado de paz. Dirigindo-se a vós, pela terceira vez.
eUe vos faz justiça e honra-vos, cheio de reconhecimento pelo modo·
como trata.stes os entes que mais caros lhe são na vida. Para que
continuar a guerra, quando os odios estão extinctos e quando o rei da.
Persia só tem para comvosco sentimentos de benevolcncia e estima~
Antes elle designava o rio de Halis, fronteiro da Lydia, como limite
aos vossos dominios; hoje, eUe vos o1Terece uma de suas filhas para
esposa, dotando-a com todas as regiões que se acham entre o Hellesponto e o Euphrates. Além di to, elle vos dara em refens seu filhoachas, para que o conserveis como penhor de sua. lealdade e alliallça.
exigindo apenas o restituição de sua mãe e de suas duas filh:ls, por
cujo resgate põe á vossa disposição trinta mil talentos.
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« Rendendo a homenagem devida á vossa moderação e prudencia,
nÓ3, pela nossa parte, ousamos ponderar-vos que, no momento actual,
está em vossos interess3s nfio sómente conc~der a paz, mas ainda
empenhar-vos para que ella se faça. Considerae no que deixaes atraz
e no que vos resta ainda a conquistar. Reflecti que um grande imperio
e um farelo demasiadamente pesado, e que é um erro pretender
e8tendel-o além de certos limites; porque, como os grandes navios, e
muito difficil governal-o bem. Olhae para Dario: os desastres, que o
teem ferido, originam-se todos de suas riquezas excessivas: cousas ha
que é mais fadl adquiril-as do que conservai-as. Nossas mãos são
naturalmente mais inclinadas a tomai-as do que a retel-as. Tudo,
tudo, inclusive a morte da minha, cleve ser-vos aviso; pois que
perdestes este meio mais de merecer e mostrar a VOSS:1 magnanimidade
e clemencia, o que prova que o poder humano é sempre limitado. »
XXXVI.- Retirando-se os embaixadores, Alexandre, com o
conselho, oCCupou-3e em resolver o assumpto. Ignoravam todos quaes
-as intenções do rei e ninguem ousava pl'oferir palavra. AfinaI,
Parmenião atreveu-se a dizer que «sua opinião, desde que se achava
em Damasco, era que se devia aceitar o resgate dos prisioneiros, que,
além de C:lusarem grande embarJço pelo seu numero, occupavam
muita gente para guardaI-os; que não valia a pena conservar uma
mulher velha, duas moças e um menino, que tanto os incommodava
nas marchas, quando de sua entrega re ultava o embolso de trinta mil
talentos; que Alexandro reflectisse que, sem arriscar mais nenhum
combate, tornava-se com esse tratado senhor de um reino tamanho
como antes deHe ninguem jámais possuira; e que, finalmente, era
chegado o momento de olhar para a Macedonia antes do que para a
Bactria e as Indias, e concluiu com estas palavras: si eu fosse
.Alexandre, aceitaria. »
Alexandre, enfadado, replicou-lhe logo arrogantemente: « E eu
tambem preferiria o dinheiro á gloria, si fosse P,wmenião: sou porém,
Alexandre, e si n[o estou enganado, sou rei, e nada tenho que vender,
minha fortuna, menos de que outra qualquer cousa. Si jnlgas conveniente a restituição dos prisioneil'o, serão restituidos: será porém,
mais honroso e louvavel entregai-os sem resgate, do que recebendo
dinheiro.» Todos se curvaram á sua opinião.
Alexandl'B ordenou que fossem, de novo, introduzidos os enviados
persas, e os encarregou de dizerem a Dario que« agradecimen tos en tre
homens, que se guel'reiam, eram sempre ocios s: por amor no dever e
não porque consl1grasse ao rei da Persia a menor affeição, tinha sido
clemente com a sua família; que jamais fizera violencia aos fracos e ás
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mulheres, mas só combatendo os que se lhe oppunham com as armas
na m[io, elle sabia e devia defender-so.
« Que quando o inimigo não procedia nem de boa fé, nem lealmente,
porque, ao passo que solicitava a paz, não cessava de, por cartas e promessas, alliciar seus pl'opríos soldados pa.u tl'ahil-o o ass:1ssinal-o,
era dever seu pel'seguil-o a todo o transe.
II. Que as condições propostas só teriam o al"ance de fazer Dario
figura de vencedor; porquanto nada lhe conce,liam, siniio o que já lhe
pertencia por direito de conquista.: que ainda menos o seduzia a otrerta
da mão tle uma de suas filhas, pois que ninguem ignorava que dessa
vantagem já gosavam seus escravos: grande honra, na verdade, lhe
adviria em ser preferido a Mazêo para genro! :
«. Que elles voltassem e ponderassem ao rei que elle ja tinha perdido quasi tudo, pois quanto lhe restava seria o preço de uma batalha
que decidiria dos limites tias possessões de ambos: que elle não tinha
vindo a Asia para receber, mas pal'a dar, e, finalmente, que si Dario
quizesse se sngeitar a ser o segundo depois deUe, ainda lhe faria alguma
concessão: sem enorme confusão, dous sóes não podiam illuminar o
mundo, nem dous poderes soberanos manter-se um dea!1te do ol1tro:
que es~olhesse por tanto, entre render-se á descrição ou combater
immediatamente, certo de que ainda agora lhe succederia peior do que
das outras vezes ».
XXXVII. - Os emissarios persas agrade~ern.m-Ihe a franqueza da linguagem e pediram-lhe permissão para immediatamente se
retirarem, afim de prevenirem a Dario de que a paz era impossivel, e a
batalba fatal necessaria. Desenganado Dario de qualquer accol'do,
destaca logo Mazêo, com tl'es mil cavaUeiros, para apodel'ar-se dos
pontos, por onde o inimigo tin ba de passar. Alexandre, por seu lado,
terminado o funeral da rainha, paz-se em marcba, deixando, em seu
acampamento, a bagagem, que lhe era mais incomJnoda, sob a guarda
ele uma guarniç[io pouco numerosa. Menidas, com a cavaUaria Scylha,
foi encarregado de reconhecer o ponto, em que se achava DJ.rio; mas,
em caminbo, sendo informado de que Mazêo se achava proximo, voltou,
sem ade:1ntar outra cousa, senão que, por toda parte, só se ouvia
grande rebulicio de homens e relinch:l.r de cavallos. Mazêo, percebendo,
por sua vez, os exploradores macedonios, recolhe-se ao seu acampamento,
e annuncia a approllmaç[io dos injmigcs.
Dario dispõe logo sua gente em linha de batalha. 1'_' e~querda doze
mil cavalloiros en lre os quaes quatro mil bactrius, quatro mil dabel'eses
sendo o resto aracl1usianos e suzianos : seguiam-se cem carros armados
ele fouces, e, logo após, Bessus com oito mil bactrios e dous mil mes-
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-s:l.gitas. A inrantaria, composta de povos diversos, vinha depois, cada
qual sob as bandeiras de suas respectivas nações. Os persas, com os
mardos e sogJianos, formavam dous corpos separados, dirigidos, um
flor Ariobarzano, e o outro por Tarbates, ambos sob o commando em
chefe de Orzino, principe de sangue real, e que descendia de Cyro.
Estes dous corpos eram seguidos de muitos povos, apenas conhecidos
no exercito persa. Logo após vinha Phradates, com os bandos caspios, á
frente de cincoenta carros de guerra. Na rectag'uarda dos carros, todos
<JS povos visinhos ao mar vermelho, e uma enorme multidão de indios,
que constituiam antes um espantalho do que um reforço real. Mais
-cincoenta carros eram acompanhados pelas tropas auxiliares da
Al'menia menor, por babylonios, belitas e pelos habitantes das montanhas cosseanas. Dvpois destes seguiam os gortnos, gente de Euléa,
·reforçados pelos phrygios e cataonios : e em ultimo lagar, fechando a
l'ectaguarda os de Porthenia. Esta multidão, assim distribuida, formava a ala esquerda do exercito persa.
A ala dit'eita compunha-se dos armenios, da Armenia Maior, dos
eadumos, dos cappadocios, syt'ios, e, em ultimo lagar, dos midos, que
tin ham tambem cincoen ta carros, armados de afiadas laminas de ferro.
Oitocentos mil infantes, e duzentos mil cavalleiros, segundo nos affirma
-Quin to Curcio.
Com a noticia da multidão das forças inimigas, um verdadeiro
desanimo in vadio as hostes macedonias. Alexandre procurou restabelecer-lhes a coragem: fez-lhes ver que os inimigos ainda se achavam
.a distancia, e ordenou que acampassem por aquella noute.
No dia seguinte, Mazêo abandonou o ponto, em que se achava, o
<lual foi immediatamente occupado pelos 11llcedonios, como estrategico.
Quando Alexandre poude contemplar a multidão immensa de inimigos,
-estendida sobre um largo espaço de terreno, sentiu esmorecer a confiança, que tinha em si e em sua estre1la: seu espirita começou a
vacillar e, mais de uma vez, arrependeu-se de não tal' acceito o parecer
.de Parmenião; era porém, impossivel recuar. Vencer ou morrer - foi
{) seu mote.
Di sipado o nevoeiro, que pela madrugada se linha levantado,
.sJltaram os macedonios o seu braclo de guerl'a, que foi respondido pelos
persas de um modo medonho. Alexandre julgou prudente adiar a
batalha, e tratou de fortificar a eminencia que occupava, feito o que,
~111 pouco tempo recolheu-se pl1l'a a sua tenda, donde devassava todo o
acampamento pers:l.. Apprehensivosobre o resultado da batalha, julgou
dever reunir o seu conselho para resolver sobre o que mais convinha
fazer em momen to tão cri tico.
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XXXVIII. - Parmenião, o melhor e o mais experimentado
dos seus generaes, opinou que era preferivel surprehender, durante a
noute, o inimigo, a comb:ttel-o em campo raso e a luz do dia; porquanto
sendo tal multidiio composta do povos diversos, e costumes diITerentes,
mui difficil ser-lhes-hia restabelecer a ordem, si fossem atacados,
durante a noute, quando estavam entregues ao repouso e ao somno :
que, a luz do dia, até a estatura enorme cios Scythas era moti vo de terror
para os macedonios j e que, além de tudo, sendo tamanha. a multidão
dos inimigos o comparativamente insignificantes as forças macedonias,
Alexandre e os seus corriam seria risco de serem envolvidos por essa
enorme massa de homens e cavallos, e terminou ponderando que não
se esquecessem de que a batalha ia travar-se em campo raso, e não em
desfiladeiros e montanhas. A maioria acompanhou o parecer de Parmenião, chegando Polypercão a affirmar que, si não fosse adoptado, não
haveria possibilidade de victoria. Alexandre, impetuoso e irritado
disse-lhes com dureza: « O que vós outros propondes, é proprio dos
ladrões nocturnos, cujo escopo é enganar as victimas, que assaI tam ;
Eu quero combater Dario a luz do dia, sem cogitar siquer, das vantagens
das posições. A noute não me serve: o sol ha de ser testemunha de
minha victoria, ou de minha derrota, que deve ser perfeita e completa. Si triumphar, não quero, em tempo algum, envergonhar-me do
triumpho; si for batido, queixar-me-hei da fortuna. E para que não
penseis que só o orgulho e a vaidade dictam a minha re30lução, ficae
sabendo que e3tou informado de que 03 blrbaros estão alerta, e não se
deixarão surprehender, como pensae:;. Retirai-vos, pois, e preparemo~
nos todos paI"), combater amanhã».
Nos dous acampamentos houve, nessa 'noute, o mais vivo movimento. Todos esperavam inquietos e anciosos o dia seguinte; de lado
a lado os fogos conservaram-se accesos até o amanhecer. Dario percorreu todas as suas linhas e deu todas as providencias llecessarias :
fallou aos chefes reunidos, e in vocaudo o sol, que os persas chamam
Mithres e o fogo eterno e sagrado, no intuito de incutir·lhes novo ardor
e coragem, dirigiu-lhes as seguint~s palavras; «E' mister que não
esqueçamos as nos~as antigas glorias e as tradiçõ::Js de nossas antepassados. Si o espirita humano é capaz de interpretar os pre3agios da
protecção divina, devemos concluir qu os deuses estarão do nosso lado,
pois slbemos do terror, que lavra entre nossos inimigos. Não vedes,
mesmo de longe, como elles correm de um para outro lado, abandonando as armas e as fileiras 1
Os deuses, que presidem os destinos da Persia vão tirar uma vingança estroudo~a desses insensatos) capitaneados por um verdadeiro
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agitado, que, á semelhança dos animaes ferozes, só olhando a "preza,
sobre que se atira, acaba por cahir estupidamente nos laços, que lhe
foram armados.»
XXXIX. - Alexandre, por slla parte, estava cheio de apprehensães tristes, como todos os seus: elle sentia-se muito differente de
si mesmo. Seu espirita vacillava deante das multi pIas hypotheses, que
lhe acudiam. Neste estado de auciedade, fez vir a sua presença, Aristandro, o mais famoso ele seus adivinhos, o qual revestido de uma
tunica branca, e tendo na mão um ramo de verbena, dictava, em voz
alta, as preces, que deviam ser dirigidas a Jupiter, a Minerva e á
Victoria, as quaes o rei, repetia em voz submissa. Terminada. a ceremania, recaI heu -se Alexandre no in tuito tle repousar o resto da noite:
impossivel, porém, lhe foi conciliar o somno.
Só a batalha do dia seguiute o preoccupava. 03 planos delta
variavam e succediam-se em seu espirita com incrivel rapidez: ora,
calculava que sel'ia melhor arrojar-se, com todas as suas forças, do alto
da montanha, sobre a ala direita do iuimigo; ora, parecia-lhe mais
conveniente atacaI-o de frente, e mal calculava as vantagens deste
plano, quando logo lhe occorria a. irléa. de c:lrregal-o pela esquerda.
Nestas hesitações e pensamentos levou quasi to !lo a noute, até que a
f(l.diga physica e moral fél-o ado1'mecer p1'ofundamente.
Rompeu afinal o dia. Os chefes m::lCedonios, reunidos para rece·
berem as orclens reaes, estranl1ando o silencio que reinava na tenda de
Alexandre, que, nas outras occasiões era sempre o primeiro a apresentar-se prompto, e considerando que o tempo e as circumstancias
urgiam, instigaram Parmenião a ir ter com o rei, em cuja. tenda entrou.
Alexandt'e dormia a somno solto.
Debalde Parmenião o cl1amou pelo nome: foi preciso sacudil-o para
despertaI-o. «Como, senhor, dormis assim, qU:l.lldo o iuimigo já está
em o'rdem de batalha, e nós só esperamos as vossas erdens? » Alexandre, assentando-se no leito, tranquilto e risonho, respondeu-lhe:
<t Que quares, amigo? Quando Dario incendiava as terras e as searas, e
tlestruia cidades e aldeias, deixando, apó:> si, ruinas sobre rui nas, confesso-te, meu espirita audava triste, inquieto e preoccupado, e eu não
me sentia senhor de mim mesmo; agora, porém, que elle resolveu
combater, succede o contrario. Estou contente e satisfeit.o. Hercules
ouviu e attendeu as minhas supplicas e votos. Tenho c~rtez::t da
victoria. IJe vós out1'OS occupar os vossos postos e preparar-vos para
o combate. Dentro em pouco vos t1'ansmittirei a precisas ordens. »
lmmediatamente, aliás contra o seu costume, cubriu-se de todas as
peças de sua armadura, mau tau a cavallo e apresentou-se á frente do
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exercito, que dispoz pela fÓl'ma seguinte: a ala esquerda, cujo commando foi confiado a Parmenião, era composta da cavallal'ia de Pelo]?onezo, sob as ordens de Cratera, dos locl'ios, achaienses e mabanos,
reforçados pelos thessalienses, dirigidos por Felippe, dos agrianos e
archeiros cretenses ao mando de Aliais; a estes ajuntaram-se os illyrios,
os thracios, armados a ligeira e os estrangeiros contractados. A infanteria era protegida pela cavallaria; mas, para prevenir a possibilidade de serem envolvidos pela multidão persa, elle collocou na rectaguarda um forte corpo de resel'va. A arrumação das tropas era
tal, que os soldados podiam voltar-se facilmente para qualquer lado e
fazer frente ao inimigo, por onde quer que elle surgisse. Os flancos
tambem foram guarnecidos como a rectaguarda.
Da ala direita tomou o rei o commaudo, tendo as suas ordens aagema- cavallaria escolhida, commandada por Clito, e as tropas de
Philatas, as quaes reuniu o resto da cavallaria, sendo ultimo oesquadrão de Meleagro : após este seguia-se a phalange, depois os argyraspides, dirigidos por Nicanor, filho de Parmenião. protegidos pelos orestes e lyncestes, gente brava e destemida. Na ausencia de Amyntas,
Polypercão assumiu;:o commando dos bandos estrangeiros; seguiam-se
03 balacrisios. alliados novos dos macedonios, guiados por Pbalages.
XL.- Emquanto assim dispunha as tropas, o joven rri da Mace,.
donia dirigia a palavra a todos os chefes e animava a soldadesca,
lembrando as victorias passadas, a cobardia do inimigo, e os despojos
immensos que o triumpho lhes proporcionaria. Recommendou muito
que si os barbaras impellissem com velocidade fazendo grande barulho, os carros armados de fouces, os seus os recebessem em silencio,
e, cerrando as fileiras, abrissem o espaço preciso para elles passarem,
sem encontrar obstaculo.:, pois que assim seriam ino.tl'ensivos; si, porém,
os persas viessem silenciosos, então soltassem grandes brados para
espantar os cavallos, os quaes deviam ser crivados de seLtas por todos
os lados. Além disto ordenou que, em caso de necessidade, e tendessem
as alas, mas de fórma que nem pudessem ser envolvidos, nem ficasse
desguarnecido o corpo da batalha.
Ao lado das forças, sob a protecção de uma guarnição pouco numerosa, foram collocados as bagagens e os prisioneiros, entre os quaes se
achavam a mãe e os filhos de Dario.
Em nenhum dos auctores que consultamos encontl'amos o comput()
total das forças macedonias nesse dia.
Ainda não estavam a tiro de setta, quando um transfuga, corrend()
com a maxima rapidez,veiu prevenir Alexandre que os pontos por
onde elle tinha de passar, tinham sido minados e eriçados de agudas e
19
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afiadas pontas de ferro, sendo que esses lagares estavam assignalados
para que os persas os evitassem. Alexandre transmitte aos seus as
informações, que acaba de receber, afim de que elles possam evitar
este novo perigo.
Dario, por seu lado, imitava o procedimento de Alexandre; como
este, percorreu as fileiras, falou aos soldados e deu todas as providencias que lhe pareceram indispensaveis.
Os dous exercitas afinal vieram ás mãos. Alexandre nesse dia exhibiu todas as qualidades de general e a bravura temeraria de soldado.
No principio a ala commandada por Parmenião pareceu ceder ao
impeto nos attacantes, ao passo que a direita, commandada por Alexandre, levava tudo de rojo deante de si. Este combatia a cavallo e
Dario sobre um carro.
Mazêo concorreu ainda para augmentar a confusão havida na a.la
esquerda dos macedenios, destacando tres mil cavalleiros para atacarem
e pilharem a bagagem, contando com o concurso dos prisioneiros
persas, que se achavam nesse ponto. Parmenião percebia a intenção do
inimigo, e immediatamente fez seguir Polydamos para prevenir o rei
do que se passava e pedir-lhe instrucções. Alexandre, depois de ouvil-o,
disse-lhe: «Volta, e dize a Parmenião que o momento não é de cuidar
de bagagens, mas de ganhar a victoria: si formos vencedores, recobraremos tudo que era nosso e mais o que pertence aos persas, que, portanto, só lhe cumpre combater com denodo, como costuma, e como
deve fazer para a minha gloria.»
XLI.-Quem ler a descripção dessa hatalha por Quinto Curcio,
pensará, ao menos durante essa leitura, que os persas nessa occasião
bateram-se com mais energia e coragem que nas outras vezes, mas ao
chegarao fim reconhecerá que a jornada de Arbellas, como a do Granico
e deolsstl3, foi uma terceira matança de persas, que deixaram sobre o
campo quarenta mil mortos, segundo uns, e tresentos mil, segundo
outros, ao passo que Alexandre perdeu apenas tresentos soldados.
A derrota de Dario foi completa. Alexandre gastou o dia a perseguir os fugitivos, que dispararam apavorados deante dos seus até as
margens do Lyco, que Dario, em sua fuga, atravessara com os poucos
que lhe seguiam os passos. Aos que ponderavam-lhe que era conveniente cortar a ponte porqúe oinimigo os perseguia, b rei, depois de um
momento de refiexão, disse que não consentiria na destruição da ponte
4. porque preferia ser aprisionado a tirar aos seus este ultimo recurso
de salvação ». A' meia noute o infeliz vencido chegou Arbellas.
Na sua volta pll.ralo acampamento, Alexandre, que muito se tinha.
'ad.ea.ntado, ii. freli" e de poucos, na perseguição dos fugitivos, encontrou
°
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uma força numerosa de cavalIaria persa, que ainda sobre eUe e os seus
carregou. Travou-se novo combate, emque a sua fortuna nãodesmaiou.
Elie proprio matou ás lançadas o chefe dessa cavalIaria e alguns outros.
Era quasi noute, e os persas aproveitaram esta circum-stancia para
escaparem á furia dos vencedores .. Entre os macedonios feridos
nessa jornada, contavam-se Hephestião, Perdiccas, Munidas e Ceno.
Com a derrota de Arbellas, pMe-se dizer que desabou o imperio
persa, eque todo o poder de Dario passou ás mãos de Alexandre.

PARTE III

I . - Chegando alta noute em Arbellas com os poucos que o
acompanhavam, Dario julgou aiuda passiveI desforrar-se da derrota,
que acabava de sofIrer e nesse intuito seguiu sem demora para a
Media com o resto das forças, que naquelle ponto se tinham reunido.
Poucos dias depois rendeu-se Arbellas, para onde elIe remettera grande
parte da bagagem e os moveis preciosos da coroa e quatro mil
talentos, assim como as riquezas do seu exercito. Alexandre acampou
alli. Acclamado pelo exercito rei da Persia, fez aos deu es magnificos
sacrificios e distribuiu presentes aos seus amigos, aos quaes conferiu o
governo de diversas provincias. Estendendo sua generosidade aos
gregos, escreveu-lhes dizendo-lhes que desde aquelle momento, todo~
as tyrannias estavam abolidas na Grecia, que se governaria segundo
as suas leis e a vontade de seus habitantes. Aos plateenses autorizou
a reconstruirem sua cidade: aos crotonienses, na Italia, enviou uma
parte dos despojos para honrar a fidelidade e dedicação de qne,
outr'ora, haviam dado provas na guerra dos medos. Dentro em
pouco, porem, foi obrigado a levantar o acampamento por causa do
pessimo estado sanitario do exercito devido á putrefacção dos cadaveres. Dahi dirigiu-se para a Babylonia.
I I . - Em caminho apresentou-se Masêo com seus filbos já crescidos
e entregou-lhe as chaves da cidade reconhecendo a sua soberania.
Alexandre recebeu-o bem. cercando-o de toda a consideração, mas nem
por isto deixou de penetrar na praça com as forças formadas em
quadrados e em ordem de batalha. Bagophanes, governador delIa e
guada do thesouro, para festejar-lhe a entrada, fez juncar de folhas
e flores as ruas, que elIe tinha de atravessar, nas quaes mandou
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erigir altares, Óllde se queimavam com profusão perfumes de valor.
A adulação não parou abi ; pois que fez-lhe tambem grandes e ricos

presentes de rebanhos, parelhas de cavallos, leões, tigres e pantberas
em suas jaulas. Os magos acompanhavam o prestito com todo o
cerimonial costumado.
A cil.vallaria babylonica, sumptuosamente fardada e ajaezada r
fechava o cortejo Alexandre. conduzido em triumpho em um cano
esplendido, percorreu a cidade e foi pousar no palado real. Na
manhã seguinte foram-lhe entregues todos os moveis preciosos e as
riquezas de Dario.
Durante trinta e quatro dias não cessaram as festas na cidade.
Os excessos e a devassidão do exercito victorioso tomaram-n'o quasi incapaz de novos feitos; mas para 'vigorar-Iho o ardimento chegaram
no,os reforços: seis mil infantes e quinhento cavalleiros macedonios,
seiscen tos cavalleiros e tres mil e quinhentos infantes tbracios, quatro
mil homens, alistauos no Pelopol1ezo, e tresentos e oitenta cavalarianos.
do mesmo paiz, além de cincoenta jovens das primeiras familias macedonias, que vieram para formar o corpo dos guardas da pessoa do rei ~
Alexandre designou Agithas para commallllar a fortaleza da
Babylonia, com setecentos soldados macedonios e tresentos estrangeiros, dando-lhe por lagares-tenentes Meriés e Apollodoro,e nomeou
Mazéo satrapllo de Babylonia. Bagophanes teve ordem de acompanhaI-o.
A' Mythrenes, que lhe entregara a cidade de Sardes, coube o governo
da Armenia. O dinheiro, arrecadado em Babylonia, foi, em grande
parte, distribuido pela soldadesca, recebondo carla cavalleiro macedonio'
seiscentos dinheiros, os estrangeil'os quinhentos, e cada infante duzentos, além da paga ortIinaria.
Regulados todos os negocias, dirigiu-se o rei paraa provincia denominada - Satrapena - onde permaneceu por muito tempo visto seress lo região abundante em pastagens e viveres. Para evitar a ociosidade tIa soldadesca, elle a obrigava a exercicios frequentes estabelecendo, além disto, torneios militares, para os quaes instituia juizes'
e p,'emios, que consistiam em oito commandos militares. Os oito que
mais se distinguiram nesses torneios, foram: Aclarchias, Antigenes,
Philotas Angéo, Amyntl1as, Antigono, Synustes Amyntbas, Theodoto,
e Hellanico, que tiveram a graduação de chilim'cas - (que equivale á;
dos nossos coroneis) com direito ao comando de mil homens.
Fez aintIa o conquistador algumas modificações na disciplina.
militaI', especialmente quanto á cavallaria que constituia corpos
especiaos segundo as nacionalidades, cada um delles com o seu chefe.
Refundindo-os sem distincção de procedeucia deu-lhes commandauteS"
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de sua confiança. A ordem de marcha, que até então era transmittida
por toques de corneta, passou a seI-o por meio de um estandarte, que
se elevava á vista de todo o exercito na tenda real.
I I I . - De Satrapena partiu para Suza. Quando se approximava
da cidade mandou-ll1e Abulithês, governador da provincia, garantir
por um de seus filhos a sua inteira submissão. Este mensageiro
acompanhou-o até o rio Coaspes, onde aproprio Abulithê:s veiu
encontral~o com magnificas presentes, entre os quaes notavam-se
-dromedarios e doze elephantes, que foram-lhe de muita utilidade.
Na cidade em cuja posse entrou, além de grandes riquezas, tambem
encontrou chlCoenta mil talentos em barras do ouro e prata. Alli
deixou a mãe e os filhos de Dario. Xel1ophilo foi nomeado commundante
.do forte da cidade e Callicrates, guarda dos thesouros. Abulithês licou
mantido no governo da provincia,
Sahindo de Suza, chegou em quatro dias às margens do Tigre no
ponto, que os do paiz chamam Pasitigre, e depois de atravessar o rio
com um exercito de nove mil infantes e seis mil r.:avalleiros, cliJ'igiu-se
para o paiz dos usianos. Essa região governava-a Mudastes, homem
que, além de não farejar os ventos da fartuM, era dedicadissimo a
Dario. "Urgia tomar a capital a viva força, quando alguns individuos
conhecidos do lagar revelaram a Alexandre, que havia um carreiro
pouco frequentado. por anue este sem trabalho, podia enfrentar o
inimigo. O rei mandou Tarão com mil e quinhentos homens fazer o
reconhecimento, guiados pelos proprios informantes. Pela madrugada
Alexandre com o resto das forças levantou o acampamento, e, ao
romper d'alva, galgou a;;; montanhas, onde estabeleceu as suas
machinas de gUtlrra, com as quaes começou o assalto á cidade.
As difficuldades locaes eram grandes e o trabalho não corria a
contento dos macedonios. Apezar das observações dos omciaes, que
viam o perigo, que corria elle, o rei diante da resistencia tenaz dos
assaltados, não quiz retirar. Não tardou porém que Tarão com a
gente do seu commando apparecesse acima da fortaleza. A' vista desta
força, os barbaras desanimaram e os macedonios readquiriram a
coragem, que começava a faltar-lhes. Aquelles abandonaram os postos
<refugiando-se na fortaleza, donde enviaram a Alexandre tl'Ínta
deputados para pedir-lhe graça. A essa deputação respondeu elle que
naua tinham que esperar. Em emergencia tão desesperada, lembraram-se d3 Sisygambis, a quem secretamente supplicaram que impetrasse de Alexandre o perdão de todos.
A mãe de Dario, receiosa ele ser desattenuida, sô com muita
r.epugnancia prestou-se a escrever ao conquistador. Apenas Alexandre
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recebeu a carta de Sysigambis, não só perdoou a Madates, como
restituiu a liberdade a todos os prisioneiros, conservano'o nos cargos
aquelles, que os exerciam e mantendo-lhes todos os privilegios e
regalias de que gozavam: a cidade foi respeitada e os seus habitantes
continuaram os seus labores ordinarios.
IV.- Submettidos os uxianos, elle os reuniu aos suzianos, sob
o mesmo governo. Dividindo depois as suas forças com Parmenião, que
devia seguir pelas planicies, com o resto dellas, armadas á ligeira,
atravessou as montanbas, que se estendiam por toda a Persia.
Em cinco dias chegou ao passo de Suza, que os naturaes do paiz
chamavam PyZas-Su;idos.
Ariobarzano, com vinte e cinco mil homens occupava essa posição ;
mas não se moveu, esperando porventura que os macedonios ficassem
embaraçados nos desfiladeiros para cahir depois sobre elles. Vendo,
porém, que Alexandre avançava sempre sem se preoccupar com as
forças que elle commandava, determinou-lhes que rolassem enormes
pedras sobre os inimigos, e ao mesmo tempo os crivassem de settas.
Os macedouios, enraivecidos por semelhante ataque, desenvolveram
grande heroicidade para repellirem-n'o; mas a natureza do lagar inutilisou todos os seus esforços, de modo que o soberbo vencedor de
tantas batalhas, castigado em seu orgulho, foi obrigado a ordenar o
toque de retirar.
Livre desse aperto, Alexandre, cujo espirita já tendia para as
superstições, não se limitou a convocar os offl.ciaes para resolverem o
que mais convinha no momento: consultou tambem todos os seus
adivinhos. Afinal, por meio dos vaqueanos daquellas paragens, soube
que havia um rodeio seguro e facil, por onde poderia penetrar, sem
risco, na Media; mas que lhe prolongaria a marcha por muitos dias.
Na incerteza em que andava o seu espirita, reuniu os derradeiros
prisioneiros persas que tinha feito e delles inquiriu si, além desse
rodeio, havia outro caminho mais curto, ainda que difficil.
Um dos prisioneiros, que fallava a língua persa e a grega com
bastante facilidade, informou-lhe que conhecia um carreiro através
das montanhas, por onde podia passar um homem apenas, mas que ia
ter ao ponto que elle desejava. O prisioneiro ponderou-lhe de novo que
esse carreiro era diffl.cillimo e perigoso para um exercito. Alexandre
respondeu: «Não se dirá que eu e os meus recuamos deante de perigos
q ue tu sósinho a:li'rontaste. »
Deixando no acampamento Cratero com a infantaria de seu
commando e as forças de Meleagro, e mais mil archeiros de cavallaria,
ordenou-lhe que mantivessem tudo no mesmo estado, IJm os respe-
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ctivos fogos, de modo que o inimigo não desconfiasse de sua ausencia,
e que, si, por acaso, Ariobarzano descobrisse que elIe tinha partido e
pretendesse cortar-lhe o caminho, alIe o atacasse, obrigando-o a fazerlllfl frente; mas que, si, ao contrario, elIe surprehendesse os barbaras
e se tornasse senhor dos desfiladeiros, não hesitasse em penetrar pelo
mesmo caminho, em que antes tinham sido repellidos, logo que ouvisse
o clamor dos barbaras perseguidos.
V.- Com os soldados, armados á ligeira, e com viveres para tres
dias, alta noute e em silencio, entrou no carreiro, tendo por guia o
prisioneiro persa. A marcha era penosissima, e o terror dos macedonios
augmentava pela escuridão da nau te e pela incerteza da lealdado do guia.
Afinal ganharam o alto da montanha, onde ficaram Cama, Amynthas e
Polypercão para darem pasto aos animaes. Alexandre, acompanhado
de seus guardas e da cavallaria - agema, subiu ainda por um trilho
ditlicillimo, mas affastado do inimigo.
Ao meio-dia a tropa descançou. A marcha tornou-se mais facil
sendo apenas embaraçada por um abysmo que chuvas torrenciaes
tinham aberto no meio do carreiro. Em vista deste obstaculo pararam,
P0is era já naute. Com o dia, porém, verificou-se que o desvio não era
dilficil. Emfim, surgiram no alto da montanha, à rectaguarda dos
persas, que de nada desconfiavam. Não ousando resistir, os asiaticos
abandonaram armas e bagagens, e fugiram.
Cratera, ao ouvir o clamor dos inimigos, em desordem, avança
rapidamente e apossa-se do desfiladeiro, em que tinham sido batidos.
Ao mesmo tempo, Philotas com Polypercão, Amyntlls e Coono os
cercam por outros pontos. Ariobarzano, com quarenta cavalleiros e
cinco mil infantes, consegue todavia romper as linhas macedonias e
escapar, contando refugiar-se em Persepolis j mas a guarnição da
cidade fecha-lhe as portas. Os inimigos o perseguem de perto, de modo
que elle se viu na necessidade de aventurar novo comb&te, no qual
pereceu com todos os seus.
Depois desta victoria Alexandre acampou COlp o fim de reconhecer
os lagares e caminhos pelos quaes devia passar, visto como os perigos
e obstaculos naturacs ern.m mais temiveis do que os proprios inimigos,
proseguindo alguns dias depois em sua marcha. Em caminho soube, por
carta de Tiridates, guarda dos thesouros de Dario, que os persepolenses,
tendo noticia de seu destino para aquella cidade, se preparavam para
pilharem as riquezas que lhe tinham sido confiadas, e que, pois, elle se
apressasse em tomar conta dellas. O Araxe, segundo informava
Tiridates, era o UDico obsiaculo que podia difficultar-lhe os movimentos,
sendo o resto do caminllO facil e seguro. Em virtude desta carta
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Alexandre com a cavallaria marchou rapidamente durante toda a
e ao amanhecer chegou ás margens do rio, onde havia uma
povoação, cujas casas mandou demolir pal'a com os materiaes construir
uma ponte que lhe permittisse atravessai-o. Este trabalho foi
executado com a maior diligencia e rapidez.
Passado o rio, quando se approximava de Persepolis; quatro mil
gregos, prisioneiros de guerra dos persas, todos mutilados, se lhe
apresentaram. O conqui tador acolheu-os benevolamente, ouviu as
suas queixas, e prometteu attender ás suas reclamações. A cada um
delIes mandou dar tres mil dinheiros e duas peças de vestuario;
posteriormente designou-lhes terras que elles deviam cultivar, como
proprietarios, fornecendo-lhes ao mesmo tempo sementes de trigo e
rebanhos de carneiros.
No dia seguinte reuniu .o seu conselho, no qual deliberou-se o
assalto e o ~aque de Persepol!s, a mais rica e opulenta cidade da
Persia. A noticia dessa deliberação espalhou-se com a rapidez do raio.
Grande numero de seus habitantes escapou como poude. Os que ficaram
não oppuzeram resistencia. Sem a menor ditIiculdade o rei penetrou
na cidade â frente da phalange. Foram sem conta os hor'rores prDticados pelos assaltantes nesta occasião. Os soldados já não saqueavam
como d'antes. Sendo as riquezas enormes, escolhiam os objectos que preferiam. Mais de urna vez houve lucta entre elIes mesmos. Os iufelizes
persepolenses foram barbaramente trucidados. Suicidaram-se muitos
delles para prevenh' o furor dos vencedores. Alexandre por fim ordenou
que cessasse o morticinio e prohibiu que violassem as mulheres.
VI.- Fabulosas foram as riquezas encontradas em Persepolls.
Só em dinheiro cunhado foi recolhida a somma enorme de cento e vinte
mil talentos! a que elle ajuntou mais seis mil, arrecadados na rendição
de Persagada, cidade edificada por Cyro. Esse dinheiro destinou-o
Alexandre ao pagamento do soldo das tropas. O commando da fortaleza
foi dado a Nearcho com urna guarniç'ão de tres mil macedonios.
Tiridates ficou no mesmo cargo que exercia no tempo de Dario. Abi,
sob as ordens de Parmenião e Cratero, deixou o rei grande parte de
suas forças e as bagagens.
No meio do inverno, á frente de algumas companhias de infantaria
e mil cavalleiro , penetrou no coração da Persia e no paiz dos mardos,
submmettendo á sua obediencia todas as povoações que encontrava.
No fim de tl'inta dias voltou a Persepolis e distribuiu entre os seus
grande parte das riquezas encontrarIas nesta cidade.
A vida da cidade não afeminou e perverteu somente os soldados :
o proprio Alexandre não resistiu aos ricios nem escapouda corrupção
DOU te
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persa. Engolphado nos prazeres, pouco se preoccupava com os negocias
publicas. Passava os dias e as noutes em jantares, ceias e festas, para
os quaes eram chamadas as prostitutas, que acompanhavam o exercito,
e a cujo lado entregava-se desordenadamente ao vinho. Entre es as
perdidas havia uma, de nome Thais, que, no calor do festim, su tentou
que «o rei tinha em suas mãos o meio seguro de captar, para sempre,
a benevolencia dos gregos. l> «Qual é es-e meio 1 l>, perguntou-lhe
Alexandre. «Mandar pôr fogo ao palacio do rei da Persia; os que
tanto so1Ireram dos barbaras esperam isto de tua justiça l>.
Mal acabava elJa de pronunciar taes palavras, Alexandre e os
seus, no auge da embriao-uez, ergueram-se da mesa, bradando:
«Vinguemos a Grecia! incendiemos Persepolis!» E eD tregou ás
chammas a cidade que havia, em seu estado normal, poupado durante
o periodo da guerra! O rei foi o primeiro a caminhar na frente e a pôr
fogo no palacio real. O incendio deste formoso edificio foi rapido e completo. Os soldados que, ao clarão das labaredas, tinham corrido com o
fim de apagaI-as, vendo o rei á frente dos incendiarios, imita,ram-Ihe
o exemplo e, dentro em pouco, Persepolis era um montão de ruínas!
Dissipados os vapores do vinho, Alexandre reconheceu a, grande
falta, que commeltera, e, passa por certo que, arrependido, dissera
aos seus cumplicas: «Os gregos ter-se-hiam vingado dos persas
muito melhor, vendo-me assentado no throno de Xerxes, e residindo
em seu palacio ». O arrependimento posterior não resgata os homens
publicos das faltas, que com me ttem . O incendio de Persepolis é ainda
uma prova, de que naqneUe cerebro nunca houve a idéa de unificar e
fundir as duas nações, quanto mais a humanidade.
No dia seguinte presenteou com trinta talentos o lycio qne lhe
servira de guia e seguia para a Media, onde foram ter com elle seis
mil infantes e mil cavalleiros da Cilicia commandados por PlatãoAtheniense.
Informado de que Dario tinha chegado a Ecbatana, capital da.
Media, resol veu persegui l-o, sem demora. Dario dispunha ainda de
trinta mil homens de inf,),nta,ria, entre os quaes se acha.vam os quatro
mil gregos, que sempre se conserVUl'am fiei . Tinha mais quatro mil
archeiros, ou fundibularios e tres mil e tre entos cavalleiros, to os
bactrios e commandados por Bésso, sa trapa da Bactriana. A criadagem
e as bagagens seguil'alll na frente e clle a1rastando-se um pouco da.
estrada real com essa tropa, reuniu o seu conselho, expoz-lhe as
difficuldades e embaraços, com que luctavam, os perigos que os ameaçavam e concluiu affirmando-lhes que estava resolvido, no proximo
encontro, a vencer ou a morrer.

298

ALEXANDRE III

Artabazo foi o primeiro, que prometteu acompanhal-o até o fim,
fosse qual fosse a sua sorte. Os outros repetiram a mesma cousa:
Narbazano e Besso, que já machinavam a perda do infeliz Dario,
fizeram-lhe os mais ardentes protestos de dedicação. Ambos ambicionavam o supremo poder, e cada um deIles acreditava que, entregando
Dario a Alexandre, captaria as boas graças deste.
Narbazano foi \l-lém dos outros e ousou lembrar ao rei a nomeação
de um lugar-tenente, investido de todos os poderes e prerogativas reaes
afim de pór termo á guerra expellindo os invasores, e terminou aconselhando-lhe que transferisse provisoriamente a Besso a realeza, assegurando que esse delegado apressar-se-hia a restituir-lhe o sceptro e a
coróa, logo que a Persia voltasse ao seu estado normal.
VII.- A audacia de Narbazano irritou Dario a ponto de
aggredil-o de cimitarra núa e certamente tel-o-hia morto, si Besso e
outros não interviessem. Narbazano escapou-se e logo após. Besso foi
encontraI-o, resolvendo ambos apossarem-se da pessoa do rei, fosse como
fosse. Em virtude do ajuste, trataram immediatamente de separar do
resto do exercito as forças, que commandavam. Artabazo, a vista das
difficuldades do momento, procurou acalmar o espirita de Dario, lembrando-lhe que á sua frente estava Alexandre. a quem convinha oppor
todas as suas forcas reunidas, e ponderando-lhe que era necessario
tolerar ou esquecer a loucura de alguns para não dividir o exercito.
O rei ouviu de má vontade as observações de Artabazo, e, triste
e afllicto, recolheu-se á sua tenda resolvido a levantar o acampamento.
O c~ef9 dos gregos, porém presentindo aZguma cousa no ar, como se·
costuma dizer, ordenou á sua gente, que ficasse de promptidão. Besso
e Narbazano trataram de alliciar os persas para o seu plano. Artabazo,
que desempenhava as funcções de general em chefe, não descançou,
emquanto não conseguiu dissipar as desconfianças e a tristeza do
monarcha. Os dous conspiradores foram ter com eIle no intuito de
justificarem o seu procedimento. Nessa conferencia pedem-lhe que os
faça readquirir as Mas graças de Dario: Artabazo asseg-ura-Ihes que
a calera do rei passara, e que elles não tinham perdido a consideração
e a estima, de que gosavam. Na manhã seguinte, pretextando render
homenagem ao rei, Narbazano, á frente dos bactrianos, apresentou-se
na tenda real. Dado o signal de marcha, Dario, segundo o costume,
subiu para o seu carro. Narbazano e Besso prostram-se e adoram-n'o
com ~ngidas lagrimas de arrependimento: imploram-lhe humildemente
perdão. Dario, coração leal e generoso, perdoa-lhes e esquece tudo, e
julgando-se fóra. de perigo, só cogitou desde então de evitar Alexandre,
em cuj o poder receiava cahir.

REI DA MACEDONIA E DA PERSIA -

O MAGNO

299

Patrão, o chefe dos gregos, do qual acima falamos, sempre
attento e previdente, não obstante o que vira, determinou que os seus
se conservassem em arma' e promptos para qualquer eventualidade.
Acompanhando o carro t'eal, que Besso não abandom,va, procurava
todos os meios de falar a Dario. O rei, afinal percebendo que Patrão
queria alguma cousa, mandou perguntar·lhe por um de seus eunuchos
si eUe desejava falar-lhe. O chefe dos Gregos respondeu afIlrmativamente; pelo que Dario fel-o vir immediatamente ii. sua presença.
Durante esta rapida conferencia, falaram grego, que Besso não en tendia.
Apezar disto, o traidor desconfiou que Patrão o denunciaTa a Dario, que
entretanto, não queria acreditar no que lhe dizia o chefe grego, que
insistia para que elle se collocasse entre a força de seu commando. O rei
recusou, tenazmente, tal proposta,declarando-Ihe que, fosse qual fosse o
seu destino, elle manter-se-bia na mesma posição, em que se l1cbava.
Besso, por seu Jado, continuou com a sua hypocrysia., felicitando
Dario por ter-se livrado dos laços, que lbe armava Patrão, aventureiro,
que não era dedicado a ninguem, portanto, prompto a vender-se sempre
a quem mais lhe pagasse. Dario ouviu-o em silencio. fazendo-lhe
signaes de assentimento, posto que estivesse convencido de que Patrão
não faltara li verdade, até que por fim, continuando Besso no mesmo
assumpto, disse-lhe: «Conbeço tanto a ju tiça de Alexandre, como o
seu valor, e estou certo que ílludem-se aquelles, que esperam úelle
recompensa pelos seus crimes: inimigo implacavel de traidores, ninguem
como elle, mais severamente vinga a ré violada:..
VIII.-Ao cair da noute, quando acampados, os persas deixaram
as armas, e cuidaram de forragear. Os bactrianos, porém, conservaram-se armados.
Dario mandou chamar Artabazo, e referiu·lhe o que lhe tinha
communicado Patrão. Artabazo foi de opinião que o rei se transportasse
logo para o meio dos gregos, assegnrando-lhe a dedicação e lealdade
dos persas, apenas soubessem que sua pessoa corria perigo.
Dario, como si a fatalidaúe o impellisse, não aceitou o conselho do
velho e dedicado amigo, e. despediu-o: ambos choraram. Dispensando
os guardas do costume, ficou com alguns eunuchos, que, a seu ,turno,
foram tambem dispensados, conservando apenas Bubas, a quem dirigiu
as seguintes palavras: «Salva-te com os teus companheiros. Fostes
fieis ao vosso rei, até o ultimo momento. Aqui aguardarei o meu
destino. Não estranheis que eu proprio não ponha termo á minha
existencia. Prefiro que outro se manche com esse crime».
Esta scena encheu de consternação os eun uchos e, dentro em pouco,
espalhou-se por todo o acampamento persa a noticia do estado, em que
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se achava o rei. A confusão foi enorme. Besso e Narbazano aprovei-:taram-se deUa, e accrescentando que Dario se havia suicidado, cercados
de gente de sua confiança, dirigiram-se:.i. tenda real, apossaram-se da
pessoa do rei e carregaram-no de cadeias! mas, ou por escarneo ou
porque fingissem querer prestar-lhe ainda uma homenagem, essas
cadeias eram douradas!
Os persas, illudidos pelas promessas de Besso, tomaram o seu
partido. Artabazo, com os pouco, que permaneceram fieis e os gregos,
do commando de Patrão, não podendo supportar tamanha vilania,
dirigiu-se para a Partbena. Entretanto Alexandre, informado de que
Dario tinha partido de Echbatana, mudou de rumo, abandonou o
caminho de Media e poz-se a sna pista. Chegando a Tabo, alguns
transf'ugas asseguraram-lhe que Dario havia-se retirado para a Bactriana. Logo depois, o babylonio Bagistonio, revelou-lhe o risco, que
corria o rei da Persia, de ser aprisionado ou morto ]lar Besso e arbazano.
A' vista d'isto, Alexandre renniu o seu conselho, ao qual deu
aonhecimen to das noticias, que recebera, e, de accordo com eUe, resolveu
agir com a maior diligencia e promptidão. No intuito de prevenir as
machinações torpes dos dons satrapas, partem todos com a maior precipitação. Depois de uma marcha acceleradissima pelo espaço de quinhentos
estadios, chega, afinal, com as suas forças, ao ponto em que Besso
tinha-se apossado da pessoa de Dario: ah1 recebe Melon, interprete de
Dario, que não podendo acompanbal-o por enfermo, fingiu ter ficado
para entregar-se-lhe. Melon deu-lhe conta do occorrido. Depois de
marcha tão fatigante, ,) exercito macedonio carecia de algum repouso.
Neste interim, foi elle in formado, que Orsillo e Mythracenes, tambem
estavam revoltados contra o crime dossatrapas:queos persas se achavam
a quinhentosestadiosmais, pelo caminho ordinario; mas, que eUes podiam
indicar-lhe outra estrada, que encurtaria muilo a distancia. Alexandre
acolheu-os com a maior beoevolencia, e, nesta mesma noute, acompanhado dos guias, que elles lhe forneceram, se poz em marcha, á frente
de algumas tr()pas de cavallaria, armauas a ligeira, ordenando a
.phalange que o segui se com a possivel rapidez.
IX. - Depois de ter percorrido cerca de tresentos estadios
(medida itineraria. ele cento e vinte e cinco passos) apresentou-se-lhe
Brocubelo, filho de Mazê , o qual garantiu-lhe que Besso se a:)hava
proximo com as forças do seu commando na maior desordem, porque
de nada desconfiam: que o seu alvo era a Hyrcania, e que portanto si
o rei se apressasse, surprehendel-o-hia inf,tlli velmente, terminando por
assegurar que Dario aiuda vivia.
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Com essas in formações Alexandre partiu a galopl'l á frente dos seus,
e, dentro em pouco alcançou Bes o e ua gente; mas era tanta a poeira
que, com quanto ouvissem todo o movimento dos inimigos em marcha.
não puderam todavia distinguil-os; foi mister pois fazer alto. Os persas
tambem perceberam a chegada dos macedonio , e posto que muito superiores em numero, e clesca;nçados, puzeram-se immediatamente em fuga.
Besso e Narbazano pretenderam obrigar Dario a salvar-se em um
carro das mãos do rei da. Macedonia. O infeliz principe recusou acompanhai-os, declarando-lhes que tndo espel'ava da justiça do' deuses e
de Alexandre. Os miseraveis então crivaram-no de golpes, deixando-o
feddo gravemente! Feriram ig-ualmente os cavallos do carro, e mataram
os dous escravos, que o acompanhavam! Depois de tão pen-ersa vilania,
separaram-se. Narbazano procurou a direcção de Hyrcania, e Besso a
da Bactriana, amhos acompanhados de pequeno numero de cavalleil'os.
Os persas, sem chefes, Llispersaram-se; apenas quinhentos cavalleil'os
se agruparam sem resolverem, si deviam fugir tambem, ou combater.
A' vista d'isto, Alexandre fez avauçar Nicanor com alguns ca.val-1eiros para cortar-lhes a retirada, e carregou sobre elles com o resto
das forças. Os fugitivos nem sequer se defenderam: entregavam-se á.
morte, como carneiros. Tres mil foram assim trucidados; até que o
proprio Alexandre ordenou que cessasse a matança. _ em um só dos
prisioneiros soube dizer-lhes o que era feito de Dario. Cousa incrivel !
o numero dus pri ioneiros era muito superior ao numero dos apri ionadores! O terror dos persas era tamanho, que elles nem viram a mullidão
que os constituia, nem o numero insignificante de inimigos, aos quaes
se en tregaram á descrição.
Todos os carros foram revistados. Em nenhum delles estava Dario.
Os cavallos do carro, que o conduzia, acossados pela sede, apezar de
feridos, tinham-se arrastado do ponto, em que os deixaram, em procura
ue uma fonte proxima, pouca af.lstadl1 tio caminho. O macedonio Polys-trato, a quem a sêde tambem levara para a mesma fonte, descobri:],
quando bebia, o~ animaes feridos, e, admirado de ver cavallos tão
maltratados naquelle ponto, onde não houvera lucta, tratou de examinar o carro, a que elles S9 achavam atrellados. Nesse carro encontrou
o infeliz principe no mais deploravel estado!
x.- Polystrato dirigira-se à fonte, guiado por um persa. que elle
aprisionara. Dario reconbecendo-o, disse-lhe que era um consolo para
si, antes de morrer, poder fa.lar a. um bomem, que o entendesse; em
seguiLla recommendou-lhe que conservasse bem, na memoria, as suas
ultimas palavras, afim de transmittil-as a Alexandre: "Peço-te digas
a Alexandre que morro pnaroso por não ter tido occasião de, por
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minha vez, obsaquial-ó, e assegurar-lhe quanto lhe sou agradecido
pela bondade com que tratou minha mãe, minha esposa e meus filhos,
cujas vidas poupou, e cujas pessoas cercou de toda a sorte de attenç5es,
conservando-as na mesma altura de grandeza, a que estavam habituadas, ao passo que aquelles, que tudo me devem, assassinaram-me!
que a minha ultima supplica aos deuses é para que tornem invenciveis
as suas armas e lhe entreguem o dominio do mundo; finalmente que, ao'
expirar, levo a esperança de que elle não deixará impune o attentado,
que contra a minha pessoa commetteram Besso e Narbazano, pois que
a cau a dos reis é commum.» Sentindo-s3 morrer, pediu agoa, porque
o martyrisava a sêle. Polystrato foi à fonte, encheu o capacete de
agua fresca, e apresentou-o ao rei moribundo, que bebeu-a, com avidez.
Restituindo-lhe depois, o capacete, disse-lhe ainda: ({ Quem quer que
sejas, amigo, que na hóra extrema mataste-me a ~êde, fica sabendo que
a minha maior dór, neste momento, é não ter meio de manifestar-te o
meu reconhecimento; Alexandre, porém,recompensar-te-ha pera boa
acção, que acabas de praticar. Peço-te que lhe dês, em meu nome, um
aperto de mão, unico penhor que lhe posso ofIerecer de minha alta
estima e cousideração.. e, entrando em agonia, expirou momentos depois.
Polystrato immediatamente dirigiu-se a Alexandre, a quem narrou
toda a scena, que acabava de ter logar. Sem a menor demora, o rei
da Macedonia dirigiu-se para a fonte onde encontrou o cadaver de
Dario, cujo fim tristis3imo lamentou de coração. Depois, desprendendo
o seu man to com elle cobriu o corpo do monarcha persa e tendo ordenado
que lhe prestassem honras reaes, fez embalsamar o cadaver, e enviou-o
a Sizygambis, para que esta o sepultasse segundo os costumes e ritos
do paiz e com o ceremonial devido aos reis da Persia.
XI.- Emquanto na Asia desdobravam-~e os acontecimentos pelo
modo, como acabamos de narrar, entre os lacedemonios e macedonios
explodira a guerra, provocada por Agis, rei daquelles. Esta guerra,
porém, foi de curta dlll'ação, terminando pela derrota dosiacedemonios
por Antipatro, que Alexandre deixara na Macedonia, como seu lugartenente.
Os vencidos pediram permissão para enviarem um embaixador ao
filho ele Felippe. Antipatro, que bem conhecia a indole e o caracter de
Alexandre, e que, por isso mesmo, evitava resolver por si as questões,
que tinham provocado a lucta, accedeu facilmente ao pedido deIles.
Esta guerra terminou antes da batalha de Arbellas. Alexandre, informado de tudo posteriormente, perdoou os lacedemonios, com excepção
porém dos cabeças da revolta; m.as condemnoll os megalopolitanos a
pagarem cento e vinte talentos aos achios e aos aitolios.
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Com a morte de Dario, Alexandre viu-se senhor de quasi todo o
reino da Persia. Restavam apenas Besso e Narbazano, que podiam
ainda ofl'erecer-Ihe alguma resistencia.
Do ponto, em que se achava, dirigiu-se o rei da Macedonia para a
região dos parthos, povos, até então desconhecidos e sem importancia,
e que depois tanto deram que fazer aos romanos.
XII.- Em Hecatompyla, cidade então celebre e edificada pelos
gregos, demorou-se alguns dias, ordenando que, para alii, se fizessem
remessas consideraveis de viveres. Nesta cidade licenciou os gregos,
que tinha a seu soldo. Deste facto surgiu, entre os soldados, o boato
de que o rei dava por finda a guerra, e resolvera, voltar á Macedonia.
Isso abalou o exercito inteiro. Cada qual começou a arrecadar o que
lhe pertencia, preparando-se para a tão suspirada volta. Alexandre ao
saber do que se passava, mandou tocar a reunir, e apresentando-se á
frente do exercito, Uirigiu-Ihe um extenso discurso, em que, entre
muitas considerações de ordem politica, disse contava que os seus
camaradas, depois de tautos e tão gloriosos combates, Dão o desamparassem no meio do caminho, quando era mister completar a sua
obra e firmar, com segurança, o seu governo nas provincias conquistadas, e que seria indigno da honra macedonia cleixar impune o crime
de Besso, que, assassinando Dario, o privava da gloria de perjoar o
principe vencido.
Diante das palavras de Alexandre, soldados e officiaes declararam-se promptos a acompanhal-o para onde quer que elle quizess9
conduzi l-os, e assim desvaneceu-se a idéa de uma pl'oxima volta á
Europa.
XIII.- Alexandre, aproveitando-se do enthusiasmo, que des·
pertara entre os soldados, levanta o acampamento, atravessa a
Parthidna, e, em tres dias, chega ás fronteiras da Hyrcanla.
a
Parthiena deixou Cratera com as forças de seu commando e mais seiscentos cavaUarianos para garantil-o contra as correrias dos barbaros.
Sob as ordens de Erygio seguiu a bagagem, acompanhada de uma
pequena escolta, pelo caminho da planicie, e eUe tomando a vanguarda,
adiantou-se cerca de quinhentos estadias, e foi acampar em um valle,
coberto de altas e frondosas arvores, e abundante de agua, porque das
montanhas nasce o rio Zobaréo, que, depois de quasi tres estadias de
curso, birurca·se, e precipita-se em um engrunado para reapparecer
mais longe, unido de novo. Neste ponto demorou-se quatro dias para
que o exercito descançasse. Abi chegou-lhe ás mãos, por este tempo,
uma carta de Narbazano, em que procurava justificar-se da parte, que
tomara. no attentado contra Dario, allegando que fôra levado a essa
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extremidade pela necessidade de conservar a propria vida: nessa
carta compromettia-se ainda o satrapa persa a reconhecer e adherir
ao governo do conquistador, si lhe garantisse, sob sua honra, a sua,
protecção e benevolencia.
Alexandre não hesitou,e dando a sua palavra ao emissario, segundo
costume dos persas, mandou dizer-lbe que elIe podia apresentar-se,
desassombradamente. Apezar disto, por cautela, fez marchar as suas
forças em ordem de batalha; na frente os exploradores, acompanhados
da cavalIaria ligeira; depois a phalange e a infitnturia com a bagagem,
fechando a rectaguartla. Es,las precauções tomou-as o rei não só
porque seria. imprudencia confiar demasiado na indole dos povos dessa
região, mtturalmente propensos à guerra, com ainda por causa da
natureza dos te1'1'enos, que atravessava, proprios para uma emboscada; pois que constituem um immenso valIe.' que, entre duas ordens
de montanha, estende-se até o mar Caspio.
Por um espaço de vin te estadios Alexaudre percorreu esse valIe,
algumas vezes por caminhos difficillimos, chegando afinal a um ponto,
abundante de recursos, onde as colheitas do anilo tillham sido extraordinarias. Continuando a sua marcha" veiu ter com elIe Phrataphernes,
um dos chefes persas, que tinham fugido depois da morte de Dario,.
sendo recebido com toda a benevolencia. Chegados á cidade de Arras,
Cratera e Erygio ahi se apresentaram, conduzindo Phradates, governador dos tapyrios,
qual, reconheceu o poder de Alexandre, que
tratou-o com igual benevolencia. Depois disto, confiou elIe o governoda HyrCll11ia a Menapés, que, exilado por Ocho, refugiara-se junto a
Felippe, e reintegrou Phradates no governo dos tapydos.
XIV.- Depois de ter atravessado a Hyrcaniaj apresentou-se,
por sua vez, Artab:tzo, o velho e honraria chef~ persa, leal a Dario até
os seus ultimos momentos. Alexandre acolheu-o de braços abertos,
dando-lhe as maiores pl\)VaS de consideração e estima. Em companhia
de Artabazo vieram os principes, parentes de Dario, os quaes foram
recebidos do mesmo modo, e bem assim um bom troço de tropas.
O velho e bravo Artabazo, penhorado pelas fine7.us do rei da.
Macedonia, disse-lhe, significando-lhe o seu a,gradecimento: « Senhor,
rogo aos céos que filçam florescer perpetuamente o vosso imperio, e vos
proporcionem toda a sorte de felicidades: confesso-vos que um unic!)
pezar me acompanha neste momento, que devia ser sámente de alegria;
é o de não poder acompn.ohar-vos e servir-vos, como desejo, pOl'que a
minha grande velhice não m'o permitte.» Artabazo contava com 011'eitonoventa e cinco annos de idade! Sens nove filhos, fortes e vigorosos
achavam-se a sen lado: eUe os apresentou ao rei, dizendo-lhe: «per-
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mitti, senhor, que vos apresente tambem o meus tUbo, todos de uma
só !l1ãe, e crede que só desejo que elies vivam, emquanto vos puderem
ser u!eis )}.
-V.- Alexandre os recebeu, como recebera. o pae, e para dar-lhe
",munho publico de apreço, elle, que frequentemente costumava
:har a pé, naquelle dia andou a cavallo, para que Artabazo,
panhando-o montado, não se sentisse constranO"ido, vendo-o
Jogo que acamparam, convocou os gre o, que Artabazo tinha
10 comsigo, inqnirindo (lelles o que desejavam: responderam que
dessem salvo-conducto aos lacedemouios, que com eUe se
'am, deliberariam sobre o que lhes cumpria fazer. Referi' m- e
mbaixadores, que os lacedemonios tinham mandado a Dario, o
'>._ 1 depois da derrota, collocaram-se nas fileiras dos gregos, que elle
tinha a soldo.
Alexandre não os attendeu, oem lhes prometteu cousa alguma,
OrdeDl\Ddo-lhes que aguardassem aresolução,que lhe aprouves e tomar.
Ainda que hesitantes e irresolutos sobre o que fariam, comprometteram-se a voltar. O :1theniense Democrates que fóra sempre ho:stil a
Alexandre, receiando ser castigado, suicidou-se. Os mais, desde que
foram cercados, renderam-se á descrição. Eram mil e quinhentos
soldados e noventa embaixadores. Os primeiros foram distribuidos pelos
corpos j os segundos, excepto os lacedomonios, tiveram pel'missão para
voltarem á Grecia.
XVI. - Proximos a Hyrcania viviam o mardos, povo ignorante
e quasi selvagem. Foram elies os unicos que não enviaram embaixad.ores
e presentes a Alexandre, e que não se preoccuparam de prestar-lhe
homenagem.
O rei, irritado por tal procedimento, que !]ualificava de - in alente, á frente da 001' de sua gente, resolveu dar-lhes, em pesson,
uma lic:ão. Tendo mar~hado dur.\nte torla a nnute, ao romp r do dia
achou-se ;i. vista dos que elLe considerava inimigos. Nem combalo
houve: o bnrhnt'o', exp l!ielos das collinas, ondA e,ta.vam, rngil'am;
as força macedou.ias occuparam as povoações visinhas, de ertas de
habitantes, que se internaram pelas mattas cerradas, que cobrem os
valles, as quaes tornam-se impenetraveis pal'a quaesquer outros, que
não sejam elies mesmos, ou animaes selvagens: Alexandre pretendeu
caçai-os, e ordenou aos seus soLllados que penetrassem e bates em as
m~tta . Perdendo o rumo, algun fora.m mortos e outros aprisionados,
apossando-se os mardos do Bucephalo, tão querido do rei, que, ardendo
em colera, ordenou que procul'assem e lhe trouxessem o seu animal
20
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predilecto, fazenuo publico flue exterminaria tudo, si o animal não
fosse encontrado.
Esta noticia attereorisou ')s ma,ruos que vier,tDl tl'azer-lhe Bucephalo
e alguns presentes de pouco valor, unicos, que podiam o1:1'erecer; isso
porém não acalmou a colera uo conquistauol', que ordenou fossem destruidas as mltttas. Os I'rIltl'dos, vendo começado o trabalho da del'l'ibada,
renderam-se ~L descripção, e oO:ereceram refens, como gal'anti,L de sua
obediencia e submissão. Alexandl'e incorporou-os ao governo ue Phl'adates. No quinto dia e tava elle no acampamento, ue volta dcsLlL
expedição, e depois de uar a. Al'tabazo todas as demonstrações passiveis de apreço, permittiu que eUe voltasse para o ponto em que
re idia.
Logo após sua chegada á cidade de Hireania, onde Dario, em outros
tempos, ti vera a sua côrte, apresen tou-se Narbazano com ricos presentes,
entre os quaes o eunueho Bagoas, ainda na flor da idade, formosissimo,
e que inspirou ao rei da Macedonia a !\lesma paixão, que por eUe tivera
Dario.
XVII. - Nesta occilsião veio visitai-o, segundo aJTIemam a
maior parte dos auctores, Thàlestris, ou Tha.lestria, rainha das Amazonas, desejosa ue ter um filho delle. Quinto Curcio assevera que o filho
de Felippe recebeu-a, com a maior amaiJilidaue, accedeu aos seus desejos,
e esteve com ella treze dias, ficando combinado entre ~mbos, que si eUa
désse á luz uma menina, conserval-a-hia comsigo ; mas, si fosse um
menino, restituil-o-hia a Alexandre, accrescental1do o mesmo escriptor
que o rei a convidara para acompallhal-o nas guerras que cogitava de
fltzer, mas, que T.halestris se recusa,ra, allegando que não podia abandonar a uirec~.ão de seus Estados.
Muitos OULl'OS escriptores asseguram que este episOllio nunClt passou
de Umlt fabula, e segundo se le, em Plutarcho, e tlL opinião é autorisada pelo proprio Alexandre em suas cark'\S a Antipatl'o, em que fazendo
a nal'l'a~ão minuciosa de quanLo se passara nessa expedição,- conta·lhe
que o rei dos ScyLhas lhe oJI'erecera a filha em casamento, e nada diz,
absolutamenLe, em relação ii. Í!tl raiolm das Amazonas.
Plutarcho tefere ainda qne, annos depois, One,icrito, lendo a Sy imacho, que já el'[\. rei, o quarto livro de SUlt HISTORIA DE ALEXANDRg,
lia qual narrava, a visiÍ<t de Thalestris, Sysimacho, rindo-se, lhe disser,t:
« E eu, onde e tava então ~ »
Fabuloso ou não o facto, isto pouco deve preoccupal' os leitores. Do
ponto em que se achava, Alexandre voltou pal'a Pal'lhena.
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PARTE III
I.- o despotismo perverte os lIIelhores cal'aetere . Folgado, sem
ter mais diante de si inimigo, que o prooccupa se dispondo ti m:1is
despotico poder, AlexandL'e transformou-se. No seu caracter e na sua
indole operou-se a mais completa mud:mça. E queciuo dos exomplos
de Felippe e das liçães do pLlilosoplto cLe Stagirin, entregou-se aos muicleploraveis excessos e assim « a,quelle, que as arma dos porsas, (dil-o
Quinto Cm'cio) nuuCc'l.puderam vencer, foi vencidopelosviciosdelLes»).
Os dias, que devia consagrar ao coroamento de SUi\ obra, passav,t-os
elle ao jogo, entregue a toua a ordem de deva idão, ao lado d mulheres depravadas, em banquetes e ceias escandalosa, em que levava
nOlItes inteiras a beber, cercado de prostitutas, juntando a todos esses
excessos o mais soberano desdem pelos costume macedonios, que n.bandanou para adoptar os elos per'sas, o que muito irritou os seus fieis
complnlteiros, que já o olhavam quasi como um inimigo.
Acompanha.clo sempre de uma tropa de bailarinos e de musicos,
passava os dias e as noutes em orgias, e quando os festins so prolongavam e era-lhe impossivel comer e beber contil1uadamente, durante
a mesa, fazia vir as prisioneiras, que tinha, em seu poder, e obrigava-as
a cantar e dansar, segundo o costume da terra.
Entre essas infelizes havia uma, do perogrina belleza, sempre
triste, a qnem um dia coube representar o seu papel. Oar de distincção
e ue recato que nella se descobria, o vexame que mostrava, o pudor,
'lue se notava em sua face, enrubecida pela. vergonha de sua posição,
iml)ressionaL'am o rei, que inquiriu della, fluem era e a que familia
pertencia: ella respondeu-lhe, de olhos baixos, que« era neta cle
acho, ontl"om rei da Persia, filha, de seu filho, e 'posa de FIyslope.',
parente ele Da.rio, e nln U s chefes persas».
Os sentimentos de honra, despertaram-se no coraÇG10 de Alexanul' ,
que sel1tiu·se cOOlmovilo deante U:1 infelicidade dessa mnlltel' de
san'"ue real, reduzida it tal provação. [DlUlediatamente ar Lenou 'tue a
pnzessem em liberdade, que lhe fossem restituidos os seus bens, e que
se procurasse descobrir onde se achava seu esposo.
I I . - No dia seguinte eucarregou Hephestião de trazer-lhe ao
palacio os pei ioneiros, e tendo inqnil'iuo da situação ele c::llla um, S,parou as pessoas de condição do COOlmum elelle . Eotre aquellas se
acuavam dez, iuc!nsive Oxatl'es, irmão de Daei, LlOmem de meeecimenta real, que o rei recebeu entre os seus intimos, e um grauele
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senhor persa., chamado Oxydates, que, por Dario, havia sido condem·
nado á morte. A este confiou elIe o governo da Media.
Esses lampejas de justiça e generosidade passaram rapidos. Alexandre continuou na vida desregrada, que adoptara. O vestuario e os
costumes macedonios eram-lhe ja intoleraveis. Procurando imitar o
fausto lIas reis da Persia, obrigava as mulheres e mais declicados
amigos a exercerem funcções a.bjectas e vis, e exigia que os seus
bravos officiaes se prostrassem em sua presença e o adorassem, segundo
o costume dos vencidos. Trajava à. moda dos reis da Persia, e trazia,
como Dario, na cabeça, um cliadema de purpura listrado de branco.
Nos despachos para a Grecia, ainda usava de seu antigo sinete, mas
para os negocias da Asia, servia-se do annel de Dario.
Os grandes de sua côrte tiveram ordem de trajar tambem á persa,
inclusive os officiaes macedonios, que, com a maior repugnancia, a isto
se so,jeitarm. Como Dario, instituiu o seu serralho com os respectivos
eunuchos, e trezentas concubinas, e ahi se entregava aos actos mais
reprovados. O desgosto era geral no exercito; cada qual murmurava
contra tamanho escandalo e a opinião UDanime era que os macedonios
nada tinham ganho com tantas victorias, sendo que todos deviam considerar-se como vencidos, desde que viam-se obrigados a submetterem-se
aos vicias e aos costumes corrompidos dos barbaras: ernfim não faltava quem, em alto e bom som exclamasse, que se envergonhava de
ver o filho de Felippe, transformado em satrapa de Dario. Aos ouvidos
de Alexandre cbegavam esses murmurios. e, debalde, por suas larguezas, procurava alIe readquirir a confiança, o respeito e a estima
dos soldados.
III.- Espirita levantado, comprehendeu logo que era indi penso.vel ofl'erecer uma diversão ao exercito, de que dependio.. Suspeitas
e terrores assaltavam o. sua alma, receiosa de conspirações contra â
sua pessoa e poder. Aproveitando-se da circumstancia de ter-se-lbe
apresentado Satirbaz~no, satrapa dos adrianos, para avisal-o de que
Bes o havia se proclamado rei com o nome de Artaxerxes, e, estava,
em armas, reunindo os scythas o os povos do Tanais, resolveu uma
expedição contra o criminoso eunucho. Tendo acolhido Satirbazano,
com a maior benevolencia, encarregou-o, quando o despediu, de continuar no governo, que tinha, como depositaria de sua confiança. Os soldados, porém, acho.vam-se carregados de despoj os e cada um delles
tinba uma pesada bagagem, que impossibilitava-lhes a marcha. O rei
ordenou que tudo quanto as praças e oillciaes pudessem dispensar,
fosse trazido para a praça publica, e começando pela sua bagagem,
mandou transportar tudo, em carros, para uma planície proxima.
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DesatrelladoS os cavallos, que voltaram para a cidade, o rei, com suas
proprias mãos, lançou fogo ao que lhe pertencia, e determinou que se
fizesse o mesmo ao resto.
Todos se resignaram vendo que as riquezas reaes eram as primeiras
a serem devoradas pelas chammas. Alexandre f,t1ou as tropas, que
apaziguadas facilmente declararam-se promptas para marchar, o que
teve lagar em curto prazo seguindo todos na direcção da Bactrian..
Por occasião da partida, succedeu que falleceu repentinamente Nicanor, filho de Parmenlaõ, facto que consternou profundamente Alexandre e todo o exercito. Comquanto o rei desejasse sinceramente
suspender a marcha, e demorar-se para assistir aos funeraes do morto,
a falta de viveres obrigou-o a proseguir, deixando Philothas com
dous mil e seiscentos homens, para fazer as ultimas honras militares
a Seu irmão.
Em caminho recebeu aviso de que Satirbazano o havia trahido, e
se ligado, de novo, a Besso, que á. frente de um exercito, marchava
contra eUe. Oomquanto o eunucho fosse o objectivo da expedição,
julgou todavia conveniente desfazer-se, antes de tudo, do sn.trapa
infiel, e, com a infantaria e cavallaria ligeira, caminhou toda a noute,
e, ao romper do dia, surprehendeu.o. Satirbazano, apanhado sem
esperar, apenas poude reunir dous mil cavalleiros, e, com eUes, fugir
para os bactrianos.
IV.- O exercito de Satirbazano achava-se acampado j unto a
uma montanha, esca,rpada pelo lado occidental, mas que pelo oriental
offerecia uma suave incllnação, coberta de arvores e abundantH de
aguas. No alto de ta montanha, onde havia uma planicie, tinham elles
deixado a gente inutil para o combate.
Os treze mil soldados, que fica.ram, entrincheiraram-se entre os
desfiladeiros com abatizes e grandes pedras.
O rei encarregou Cratera de sitial-os, e marchou no encalço de
Satit'bazano; mas, informado de que o satrapa .ia estava longe, voltou
ao itio da montanha, resol vida a forçar a propria natureza, que lhe
off l'ecia obstaculos qu, i insuperaveis, constantes do pl'ecipicios e
rochas escarpadas.
Irresoluto, hesitante sobre o que devia fazer, reconbecendo lJue
lhe era impossivel passar a.lém, e perigoso vaI tal' atmz, Leve o acco.so
por auxiliar na dillicil emergoncia, em que se achava.. Os soldados,
com o fim de abrirem caminho atravé. dos rochedos, haviam cortado
uma fluantidade enorme de arvores seccns ; pois bem, com essas a,rvo!'es
ordenou elle se Oze sem grandes fogueiras, que chegassem até á
altura. da montanha. Soprando rija ventania, mandou por fogo ás
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arvores, a sim amtmtoadas por muitos pontos: o incendiei lavrou, com
pasmosa rapidez, communicando-se a toda a floresta. O vento levava
as chammas até o meio dos barbaros, que cercados de todos os lados
por espessa fumaça procuraram salvar-se como lhes foi passiveI. Os que
conseguiram escapar das chammas, cahiram nas mãos dos macedonios,
que não lhe~ deram quartel. A maioria delles morreu queimada.
Poucos foram aprisionados vivos e esses mesmos meio quei1lln.dos.
V.- Na sua volta á montanha, ordenara Alexandre a Cratero,
que fosse sitiar a cidade visinha Artacaene, sede do governo de
Satirbazano. Cratero, cumprindo as ordens reaes, posto que tivesse os
meios de levai-a logo de assalto, aguardou a volta do rei para que
lhe coubesSem as honras todas. Alexandre, exterminados os barbaros,
veio ter com elIe, e ordenou logo o assalto. Os habitantes da cidade
do alto das muralhas, imploraram a Eua compaixão, supplicando-lhe
que reservasse a sua colera para. Satirbazano, e não os punisse por
crimes de que não ern.m responsaveis. Alexandre perdoou-lhes, e
poupou-lhes não só a vida, como as propriedades. Ao retirar-se de
Arta,caene, encontrou os reforços, que esperava. Zoito trazia-lhe
quinhentos cavalleiros gregos, e Antipatro lhe mandava tres mil
illyrios, além de cento e trinta thessalios, sob a direcção de Felippe,
e dous mil e seiscentos infantes lydios com tresentos cavalleiros da
mesma nacionalidade, sob as ordens de Andromacho. Com estas forças
penetrou elle no paiz dos Drangos, dos quaes era governador, ou
satrapa, o cumplice de Besso, Barzaentes, que prevendo a sorte que o
esperava, fugia para a lndia.
Contava o exercito nove dias de acampamento, quando um certo
Dymno exige de Nicomacho, com quem vivia amasiado, juramento
solemne de cumprir quanto elle lhe ordenasse, pois que tinha de
fazer··lhe revelações importantes, que dependiam desse juramento.
Nicomacho, que de fÓl'ma alguma podia, ao menus, suspeitar do
que se tratava, não hesitou em presta.r o juramento exigido. Então
Dymno communicou-lhe que tramava-se r.ontra a vida de Alexandre
uma conspiração na qual elIe estava envolvido de accordo com os
homens mais corajosos e qualificados do exercito, e que pois, contava
tambem com olle para auxiliaI-o. Nicomacho pondera-lhe que jurando,
como jlU'OU, estava muito longe cIe prever o que se tratava, e que,
por tanto não podia auxiliai-o em tal as umpto, que considerava um
attental10 enorme. Dymno tremulo le medo, e banhado em lagrimas,
supplica-lhe que não o abandone, em lance t.ão arriscado, e, c1eante
da tenacidade ti[\, recusa, acaba peuindo-lhe que; pelos menos guarde
inviolavel segredo sobre o que eLIe, na intimidade em que viviam,
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lhe tinha releva.do. Diante da hesitação de Nicomacho, Dymno acaba
por intimidai-o, assegurando-lhe que á vista de seu procedimento, os
conjurados começariam por supprimil-o, chegando até a levar a. espada
desembainhada á garganta do rapaz, que comprometteu-se, não só a
guardar segredo, como ainda a tomar parte na conjuração.
VI.- Voltando ambos iL mesma intimidade, Nicomacho inquire
de Dymno quaes os companheiros, com que contava para tão arriscada
empreza. Dymno, contiado na lealdade d'elle, aponta-lhe DemetL'io,
capitão das guardas do rei, Penceslau, Aphibeto, Locceu, Dioxenes,
Archipoles e Amyntl,ts. Nicomacho então vae ter com seu irmão
Cebalino, e revela-lhe tudo. Para não despertar suspeitas ficou na
barraca, e Cebalino derigiu-se para a. tenda real; mas, como não lhe
era permittido penetrar até o ponto em que se achava Alex:1Ddre,
collocou-se na port.a á espera de alguem, que pudesse apresentai-o.
A' hora em que chegou já se baviam retirado todos os cortezãos de
Alexandre, ti excepção de Philotas, o fiiho de Parmenião e cheCe da
ca,vallal'ia, official que tinha grLtnde importancia no exercito, e gozava
de valimento junto ao rei.
Pelo fausto e luxo com que se tratava, e pela altivez de seus modos,
Philotas havia creado desatrectos, que procurll.va.m oe asiã.o azada
para perdel-o no conceito do rei. Philotas era, a.lém disso presumpçoso
o Calador, e n.lgumas vezes referia-se a Alexàndre em termos poucos
lisongeiros, tratando-o de crcança, que devia todas as suas victorias
a si e a seu pae. Os intrigante" que abundam sempre em toeIas as
cõrtes, tinham con eguido levar aos ouvidos reaes as leviandades de
Philotas. O proprio Parmenião, que bem conhecia a incIole e o genio
ile Alexandre, mais de uma vez aconselhou ao filho, que « se fizesse
menor.» Tudo isto levava, o rei a desconfiar do chefe dn. cavalln.ria.
Quando Philotas se retirava., Cebalino reCeriu-Ihe quanto soubera por
intermedio elo i1'm5,o, e pedia-lhe (Jue fosse reveln.r a. Alexamli'o o
plano dn. conspiração que se tramf1.va. Philotas, applnudindo o s u
procedimento, voltou ao interior da, tenda, e esteve algum tempo ainda
com o rei conveesando sobre v:ll'ios a 'sumptos om tomw no que o fizera
tornar alli. Ao cf1.hir' da tarde, Cebalioo o I)['OCIll'OIl de novo, e perg'ulltou-Ihe si havia scientificado o rei do rllle occorl'ia. Philotas
respondeu-lhe que não tinha encontrado ensejo de tocar no a 'sumpto.
No dia seguinte, quando Philotas dirigia.-se para os aposentos regios,
CebaIino pediu-lhe com instancia que não deixasse de referir tudo ao
rei. Philotas peometteu que immediatamente ral-o-llia; mas não
obstante, oada disse. Cebalino desconfiado delle, tleeigiu-se a Meteão.
camarista do rei, e in1'ormou-D de tudo, Alexandee estava no banbo:
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Metrão não esperou j correu á e11e, e no banho mesmo o informou de
que lhe revelara Cebalino, Alexandre ordena que um piquete de
archeiros de sua guarda vá immediata,mente eifectuar a prisão de
Dymno. Apenas acabou de vestir-se, fez vir á sua presença Cebalino,
que deu-lhe conta minuciosa do que sabia. Perguntado, ha. quanto
tempo sabia dessa conspiração, respondeu que havia tres dias. O rei
irritado mandou-o prender, dizendo-lhe que si eUe não fosse cumplice
do crime, não guardaria silencio por tanto tempo. Cebalino jura a sua
innocencia, e aUega, como prova, que apenas soube da conspiração,
procurou Philotas, primeira e segunda vez, e que este lhe promettera
tudo communicar ao rei. Mais irrita.do ficou Alexandre, que mandou
logo chamar Philotas. Neste interim chegava preso Dymno, que, certo
de não obter o perdão real, ao entrar, atraveSSOU-5e com a espada, de
modo que, quando o levaram á presença de Alexandre, já elle tinha
perdido o uso da palavra, e não poude responder ás perguntall, que
lhe foram feitas.
Pouco depois chegou o filho de Parmenião: Alexandre, com ar
severo, disse-lhes:« Cebalino merece a morte por ter guardado
silencio, por dous dias, sobre a conjuraçõo cantm a minha pessoa;
mas elie aml'ma que apenas teve noticia dessa conjuração, procurou-te
para me avi ares: Tenho tl3 dado innumeras provas de minha estima:
e, assim, deves contar com um juiz, que só deseja ser benevolente para
comtigo. Eia, pois, defende-te.»
VII.- Philotas, calmo, respondeu-lhe que Cebalino dissera a
verdade, pois que, com eifeito lhe referira o que se havia passado
entre Dymno e Nicomacho; mas que elle não ligara importancia
á tal confidencia, porque se tratava de dous devassos, em sua opinião,
inc..'\.pazes de se envolverem em empreza tão arriscada: e que recaiando
servir de chacota a seus camaradas, si desse ouvidos á gente de tal
ordem, tinhu. se u.bstido de communicar-Ihe o que soubera; e depois
destas palavras, precipitando-se ao pés de Alexandre. supplicou-lhe
que qualquer que fos e a interpretação, que elle quizesse dar ao seu
procedimento, se lembrasse elo passado, e considerasse que toda a
sua falta, em tal emergencia, se limitava a ter- 'e cajado, assegurando-lhe que nunca tomaria parte num attentado contra a vida
de seu rei e chefe.
Alexandre parecen satisCei to com a explicação de Philotas : fel-o
erguer-se, estendeu-lhe u. mão, e disse« acredito que desprezaste o aviso
que te deram, e não tiveste o proposito de occultu.r-me cousa alguma».
Philotas retirou-se couvencitlo de que o incirlente não teria
consequencias : logo depois o rei reuniu os seus confidentes entl'e os
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quaes Cratero. Perante este conselho compareceu Nicomacho, que
minuciosamente expoz quanto sabia. Cratero era um dos que tinham
inveja do valimento de Philotas junto do rei; e pois sabendo que
Alexandre jà nutria suspeitas, contra eUe aproveitou-se da occasião
para perdei-o. Accusou-o de um modo indirecto, mas cruel. Os outros
se reuniram a elle, e todos affirmaram a cumplicidade do infeliz
na conspiração, ponderando, que, só por tal motivo, guardara elte
silencio.
«Não 1za'lJia explicaçao possi'lJel, accrescental1am alguns, para tal
procedimento. O que faria o mais ignorante dos populares, não o fez o
filho de Pa,·menião. o chefe da cavallaria, o homem a quem o rei con(uzva
todos os seus segredos !» E concluem todos, que tratando-se da

salvação da pessoa do principe, era indispensavel que Philotas fosse
submettido à tortura afim de revelar os seus cumplices !
VIII.- O rei, profundamente abalado, recommendou-Ihes o
maior segredo sobre o occorrido, e determinou ao exercito, que se
preparasse para marchar na manhã seguinte. Teve a coragem de
convidar Philotas para ceiar comsigo, nesse dia, e, apezar de ter
resolvido sua morte, comeu e conversou com eUe, tão familiarmente,
como nas outras occasiões. Alta noute, Hephestião, Cratero, Camo,
Erygio, acompanhados de Perdiccas e Leonato, entraram no palacio,
ordenaram aos guardas, que se con ervassem alerta e promptos.
Pare impedirem que qualquer communicação fosse levada a Parmenião
que se achava, na Media, commandando um forte corpo do exercito,
foram collocados nas estradas, soldados de cavallaria.
Pl1ilotas havia se retirado para a sua casa, sem suspeitar cousa
alguma: tresentas praças, ás ordens de Attaria, receberam o encargo
de capturai-o: duzentas e cincoenta foram distribuídas em redor do
edificio, afim de que elle não pudesse escapar por alguma sahida
ignorada; cincoenta tiveram ordem do forçar a entrada. Penetrando
no aposento, em que se achavam Philotas, Attarrias encontrou-o
profundamente adormecido, e quando o despertou, e ordenou que o
carl'egassem de ferros, apenas elle limitou a dizer: (( Bem vejo
que o odio de meus inimigos poude mais do que a vontade do
rei. »
Com a C<'tbeça coberta, foi o preso transportado para o palacio
real. Pela manbã as tropas macorlonia' receberam ordem de formar
defronte do palacio real, que, dentro em pouco, ficou cheio de
soldados, lacaios e vivandeira. Philotas era conservado no meio dos
guardas, de modo que a multidão não o vi e antes de Alexandre
falar ás tropas. Uma lei macedonia determinava que cidadão algum
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fosse condemuado à morte, em tempo de guerra, sem a sancção do
exercito; e em tempo de paz, sem a sancção popular. Alexandre
fingiu querer respeitar essa lei.
IX.- Antes de tudo fez-se a exposição do cadaver de Dymno,
ignorando a mail' parte os motivos de sua morte. Depois apresentou-se
o rei com sua córte com ares de profunda tristeza. ApÓS alguns
instantes de silencio, Alexandre dirigiu a palavra aos soldados,
narraudo-Ihes a historia da conspiração, de que e~capara de ser
victima. Ao terminar o seu discurso, um murmurio geral de iudignação
se levantou no seio das fileiras. Immecliatamente depois, Nicomacho,
Cebaliuo e Metrão repetiram, perante o exercito quanto tinham sabido;
nenhum delles porém, fez a mais ligeira referencia a Philotas. Os
soldados permaneceram em silencio, depois de ouvil-os.
Alexandre tomou de novo a palavra, comparou o prodedimento de
Philotas, g'uardando silencio com o de Nicomacho, Dymllo e Metrão,
que nem esperou elle acabasse de banhar-se para prevenil.o. Procurou
tornar saliente que Philotas foi o unico, que não deu credito ao aviso,
qlle recebera, e o UDico, que recusou transmi.ttil-o á sua pessoa; e,
depois de ter irouicamente falIado na invencivel coragem do chefe
da cavallaria, que não se perturbou, siquer, ante o risco que corria
o seu rei, terminou exclamando: «Soldados, esse silencio encobria
apenas as suas sinistras intenções: a sêcle de reinar devorava o seu
coração, e eUe fez-ss réo do mais negro dos crimes. Parmenião
governa a Média, como nm verdadeiro soberano; a importancia que
dei a seu filho no meu exercito faz com que ambos se julguem com
direito a tudo pretender: aílirmam até que elIes me depreciam, porque
não tenho filho ; enganam-se, porém, pois que todos vós sois meus
filhos e constituis a minha família.
X.- Como era de esperar, as palavras de Alexandt'e foram
enthusiasticamente applaudidas. Aprovei tando-se da occasião, passou
elle a ler uma carta de Parmenião a seus filhos, om que o velho
recordava-lhes que primeiro cuidassem d si e dos seus e que as im
conseguiriam tudo quanto pretendessom. Esse trccho om si innocente
foi commen tado pelo rei, Que assegurou lJue elle se referia a conspiraÇ<'ío, e que fóra propositalmente assim reLligido para que, no aso
de ser apprehendida a carta, não a entendessem os que não estavam
envolvido: no crime, accrescentaudo que, de facto, Dymno não havia
faJado em Philotas; ma' que is 'o não pl'ovava a sua inoocencia,
pOl'ém sim o temor que elle inspirava pelo seu prestigio e pela sua
autoridade, a ponto de não ousarem deouocial-o aquelle:s mesmos,
que coofessaram o crime. O modo porque elle commigo tem vivido,

REI DA MACEDO rIA E DA PERSIA -

O MAGNO

315

(continuou o rei) demonstra bem o que elle é: foi o cumplica de
Amynthas, que, apezar de ser meu primo germano, tentou supprimir-me na Macedonia: .foi elle quem deu sua irmã por esposa a
Attalo, o mais figadal de meus inimigos; foi ainda elle que, quando
lhe communiquei a resposta do oraculo, teve a audacia de Llizer-me
que me felicitavlt por ver-me elevado á categol'ü1 dos deuses; mas
que deplorava a condição dos que iam viver sob o tlominio de um rei,
que se cria mais do que um homem. São demasiadas as provas do adio
e da inveja que, ha muito, lhe inspiro. Soldados, occultei, omquanto
me foi possivel, o meu resentimento, porque muito me custava
rebaixar aquelles que eu tinha beneficiado e elevado até ii. minha
pessoa. Não se trata, porém, agora de reprimir excassos de linguagem
ou punir pequenas faltas. Si mereço-vos credito, asseguro-vos que
Philotas e seus cnmplicas afiavam os punhaes com que contavam
ferir-mt:l de morte. Si, depois de tantas iniquidades, eu os deixar
impunes, onde poderei encontrar seguro retiro? Quem será capaz de
garantir-me a existencill.? De Philotas fiz commandante de minha
cavallaria, isto é, da mBlhor parte de meu exercito: puz às suns
ordens esses jovens nobres, que não encontram quem lhes seja superior.
A Parmenião entreguei a Media, a mais rica de minhas provincias, e
dei-lhe o commando de milbares de nossos camaradas e de nossos
concidadãos. Entretanto, surge-me o perigo exactamente donde eu não
devia esperar. Melhor fóra cahir prisioneiro ás mãos do inimigo, ou
perecer no meio das refregas e combates, do que ser vietima de um
oonoidadão! Escapo dos perigos que temia, vejo-me, porém, ameaçado
de outros com que jamais contei. Vós me tendes muitas vezes recommendado que poupe a minha individualidade e a minhn. vida. Agora
a vós outros cumpre fazer o que me recommendaveis. Atiro-me a
vossos braços e confio·me á vossas armas. Viverei, si o quizerdes; mas,
si realmente prezaes a minha existencia, indispen avel é que me
vingueis. »
XI.- Com este discurso a colera da soldadesca chegou ao cumulo.
Peranto ella foi trazillo Philota. com o rosto coberto e as mãos atn.d,
atrã.s da. costas. O e'pectaculo daquelle homem, ainda na vespera tão
poderoso, reduzido agora àfjuelle estado, commoveu os seus proprios
inimigos. A' meo te de todos acudiu logo a triste sorte <.\e Parmenião,
desse i1lustre general que, já teudo perdido dous de seus filhos, ia
perder o ultimo de modo tão deplor:wei, o que, com 70 annos e relevantes serviç , teria em lJreve o mesmo fim. Amynta5, um dos
logares-tenentes de Alexandl'e, percebendo I]ue a solrladesca, sentia-se
tomada de compaixão, tratou de irritai-a de novo, ponderando-lhe que
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elIes tinham corrido o risco de nunca mais voltn.rem á patria, nem
reverem a família, e que, si os conspiradores não fossem exemplar..
mente punidos, em breve seriam victimas dos inimigos em terra
estrangeira.
Creno, por seu lado, não obstn.nte ser cunhado de Pbilotas, ostentou
n. maior violencin. contra o infeliz, bradando que elle era um parrecidn.,
que attentara contra a pessoa do rei, contra a patria e contra o
exercito, e lançou mão de uma pedra que tentou arremessar-lhe á
cabeça. Alexandre reteve-lhe a mão, declarando que não permittiria
que quem quer que fosse usasse de violencia, antes do acousado
produzir a sua defesa.
XII.- Philotas, tendo ordem de defender-se, sentiu-se tão
perturbado, que não poude pronunciar uma só palavra e, n'uma
explosão de pranto, cahiu desmaiado nos braços daqueUes que o
cercavam. Tendo, pouoo a pouco, recobrado o espirito e coragem,
parecia que queria falar, quando Alexandre disse: «Compete aos
macedonios decidir de tua sorte: desejo saber em que lingua pretendes
falar.» Philotas respondeu-lhe: «Além dos macedonios, senhor, ha
muitos outros que entenderão melhor o que eu disser, si lhes
falar na liogua de que ordinariamente se servem, e, usando desta
lingua, serei melhor comprehendido pelo maior numero. »
« Fala, como qnizeres, replicou Alexandre; notae, porém, soldados,
como elIe despreza a lingua de seu paes, de modo que é o unico entre
todos que desdenha falai-a. Que elIe fale como quizer e como llle
convier, mas não vos esq ueçaes que elle odeia tanto os nossos costumes
como a lingua que falamos. » Depois destas palavras, retirou-se.
Philotas proferiu em sua defesa extenso e eloquente discurso,
destruindo, uma a uma, as accusações de seus inimigos, e, quando
terminou, foi pelos guardas reconduzido á prisão.
Entre os officiaes macedonios bavia um certo Belão, homem
valente, que ganbara seus po tos nos combates; mas rude, ignorante e
cruel. Esse espirita feroz. vendo o silencio que reinava nas 111eiras
depois do discurso ele Philotn. , tratou de accender rle novo a colera dos
soldados contra o accu a40, lembrando-lhes as vezes que Philotas os
despedira de sua casa, para. enchei-a aliá de escravos, que trazia
sempre em sua comitiva; recordou-lhes os innumeros carros carregados
de ouro e prata que conduzia atraz ele si, e a altivez e soberba com que
tratava os seus camaradas, prollibinclo-lhes até de residirem no mesmo
quarteirão em que eUe habitava; que todos elIes lhe in piravam
desprezo e aver-são, e que por elle eram cllamados phrygio e
paphlagões: ao passo que elle Belão, na'3cido na Macedonia, não se
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envergonhava de servir de interprete aos seus patricios; que elIes não
cedessem ao pedido de consultar-se o oraculo de Jupiter; que Philota!!
só pretendia ganhar tempo, para que a noticia do que se estava
passando chegasse a Parmenião, que governava a Media e commandava.
um corpo de exercito, de modo que este, com os recursos de que
dispunha, pudesse voar em seu soccorro j e fez outras considerações
que inflammaram a soldadesca, principalmente o C01'pO dos guardas de
Alexandre, os quaes começara.m a vociferar que era mister acabar com
o grande scelerado.
XIII.- Alexandre, voltando li. assembléa, foi de tudo informado
e ordenou que o julgamento definitivo ficas e acliado para o dia
seguinte. Apezar de ser tarde, convocou o conselho de seus intimo,
que, em maioria, opinaram que Philotas fosse lapidado, segundo o
costume dos macedonios; Hephestião, porém, apoiado por Creno e
Cratero, propoz que o réo fosse submettido li. tortura, consegui.ndo
afinal este alvitre o voto geral. Levantada a sessão, sahiram os tres
conselheiros para darem execução ao que haviam resolvido. Ao sahir
Cratero, Alexandre faUou-lhe ao ouvido e retÍl'ou-se, sósinho, para o
seu gabinete, onde permaneceu até alta noute á espera de notioias.
Os tres, acompanhados dos carrasco·s, apresentaram-se a Philotas.
e á sua vista dispuzeram os medonhos instrumentos que deviam servir
para o seu martyrio.
O infeliz, aterrado por semelhante espoctaculo, virando-se para
elIes, disse-lhes: «Não ha necessidade do emprego de torturas para
fazer morrer um homem que confessa ser inimigo do rei e ter querido
mataI-o. » Cratero, porém, exigiu que eUe fosse torturado para que,
no meio dos tormentos, repetisse isso mesmo que acabava de dizer e
revelasse mais os seus cumplices.
Philotas foi despojado do vestuario, vendaram-lhe os 011l0s:
debalde implorou elle a misericordia dos deuses e a compaixão desses
homens que se mostravam inexoraveis: eram, não agentes da justiça.
real, mas individuos que acia'lam seus odios pal'ticulares. Não houve
tormento que não inOingissem ao desgraçado: as carnes voavam
despedaçadas pelos açoites, ficando a descouertos os ossos; o ferro em
braza foi-lhe applicado por todo o corpo. Philotas supportou todos
esses tormentos sem clizer palavra, sem soltar um grito, sem um gemido
siquer j ma. vencido finalmente pelo excesso das dores, prometteu
que confessaria tudo, comtanto que eUes jurassem, peja vida de
Alexandre, que fal'iam cessar o seu martyrio e retirar os carrasc·os.
XIII.- Todos se comprometteram a isto. Então Philotas,
voltando-se para Cratero, disse-lhe: «Dize lã. o que queres que eu
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confesse.» Cratera, enraivecido, chamou de novo os carrascos, á cuja
vista Philotas supplicou que, ao menos, o deixassem respirar, e que eUe
tudo revelaria, e fez um extenso depoimento, em que confessou que,
com elfeito, tomara parte na conspiração, contanelo que Parmenião o
auxiliaria depois. Referindo-se a Dymno, declarou que iguorava quem
era elle, assegurando que nada lhe aproveitaria, depois de sua confissão,
querer mostrnr-se innocente no crime deste.
Não obstante essas revelações, foi P]lilotas de novo submettido á
tortura, e Cratero e os outros, ferindo-o no rosto e nos olhos, obrigaram-n'o a repelir a confissão.
Depois de haverem entre si conferenciado, foram os tres procurar
Alexandre, que orelenou-Ihes coordenassem e escrevessem o depoimento
de Philotas para ser lido ás tropas. No dia seg'uinte compareceu
Philotas perante os soldados e com elle Demetrio, que, entre terriveis imprecações, affirmava a sua innocencia, exigindo que o submettessem aos tormentos para sua completa justilicação.
XV.- Nesta occlsião Phylotas percebeu Calys, que proximo se
achava, e fez-lhe signal para que se aproximasse. Calys, tremulo de
medo, hesitava de acudir ao convite de Phylotas, quando este lhe disse:
« Toleraras que Demetrio minta per esta fórma e que eu seja ainda
martyrisado? »)
Quando Calys viu-se cercado pelos carrascos, confessou que elle e
Demetrio pertenciam ao numero elos conjurados. A soldadeSca então
conlirmou a sentença ele morte, decretada por Alexandre, e, ao signal
convencionado, Phylotas e os que Nicomacho havia mencionado, foram
todos lapidados, segundo o costume dos macooonios.
A' vista de taes espectaculos alguns dos chefes Lia cavallaria, parentes de Philotas suicidaram-se, outros fugü'am immediatamente, pois
que uma lei macedonia condemnava igualmente ii. morte os parentes
dos condemnados. Deante da confusão e do terror e palhados em todo
o acampamento, o rei julgou prudente ü"zec' puhlico que perLloaria aos
parentes dos criminosos.
Com esta medida, os mesmos que a principio se mostral'am interessados por Phylotas, acabaram por dizer que, desde que elle confessara
o seu crime, a sua condemnação e a de seus cumplices fÔl'a justa e
merecida.
A posteridade, porém, ja.mais sanccionoLl, nem s::tIJccionara. este
jui~o, e um espirito recto ha de convir comnosco que, nessa occasião, o
procedimento de Alexandre, que foi educado por Philippe, e recebeu
lições elo mais sabio dos philosophos de seu tempo, não t8m, nem justificativas, uem attelluantes: foi viL e hediondo.
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XVI. - Passado algum tempo, começou a reacção no proprio
exercito. Aquelles mesmos, que nos primeiros momentos, julgaram
justo o procedimento de Alexandre, lembravam, c11eios de compaixão,
os actos de bl'avura de Philotas, e lamentavam sinceramente que elle
tivesse sido roubado á vida, na ilór da mocidade, e qoando podia ainda
prestar ao rei re levantissi mos so~viços ; a estas consideraçõ s jun tavnm
outras relativas ,1 Pal'meni5.0, que linha cousagl'3.do tocla a sua 10n"'<.I.
existencÍi1 ao serviço da patria, o I]ue, na extrema velhice, via
extincta a familia, e condemnado o ultimo filho que llJe restava, por
esse mesmo' Alexandre, a quem tão dedicada e lealmente sempre
servira.
Cada qual rememorava os feitos gloriosos do velho general, a sua
fidelidade a Philippe e a seu filho, que só a elle julgou dever conflar a
taref'1 de livra l-o de Attalo j outro lembrava que elle commandava
sempre uma das ala~ do exercito, compartilhando, com os soldados
todos os trabalhos e perigos, e sendo sempre o principal elemento das
victorias de Alexandre: e, finalmente, todos reconheciam que fóra elle
o primeiro que lhes havia aberto as portas da Asia. Ao lado ue tues
considerações sorgiram os dictos sediciosos, que n5.o tardaram a
espalhar pelas fileiras o espirito de revolta. De tUllo islo sendo Alexandre informado, comprehendeu que a inacção, em tal momento, só
teria funestos e.ITeitos; assim que mandou formar o exercito na praça
do palacio e apresentou-se aos soldados.
Um certo Apharias, industriado, com antecedencia para o papel
que devia representa,r, tomando a palavra pediu, em nome do exercito,
a punic:ão do Lynceste , que estava preso ha tres annos, -por haver
tentado as assinar o rei, depois de ter sido complice de Pausanias na
morte de Filippe.
XVII.- De Lyncestes tinha Alexandl'o recelJido a primeil'a
saudação ao ascender ao tl1rono ; não ob 'lanle isto, DiLo lhe perdoara o
crime, po to que tives e espaçado o supplicío I elas supplicas de .Antipatro, seu sogro; a sua colera, quo pal'e ia applacada, de perlou cio
novo com os ultimas acolltecimentos. LYlJcesles foi immediatamenl.e
til'i1do da prisão e recebeu ordem de produzi!' ao sua defesa. Abalido
pelos pezares e pelos soITrimentos, apre eutou-se tremulo e llesit:l.Ote,
e balbuciou algumas palavras, que revelara.m logo que elle havia,
perdido a, momoria. e a razão. I-louve I]uem attl'ibuísse semelbante
perturbação aos remorsos de sua consciencia, e quando elle tentava
ainda pl'oounci' r algumas palavras, alias sem nexo em sua defesa., foi
morto a lançada pelos que se o.cl1avam proximos. Alex:loDdl'e ordenou
que se retirasse o cadavel' e flue trouxessem á sua presença Amyntas
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e Si.rnJnjas, que eUe fizera prender como cumplices de Phylotas, e
determinou-lhes que se defendessem.
Amyntas defendeu-se energica e eloquentemente: quasi no fim de
sua oração, chegou preso seu irmão Polemão, que fugira apeuas soube
que havia ordem de prisão contra Phylotas e outros; era um moço na
flôr da idade, que inspirava geral sympathia. Atirando-se aos pés de
Alexandre, o joven exclamou, banhado em lagrimas, que «nada tin1Ja
que pedir para si, comtanto que seus irmãos não fossem condemnados
por uma falta que lhe era toda pessoal, pois que sua fuga sómente o
tornava suspeito».
A presença do moço preso, e com as mãos ligadas atraz das costas,
suas lagrimas, e as poucas palavras, que proferira naquelIe momento,
despertaram em todos, inclusive Alexandre, sentimentos de compaixão
que levou os soldados a implorarem o seu perdão.
Os grandes da côrte, por sua vez, intercederam pelos tres irmãos,
cuja criminalidade era mais que duvidosa. Alexandre comprehendeu
que era de bom aviso aproveitar-se da occasião para dissipar, por um
acto de clemencia, a pessima impressão que produzira no exercito a
execução de Phylotas e de Lyucestes, e perdoou aos tres, recommendando
a Amyntas, que se reconciliasse com Polemão, cujo procedimento o
tinha irritado excessivamente.
XVIII.- Depois disto dissolveu a assembléa e ordenou que
viesoo á sua presença Polydamos, amigo intimo de Parmenião. Polydamos apresentou-se tranquillo, mas o seu civismo fraqueou quando
o rei mandou buscar seus irmãos, que aliás eUe não conhecia. Tendo
chegado os presos conduzidos pelos archeiros, Alexandre despediu a
gente que o cercava, e ficando só com elIes e Polydamas, dirigiu-lhe
as seguintes palavras: <t O attentado de Parmenião ot1'ende a todos,
mas especialmente a nós dous, que eile, sob a capa da amisade, tratou
do modo e mais indigno. Cumpre-me castigaI-o, e encarrego-te desta
tarefa, dandOo-te assim prova cabal de minha confiança. Guardarei em
meu poder teus irmãos, até que tenhas executado minhas ordens. Irás
a Média e levarás a meus logares-tenentes cal'ta rle meu proprio
punho; é mister, porém, que empregues a maior diligencia para impedir qualquer noticia. Chegarás á noute, e, na manhã seguinte,
cumprirás as minhas instrucções. Entregarás tambem a Parmenião
duas cartas, uma minha e outra de Phylotas, cujo sinete conservo, em
meu poder. O velho não duvidará que é o proprio filho quem lhe
escreve e de nada desconfiará, vendo-te.» Polydamas, recobrando a
tra.nquillidade, quando conheceu que não se tratava de sua pessoa,
prometteu fazer tudo quanto o rei lhe ordenava. Elogiado pelo sooo-
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rano e instigado pelos seus promettirn:mtos tratou logo de vestir-se de
arab , para a viagem, tendo por guia dous asiaticos que lhe deu o
proprio rei, o qual reteve, como penbor de sua fiJelidade, além de seus
irmão::>, sua mulher e seus filbos.
Grande era a distancia e desertos os caminhos. Viajando com a
passiveI rapiJez, na. noute do undecimo dia apeiava-se Polyda.mas na
tenda de Cleantlro, lagar-tenente do rei na filétlia, e entregava-lhe a
carta de que era portador. As demais, com excepção das 'lue eram
destinadas a Parmenião, foram, selU demora, remetidas ao seu destino.
Clectndro e Polydamas, principaes auctores no feito projectado, intimaram os individuos, aos quaes Alexandre havia escripto para acharem-se na manhã seguinte na casa de Parmenião. a quem noticiaram a
cbegatla de Polydamas. Parmenião, impaciente por vêr o amigo querido e por ter noticias do rei, mandou immediatamente saber onde
esta\'a alojado Polydamas.
XIX.- Habitava o velho general urna chacara que tinha um
bello parque, todo plantado tle anores alinhadas, ornatlo de fontes e
canaes, como era costume entre os reis e satrap:ls persas. Apenas
rOInFeu o uia, ergueu-s , renovou a ordem de procurarem Polydamas
e trazel-o para sua companbia, ficando a e peral-o no parque.
Dentro em pouco apres_ntavam-se Polydamas e os seus companbeiros, que tinham combinado executar os seus sinistros intentos,
quando o velho soldàdo e tivesse entretitlo na leitura das cartas.
Parmenião passeiava a sombra do arvoredo, quando elles chegaram.
Polytlamas, dirigindo-se a elle com todos os signaes da mais viva
alegria, abraçou-o carinhosamente, reatamlo de te modo a intimidade
em que sempre vivemm, e, depois, entregou-lhe as cartas de que era
portador. Antes de abril-as, Parmenião perguntou-lhe como estava o
rei e o que fazia elle. Polyuamas respondeu·-lhe: .. Lê a carta e sabeI-abas.» O velho leu a C<1rta e voltando-se para os conjurados, disse-lhes:
« O rei se prepara para uma expedição contra os arachoseanos ; entre·
tanto, já era tempo de descançar um pouco, depois de tantos feitos
glorio os! Ma, aquella natureza não póde ficar em repouso.» Aurius
em seguitla., a carta que 'linha em nome de Phylotas, e a lia satisfeito
e alegre, quando Cleandro descarregou-lhe uma punhalada no ventre
e outra immediatamente na garganta; ferido ainda por muitas outras
vibradas pelo resto dos sicuios, r.ahiu immediatamente morto. A noticia de sua morte correu com a rapidez do raio; os seus guardas
invadiram os quarteis e amotinaram immediatamente as tropas, que,
armadas e enfurecidas, vieram ao parque e exigiram, em tom ameaçador; :lo entrega dos assassinos do general, declarando que, si não
21
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f.:;ssem attendidas, arrasariam tu10 e fariam justiça por suas prop 'i1s mãos.
Deante da revol ta dos soldados Cleandro reconheceu que não
lhes restava outro recurso, para apaziguaI-os, sinão reunir os oillciaes
e apresentar-lhes as cartas, que haviam recebido de Alexandre, nas
quaes lhe dava noticia da conspiração de Parmenião e ordenara-lhes
a sua morte. Pela leituea das cartas verificaram os' offlciaes reunidos
que os assassinos tinham obedecido ás ordens reaes ; o motim então cessou; mas a indigllação dos soldad03 contra os autores do negro crime
não serenou.
A maioria se retieou silenciosa e triste: algulls, porém, ficaram
e pediam a Cleandro que, ltO menos, lhes permittissem sepultar o cadaver do chefe, sob cujas ordens sempre tinham servido. Por muito
tempo Cleandro deixou de atten.lel-os, receioso de que a sua condescendencia desagradasse a Alexandre; mas, como elles insistiam tenazmente, e começavam a murmur:1r, em tom ameaçador, pareceu-lhe
prudente evitar qualquer pretexto para novo motim, e, por isso,
permittiu-Ihes enterrar o corpo, mas sem a cabeça, porque devia ser
levada ao rei.
XX.- Eis a triste sorte do velho batalhador, do melhor dos
guerreiros macedonios, do mais fiel e de icado servidor da dynastia
de Felippe. do homem, que hwia consagrado toda a sua existencia
no serviço de sua patria !
Quem lê e escreve a histoda sem paixão, sente o coração contristado deante de tão completa obliteração dos mais rudimentares
preceitos da moral e da justiça. Acção abominavel, que o scelerado
mais vil e mais ignorante não praticaria, pr,\ticou-a o filho de Felippe,
que teve a l111is esmerada educação, e que, como homem de guerra,
tinha feitos tão glori030s! Todas as circumstancias aggravantes do
l?rime reuniram-se para a concepção e execução de façanha tão
fl,bominavel. Era profundo o somno da consciencia do monarcha, e a
unica explicação do monstruoso phenomeno será admittir que havia
momentos, em que as faculdades mentaes ele Alexandre se pel'turbavam,
e que elle não passava ele um agitado feliz, como muitos factos de sua
vida pa.recem provar.
Dopoi3 do assassinio de Parmenião, o rei comprehendeu bem, que
as forças, que elle commandiwa não poiiam ma.is tl'ibutar-lhe estima
e respeito; e pois separou-as do resto do exercito, formando um COl'pO
à parte, flue elle confiou ao mando de Leonidas em outros tempos
amigo do assassinado. Suspeitoso sempre, e com o fim de sondar o
espirito de3te novo corpo, Alexandra usou ainda de um expediente,
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,incligno de um rei: fez publicar, entre os soldados, que ia expedir
emissal'ios para a Macedonia, e que, portanto, os que desejassem
escrever aos seus parentes e amigos lhe remettessem as cartas, que
seriam entregues, com toda a pontualidade.
X X I . - OS desprecavidos soldados aproveitaram occasião e communicaram aos amigos e parentes o que tinham no coração: a maioria
confessav:1-se satisfeita com a guerra: alguns porém, diziam que
achavam-se cançados tIos combates, e anciosos por deixarem a vida
militar. Alexandre violou todas as cartas, e, por elLas, conheceu os
que se mostravam queL\':osos; e no intuito de humilhaI-os, ordenou
que estes acampassem sepa.radamente, como indignos de pertencerem
ao exercito, e de gozarem de sua confio nça. Semelhante resolução
sem duvida temeraria, podia levar ao desespero esse punhado de bt'avos ;
mas, a fortuna, que o protegia cegamente, fez com que, desta medida
odima, colhesse elIe os melhores re ultados, porquanto esses homens,
anciosos por se lavarem do estigma, que lhes era lançado, tornaram-se
desde então, os melhores soldados do exercito e em todas as occa iões
de lucta, di tinguiam-se do resto dos companheiros pelas mais brilhantes
acções de valor.
Depois disto, Alexandre nomeou um satrapa para os arianos, e
resol veu marchar contra os agriaspas - evi~'gotas - o que quer dizer
bem{eitoi-es - assim chamdaos pelos serviços prestados a Cyro, quando
esteve quasi pet'dido pela fome e frio, de que era victima o seu
exercito.
Cinco dias depois de sua chegada a esta provincia, tendo noticia
de que satirbazano, ligado ao partido de Bessú, fazia novas incursões
contra os arianos, despachou, para perseguil-o, Carano, Eryglo,
Andronico e Artabazo com seis mil gregos de infantaria e seiscentos
cavalLeiros. Elle proprio, em sessenta dias, regularisou os interesses
dos evil'gotas, distribuindo por elLes grande somma de dinheiro,
em recompensa do bom procedimento, que tiveram com Cyro,
e designou para governal-os, Amenitles, que tinha sido secretario
de Dario.
XXII.- Denlro em pouco foram submettidos os arachisianos, aos quaes deu, por governador, Memnão com quatrocentos
infantes e !eiscen tos cavalleiros. Ahi incorporou ao exercito as forças
do comma.ndo de Parmenião, consta.ntes de seis mil macedonios, cinco
mil gregos e duzentos CH. valleiros da mesma. nacionalidade.
Depois, penetrou em uma região. habitada por um povo selvagem,
e quasi desconhecido de seus visiuhos, com os quaes não entretinha
relações de especie alguma, pois que eram tidos por barbat'os.
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Nesta região inhospita, privados de viveres, acossados pela fome,
e pelo frio, soffreram os soldados terriveis provações, sendo grande
numero delles victimas da grangrena por congelação, e ficando outros
sem vista. Os que conseguiam chegar. a alguma das cabanas desses
barbaras, eram logo soccorridos: nada lhes recusavam, comíanto que
lhes poupassem a vida.
Alexandre compartilhava com elles todos os sofi'rimentos: por
toda a parte era visto animando uns, soccorrendo outros, e dando a
todos repelidos exemplos de coragem, em tão aftiictivo transe. Finalmente depois de inauditas provações, conseguiram ganhar terras
oultivadas, onde se refizeram de viveres, readquiriram forças e
puderam esperar os retardatarios.
Dahi dirigiu-se elle para Cacecoro, que transpoz em dezesete dias
onde c ntemplou de perto, o rochedo, ao qual, segundo a lenda
poetica, esteve atado Prometheu. Na base desta montanha escolheu
o lagar, em que devia ser construida uma cidade, permittindo que a
habitassem os soldados invalidas e sete mil escravos. Essa cidade
recebeu ainda o nome de Alexandria.
XXIII.- Besso ficou atterrado pela rapidez com que se
moviam Alexandre e o seu exercito. Não obstante, uutria grandes
esperanças de vencer, affirmando que não commetteria os mesmos erros,
que Dario, os quaes sempre proporcionaram immensas vantagens aos
inimigos, e concorreram, mais que tudo, para as victorias macedonias.
Seu plano consistia em retirar-se sempre dennte do conqui tador,
até atrahil-o a pontos desertos, sem caminhos, cercados de rios
e montanhas, onde não tivesse meios, nem de combater, nem de
fugir.
Passando a Sogdialla, estava resolvido a oppor a Alexalldl'e,
como barreira, que elle não poderia transpor, o rio Oxo, emquanto
aguardava, para raforçar o seu exercito, os soccorros das nações
visinhas, constantes dos corasmiarcos, dos dahos, dos saquos, dos
indianos, e ainda dos s::ythas, homens de avantajada estatura e de
grande bravura na g'uerl'a. Os seus cortezãos, que elle tambem os
tinha, apezar do seu crime, eram sempre pressurosos em applaudil-o
em seus planos. Entre os de sen sequito havia porém, um médo, de
nome Cabarés, versa10 na al'te magica, que ousou, uma vez, em um
festim, fazer-lhes graves ponderações, no sentido não só de impedil-ú
Ge medir-se com Alexa.ndre, mas tambem de submetter-3e !loas eu
mando. recebeudo delle a corõa, que alta tanto deaejava conserv.1r; e
terminou lembr-audo-lhe o proverbio, d.e que ainda hoje usamos: « cão
que ladm, não morde.
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Besso, feroz por indole, e ainda mais feroz pelo excesso do vinho,
enfureceu-se a ponto de querer matal-o á mesma. mesa, em que se
achavam, não sendo o attentado consummado em virtude da intervenção
dos convivas. Cobarés aproveitando-se do tumulto, escapuliu e pt'ocurou
aproximar-se logo de Alexandre.
O exercito de Besso compunba-se de oito mil bactriano , que lhe
prestavam obediencia, convencidos de que o Macedonio se dirigia para
as Jndias. No momento, porém, em que tiveram certeza de que Alexandre marchava contra e11es, desertaram.
Besso, vendo-se a 'sim abandonado, atravessa com algl1ns poucos,
que lhe eram fieis, o rio d'Oco, queima os bateis, de que se servira para
a passagem, e começa a alistar soldados na Sogcliana.
XXIV. - Alexandre, por seu .turno, depois da passagem do
Caucaso, lucta com as maiores dilIiculdades pela falta ab oluta de
viveres, e, a muito custo, consegue ganhar Bactris, capital da provincia,
onde resolve demorar-se para refazer as forças do seu exercito. AlU
tem noticia, não só da guerra entre os peloponesios e lacederuonios,
como tambem da marcha dos Scythas em auxilio de Besso. Na
mesma occasião chegam-lhe informações tocantes aos acontecimentos
que se davam entre os arianos, sob a direcção de Corano e Erygio.
Entre os macedonios e ariano, conduzidos por Satibarzano, tinhase ferido em uma batalha; vendo este chefe indeciso o resultado
della e temendo que os sens não supportassem, pOL' muito tempo, o
embate dos macedonios, que aliás batiam-se frollxn.mente, depois de
ordenar que cessasse a peleja, tirou o capacete, e desaliou, para um
combate singular, quem quer que ousasse medir-se comsigo, garantindo
que bater-se-hia de cabeça descoberta.
Erygio, apesar de SUfL avançada idade, não poude supportar as
bravatas do satrapa persa, e, lançando por terra o seu capacete, o que lhe
deixava descoberta a cabeça, completamente branca, dirigiu-se para
elle, exclamando com energia; «Eis-me ao teu dispor: dentl'e em
pouco, ou por uma morte, ou por uma victoria gloriosa, mostrar-te-bei
de que peso são os homens, que servem, ob as ordens de Alexandre .•
E, sem mais demora o atacou. Os dous exercitos suspenderam todo o
movimento, e permaneceram firmes, contemplando esse due11o, do qual
depepclia a sorte do ambos. Satirbn.zano arremessou o seu dardo contra
Erygio, que conseguiu evitaI-o, por um rapido movimento do corpo, e,
i1llpelLindo, com toda n. velocidade, o cavallo em que moo tava,deu um lançaço tão certeiro e vigoroso na garganta de seu adversario, que a ponta
da lança sabiu do lado opposto, e o atirou por terra. Satirbazano t ntou
ainda defender-se, mas Erygio, secundando o golpe, estirou-o morto.
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Os de seu commando, os quaes, antes á força, do que por vontade,
o acompanharam, contando com a clemencia de Alexandre, renderam-sea descrição.
Satisfeito com esta. noticia, ainda que contrariado com os negocias
da. Grecia, o rei resol veu proseguir na expedição contra Besso, vindo
Erygio encontraI-o em caminho para apresentar-lhe os despojos do barbara, como tropheus de sua victoria.
XX""\T. - Ao partir de Bactris, onde deixou a bagagem pesada,
nom030U Artabazo governador da provincia, e dirigiu-~e, com um corpo
volante, para as regiões desertas de Sogdiana, onde as marchas só eram
passiveis. a noute. Tão intoleravel era o calor, e tão esca&sa a agua:
que morreriam soldados de sede. Alexandre penalisadissimo pelo estado
deploravel de sua gente, chegou a desanimar, sendo preciso que um de
seus intimas lhe lembrasse que, em tal emergencia, devia ser eUe o
primeiro a dar exemplo de resignação e coragem. Por essa occasião os
que tinham ido marcar o acampamento do dia, conseguiram obter agua
que traziam em borrachas de sóla. Tendo encontrado o rei, devorado
de sede como os outros, encheram um capacete e oi'lereceram-lhe de
beber. Perguntando-lhes A1exandre a quem destinavam a a,gua que
conduziam, elles responderam que a seus filhos, que com elles estavam
no exercito. O rei então agradeceu-lhes o obsequio, recusou a agua
oíTerecida, e disse-lhes: « Elia não chega para nós tOllos, e eu nã() devo
beber só: ide, levae-a toda a vossos filhos.»
Depois de muito sotrrer, elle com uma pequena parte de suas forças
conseguiu, ao escurecer chegar as margens do OXC', anele mandou,
immediatamente, que, sobre as montanllU,s, se accendessom fogueiras,
que indicassem aos retardatarios o ponto em que ia acampar: ordenou
egualmente, a alguns que enchessem borrachas, e fossem encontrar os
que vinham em caminho.
Todos quantos beberam immoderadamente, morreram, perdendo
Alexandre De~sa occasião, mais gente, de que jamais perdera em
qualquer de suas anteriores batalhas. Elle proprío, Dem bebeu nem
descunçou, emquanto não via todos accommodados.
x.xVI.- As margens do rio eram inteiramente desertas e desprovidas de tudo. Sendo impossível ao rei, fazer uma ponte, ou preparar
canôas para passar o exercito, recorreu, para transportal-o a banguês
de couro,em cujo trabalho gastou seis clias. A' proporção que galgavam
a margem apposta, os soldados iam se formando em linha de b:l.talha.
Terminada esta operação, e quando se preparava para proseguir
em sua sua marcha, chegavam-lhe da Sogdiana noticias, que o levaram
a suspender a expedição.
.
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Besso tinha por intimo e principal confidente Spitomenes, a quem
havia accumullldo de honras e favores, Ha naturezas, porJm, que
teem a iocliosincrasia da traição, e ás quae~ os beneficios não
modificam. Deste genero era Spitomenes, que tudo esperando da
generosidade de Alexandre, resolveu entregar-lhe Besso, disCarçando
interesse, que o aguilhoava, sob o pretexto especioso de vingar Dario,
victima da perfidia de seu chefe. Tomando por cumplices e companheiros
Datophernes e Catenes, que de boa. vontade se prestaram á tal emem preza , fizeram-se os tres acompanhar de oito homens robustos e
decididos, e dil"igindo-;;e para onde se achava Bes.o, puzeram em
execução o seu plano da fórma seguinte: Spitomenes penetl'ou nos
aposentos de Besso, e, á puridade, o prevenio de que Dataphernes e
Catenes premeditavam entrrgal-o a Alexandre, mas, que elle já os
havia posto a. ferros. Besso cone ssando·se agradecidissimo a Spitomeues,
ordenou-lhe que lhe apresentassem, immediatamente os jJ,'êsos. De Cacto
chegam elles, como si tivessem as mãos ligadas, atras das co~tas, e quasi
que arrastados pelos oito sicarios. Ao avistai-os Besso, Cul'Íoso, dirige-se
a ambos, como si os quizesse acabar naquelle mesmo momento; mas,
immediatamente é cercado, e, apezar de sua resistencia, derl'ibado e
amarradC? Da eabeça arrancam-lhe a t11iara de Dario, da qual usava.
O traidor julgando que tudo quanto lhe succedia era uma. vingança.
dos deuses, desanimou vendo-se abandonado e só.
XXVII. - Os conspiradores trataram logo de espalhar quo
tinham agido por ordem de Alexandre. Esta. noticia esfriou de todo a
dedicação de alguns, que por ventura tivessem a coragem de deCendeI'
Besso, de sorte que os con. piradores, sem o menor obstaculo o puzeram
a cavallo, e conduziram-n'o, carregado de Cerros pal'a o poato, em que
então se achava Alexandre, proximo á uma pequena cidade l1aiJitada,
pelos ·brancl1idos, 'membros de uma f,\miHa de Mileto, que outl"ora
Xerxes tinha feito passar á Asia, quan o voltava da Grecia., como
para recompensaI-os de terem saqueado, sómente para lhe agradarem,
o templo, denominado Didymeão: havia muitos annos que os descendentes dessa familia habitavam aquella paragem.
Por essa occasião, o rei licenciou, e remunerou perto de novecentas
praças, que tinham r.ompletado os seus annos de serviço.
Os branchidos conservavam :linda, bem quejá muito corrompidos,
alguns dos costumes gregos, e fll.lavam um patuà, que era uma mistur::t
do persa e do grego.' Por elles e por lodos os habitantes da pequena
cidade foi Alexandre recebido cordialmenle rendendo-se tOflos á discreção. O rei Cez vir, á sua presença, os milesios, que serviam no seu
exercito os çuaes votavam aos branchidos alio morlal, e perguntou-lhes
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o que desejavam que se fizesse á esm gente, ficando-lhes a liberdade de
ou perdoarem a injuria recebida, ou vingal-a naquella occasião. A
opinião dos milesios dividiu-se, de sorte que não puderam chegar a
accôrdo. Alexandre, então os despediu, declarando-lhes que elIe proprio, no dia seguinte, faria o que julgasse mais coil velliente.
XXVIII. - No dia seguinte Alexandre ordenou aos que procuravam saber o que elIe havia. resolvido, que o acompanhassem, e,
pondo-se á frente da phalange, e de alguma cavallaria, penetrou na
cidade inerme e indefesa, e determinou á sua gente que a saqueasse, e
passasse a fio de espada todos os habitantes, sem distincção de sexo e
de idade! Os in felizes foram todos degolados, sem apporem a minima
resistencia! Até os muros foram arrazados para que não restassem, no
futuro, vestigios dessa população!
Não se comprehendem excessos taes, nem contra os pobres
naturaes daquella cidade, nem contra os descendentes da. familia
grega, os quaes não podiam, nem deviam ser punidos pelos crimes de
seus antepassados. Depois deste feito execravel, dirigiu-se para o
Tanais, onde os tres conspiradores lhe entregaram Besso, inteiramente
n~, e amarrado. Persas e macedonios ficaram todos satisfeitos, deunte
de tal espectaculo. Alexandre louvou Spitomenes pelo seu procedimento, agradeceu-lhe o serviço que acabava de prestar e depois de
exprobar acremente a Besso a sua negra perfidia para com Dario,
entregou-o a Oxatres, irmão do rei defunto para que, corta.das as mãos
e o nariz, mandasse penduraI-o a uma cruz, onde os persas o matassem
às flechadas, ordenando por fim que o seu cadaver fosse gua.rdado de
tal fórma que as proprias aves não pudessem approximar-se delle.
XXIX.- Oxatres encarregou-se, com satisfacção, da tarefa,
declarando a.o rei que para impedir que as aves se approximassem,
ba taria Cateno, habili simo, entre todos, em atirar flechas que iam
sempre certeirns ao alvo.
O rei fez dadivas e presentes aos que lhe tinham trazido Besso,
e adiou o seu supplicio, afim de que fosse elle execu.tado no mesmo
lagar em que fizera morrer Dario.
Pouco depois, algnns macerlonios, que tinham sahido do acampamento para forra gear, foram atacados pelos barbaras, que haviam
descido das montanhas, onde se achavam, em grande numero, cerca
de vinte mil. Poucos foram mortos, alguns conseguiram escapar, mas,
a maioria ficou prisioneira.
O rei resolveu sitiai-os, em pessoa, e foi dos primeiros a atacai-os.
Nesse combate foi ferido na perna por uma setta, cujo ferro ficou-lhe
nas carnes. Os macedonios, atllictos, o retiraram logo do campo, mas
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não tão secretamente, que a noticia do ferimento não fosse conhecida
dos barbaras, que, no dia segninte, mandaram deputados a Alexa.ndre,
para significar-lhe, em nome de todos, o pesar, que sentiam, por tel-o
ferido, e assegurando-lhe que, si soubessem qual o autor do n,uenta.do
fal-o-hiam immediatamente punir. Alexandre recebeu-os no seu
aposento, tirou o apparelho da ferida e mostrou-lhes que pouco ou na.da
se preoccupava com o que lhe havia acontecido.
Os deputados deram por terminada a sua missão, declara.ndo-lhe
que todos elIes, vencidos pelo seu inimitavel valor, se rendiam á
discreção. O rei prometteu-Ihes todas as garantias, sendo-lhe logo
depois restituidos todos os prisioneiros macedonios.
No dia seguinte deu ol'dem para levantar o acampamento.
Cavalleiros e infantes disputavam a honra de conduzir aos homb1'os a
liteira, em que elle devia -viajar. Alexandre, não querendo desagradar
nem a. uns, nem a outros, determinou que elles, alternadamente,
carregassem a liteira.
XXX.- No quinto dia de marcha chegou à cidade de Maracande
que, apezar de não ser cercada de muralhas, era todavia forte pela
sua posição. Deixando guarnição na cidade, assolou e incendiou loda
a planície visinha. Nesse tempo recebeu uma embaixada dos scylhasabianos, que, desde a morte de Cyro, conservavam as suas liberdades,
e que vinham então submetter-se ao seu imI erio.
Es es povos eram tidos, entre oS barbaras, por homens moderados
e justos, que só faziam a guerra, em defesa propria. Alexandre
recebeu-os com bondade, e despachou Peridas, um dos grandes de sua
corte, para entender-se com os scylhas europeus, atim de que não
passassem o Tanais, sem permis ão sua, reconhecendo ao mesmo
tempo o paiz que habitavam, e bem assim as regiões por elles occupadas,
acima de Bosphoro.
Apezar de ja ter escolhido o 10gi1.r para edificar uma cidade ás
margens do Tanais, a qual servi se de barreira aos que elle já havia
submettido ao seu dominio, e ao que pretendia ainda submeller,
viu-se todavia na necessidade de adiar esse projecto, em consequencia
da revolta dos sogdianos, seguida logo dos da Baclriana.
Os sogdianos dispunham de sete mil cavaUarianos, sob cuja dh'ecciío
todos os mais se puzeram. Na convicção de que Spitamenes e Cateno,
os quaes lhe tinham entregue Besso, conseguiriam trazer de novo,
essa gente á obediencia, fel-os vir á sua presença e encarregou-os da
tarefa; mas elles, que eram realmente os provocadores da revolta,
em vez de satisfazerem ás vistas de Alexandre, trataram de espalhar
que rei havia enviado a cavallaria bactriana para anniquilal-os,
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investindo-os de um commando, que eUp.s não queriam, pois que nãopodiam praticar contra os seus um crime tão execravel, como o eleBesso, contra Dario. Essas manobras produziram resultaJo, e a guerra,
a todo o transe, foi resolvida.
Dentro em pnuco foi Alexandre informado de tudo; e ordenandoentão a Cratero, que sitiasse Cyropolis, foi eUe proprio sitiar, outra
cidade na mesma provincia, a qU.lI foi immediatamente levada de assalto,
sendo passados a fio de espada todos os habitantes em condições de
pegar em arma~. A cidade foi arrazada e en tregue ao saque para
servir de exemplo aos mais. Não obstante isto, os mem~cianos se
revoltaram. Alexandre, porém, procurou accommodal-os por meios
brandos, despachando para eUes cincoenta cavalleiros, que lhe
garantissem a sua clemencia, como a sua inexorabilid,tde contra os que
contra o seu poder se rebellassem.
Os memacianos os receberam, declarando que não duvidavam da
magnanimidade de Alexandre, mas os intimaram a armar as suas
tendas fora dos muros da cidade. Depois, tendo-os convidado a entrar
os alojaram e banquetearam; mas, durante a noute, quando estavam
adormecidos, os assassinaram.
XXXI.- Ao saber desse attentado, Alexandre, fl,rdendo em
colera, resolveu levar logo de assalto essa cidade; mas eUa era tão
bem fortificada, que foi-lhe imp03sivel realisar o seu intento;
encarregando Meleagro e Perdiccas de sitiai-a e assaltai-a depois, foi
com o resto de suas tropos, reunir-se a Cratero, que cercava Cyropolis.
Alexandre era grande admirador das façanhas de Cyro e Semiramis, e, em attenção ti. memoria de ambos, estava resolviclo a poupar
Cyropolis; mas a tenacidade com qu~ resistil'am os si.tiados, accendeu-Ihe
tanta ira que, depois de levaI-a de assalto, entregou-a ao saque, e
determinou que fosse inteiramente al'l'azada. Depois desse feito, voltou
a reunir-se a Meleagro e a Perdiccas, que sitiavam os memacianos,
que defenderam-se heroicamente. Neste cerco perdeu o rei muitos de
-seus melhores soldados. Elle proprio escapou de morrer, pois foi ferido
na cabeça por uma peJrada, que fel-o desmaiar. O exercito teve-o comomorto: ello porém,' sem espero.r o restll.belecim l3uto de sua saude.
encolerisado coutra os memacianos, determinou que apertassem o cerco
e assaltassem a cidade o mais depressa possivel.
Aberta uma larga brecha nas muralhas, por eUa penetr.aram os
macedonios, sendo a cidade s3queada e iuteiramente arré1.zada. Em
seguida despachlu, para Maracanda, de onde Spitomenes havia
expellido a guarnição macadonia, Menedemo, levando sob suas ordens.
tres mil infante3 e oHocanto" cavalleiros. Apezar da visivel repu-
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gnancia, que aos habjtantes de Maracanda causava o proceder de
Spitomenes, permanecia elle de posse da cidade. En tretanto, Alexandre
veio acampar ús margens do Tanais, onde resol veu edificar uma cidade~
que teria ainda o nome de Alexandria, ordenando fosse cercado de
muros todo o espaço que occupava o exercito, cer:la de sessenta estadiosde circllmsferencia.
Tal foi a emulação e a diligencia da soldadesca, que, em dezesete
dias a obra ficou prompta e para povoar essa nova cidade, que tanto
floresceu depois, empregou elle os prisioneiros que tinha,
XXXII.- O rei dos cythas, cujas possessões se estenrliam.
além do Tanais, compl'ehendendo que essa cidade, ediflcada ás margens
do rio, seria sempre uma ameaça aos seus dominios, enviou seu irmão
Cartasis, com grande numero de cavalleiI'o , para expellir a guarnição
macedonia, que nelle tinha. ficado, e arrasai-a depois.
Alexandre não tencionava atacar os Scylhas, mas não supportou,
apezar de enfermo ainda, as excursões que elles faziam com tan ta.
insolencia. Impossibilitado de caminhara pé, e de montar a cavallo.
muito enfraquecido, e soITrendo dores crueis, elle não podia fallai'
aos soldados, e nem dirigir cousa alguma pOI' si pl'oprio: mas, não era
isso s6 que o affiigia. Mais elo que nunca, a sua situação se complicava:
varios encontl'OS de suas tropas com os scythas, e todos desfavoravets
aos macedonios, e a revolta dos sogdianos, e da Bactriana abalavamlhe o espil'ito: elle queix:wa-se abertamente da falta de diligencia dos.seus, que, até o suppunham fingir-se doente, receioso dos scytbas,
elle, que não tinha medo de povo algum; e, ião pl'eoccupado andava,
que aca.bou recorrendo aos adivinhos, practica supersticiosa que aliás
havia abandonado depois da derrota de Dario,
XXXIII.-Aristandro, que lhe inspirava grande confiança,
foi encarregado de fazer todos os sacriflcios e de consultar as entranhasdas victimas, e apresentar-lhe o relatorio de suas observações, Apezar>
de seu estado de enfraquecimento, elle, por esta occasião, reuniu em
sua tenda Hephestião, Cratero e El'ygio, e ponderou-lhes que a situação
era gravíssima e mnito favoravel aos inimigos, e que, portanto...
convinha agir sem perder tempo: que era indispensavel atacal' os
scythas, afim de mostrar ao" bactrianos revoltados quanto po ia o
exercito macedonio fazer; que, passando o Tanais e derrotanrlo os
scythas, pareceriam, aos olhos de todos, inven iveis as forças macedonias, accrescentando que assim as pOl'tas da Europa lhe fica.riam
abertas,« Toda e qualquer dem01'a ser-nos-ha p)'ejudicial, conlil~uava
elle, porque teremos semp'-e os scythas pela rectaguarcla, A guel"ra
ensina aos mesmos vencidos a arte da guel")'a, Os bal-baros conhecem hoj~
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todos os processos de que temos nos servido! iuclusive os meios de
atravessar os rios. Quel'o admittir que os scythas ainda ignorem tudo,
mas dentro em pouco apl'enderao com os bacttOianos ° Por ora elles
dispoem apenas de um só exercito, mas esperam novos e podel'osos
reforços; esperaI' será enoo imperdoavel: a necessidade obriga-nos a
agil' com a maior ptOomptidüo. Só receio que os macedonios não me
permitiam plena liberdade de acção, em consequencia do mào estado de
minha saude, visto como meu fel'imento não me consente nem mat'char
a pé nem a cavallo,. mas, si vós outros quizerdes acompanhalo-me,
sentir·me-hei curado, já estou fOlote para supportmo a fadiga e o tl'abaUw
e, si devo morrer, não poderei encontl'ar melh01' CJccasião,l>

A taes palavras, pronUllciadas em voz debil e entrecortada,
os tres procuraram dissuadil-o de seus intentos, sobretudo Erygio
que, conhecendo quanto Alexandre era supersticioso, atacou-o por
esse lado: «Os proprios deuses se oppoem ao vosso projecto, disse
elleo e, si passardes o l'io, estatOeis ameaçado de grandes perigos o» e
referiu-lhe tudo quanto lhe havia dito Aristandro, com quem estivera,
antes de penetrar na tenda real.
Alexandre, encolerisado, fez vir logo á sua presença Aristaudro, a
quem disse: <!: Suppõe por momentos que eu não seja l'ei, mas pessoa
privada: <J1'denei-te que fizesses um sacrificio: pOl'que descobriste a um
terceiro os presagios que só a mim devias revelar? Communicaste a
Erygio um segredo que só a mim devia ser confiado. Quero crer ainda
que nada lhe disseste, e que só o medo levou-o a inventar esses funest~s
p,'esagios. Ordeno-te, pois, que me declares já os signaes que encontl'aste
nas entranhas das victimas, afim de que, em occasiéto alguma, possas
negaI' o que me dissel'es neste momento ° »
XXXIV.- Aristandro ficou enleiado a ponto de quasi não

poder fallar; mas, temendo encolerisar mais o rei pela demora da
resposta, disse-lhe: «Affinnei, é verdade, que a vossa empre;;;a setOia
perigosa e punivel, mas 'YIl10 esteril, e jw'o-vos que, si o fi .., não foi tanto
pela arte que exel'ço, como pela affeição que vos consagro ° Vossa saude
está pl'ofundamente alterada e muitas outt'as vidas dependem da vossa.
Em uma palavra, nlZo receio que vos faUe a coragem,. temo, porém, que
vos (altem as fOloças physicas ° »

O rei determinou-lhe que fizesse um novo sacrilicio,accrescentando
que confiasse em sua boa estl'ella, pois que os deuses, por amor de sua
gloria, mudariam os destinos.»

Depois disto, com os mesmos com que se achava, tratou do modo
por que atravessaria o rio, e, ainda não tinha terminado, quando
voltou Aristandro e lhe declarou que havia encontrado oso mais favo-
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raveis presagios no sacrificio que acabava de fazer em cumprimf}l]to
de suas ordens, pois qu_ mui diversos dos primeiros eram os signaes
encontrados nas entranhas das victimas.
Entretanto as noticias que Alexandre recebia eram-lhe todas
desfavoraveis. Menedemo, que elte havia enviado contra Spitomenes,
tinha cahido em uma emboscada e sido morto, depois de combater
heroicamente. As f'OJ'ças, que elIe commandava. tinbam ido derrotadas.
Nesse combate os macedonios perderam dous mil infantes o tresentos
cavalleiros. Alexandre ordenou que se occult1sse do exercito a noticia
desse desastre; seu espirito, porém, sentia-se cada vez mais inquieto:
fez mudar a sua tenda para a beira do rio e, desperto, passo u a noite
a pensar no que lhe cumpria fazer. Apezar de sua fraqueza, pela
manhã, armou-se e apre entou-s à soldadesca, que desde o dia de seu
ferimento não o via. As tropas, enthusiasmadas pelll, sua presença, se
declararam promptas a marchar contra os inimigos. Alexandre limitou-se a dizer-lhes que taria a cavallaria e a phalange passar o rio em
canôas e as tropas ligeil'as em ba11guBs d couro.
Dadas as providen ias para a construcção das canô1s, tal foi a boa
vontade e diligencia dos soll1auos, que em tres dias ficou prompta uma
grande quantidade dellas. Quando tudo estava preparado para realisar-se a passagem, chegaram ao acampamento vinte emissarios scythas
a cav,\llo, pedindo pel'missão para fallar ao rei. que os recebeu em
sua tenda e fel-os assen tal'. Largo tempo permaneceram elles. e:n
silencio, contemplando Alexandre, e como que espantados de que um
homem de tão pequena estatura pudes e pl'aticar os feitos de que tinham
noticia e crear a fama que rodeava o seu nome.
XXXV.- Os scythas não eram tão incultos como geralmente
se suppunha. Entre elles havia alguns que estul1avam tanto quanto
podem estudar homens, que a tol1o momen to são forçados a pegar
em armas.
Quinto Curcio affirma que conservou-se o discurso que o mais velho
delte pronunciou deante de Alexandre, e o reproduz no seu livro VIr.
Sem garantir a authenticidade do facto, nós o copiamos daquelle autor,
convencido de que será agradavel ao leitor conhecei-o.
Ei a oração do chete da embaixada. «Si os l1euses te Livessem
dado um corpo proporcional á tua ambição, o universo inteiro não te
bastaria: com uma das mãos tocarias o Oriente e com a outra o
Occidente, e, não contente com isso, quererias sl3guir o sol e saber onde
elle s occulta. Tal como és, aspiras o que jàmais conseguirás alcançar.
Passas da. Europa á Asia e da Asia á. Europa, e, quando houveres
subjugatio o genero humano, atacarás os rios, as florestas, as monta-
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rrhas, a neve e os animaes frlrozes; lembra.-te, poré.n, que as grandes •
.arvores levam muito tempo a crescer, e que bast.1 um tufão para
arranca.l-as. E' 10ucUl'a pretender colher-lhes 05 fl'uctoõ, sem considerar
na altura dellas: não succeda, toma cuidado, que, jll'etendendo galgar
.até o cimo, venhas abaixo com 03 ramos a que te houveres apegado.
« O leão, ás vezos, serve de pJsLo ús mais r.\Steiras aves, e a
ferrugem estraga e consome o ferro: emfim, nad,t ha tão fOl'te, que as
-{J()usas as mais frac.~s não posõan,1 destruir. Que iuteresse te instiga
contra nàs? 1 uuca puzemo o pé em teu _paiz. PorventUl'a não será
permittido áquelles que vivem nas flor8.-;tas ignorar quem sejas, donde
vens e para oude vais '? Nàs outros não queremos obedecer nem commandar os mais e, para que fiques sabendo o que são os scythas,
-affil'mo-te que racebemos <lo céo, como um rico presente, uma junta de
bois, um cal'ro, uma flecha, uma lança e uma, taça. Esses são os
utensilios de qae nos servim03, quer se trate de nossos amigos, quer
.dos inimigos: áquelles otrerecemo" o pl'oducto de nos o trabalho e com
elles compartilhamos na mesma taça o vinho que produzimos; a estes
combatemo", de longe com as n03sas flech-\s e de perto com as no sas
lanças. Fomos os primeiros a vencer o rei da Syria, depois o dos persas
tl dos médos, 8 abrimos caminbo até o Egypto.
« Tu, porém, que presumes vir para exterminar os ladrões, és o
primeiro dent.re elles: tens pilhado e saqueado os povos vencidos;
apossaste-te da LydiJ, invadiste a Syria, a Persia e a Bactriana ;
penetraste até á India, e aqui estás para nos roubares os nOSS03
-rebanhos. Apezar de teres as mãos cheias, procur.ls ainda uma nova
presa. E' insacia vel a tua sede de riq uezas e, afinal, o que farás dellas?
E's talvez o primeiro que tenha encontrado a necessidade no seio da
-abundancia, pois que, quant:> mais possues, mais desejas. Os bactrianos
.ge revoltam e, emquanto tu os submettes, revoltam-se os lydianos; as
victorias para li são apenas germens de novas guerras. Quero admittir
que sejas o m,tiOl' e o mais p:Jeleroso rei da terra; eleves, porém, comprehender que uinguem tolera por senhol' um estrangeiro. Passa o
-Tanais e veras n. extensão ele nossas planicies. Segue e persegue os
scythas: eu desafio-te a attingil-os.
« Nossa pobrQza sera sempl'e mais agil, do que o teu exercito, carregado dos despojos de tantas nlções : e quando tu pensares que estamos
muito longe, nàs te picaremos a rectaguarda. Com a mesma rapidez
fugimos do inimigo, e o perseguimos.
« B9m sei que os gregos zombam ela solidão dos Scythas. Sim, nàs
preferimos os nossos de"ertos as vossas grandes cidades, e ferteis cam.Jlinas.
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« Ouve-me, e attende-me : a fortuna é varia e inconstante: não ba
mãos, de que ella não escape, nem ha meio de retel-a, quando elIa
quer ir-se embora: põe-lhe, pelo menos, um freio, p'l.ra que eIla não
te arraste na carreira. Os nossos alliemam que ella não tem pés; mas
que tem mias, e azas, e que, quando estende as mãos, abre, ao me mo
tempo as azas para voar. Emfim, si acreditas ser Deus, deves fazer
bem aos homens, e não roubaL'-lhcs o q1le elles posstll'm: si és homem,
deves pensar no que és: é insensatez pensar em cousas que nos
fazem esquecer o que somos. Os que deixares em paz, serão teus
amigos: amizades fiemes e duradoul'as só podem exi til' eotre pe soas
iguaes, e só se julgam iguaes os que jámais experimentaram as suas
forças.
« ão acradites que os vencidos te possam amar: entre o escravo e
-o senhor, a amisade é impos ive!. .AinJa feitas as pazes, o vencedor
guarda, para i, todas as vant gens. Em uma palavra: não esperes
que os scythas jurem fazer alliança comligo : tol1o o nosso juramento
consiste em guardar a lealdade para com todos. Aos gregos, si m, é
<Iue compete assignar tratados, e in vocal', com solemnida.de, os deuses,
-como testemunhas dos compromissos, que contrahem.
« Toda a nossa religião estú, na nossa boa fé, e na lisura com que
procedemos. Aos que não cumprem a palavra pera.nte os homens,
POU<lO se lhes dáde faltar m tambem aos deuses, e tu não tens necessil1ade de amigos suspeitos. ConsiJera que somos, por assim dizeI', as
chaves da Asia e da Europa, e que seremos, si o quizeres, as sentinellae quo te guardarão um e outro imperio. Apenas a largura do
Tanais nos separa da Bactriana, e além do rio, nós nos estendemos a.té
a Thracia, e esta, segundo nos dizem, confina com a Iacedonia.
« De_t'<1rte somos visinhos por dous la[los. Agora calcula bcm e
vê si te convem ter-nus por amigos, ou por inimigos 1>.
Povos, que mandaram uma embaixada, cujo chefe prefere um
discurso destes. não podem ser tiJos por seivagens.
XXXVI.- Alexandre respondeu-lhes em poucas p3.lavras,
que « usaria de sua fortuna e de seus conselhos: quanto áquella, continuaria a confiar ueUa, e que nada emprehenderia temerariamente ».
E tendo-os despachado com a maior amabilidada, tratou logo depois,
de passar o rio nas canôls, que estavam promptas.
A passagem foi dirIicil e perigosa: a violencia da correnteza não
permitlia que os remeiros dirigissem bem as canôas. Os proprios e01dado~, atemorizados pelo perigo que corriam, no meio do rio, e pela;
vista de.um numeroso exercito, estendido na margem opposta em
~rdem do batalha, impediam as manobl'as dos canoeiro:! . .Atraves de,
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mil difficuldades, e.fi'ectllou-3e, aflnal, a passagem, sob um nuvem de
flechas, que choviam sobre todos.
Uma vez em terra firme, empenharam-se com vigor no combate.
Os barbaros não puderam, por muito tempo, sustentar o embate dos
macedonios, e acábaram disparando campo fóra. Alexandre ordenou
que os perseguissem, emquanto fosse dia; mas o ardor dos soldados foi
tal, que alguns só voltaram ao acampamento, depois de meia noite.
Subiu enormemente o numero dos inimigos mortos e prisioneiros: oitocentos cavallos foram apanhados. Os macedonios perderam sessenta
cavalleiros, e cem infantes, ficando mil feridos.
Esta victoria produziu, para Alexandre, um grande resultado
moral. Os scythas eram tiLlos por in venciveis : n Asia inteira, por
assim dizer, começava a insurgir-se contra o dominio estrangeiro: com
a del'rota porém deUes, ficaram todos esses povos convencidos de que
não havia outro 1'emedio, sinão ceder ás armas do filho de Felippe.
Desde logo os saqueanos enviaram um embaixada para garantir-lhe
submissão e obediencia. A generosidade com que Alexandre tratou os
ScyLhas vencidos, en tl'eganLlo-lhes, sem resgate, todos 03 prisioneiros,
levou-os a darem esse passo. 03 emb::lixadores saqu~anos foram amigavelmente recebidos, e voltaram acompanhados de Excipim, que era,
como Hephestião, um dos validos lio rei.
Pouco depois, tendo ordenado a Cratero que o seguisse, a pequenas
marchas, dirige-se Alexandre para YIaracanda, donde Spitamenes, informado de sua vinda, fugira para a Bactriana. Em algans dias de
jornada., chegou ao logar, em que Menedemo fora batido e morto, e
perdera Llous mil infantes e trezentos cavalheiros, aos quaes deu sepultUl'a, depois deter-lhes feito as devidas honras funebl'es. Cl'atero veiu
reunir-se a elle, e, para castigar os que haviam tomado parte na
revol ta, elle separou de novo suas forças, e determinou-lhes que
saquea sem a província e passassem a fio de espada quantos estivessem em idade e estado de pegar em armas.
XXXVII.- Entre os prisioneiros, feitos pelas forças do
com mando de Alexandre, havia trinta mancebos, filhos das mais importantes e nobres famílias da provincia, os quaes tinham sido condemnados á pena capital. Quando elIes eram levados ao supplicio, Alexandre sentiu-se impressionado vendo-os entoa.r, alegremente, ci1nticos
guerreiros. Espantado da alegria, com que caminhavam para a morte,
mandou demorar a execurão e condllzil-os á sua presença. Interrogados
porque mostravam tamanha satisfação, em momento, para outros, tão
angustioso, responderam que: «Si qualquer outro, que não Alexandre,
os condemnasse a morrer, elles sentir-se-hião afilictos; mas, que vindo
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a morte, que, por gloriosa, tantos valentes aspiravam, de ordem de um
principe tão poderoso, que tinha já vencido tantos povos bellicosos,
eUes que iam rever os seus antepassados, a acceitavam com pra.zer :to
Admirado de tanta coragem e placidez, perguntou-lhes o rei c si acceitavam a vida, sob a condição de não serem mais inimigos seus ». "Nós
jamáis fomos inimigos vossos, t'epUcaram eUes: atacados defendemosnos: si, em vez da violcncia, tivessem para comnosco empregado meios
brandos e suasorios, com certeza não n03 deixariamos vencer em cortezia:t. Alexandre perguntou-lhes ainda que penhor lhe otr'3reciam de
palavras taes. Responderam II. Nenhum outro, além dessa mesma vida,
que nos otrereceis ». Alexandre perdoou-lhes e concedeu-lhes a liberdade : elles todos mantiveram lealmente o compromisso contrahido,
concorrendo poderosamente para que os povos entrassem na obediencia.
Quatro desses jovens ficaram fazendo parte de guarda real, e o rei não
teve jamais melhores e mais dedicados servidores.

PARTE IV
I. - Penceslau ficou, na Sogdiana, com tres mil in Can tes, e, com ()
resto das forças, seguiu Alexandre para Bactres, donde fez conduzir
Besso para Ecbatana, afim de ser suppliciado. Nesse in terim recebeu
novos reforços, const<wtes de tres mil infantes e mil cavalleiros, que
por Ptololomeu e Menidas haviam sido alistados para o seu serviço.
Um certo Alexandre tI'ouxe-lhe de Syria tres mil infantes e quinhentos
cavalleiros. Numero, quasi igual, chegou-lhe da Syria, conduzido por
Asclepiodoro. Antipatro enviou-lhe oito mil gregos, entre os quaes quinhentos cavaUeiros. Com este novo reforço, tratou elle de restabelecer
a ordem, nas provincias revoltadas, e, depois de ter feito morrer os
autores e cabeç:ls da revolta, em quatro dias transportou-se ás margens
do rio Oxo. A agua desse rio não era potavel: os soldados, debalde,
para obtel-a, cavat'am cacimbas, e algumas bem profundas; afinal, na
propria tenda do rei, descobriu-se um olho d'agua e excelleute. Não
faltaram aduladores, que espalhassem logo que fôra um milagre
divino, feito a Alexandre, que estimou attribuissem o facto á intervenção dos deuses, Tendo atravessado o Oxo, e depois o Occo, chegou
a Marginia, em cujos arredores escolheu local proprio para edificar
seis cidades, duas das quaes deviam olhar para o Meio-Dia, e quatro
para o Oriente.
Essas cidades serviriam, como que de freio aos povos conquistados.
Por muito tempo florescemm ellas; talvez ainda existam algumas com
ditrerente nome e esquecidas, sem duvida, de sua origem.
22
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A ordem publica estava, por assim dizer, re3tabelecida nas provincias revoltadas. Restava porém, o sogdiano Arimazo, que continuava
a resistir, occupando, com trinta mil homens e abundantes munições,
uma montanha escarpada e de difficilimo accesso. Para chegar-se ao
cimo della só havia um carreiro estreao, e quasi impossivel para um
~xercito.

Alexandre reconheceu as <lifficuldades naturaes que lhe oppunbam
o logar; mas o seu orgulbo levou-o a luctar com a propria natureza.
Resolveu, pois, atacar Arimazo; todavia, antes de emprehender o
accommettimento, enviou-lhe, como emissario politico, Cophas, filho de
Artabazo, encarregado de chamaI-o tt, snbmissão, por meios brandos e
suasorios. Arimazo, porém, confiado na posição inexpugnavel, que
occupava, recebeu o emissario real com altivez, e acabou por perguntarlhe si era licito a Alexandre espoliar e roubar os mais.
Copbas, em sua volta., referiu ao rei quanto se passara entre eUe e
Arimazo. Acceso em ira, Alexandre reuniu immediatamente, os ehefes
militares para lbes communicar a insolencia elos barbaros, e ordenar o
ataque, dizendo a todos, que os macedonios saberiam voar, si preciso
fosse, para vingal-o do ultrage recebido.
II. - Para executar o plano tracejado, escolheu tresentos dos mais
fortes e ageis dentre os soldados, que comsigo trouxera, a nata de suas
tropas, aos quaes disse, depois de os olbar fixamente por alguns
instantes: « Comvosco, camaradas, tenho forçado praças, havidas por
inexpugnaveis: comvosco tenho transposto altas montanhas, cobertalií
de neve: comvosco supportei o frio intenso das Indias e atravessei os
desfiladeiros da Cilicia. Vós me conheceis, e eu conheço-v·os. Esta
montanha escarpada, que os barharos guardam, sem cuidar em mais
cousa alguma, não vos fará recuar. Não ha guardas, nem sentinellas
do lado do nosso acampamento. E' necessario que descubraes um meio
qualquer de vos transportardes ao alto della. Nada ha, na natureza,
que o valor do bomem não possa vencer. E é por nosso valor que
emprebendemos e realisamos a conquista da Asia, de que tantos desesperam. Galgae o cimo deste rochedo, e, quando lá chegardes, arvorae
uma bandeira branca: com as minhas tropas, livrar-vos-hei dos
inimigos, e atlrahil-os-hei a mim. O que primeiro chegar, terá dez
talentos de recompensa; o segundo, nove; e assim, os outros, até dez.
Estou certo, de que não o interesse, mas o desejo de agradar-me, e o
sentimento de honra militar, vos impellirão ao cumprimento dos vossos
deveres ».
A explosão de enthusiasmo, que este discurso do rei produziu,
foi indescriptivel. Cada um dos soldados jurava que seria o primeiro ao
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galgar a montanha. Alexandre os despediu, e eUes foram-se prover
de ganchos e cordas para a ascensão. O rei fez com elles a volta da
montanha, e orden0u-Ihes que, pela madrugada, começassem a empreza
pelo ponto, que lhes parecesse mais apropriado, fazendo votos para
que fossem felizes. Providos de viver s para dois dias, e armados
apenas, de espadas e settas, cOllleçaram elles a subir, no pl'incipio, a
pé; depois, por meio dos ganchos e cordas, auxiliando-se uns aos outros,
como as circumstancias o exigiam. Muitos descambaram nos precipicios:
era imponente e assombroso ver-se esses homens, correndo toda a sorte
de perigos, mas resolvidos a chegarem ao ponto, que lhes havia sido
marcado.
A maior parte delles galgou, finalmente, o cimo da montanha,
mas, esgotados pelo cansaço e pela fadiga: havia já anoitecido, quando
elles chegaram, e, sem cogitarem no risco, que corriam, adormeceram,
por aqui, e por alli, e só despertaram na manhã seguinte.
Teudo observado o terreno, pelo fumo descobriram o ponto em
que se achavam os inimigos, e levantaram o signal convencionado.
III. - Alexandre, tão interessado em assaltar a montanha,
quanto commovido pelos perigos, a que tinha exposto seus bravos
soldados, passou o dia a observar essa massa immensa de granito, e só
se retirou á sua tenda, noite fechada. Na manhã seguinte foi eUe o
primeiro, que pvrcebeu a bandeira branca: immediatamente mandou
chamar Cophas, e, pela segunda vez, o enviou a Arimazo para aconselhai-o a submetter-se, e, no caso de preferir a lucta, mostrar-lhe a
gente, que já occupava o cimo da montanha.
Copbas fez quanto lbe era passivei para demover Arimazo da
resolução de resistir, garantindo-Ibe até a generosidade, com que seria
tratado por Alexandre. Arimazo, porém, foi ainda mais intratavel do
que pela primeira vez, e acabou por intimai-o a retÍl'ar-se, sem demora.
Cophas, tomando-Ibe as mãos, pediu-lhe que, ao menos, sabisse
com elie por um'pouco, pois que desejava mostrar-lhe alguma cousa,
que muito o sorprehenderia.
.
Arimazo Il.ccedeu, e então Cophas mostrou-lhe a gente, que já
occupava o alto da montanha, acabando por dizer-lhe que, dentro em
pouco, eUe se convenceria de que os soldados de Alexandre tinham
azas, e podiam voar.
Pelo aC<J-mpamento macedonio ouvia-se, de toda a parte, estrugirem
as cornetas e os clarins, e os brados do exercito, que se preparava para
o combate, como que já seguro da victoria.
Muitas vezes as mais pequenas causas produzem grandes e1Ieitos,
sobretudo na guerra. Arimazo e sua gente, sem repararem siquer,
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no pequeno numero dos que, com tanta difficuldade, tinham subido, nem
na impossibilidade de poder fazer o mesmo o resto das forças mace.
donias, encheram-se de tanto terror, que immediatamente fizeram
voltar Cophas, e com elle mandaram trinta dos seus principaes para.
servirem de refens junto a Alexandre, sob a condição unica de ser-lhes
poupada a vida.
O rei, ferido profundamente em seu orgulho, não obstante reconhecer que os revoltosos podiam desfazer-se com facilIdade dos poucos
que haviam realisado a ascensão, recusou, confiado na fortuna, todo e
qualquer accordo. Arimazo, ao receber tal noticia, julgando desesperada
a sua situação, resolveu descer, com a sua fa.milia e parentes, ao
acampamento de Alexandre, contando com a sua magnanimidade j mas
Alexandre a nada attendeu: submetteu Arimazo e os seus á pena de
açoite e ordenou que fossem depois crucificados mesmo na base da
montanha, assim como todos os chefes que o acompanhavam. A soldadesca com a gente que ficou serviram para povoar as novas cidades.
Artabazo foi nomeado governador da montanha e do resto da
provincia.
IV.- Restabelecida a ordem por quasi toda a parte e submettidos
os revoltosos, uns pelas armas, outros pela brandura, dividiu Alexandre
o seu exercito em tres corpos, confiando o commando de um a Cratera,
de outro a Hephestião e reservanLio o terceiro para si. Com os que se
haviam rendido, sem combate, distribuiu elIe as cidades e terras dos
que foram tenazes na resistencia.
Restava a Bactrialla, onde continuavam velleidades de resistencia.
Os chefes da revolta, á frente de oitocentos cavalleiros, forrageavam
pelas planicies, praticando toda a sorte de excessos. Atharias, governador da provincia, tentou reprimir a audacia desses individuas e
paz-se a perseguil-os á frente de tresentos cavalleiros. A maioria
daquelles, simulando fugir, occultou-se em um bosque, situado na
extremidade da planicie, deixando, porém, um pequeno grupo que ia
como que tocando o gado recolhido. Atharias. dando pouca importancia
ao pequeno numero de inimigos que via deante de si, começou a
peraeguil-os, sem cuidar de manter a ordem entre os seus j apenas,
porém, tinha passaào além do bosque, os inimigos o tomaram pela
rectaguarda e acutilaram, sem piedade, os treseníos de seu commando,
derrotando-os inteiramente e matando muitos.
Cratero, logo que teve noticia desse desastre, mov~ll~se com a::;
forças de seu commando j mas, não encontrando mais os messagetas,
cahiu sobre os dahenses e matou cerca de mil homens, o que paz fim ao
movimento revolucionario. Alexandre, por seu lado, tendo definitiva-
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mente forçado á obediencia os sogdianos, voltou para Maracanda, onde
encontrou Peridas, que havia sido mandado corro emissario aos scythas
dos Bosphoros, acompanhado de embaixadores desses povos. Com a
derrota dos dahenses e a retirada dos messagetas, Phrataphernes,
satrapa da proTincia, apressou-se logo em significar-lhe a sua obediencia e submisssão. Ambas as embaixadas foram recebidas com
benevolencia. Os scythas lhe o.trereciam por esposa a. filha do seu
rei, accrescentando que, no caso de recusa, ao menos elle permittisselhes que os principaes dos seus se alliassem aos grandes senhores do
paiz, affirmando a.final que o rei scytha viria em pessoa procurai-o.
Em Maracanda demorou-se ainda alguns dias Alexandre, até que
chegassem Hephestião e Artabazo, que eram já esperados; jahi seguiu
para a Basaria, regiões que nesses tempos eram afamadas pelos seus
parques de caça, os quaes consistiam em extensas florestas, providas
de aguas abundantes, que os grandes senhores mandavam cercar de
altas muralhas, ficando nellas encerradas assim todas as especies de
animaes, sem excepção dos ferozes. As muralhas eram, além disso,
guarnecidas de torres, onde podiam abrigar-se os caçadores.
V.-Alexandre resolveu fazer uma grande caçada em um desses
parques, no qual, segundo a tradição, havia tres ou quatro seculos
não se caçava. Levando comsigo uma parte do exercito, penetrou no
parque, e deu orúem para que soltassem as matilhas, que levantaram
toda a especie de caça.
Ao lado de Alexandre achava-se Lysimacho, que depois tambem
foi rei, o qual, na Syria, conseguira matar um enorme leão, correndo
grande risco de vida, pois ficou gravemente ferido pela fera.
Entre os animaes, acossados pelos cães, surgiu de repente, ante o
filho de Felippe, um leão colossal. Lysimacho, conhecendo o risco que
ameaçava o rei, tratou de acercar-se da fera, afim de impedil-a de
lançar-se sobre elle; Alexandre, porém, irritou-se com esse acto, que
aliás revelava a dedicação de Lysimacho, e asperamente ordenou-lhe
que permanecesse quieto, porque ene podia tambem, sem auxilio de
terceiro, matar um leão; e, com tanta felicidade e com mão tão
certeira, disparou a setta sobre a fera, que a matou de um só tiro.
Apezar de não ter corrido perigo algum nessa occasião, os macedonios, segundo as leis e costumes de seu paiz, determinaram que,
desde então, o rei não poderia caçar a pé e sem ter a seu lado os
grandes omciaes de sua côrte.
Da Basaria voltou Alexandre a Maracanda, onde Artallazo,
allegando sua extrema vellrice, que o inhabilitava. a bem administrar
a província, cujo governo lhe f6ra confiado, pediu e obteve sua
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exoneração, sendo nomeado para substituil-o Clito - o negro - o
mesmo que na batalha de Granico havia salvo a vida de Alexandre,
decepando o braço de Rhesarces, no momento em que este ia fender-lhe
o craneo descoberto. El'a um dos velhos soldados de Felippe e que, em
todas as occasiões, sempre se distinguia entre os mais bravos. Além
disto, era irmão de Hellanice, que fôra ama de Alexandre, que a
amava tanto ou talvez mais do que a sua propria mãe Olympias.
Todas estas considerações levaram o rei a confiar-lhe o governo talvez
da mais importante de suas pro....incias.
VI.- Clito, recebendo ordem de partir no dia seguinte, recebeu
igualmente um convite do rei para um banquete de despedida que lhe
o1ferecia. A esta festa compareceram todos os cortezãos e generaes de
Alexandre. Todos ou quasi todos entregaram-se ao prazer da mesa.
Alexandra, que já não podia cohibir-se em circumstancia alguma,
abusou do vinho, e começou a falar de si e de suas façanhas, sem
guardar a minima reserva nos elogios que a si proprio fazia, a ponto
de sentirem~se molestados os convivas, que guardavam morno
silencio. Na explosão de sua vaidade, passou a apreciar os feitos de
seu pae, e gabou-se de que a famosa victoria de Cheronéa sõ a si era
devida, e que a gloria dessa jornada lhe fôra roubada pela inveja e
malignidade de Felippe; que a sedição que explodira entre os macedonios e os gregos mercenarios só por si tinha sido suffocada, pois que
Felippe, ferido nesse motim e enfraquecido pelo sangue que perdera,
tinha julgauo que o melhor aIvilre a seguir era estender-se no chão e
:fiingir-se morto; que fôra elle quem o cobrira com o seu escudo, e
matara por suas proprias mãos os que tentavam aggredil-o; mas que
seu pae sempre procurou occl1ltal' quanto elle havia praticauo, como
si tivesse vergonha de dever a vida a seu filho: que na expedição
contra os illyrios só elle tinha agido, pois que FeIippe só teve conhecimento da derrota dos inimigos pelas suas cartas e acabou exclamando:
"1 ão, não merecem louvores os que iam iniciar-se nos mysterios dos
samothracios, quando era mister levar a Asia a ferro e a fogo j só são
dignos do elogios os que, pela grandeza de seus feitos, tcem conseguido
exceder toda a espectativa dos homens. »
Os jovens cortezãos de Alexandre só tiveram applausos para taes
palavras j mas os velhos servidores de Felippe sentiram-se indignados
pelo modo por que sua memoria era tratada pelo proprio filho. Clito,
que tambem havia bebido soJ:fl'ivelmente, não poude conter-se e em
voz alta recitou uns versos de Euripedes, que mais ou menos queriam
dizer que os gregos faziam mal em determinar que nas inscripções dos
tt·opheus se gravassem sdmente os nomes dos reis, pOl-que assim se·
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?'oubava a glol'ia daquelles que haviam-n'a conquistado ci custa ele
seu sangue.
VII.- Na distancia em que se achava Alexandre, não era
passivei perceber bem o que dizia Clito, e por isso perguntou aos que
estavam proximos o que dizia elIe; todos guardaram silencio. ClHo
comprehendeu tudo e, levantando a voz, começou a f,lzer o elogio de
Felippe, de suas f,lçanhas e de suas guerras na Grecia, acab~.ndo por
confessar, com a rude franqueza do soldado, que «elle preferia tudo
quanto então se fez ao que se estava fazendo presentemente l>.
Entre os moços e os velhos travou-se a discu são. Alexandre
fingia ouvir com paciencia quanto proferia Clito para. empallidecer a
sua gloria, e talvez couseguisse conter-se até o fim si elIe não fosse
além; mas, quando Clito ousou tomar a defesa de Parmenião e
sustentar que a ruina de Thebas nada era, compa.rada á victoria que
Felippe alcançara contra os athenienses, quando, voltando-se para o
rei, altivo e irritado, exclamou: «Afinal de contas, quando se
trata de morrer por vós, Clito é sempre o primeiro; mas, no momento
de distribuirdes os premias, são sempre melhor aquiuhoados ou, antes,
só gozam dos fructos das victorias aquelles, que mais ultrajam a
memoria de vosso pae. Vós acabaes de confiar-me o governo dos
sogdianos, que não estão domados, e que são indomaveis, o que vale o
mesmo que me relegar entre animaes ferozes, que não se p6de
amansar. Não fallemos, porém, no que diz respeito :i. minha individualidade. Vós ja não f<1zeis caso dos soldados de Felippe e até vos e"queceis
que, sem o honrado Atharias, aqui presente, que reconduziu ao combate
os moços que já voltavam costas, estaríamos á esta hora ainda deante
de Halicarnasso, sem poder dar um passo para a frente. «Com certeza
não seria s6mente com essa mocidade que realizarieis a conquista da
Asia. Estou convencido hoje de que vosso tio dizia urna grande verdade,
quando affirmava que, na ltalia, elle havia encontrado homens para
combater, e que vós, por toda parte, só tendes encontrado mulheres.»
Quando Clito dizia tudo isto, Alexandre profundamente enfurecido, sobretudo pelo ardor com que elle defendera Parmenião,
refreiou todavh a sua colera e limitou-se a ordenar que o soldado velho
se levantasse da mesa e se retiras e do salão do festim, diz ndo que
«si tolerasse que elle continuasse a fallar, eUe acabaria, sem duvida,
por allegar que lhe havia salvo a vida». Clito, porélU, fez ouvidos de
mercador; foi preciso, além dos pedidos e observações los que o cercaV'am, empregar a força. Excitado pelo vinho e pela coIera, o veterano
bradou: «Sim, salvei-lhe-a vida, expondo o peito ao golpe que lhe era
desfechado; mas, esse acto de dedicação foi esquecido, e, recol'dal-o
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hoje, é até um crime: nem se podia esperar menos do assassino de
Attalo, e do intitnlado filho de Jupiter. Pelo menos eu digo.lhe verdades que o oraculo não teve a coragem de jizer-Ihe.»
VIII.- A colera do rei explodiu de modo terrivel: como um
tigre, saltou sobre um dos guardas, arrancou-lhe das mãos a lança, e
teria morto immediatamente ClHo, que continuava a blaterar, si Ptolomeu e Perdiccas não se tivessem agarrado a el1e, emquanto Leonato e
Lysimacho lhe tomavam a lança. Alexandre, como um louco, brada:
«Só resta que aquelles, em quem mais confio, façam commigo o mesmo
que Besso fez com Dario.» E, appellando para a lealdade dos soldados,
ordena que soem as trombetas, chama,ndo-os ás armas.
Ptolomeu e Perdiccas lançam-se aos seus pés, e supplicam-lhe que
se modere, pois no dia seguinte podia resolver tudo com calma e justiça. Alexandre, porém, estava fóra de si e incapaz de attender ás
sensatas observações de seus amigos; repellindo-os com dureza, sahe
arrebatadamente da sala, dil'ige-se para a entrada do palacio, onde
arranca da sentinel1a a lança, e posta-se no seu logar. Os convivas todos
se retiraram entristecidos e silenciosos; apenas tinha ficado Clito, que
pouco depois desceu só e sem luz. Com a voz fremente de coI era, o rei
bradou-lhe: «Quem vem lá?» O velho soldado, ja acalmado, e reconhecendo a voz do rei, respondeu-lhe com doçura: c Sou eu, senhor, Clito,
que me retiro.» Apenas acabava elle de pronunciar estas palavras,
Alexandre varou-lhe o peito com uma lançada, e, todo salpicado de
sangue, exclamou: «Vae, vae agora fazer companhia. a Felippe, Parmenião e Attalo.»
O golpe, vibrado com furor, produziu immediatamente a morte.
O grande heróe, que tantos escriptores teem endeosado, e de quem
tanto se falia com etlthusiasmo e admiração, não contente com as
exeouções de Philotas, Parmenião e outros, e com tantos actos de
crueldade já praticados, assim nivelou-se com o mais vil e cobarde dos
assassinos, commettendo tão negro crime! Felizmente a Providencia,
em cujo seio vão abrigar-se todas as dôres, não deixa falta alguma
sem a merecida punição. Acalmada a colera e dissipados os; vapores do
vinho, que lhe avassalaram o espirito, reconheceu orei a hediondez de seu
procedimento, e, ferido por pungente remorso, prorompeu em lamentos
por ter morto um homem que, repleto de vinho, havia abusado de sua
paciencia, mas que era, sem duvida, um de seus melhores generaes e
ao qual devia a vida. Por toda a parte apparecia-Ihe o espectro de
Clito, ensanguentado, e tal era o desespero de seu espirito, que os
proprios guardas não ousa'vam approximar-se de sua pessoa. A sua
perturbação mental levou-o a tentar suicidar-se. Os guardas então
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intervieram, e, com immenso trabalho, conseguiram transportal-o para
a sua residencia. Alli chegando, arremessou-se ao chão e encheu o
palacio de seus gritos e gemidos. Era um espectaculo doloroso vêl-o,
lavado em lagrimas e arrancando os cabellos, rojar-se aos pés dos que
o acercavam, supplicando a todos que não o deixassem viver, depois de
um crime tão abominavel ; e assim passou a noite inteira.
IX.- Como era. de esperar, a reacção foi prompta e grande.
Alexandre cahiu em completa prostração; quando, porém. esta cessou,
o seu espirita de agitado, começou a procurar pretextos para attenuar
o crime commettido, attribuindo-o á colera dos deuses e ao facto de não
ter elle feito, como costumava, sacrificios a Baccho, pois que o general
cahira por seu braço, na propria sala do festim, depois de um banquete, e sobre a pressão do vinho; o que, porém, mais do que tudo o
preoccupava, era o terror de todos e a persuasão de que seus
companheiros de armas o evitariam, e que elle seria obrigado a viver
solitario, como um animal feroz, que a todos inspirasse medo.
Depois disso, ordenou que o cadaver de Olito fosse sepultado com
todas as llOnras militares, que eram devidas ao seu alto pusto, e recolheu-se aos seus aposentos, onde, por espaço de tres dias, não quiz
receber ninguem. Seus cortezãos e officiaes, porém, astutos e habeis,
não deixaram escapar o momento; no quarto dia, reunidos todos, foram
ter com elle, e, á custa de supplicas e considerações de occasião, fizeram
com que elle volvesse ávida ordinaria. Não contentes com iRto,
manobraram com tal pericia, que obtiveram que os macedonios
fizessem baixar um decreto, declarando que elito havia sido morto com
toda a justiça, e que elles estavam resolvidos a negar-lhe sepultura,
si o rei não se tivesse abertamente opposto a tal deliberação!
Dez dias permaneceu ainda, Alexandre, em Maracamla. Tendo
readquirido as forças e voltado ao seu estado normal, despachou Hephestião, com um corpo de exercito, para a Bactriana, afim de preparar
alli quarteis de inverno; Amyntas foi nomeado governador da Sogdia,
em substituição a Clito, "e elle, em pessoa, dirigiu-se para a Xinippa,
província fertil e abundante de tudo, fronteira a Scythia, e onde achavam-se refugiados os bactrianos, que se haviam revoltado contra a sua
dominação, os quaes foram expellidos pelos babi tantes, apenas
tiveram noticia de sua approximação. Como era natural, os emigrados
se reuniram e constituiram um corpo de cerca de dous mil e duzentos
homens, quasi todos cavaII arianos, selvagens, brutaes e ferozes,
tanto pela guerra, como pela perda da esperança de perdão. Antes
mesmo deste acontecimento, esses individuas, em plena. paz, viviam
da pilhagem e do roubo.
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X.- Amyntas foi de improviso atacado por essa g'ente, e com
tanto vigor que por muito tempo durou o combate, sem vantagem decisiva para os combaten tes, até que tendo os bactl'ianos perllido setecentos
dos seus, dos quaes tresentos ficaram prisioneiros, fugiram deixando
mortos oitenta macedonios e feridos cerca de tresentos e cincoenta, de
onde se vê que essas pequenas escaramuças eram mais renhidas do que
-as grandes batalhas ganhas por Alexandre contra as forças innumeraveis de Dario.
Ainda que reincidentes nos crime, Alexandre foi generoso com os
revoltosos e perdoou-lhes, sob a condição àe prestarem juramento de
submissão. Da Xinippa partiu eUe com tod o exercito e chegou a
"Naura, provincia da qual era satrapa Sysimithrés, que de sua propria
mãe tinha dous filhos. As leis e os costumes do paiz permittiam essa
especie de casamentos. O satrapa havia alistado dous mil homeus e
fortificado todas as gargantas das montanhas por onde se podia penetrar
naquelas regiões. Em uma dessas montanhas, escarpada pela natureza
em cuja base corria um rio caudaloso, haviam elles construido um
estreito carreiro subterraneo, e em espiral, que ia ter ao planalto,
apenas conhecido da gente do paiz, carreiro que, dentro em pouco, se
tornava escuro e por onde ninguem transitava sem luz. Os barbaras
defenderam, com valor esse desfiladeiro, mas Alexandre, com as suas
machinas de guerra, destruiu todas as fortificações, e, com os seus
archeiros e fundibularios, derrotou-os. Passando, em seguida, sobre as
rumas, dirigiu-se para o penhasco, contand poder acampae em sua
base; mas, encontrando o rio de que acima fallamos, no qual despejavam
todas as aguas que vinham de cima, apezar de não ser facU entulhar um
abysmo tão fundo, todavia, deu ordens para que se cortassem arvores
e se trouxesse para alli toela a pedra possi vel. Os barbaras, que jámais haviam visto trabalhos dessa oedem e que perceberam a presteza com que
elles eram executados, cheios de espanto, deram a entender, por meios
de signaes, que estavam dispostos a capitular. O rei despacbou Oxartés,
que era delles patricia, para persuadil-os a renderem-se; mas, para
augmentar-Ihes o terror. fez avançar as torres com as machinas apro-priadas para lançarem grande quantidade de pedras e settas, o que
levou-os a abandonarem todos os postos e e recolherem ao alto d()
rochedo.
Oxartés, avaliando de perto o espanto e o terror-do satrapa, procurou desvial-o de 8À1lerimentar a soete das armas, demonstrando-lhe
que tentar oppor-se á marcha de um exercito victorioso, que se preparava para penetrar na Jndia, seria attrahir s01)re si a tempestade que
devia explodir em outra parte. Sysimithl'és prestou toda attenção a taes
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ponderações, e mostrava-se disposto a abrigar-se á generosidade do
rei, e a render-se, quando sua mulher e sua mãe, oppondo-se com tenacidade a essa resolução e protestando que preferiam morrer a entregarem-se ao conquistador de sua patria, o desviaram do C<'l,minho mais
seg-uro para tomar o mais perigoso, mas, sem duvid[1, o mais honroso.
O satrapa sentiu-se envergonhado deante da cnergia e coragem das
duas mulheres j assim que despachou Oxartés, recusando todo o accordo,
e resolvido a sustentar e assedio. JiI. de volta o emisoario de Alexandre,
quando eUe comparou os recur'sos de que di punha com os de seus·
inimigos, arrependeu-se de haver seguielo o conselho temerario ele sua
mulher, e o fazendo retroceder, prometteu-lhe render-se com a condição unica de que não fosse revelada ao rei a resistencia, que sua.
mulher oppunha a semelhante resolução, afim de que elIa não foss~
excluida da graça com que contava.
XI.- Apenas Oxartés partiu, Sysimithrés, sem esperar amenor garantia, acompanhou-o com toda a sua familia, e com os que
o rodeavam. Alexandre fel-o voltar e ordenou-lhe que o esperasse_
Dentro em pouco, apresentou-se o rei em pessoa, e, depois de ter feito
sacrificios á Minervl\, e ii. Victoria, rcstituiu-Ih.e o seu governo, promettendo estender os limites delle, si o satrapa se conservasse fiel.
Sysimithrés entregou-lhe os seus dous ülhos aind:!. jovens, pedindo-lhe
permittisse que ambos o acompanhassem na guerra, que ia emprehender. Neste ponto deL'{ou Alexandre a phalange, e, à frente da
cavallaria resolveu dar caça nos que anelavam ainda revoltados cont1'<'1.
o seu poder. O p2.iz era, em extremo, pedregoso, de modo que os
cavallos ficamm, em pouco tempo, estropiados e os soldados extenuados
pelas longas e rapidas marchas. Desse contratempo resultou que grandenumero delles não puderam seguir, rareando-se de dia cm dia as.·
fileiras. E' que elles ja não se envergonhavam mais de ficar atraz.
Alexandre mudava, frequentemente, de cavallo, e perseguia,
sem descanso, os fugitivos. A mocidade toda que costumava rodeaI-o,
estafada, licara na rectaguarda, com excepção apenas, de Felippe,
irmão de Sy. i macho, joven ele dezenove annos, que, a pé, coberto de
todas as suas armas, e no estribo do rei, acompanhou-o durante o
espaço de quinhentos estadios, sem jamais ter querido acceitar a montada, que lhe otferecia seu irmão.
Ao approximarem-se de um bosque foram atacados pelos inimigos, alli escondidos. Nessa escaramuça Felippe houve..,se com
admiravel bravura, conseguindo salvar o rei, que tinha sido cercado;
mas afinal, quando o inimigo ja fugia, em debandada, o joven sentiu
faltarem-lhe as forças, e, coberto de suores frios, encostou-se a uma
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arvore, expirando momentos depois, nos braços de Alexandre, que
correra em seu soccorro. Ao mesmo tempo recebia o rei ao noticia de
que Erygio, um de seus melhor.es generaes, tinha sido morto, ao voltar
para o acampamento. Penalisado por essa dupla perda, ordenou que a
ambos fossem feitos magnificos funeraes.
XII.- Informado então de que Spitamenes se havia refugiado entre os dahenses, resolveu atacaI-os; mas a fortuna, que parecia
caprichar em servil-o em tudo, poupou-lhe este trabalho. Spitamenes
morria de amores por sua mulher, e, na vida aventureira e arriscada,
que levava, conduzia-a sempre comsigo, expondo-a a todos os perigos,
que o cercavam. Elia, cansada de semelhante existencia, que tanto
desagrado lhe causava, não poupava meio algum de convencei-o a
submetter-se e de tudo esperar da magnanimidade do vencedor,
analysando com fl'anqueza os recursos de que dispunha, os quaes
não lhe permittiam escapar á colera de Alexandre.
Spitamenes tinha tres filhos, já homens: a mãe fazia-os abraçar
os joelhos do pae, e supplicar-Ihe que, ao menos se compadecesse da
familia, e suppondo que o levariam a ceder, communicaram-Ihe que
Alexandre já se achava proximo. Spitamenes, desconfiado de tantas e
tão repetidas iostancias, julgou, de si para si, que era victima de
-ciladas da propria familia, e que, sua mulher, fiada em sua extrema
formosura, ardia em desejos de se achar em poder do joven conquistador, contando, por seu turno, conquistaI-o por seus encantos. Essa
suspeita levou-o a tal gráo de desespero, que chegou a tirar da espada
para mataI-a, sendo por seus irmãos obstado de commetter tão feio
crime; todavia, ordenou-lhe que não mais apparecesse em sua presença, sob pena de morte, e, para esqueceI-a, entregou-se á toda sorte
de exce sos com as suas concubinas. Tudo foi debalde: dentro em
pouco as outras mulheres o desgostaram, e como sua paixão, pela
esposa era real e profunda, a reconciliação não tardou. O marido
supplicava-Ihe que esquecesse o triste incidente, e que com eUe compartisse a má, ou Ma fortuna, que os aguardava, jurando porém, que
seria mais facil morrer do que submetter-se aos macedonios; eUa,
pediu-lhe excusa e perdão de ter-lhe dado um conselho, que crêra sinceramente ser-lhe o mais util e mais prudente, afiançando-lhe que o
tinha feito nas melhores intenções, lembrando-lhe que a prudencia
não é o caracteristico de seu sexo, e promettendo que não teria,
daquella data em deante, outra vontade, que não fosse a de seu esposo.
O persa encantado por taes palavras, e cheio da mais viva satisfação,
resolveu celebrar por um lauto banquete, o restabelecimento de harmonia domestica, e, durante a mesa, bebeu tanto, que, sem sentidos,
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foi levado, em braços para os seus aposentos. A mulher, vendo-o
profundamente adormecido, tirou de um cutello, que trazia occulto, e
decepou-lhe a cabeça, que entregou a um escravo, seu cumplice e
coberta ainda de sangue e sem mudar de traje, partiu logo com e11e,
e foi ter com Alexandre, a quem mandou communicar que tinba uma
revelação importantissima a fazer-lhe. O rei ordenou que a trouxessem
immediatamente a sua presenoa. Vendo-a toda ensanguentada e julgando que ella vinha queixar-se de algum ultrage, de que fôra victima,
ordenou-lhe que dissesse o que pretendia; ella porém pediu que antes
de tudo mandasse entrar o escravo que ficara á porta. Os guardas
haviam percebido que esse escravo trazia occulta alguma cousa. e
quando suspeitosos tentaram correi-o, elle mostrou-lhes a cabeça, tão
desfigurada, porém, que ninguem poude conhecer. Sendo disto informado Alexandre, veio em pessoa verificar o que havia e do escravo
soube tudo quanto se passara com Spitamenes. Seu espirita vacillou
algum tempo na resolução, que, em tal emergencia, devia tomar. De
um lado, eUe reconhecia que essa mulher lhe tinha prestado um relevante serviço, livrando-o de um inimigo perigo o, que, sem duvida,
lhe retardaria a invasão da India; de outro lado, escandalisava-o a
monstruosidade do crime dessa esposa, que havia degollado o poe de
seus filhos, o marido, que tanto a estremecia: nesta oscilIação de
espirita, deliberou nem recompensar, nem punir, e limitou-se a mandai-a
sahir <.lo acampamento. O exemplo era terrivel e elle não queria que
seus etl'eitos se propagassem entre os gregos, aliás de indole branda, e
avessos a attentados taes. Com a morte de Spitamenes, os dallenses
aprisionaram Datapbernes, seu companheiro de revolta, e, com elle,
vieram á presença de Alexandre, juran10-lhe inteil'a a completa
submissão.
XIII.- Livre assim do assmpto, que, na occasião, mais o
preoccupava, cuidou Alexandre de organisar regularmente o governo
das provincias, castigando os governadores, que, por COllCU sõe. e violencias, se haviam salientado. Phrataphernes foi investillo da satrapla.
do HY1'cania, dos mardos e dos tapyrios, com ordem de enviar preso,
Phradates, a quem ia substituir. Arsaces foi exonerado do governo
dos drangenses e substituido por Stasanor: em lagar de Oxydatos, ti.
quem estava confiada a Média, foi nomeado Ar3aces: tendo fallecid
Mazêo, coube o governo da Blbylonia a Deditamenes.
Feito isso, mandou recolher as guarnições, que invernavam em
pontos diversos, havia tres mezes, a paz-se em marcha para o. jlrovincia denominada Gabaza. No primeiro dia tudo correu S9m novidado:
no segundo a athmosphera começou a carregar-se de electricidade, a,
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á tarde e a noite, deram-se signaes visi veis de temporal: no terceiro,
depois de terem marchado bastante, desabou o temporal de um modo
assombroso: começando por trovões medonhos, chuva de pedra e reIampagos frequentes, que, por assim dizeI', cegavam a vista: veio depois
uma chuva torrencial que encharcou todo o solo, as enxurradas pareciam tOl'rentes ca.udalosas. Ao mesmo tempo a temperatut'a baixou de
modo extt'aol'dinario e o frio tornou-se insupportavel.
05 soldaclos entet'r.tdos n'agua e gelados, já não podiam ter as
armas nas mãos, nem conservár a formatura e erravam, aqui e alli, sem
a menor dit'ecçã.o, nem ot'dem: alguns atit'avam-se, desanimados, ao
chão, onde o intenso frio gelava as aguas accumuladas: outl'03 encosÍ<.'tvam-se as arvot'es, e congelados, ahi espet'avam a morte, que, dentro
em pouco os sorprehendia: ti noite chegou e a tempestade cada. vez
mais intensa e temerosa.
Alexandre, neste trans~ angustioso, deu provas da maior energia.
·e coragem, porque foi o unico, que, por assim dizer, não teve um só
instante de descanço; por toda parte era visto: aqui reunia os dispersos,
.acolá levantava os infelizes, qne exhaustos cahiam por terra, alli mostrava a muitos o fumo das cabanas dos habitantes que não estavam
longe e os animava a ir ter a eUas. Apezar do estado em que se
achava o exercito, a vergonha de não imitarem o exemplo do rei deu-lhe
novos alentos e reanimou-lhe a coragem. A necessidade ensinou-lhes
um novo alvitre na occasião. A chuva havia amainado: começaram
então a cortar arvores seccas e com as quaes, ainda que difficilmente,
.conseguiram fa,zer gl'andes fogueiras, a cujo calor aqueciam os membros
.entorpecidos. Depois disso uma parte procurou as cabanas proximas e
a outra levantou as b.1rracas no chão, todo encharcado. Nesse dia, em
consequencia do mau tempo, o exercito perdeu cerca de mil pessoas
.entre soldados, vivandeiras e creados.
XIV.- Alguns foram encontrados no tronco das arvores, e na
mesma posição em que a morte os sorprehendera. Passa até por certo
.que o rei percebendo, quando ao pé de uma fogueira, a que se aquecia,
um soldado macedonio atravessar a custo o campo, levantou-se,
tomou-o pela mão, approximou-o do fogo, e tenl1o-o de~armado, com
suas proprias mãos, fel-o sentar-se na cadeira em que estava.
O pobre homem, durante alguns instantes, nem si:l.bia o que fazia,
nem deante de quem se achava, e que tão caridosamente o acolhia;
afinal, quando recupet'ou as forças e reconheceu Alexandre, em cuja
cadeira se achava assentado, ergueu-se cheio de terror: o rei, porém,
-com a maior bondn.de, disse-lhe: « Nada temas, camarada, considera
apenas, quanto tua posição é preferivel á dos pers~.s: estes, si
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assentassem-se na cadeira elo rei, seriam condemnados á morte, e tú,
eonseguiste a vida por este facto. »
Na manhã seguinte mandou formar o exercito, e declarou aos
officiaes e soldados, que os indemnizaria de todos os prejuizos, que
houvessem solIrido em consequencia do temporal. Ainda uma vez a
fortuna proporcionou-lhe ensejo de cumprir mais depressa do que
€sperava, a promessa, que acabava de fazer á sua gente, pois que
Sysimithrés enviou-lhe grande quanticlade de animaes de c rga, dous
mil camellos carregados, e gado de toda a espacie. Tudo foi distribuído
pelos officiaes e soldados, que, além de indemnisados, ficaram garantidos
contra a fome, de que estavam ameaçados.
O rei mandando significar ao satrapa quanto estava penhorado
pelo seu procedimento, ordenou logo que cada praça se fornecesse de
viveres, já preparados para seis dias, e passou ao paiz dos sacios, que
devastou. Dos despojos arrecadados fez a Sysimithrés presente de
trinta mil bois.
Dos sacios passou á provincia, de que era satrapa Cohortano, o
qual veiu immediatamente render-lhe obediencia, e jurar-lhe submissão.
Alexandre recebeu-o cordealmente, e manteve-o no seu governo não
exigindo outra cousa sinão le::tldarJe e firmeza. Cohortano tinha tres
filhos: o rei pediu-lhe consentisse que dous o acompanhassem á guerra.
O satrapa entregou-lhe todos tres.
XV.- Logo depois, o satrapa, no intuito aiuda de obsequiai-o,
preparou um lauto festim com a magnificencia usada entre os persas,
€, para que nada faltasse ao seu esplendor e pompa, reuniu trinta
raparigas formosas, e das mais Dobres, entre as quaes se achava sua
filha, de nÇJme Roxana, que, apezar da bellesa das outras, se destacava,
€ntre todas, pela sua rara formosura e distincção de seu porte.
Alexandre sentiu-se logo real e profundamente apaixonado pela
donzella. a posição em que estava e bafejado sempre pela rortuna,
€lle já não sabia, nem podia dominar as paixões, que lhe iam n'alma.
De feito, elle; que tivera em seu poder a mulher e as filhas de Dario,
tão formosas como Roxana, e ás quaes respeitosamente tratara,
apaixonou-se tão violentamente por essa rapariga, que em comparação
com ellas podia se dizer de baixa condição, que desde então o maior
cuidado era persuaclir a todos, que delle se approximavam, que para
firmar o seu domínio na Asia, «era indispensavel que os macedonios se
ligassem aos persas pelos laços do casamento, que este era o meio
unico de attenuar a vergonha dos vencidos, e sopitar o orgulho dos
vencedores: que elie seria o primeiro a dar o exemplo á semelhança de
AchiUes, um de seus antepassados, que havia esposado uma de suas
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prisioneiras: que finalmente, imitando esse exemplo, eUe nem faltava
aos deveres, que lhe impunha o ::leu nascimento, nem violava as leis
de seu paiz.» E, sem attender a mais nada, pediu ao satrapa a mão
de Roxana.
Cohortano, louco de alegria, por uma honra tão inesperada,
submetteu-se em tudo á vontade do rei, que, cego pela paixão, não
admittiu delongas e ordenou que lhe trouxessem immediatamente
Roxana, com a qual devidiu um pão, o que, segundo os costumes e leis
da Macedonia, constituia a ceremonia dos casamentos. Os nubentes á
vista de toda a côrte comeram, cada um a sua parte, e ficaram casados.
Eis como realisou-se o consorcio do rei da Macedonia, do conquistador
da Persia com a filha de um s3.trapa, que jámais pensou em tamanha
honraria. O exemplo não foi improficuo, e muitos macedoni03 casaramse com mulheres persas.
XVI.- Deliberada difinitivamente a campanha da India, tratou
Alexendre de precaver na Persia todos os interesses afim de não sentir
embaraços no futnro. Tendo-se revoltado Haustanes e Catenes, expediu
contra etlas Cratera, que trouxe o primeiro prisioneiro, e matou o
segundo em combate. A província de Bulacena foi por Polypercão,
reduzida a completa submissão. Na Persia inteira jã. não havia quem
ousasse oppor-se ao seu dominio.
Ouvindo dizer que a India era o paiz mais rico do Universo,
abundantissimo de pedras preciosas, ouro, prata e outros productos
naturaes, e que alli os escudo:: e lanças dús soldados eram de marfim
incrustados de ouro, e querendo que o seu exercito não ficasse áquem
no luxo e magnificencia, fez guarnecer de prata o escudo das praças,
mandou preparar freios de ouro para os cavaUos, e adere,ar. de prata
e ouro todas as couraças. Ao mesmo tempo, expediu ordens para que
as provincias, de accordo entre si, e na proporção de seus recursos e
população, lhe fornecessem em prazo determinado um corpo de trinta.
mil mancebos, das primeiras famílias persas, todos armados e equipados
com o m[l,ior luxo, afim de constituirem a sua guarda real, e
acompanhal-o por todo parte. Assim organisou um exercito de cento
e vinte mil homens, completamente preparados para a expedição
projectada, ã. cuja frente paz-se em marcha no intento, não sómente
de penetra.r na India, mas ainda de ir até o oce3.no, de modo que, atraz
ou adeante de si, nada houvesse, que não ficasse sujeito ao seu imperio.
Ao casamento de Alexandre e á reunião dos trinta mil jovens
nobres à sua expedição, teem dado os seus apologistas, e, entre esles
alguns escriptores modernos, um alcance politico, que nemhum desses
actos realmente teve.
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Para esses escriptores estes dous factos dão a medida do elevado
talento politico do joven conquistador, cujos intuitos previdentes e
humanitarios eram unificar os povos sob o seu sceptro, e plantar
definitivamente na Asia, a civilisação grega; quem, como nós, porém,
escreve, não uma apologia, mas a historia real de um homem, é
obrigado a dizer aquillo, que em sua convicção é a verdade, luz
sempiterna e divina, que todos devem procurar ver.
XVII.- Alexandre era homem intelligente e esmeradamente
educado. O poder absoluto e illimitado, de que ja dispunha, não podia
obliterar-lhe a razão a ponto de esquecer as mais rudimentares noções
do justo e do honesto. Comprehendendo que n-o lhe era licito, na
culminancia em que se achava, reduzir a instrumento de seus prazeres
a filha de Cohortano, que tão correctamente procedera, entregando-lhe
cheio de conflançi1 e lealdade, os seus tres filhos, quando apeuas eUe
exigia dous: considerando ainda que fazer de Roxana concubina sua,
seria transformar toda essa f,.milia poderosa e importante em inimigos
rancorosos, louco de paixão pela moça, não viu outro meio de satisfazer
os seus ardentes desejos, sinão desposando-a. Astuto e sagaz, procurou
encobrir, sob o protexto dos mais grandiosos e respeitaveis interesses
de seu governo, o que não era sinão oriunlo tIe sua concupi cencia.
Nem uma só vez o seu espirita se preoccupou de apagar a vergonha dos
vencidos, nem de sopitar a soberba dos vencedores por meio de taes
casamentos. O monomaniaco pela Illiada foi muito propositalmente
procurar o exemplo de Achilles para melhor occultar o moveI unico
de seu procedimento, o ardente desejo de goz r Roxana, sem incorrer
na reprovação geral.
Muito menos cogitou de ter um filho que pudesse, sem dificuldade,
dirigir os conquistadores e conquistados.
O segundo acto só tem uma explicação verda.deira. Depois do
supplicio de Philotas e do assassinato de Parmenião e de Clito, não
passara despercebido a Alexandre que a aiTeição dos macedonios ã. sua
pessoa diminuia de dia em dia. Seu espirito, sempre desconfiado de
novas conspirações, vivia preoccupado e convencido de que jã. não
podia confiar nos macedonios e gregos, que, mais do que os outros,
revoltavam-se contra os habitos e costumes persas, que elIe tão
facilmente havia adoptado.
De outro lado, as recentes revoltas das provincias faziam-n'o
comprehender que lhe era indispensavel empregar todos os meios para
que, em sua ausencia, ellas não se reproduzissem. Accrescia que os
vencidos, habituados ao despotismo persa, não teriam repugnancia de
continuar a viver como no tempo de Dario; e que DOS trinta mil
23
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mancebos elle encontraria a. me,ma L1edicação que encontravam os reis:
da Persia j e, finalmente que, assim reunidos, sob 1\S suas ordens, além
de constituirem uma força que, bem disciplinada, não era para
desprezar, seriam ga,rantia segul'a d~1 submi~são de todos os magnatas,
de cujas famiJias eram tirados, ficanuo dest'arte a populaça sem chefes,
que pudessem instigai-a á revolução.
Plutarcho voluntariamente se engana qnando affil'ma qne Alexandre pretenuia edncar e ses j vens á grega para serem, no futuro,
seus autilial'es, no proposito de levar a Asia a ci vilisação grega.
Todos os actos posteriores demonstram que eUe não tinha outro
objectivo sinão dobrar inteiramente o seus aos costumes asiaticos, e o'
que em seguida vamos D,\rrar serve para demonstrar' qu1ío justa eexacta é a nossa apreciação.
Havia muito que Alexandre Mdia em desejos de ser, omcial e
universalmente, reconheciLlo como filho de Jupiter e divinisado em
vida, exigindo que todos o adorassem, ii, moda dos persas. A raça
maldita dos aduladores, que cercam todo o poder, de qualquer especie
que seja, essa peste fatal que devasta e anniquila monarchias e republicas, instigava-o, de dia em dia, a realisar essa loucura. Todos eUes.
jã. pareciam dispostos a acceder' aos reaes de ejos; s6 os macedonios·
mostravam visivel repugn<lncia pOl' taes praticas.
XVIII.- Cleão, siciliano, lisongeiro emerito, e Agi", poeta
mais que mediocre, oll'erecel'am-se ao rei para serem os agentes de sua
vontade, e por toda parte proclamavam que Hercules, Baccho, Castor
e Pollux cederiam em breve os seus logares ao novo deus que surgia.
De accordo com estes dou vis cortezãos, o rei deter-minou que sepreparasse um esplendido f-stim, par,lo qual fossem convidados todos
os grandes senhores e oillciaes de sua côrte, macedonios, gregos e
persas. Honrando a festa, sentou-s com elles ii, mesa e, depois de
haver provado algumas iguarias, levantou-se e retirou· se, como si
assumpto importante o chamasse li outea parte, e occultou-se atraz de
uma tapessaria qne de proposito fôra preparada para que elle pudesse
ver e ouvir, sem er vi to, tudo que ia uccecler. Ent.'to Cleão começou
a fazer o elogio de Alexaolll'e e de suas divinas qualidades, a'lditando
um extenso rasaria das obrigações e fJ,vores que todos junto~, e cada
um iudividualmente"lhe deviam, e concluiu declarando i(. que elles só
tinham um meio unico de retribuir-lhe tantas finezas e beneficias, o
que nada. lhes custarb, pois que não iria além de alguns grãos de
incenso e de um ceremonial que pouco trabalho lhes daria; em uma
palavl'U, que era mister proclamai-o deus e adoraI-o, como se adorava
ás outras divindades. Quanto aos persas, nem lhes propunha cousa.
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nova, porque elles estavam habituados a adorarem seus reis; quanto
aos outros, ponderava que, além de um acto de piedade, seria da
mais alta prudencia; e terminou este discurso, cujo extracto damos,
affirmant!o que, quanto a si, elte prosternar-se-hia, apena voltasse o
rei, aconselhanLlo os mais a imitai-o.
Entre os convivas achava-se Callistheno, homem de costumes
severos e de mperior illustração, o qual incorrera no desagrado do rei
pela ft'anqueza de sua. linguagem e porque lhe parecia que elle era a
causa principal dos maceJoni03 não lhe renderem honras divinas.
Todos se convenceram de qu o discurso de Cleão lhe el'a dirigido:
houve silencio geral, esperJndo cada um que elle désse a resposta
conveniente. Callistheno, vendo-se alvo de todos os olharc~, tomou a
palavra e disse o seguinte:
~< Si o rei estivesse pl'esente ao discurso que acabas de pronunciar,
seria o primeiro a responder-te exigindo de ti que não nos induzisses u.
adoptar os costumes barbaras, que só podem trazer-lhe a má vontade
dos homens e a colera dos deuses; em sua ausencia, porém, eu me
encarregarei de responder-te e dil-te-hei que os fructos precoces são
sempre de pouca duração. Tu pensas em conferir-lhe honras divinas,
sem reflectir que outra cousa não conseguiras sinão privaI-o dellas,
porque, para fazer com que eUe seja tido realm ute em conta de um
deus, é mister tempo e muito tempo. E' uma graça que os heroes so
podem receber da posteridade.
« Pela minha parte de la,ro que só desejo vel-o elevado á cat3goria
de um deus o maÍ3 tarde que for pos ivel, pOl'que o meu mais al'dente
voto é que elle viva longos e gloriosos annos, e realize os gl'andes
projectos que nutre. Só depois de tel-os completado é que o quero ver
gozando da gloria eterna. Si alguma vez, muito ral'a aliás, a divillisação segue o morto, é fóra, de toda a duvida que ellajamais tem 10gaL'
para os vivos. Tu me faUaste ha pouco na divinda e de Hercules e de
Baccho, consagrados á immortalidade: pensas porventurlL que bastoulhes a ceromonia de um banquete para fazet-os deu~e.;? Fie , pois,
sabendo que a fama e a tradição só os collocou no céo, depois que elles
perderam o envolucro mortal.
« Convence-te, Cleão, que não é tarefa. nossa f,tbricar ueuses. O rei
não pótle receber de nossos suffl'agios a autoridade de sua divinuade.
Experimenta, si te apraz, o teu poder: tenta fa.zer outro rei, que não
este, e verás como serão impotentes os teus esforços; entretanto
todos convirão commigo que é muito mais facit fa.zer um rei do que
um deus. Rogo aos deuses, Cleão, que não se irritem com a tua.
impiedade, e qu~ permittam que os nossos negocias corram prosp.rús,
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como até aqui. Estou certo que eUes levarão ll; bem que conservemos
os costumes de nosso paiz e respeitemos as leis sob as quaes fomos
creados. Quanto a mim, em vez de vel'gonha, tenho orgulho de ser
macedonio, o dispenso-me de aprender dos persas ~e que modo devo
venerar e honrar o meu monarcha; reconheço entretanto que são eUes
que realmente nos teem vencido e nos submettido ás suas leis, usos e
costumes. »
XIX.- O discurso do philosopho foi ouvido com profunda
attenção e coberto de applausos, mal eUe acabou de fallar. Os velhos
soldados de Felippe declararam, alto e bom som, que adheriam sem
hesitar ao seu parecer, e que de fÓl'ma alguma 'tolerariam tão radical
transformação de seus costumes. Alexandre, do ponto em que se
achava occulto, presenciava tudo quanto succedia na sala, pelo que
mandou loge dizer a Agis e Cleão que não insistissem mais em tal
assumpto, e que elte ficaria satisfeito desde que, ao tornar ao salão,
os gregos se prosternassem a seu modo; e pouco depois entrou,
como si ja tivesse despachado o negocio que motivara a sua ausencia.
Agis, Cleão e os persas todos prosternaram-se e o adoraram. Polypercão, vendo que um deUes se inclinava tanto que quasi tocava o
assoalho com o queixo, disse-lhe em ar zombeteiro: «E' pouco ainda,
prostra-te mais. '» Alexandre, tomado de despeito e colera, disse-lhe:
«E tu não me adoraras ~ E's tal vez o unico que me ju19'as digno de
escarneo !) Polypercão, com a maior calma e doçura, respondeu que
« o seu rei não era digno nem de zombaria nem de desprezo de
ninguem, e muito menos delte 1); mas o estado de irritação de
Alexandre era tal que, sem guardar a menor conveniencia, empurrou
com tanta violencia o seu bravo servidor, que eUe cahiu de bruços; e
então, voltando-se para elte, todo rubro de colera, disse-Ibe com
desprezo: «Vês como acabas de fazer o mesmo que ha pouco censuravas nos outros ~ e, dissolvendo a reunião, ordenou que Polypercão
fosse recolhido á prisão, onde por, muito tempo permaneceu em ferros.
Só muito depois obteve eUe o seu perdão.
A antipathia, sinão aversão do rei a Callistheno, desde aquelle dia,
degenerou em odio profundo, que elle jurou cevar, logo que viesse de
vez o momento.
Entre os grandes de Macedonia era pratica que os paes confiassem
ao rei, os seus filhos, quando estes attingiam aos quinze ~nnos. Esses
jovens recebiam instrucção militar, mas eram tambem empregados em
misteres, que podem ser considerados servis: assim, durante a Doute,
montavam guarda á porta da camara real, introduziam as concubinas,
por uma porta difi'erente, já destinada a esse fim, a, quando o rei tinha
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de montar a cavallo, eUes lh'o apresentavam tomando-o das mãos dos
palanfreneiros, e segurando no estribo; acompanhavam tambem o rei
na ca.ça e na guerra; gozavam da regalia de as entarem-se á sua
mesa entre as altas patentes do exercito, e só podiam ser castigados
por ordem real expressa. Como os nossos cadetes de regimen imperial, constituiam o viveiro, donde sahiam os generaes do futuro.
Succedeu que um dos jovens deste corpo, de nome Hermolau, em
uma partida de caça, matasse um javali, que Alexandre queria ferir.
Enfureceu-o tanto, o incidente, que immediatamente ordenou fosse o
moço chibatado. Hermolau tinha, entre os seus companheiros, um
amigo intimo, chamado Sostrato, a quem, lavado em lagrimas, foi
queixar-se da afl'ronta, que soiIrera, e do motivo frivolo, por que fôra
castigado. Sostrato, vendo-o cruelmente seviciado pelos açoites, e
tendo tambem queixumes de Alexandre opinou, indignado, pela vingança e ambos, depois de jurarem reciproca lealdade, resolveram matar
o rei. Apezar dos seus poucos annos os jovens procederam com uma
prudencia, que não se devia esperar naquella idade e souberam escolher,
com crHerio, os individuas, que deviam associar a tão arriscada
empl'eza j eram todos elles homens de consideração e prestigio !la exercito, taes como Nicostrato, Antipatro, Asclepiodoro e Philotas, os quaes
ainda obtiveram o concurso de Anti les, Elaptonio e Epimenos.
Accordes todos em reconhecer as ditIiculdades da empreza, assentaram que era mister aguardar a noute, em que os conjurados reunidos
estivessem de guarda, de modo que os outros não os embaraçassem.
Aconteceu porém, que elles servissem alternad,\mente, de sorte que
uns montavam guarda, durante o dia, e outros á noute. Era preciso
pois, mudar a. ordem estabelecida, e preparar os meios indispensaveis
para a s gura execução da empreza. As im decorreram t6nta e dous
dias, até que chegou o momento de ficarem todos os conjurados reunidos, e de guarda,. na mesma noute. Todos estavam firmes no seu
propo ito e animados de igual adio contra Alexandre. No espaço de
tempo decorrido entre a formação do projecto e sua execução, cada um
havia dado provas exuberantes de lealdade e discrição; o accaso, ou a
fortuna porém, neutralisou todo o plano tracejado.
x.x.- Os conjurados esperavam que o rei, saciado de vinho, deixasse a mesa, em que se banqueteava, e se recolhesse aos seus aposentos
receio os todavia de que o fe tim se prolongasse até dia, porque então
seriam substituülos. O festim, com efl'eito, prolongou-se, e só terminou
alta madrugada. O rei ia recolher-se aos seus aposentos, e elles contavam já que, dentro em alguns minutos, tirariam a estrondosa desforra, que haviam combinado.
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Sahia o rei com etreito acompanhado de todos etles, quando, ii. sua
frente, surgiu uma louca, que tinha entrada franca no palacio, porque
era crença geral que ella adivinhava, e predizia o futuro. A louca
atravessou-se na porta, impedindo o rei de transpol-a e começou a
bradar-lhe, com toda a força dos pulmões, que « não sahisse, e fosse
de novo pôr-se ii. mesa ». Alexandre, de cujos habitas tantas vezes
temos faUa'lo, acceitou, com satisfação, o aviso da louca, e, sorrindo,
disse-lhe que « elle seguiria, com prazer, o conselho dos deuses» e
convidou todos a sentarem-se de novo: a orgia prolongou-se até as
duas horas da tarde.
A guarda foi mudada, e, não obstante, os conjurados permane·
ceram, nutl'indo ainda a esperança de realisarem o seu plano. O rei,
acariciando-os mais de que costumava, ordenou-lhes, que fossem descançar, porque tinham velado toda a noute : e louvando-os por haverem
ficado, mesmo depois de rendidos por outros companheiros, mandou
dar, a cada um, cincoenta sestercios. Perdida esta occasião, era mister
esperar outra, em que de novo se achassem reunidos e de guarda.
Epimenes porém, ou porque as caricias ele Alexandre o tivessem feito
mudar de rumo, ou porque acreditasse realmente, que os deuses se
oppunham ao regicidio, descobriu toda a conspiração a seu irmão Euryloco, a qU3m alias, anteriormente entendera qua nada se devia communicar. O supplicio de Philotas era recente, e todos se lembravam do
que, por essa occasião, havia acontecido. Euryloco, apenas senhor do
segredo, prendeu o irmão, conduziu-o ao palacio e, despertando os
guardas, observou-lhes que era indispensavel que elle fallasse ao rei,
pois se tratava de negocio, que interessava ii. sua vida.
Os guardas, assustados, foram ter com Ptolomeu e Leonato, que
estavam de guarda ii. porta da real camara, e communicaram-Ihes o
occorrido : ambos comprehenderam logo que se tratav[l, de negocio
grave, e dando antrada a Euryloco, despertal'am Alexandre, que, espregui.;ando-se, e cançado dos excessos recentes, per~untou-Ihes o que
havia. Euryloco começou por dizer que « os deuses não haviam ainda
abandonado sua familia, porquanto seu irmão, que projectou o mais
negro tIos attentados, tinha merecido delles a graça de arrepender-se
em tempo, e que elle vinha revelar· lhe a conspiração. que, só por um
accaso, deixara de ser executada na noute anterior urdida contra a sua
vida, sendo certo que o seu amado soberano jamais desconfiaria dos
autores de tão detestavel crime». Epimenes referiu então a Alexandre
tudo, declinando, um por um, os Domes dos conjurados. Entre estes
não se mencionou, o de Clllistheno; falou-se apenas, nelle, como um
dos que ouviam, com attenção, e applaudiam os discursos que profe-
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riam seus discipulos, criticando e censuranuo o procedimento do rei.
Ha quem diga que Calli theno, depois de ouvir os queixumes de HeI'molaq pelo castigo que sotrrera, se limitara a dizec-Ibe que « elle devia
lembrar-se que já não era uma crianca ». Uns affirmam que taes
palavras tio philosopho só tiveram por fim consolai-o na occasião: outros
pensam que ellas foram um incentivo para a vinganca pl'emeditada.
Alexandre, avaliando devidamente o perigo, que correra sua existencia, mandou di1r a EUl'yloco cincoenta talentos, e a rica heranca de
um carto Thrydates, entregando-lhe, ao mesmo temp , o irmão antes
mesmo que elle solicitasse-lhe essa graca. Em seguida, determinou que,
sem demora, os conjurado, inclusive C..dlistbeno, fossem presos e conduzidos ao paJacio, e, de novo, foi deitar-se para repousar da orgia da
,vespera. Quando despertou, no dia seguinte, convocou uma as embléa
geral dos ma edonios, na qual tomaram parte os paes e parentes dos
conjurados, todos elles tremulas e atterrados, porque, segundo as leis
da Macedonia, a familia inteira incol'ria na mesma pena pelo crime de
um de seus membros.
XXI.- Perante esta assembléa fez Alóxandre comparecer oS
conspiradores, exceptuado CalIistheno. Interrogados, tudo confessaram.
Alexandre, animp.do pelos signaes de reprovacão, que de todos os lados
se manifestavam, dirigiu-se aos criminosos, e perguntou-lhes: « Que
vos fiz, para levardes tão longe a vossa maldade 1 » Hermolau, destacando-se dos outros que permaneceram silenciosos, re~pondeu : «Já que,
fingindo ignorai-o, nos perguntaes porque haviamos resolvido a vossa
morte, é de meu dever declarar-vos que a sim procedemos, porque vós
nos trataes como escravos ». A tues palavras Sopoles seu pae, saltando.
de seu lagar, tapou-lbe a bocc<'I. com as mãos, chamando-o parricida do
seu rei e de seu pae, e, dirigindo-se á Alexandre, supplicou-Ibe que
~( não deixa.se falIar ess~ desalmado, ainda mais agitado pela consciencia do seu crime» j o rei porém, determinou-lhe que se assentasse, e
ordenou a Hermolau que dissesse, desassombradamente tudo quanto
havia aprendido de seu mestre Callistbeno.
« Já que o pel'mittis, (continuou o mancebo) utilisar-me-hei de
vossa auctol'isaCão, não para dizer-vos o que outros nos ensinaram,
mas sim, o que nos incutiu na alma a mais dolorosa das experiencias.
Quantos macedonios, restam escapos á vossa crueldade 1 Não falando
da populaca, mas <1os homens principaes, quem não soITre os crueis
etreito. de vos a colercL e de vossas suspeitas 1 Attalo, Philotas, Parmenião, Lyncestes e Clito estariam ainda vi vos, si, deante de si,
tives em tido eómente os inimigos: vel-os-biei • no mais renhido ponto
da refrega, cobrir-vos com os seus escudos, combater por vossa gloria,
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expor os peitos aos golpes, e cobrir-se de feridas para vos proporcionarem triumphos. Ah! todos elIes receberam já esplendidas recompensas! »
«Um, ha bem pouco, tingiu a mesa de vossos festins com o seu
sangue de bravo: o ouko, nem siquer, foi julgado quite por uma
morte simples. Vossos generaes, os melhores otlicia<')s do vosso exercito
teem sido submettidos á tortura, e servido de espectaculo aos persas,
que haviam vencido! Parmenião, por cuja mãos fizeste morrer Attalo,
sem a menor fórma de processo, foi, por sua vez, assassinado, por
ordem vossa! Tendes habitas, realmente dignos dos maiores elogios!
Aquell es que foram agen tes de vossos homicidios, cahirão, a seu turno,
por o~tras mãos, que terão igual sorte.»
XXII. - Estas palavra, proferidas em tão masculo e eMrgico;
produziram na assembléa, movimento geral de hostilidade contra o
joven guarda. Seu proprio pae tentou atraves ar-lhe o corpo com a
espada, mas o rei não consentiu e rogou á assembléa « que tivesse
paciencia com o desgrac;ndo, que enchia a medida do seu nefando
crime », e voltando-se p~tra Hermolau ordenou-lhe que continuasse. O
moço obedeceu, e de seus labias, frementes de indignação, cahiram ainda
as seguintes palavras:
•
«Que excessiva bondade a vossa, ó rei! Permittis que fallem
as crea.nças, que mal salJem balbuciar algumas palavras, quando
tendes captivo Callistheno que sabe orar! '? Temeis que a sua voz
de homem sabia e honrado echóe neste recinto ~ ! Porque não o trazeis
para aqui, quando DÓS, que tudojà confessamos, somos ouvidos ~ E' rjue
temeis os discursos desse homem virtuoso, cujo olhar severo, não
podeis supportar. Eu affirmo e sustento que eUe não tem a menor
culpabilidade, e são unanimes, em juraI-o, quantos commigo se associaram n') gloriosa empreza, que, infelizmente para todos. não se realisou.
«Entretanto, ha muito, que elIe está destinado á morte pelo mais
justo, mais magnanimo e mais clemente. dos reis da terra! Eis ahi as
recompensas que aguardam os macedonios, cujo sangue prodigalisaes,
como inutil, e que não vale a pena poupar! Atrás de vós, e do vosso
numeroso sequito, marcham trinta mil bestas de carga, carregadas de
ouro e dos despojos do inimigo, ao passo que os vossos soldados,
quando se recolhem a seus lares, SÓ levam por premio as cicatrizes
dos ferimentos, que receberam. Temos sotl'rido tudo, e assim viveremos
até que nos entregueis aos barbaras, obrigando os vencedores a
passarem sob o jugo dos vencidos. Só vos agrada a farda e a disciplina
persa: pelos costumes de nosso paiz manifestaes, sem rebuco, decidida
aversão.
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« Eu e os meu:; companheiros não pretendemos extinguir o rei
da Macedonia, que foste, mais o rei da Persia, que sois: exercíamos,
portanto um dos direitos da guerra, perseguindo-vos, como desertor
e revoltoso. Ainda mais: pretendestes e exigistes que os maceuonios
se prostrassem em vossa presença, e vos adorassem como a um deus:
renegastes vosso pae, o grande soldado e rei patriota, e impellido
por louca vaidade fizeste-vos proclll.mar filho de Jupiter, a quem
renegarieis tambem, si no Olympo houvesse outro deus, mais afamado
e poderoso! E achaes porventura estranhos depois de tantas atrocidades e loucuras, que homens que nasceram livres, e habituaram-se a
respirar as auras da liberuade não possam tolerar o vosso orgulllO, e
a vossa soberba ~ Reduzidos a extremidade, ou de morrer innocentes,
ou, o que é ainda peior, viver na servidão, nós outros que podemos
esperar de vós ~ Si fosseis susceptivel de ouvir a voz da razão e da
consciencia, si fosse ainda possivel regenerar-vos, depois de tantos
desvios lamentaveis, acabarieis reconhecendo que me deveis o mais
relevante dos serviços, porque sou o primeiro, que vos digo, na faca,
como querem e devem ser' tratados os homens de bem. Emfim,
terminarei lembrando-vos que não deveis envolver em nosso crime,
nossos paes, parentes e familia. Basta-lhes 3. 'Velhice desolada e o
desamparo, em que ficam pela perda dos filhos. Quanto a nós, nada
de delongas; fazei-nos executar quanto antes: pela nossa morte
conseguiremos obter o que esperavamos da vossa.»
XXIII.- Quem não imaginara as impressões diversas que
produzimID essa oração em tal assembléa! Alexandre sempre vaidoso,
e fingindo-se magnanimo, quiz tambem ostentar os seus talentos
oratorios, e, em tom doce e brando, proferiu oseguinte discurso:
«Minha extrema condescendencia permittiu a este impo_tor,
industriado por seu mestre, dizer quanta falsidade lhe approuve, e
não obstante haver elle ja confessado o seu crime, eu quiz que essa
confissão fosse publica e solemne, e perante uma assembléa respeita.vel, como esta. Muito propo italmente concedi-lhe permissão de
falar, porque contava que elle se excederia com o mesmo furor,
com que quiz assassinar-me, a mim, que elle tinha o dever de amar
como pae.
« Ficae sabeudo que, ultimamente, durante uma caçada, esle infeliz
praticou commigo uma insolencia tão arrcjada, que julguei dever
castigai-o, segundo os co"tumes de nosso paiz e as praticas, in variavelmente seguidas por todos os reis da Macedonia. Seria realmente
estranho que não tivessemos sobre essa mocidade, continda por seus
paes, li. nossa sollicitude, o mesmo poder que teem os tutores sobre os
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seus pupillus, e os maridos sobre as mulheres; po leres, sim, que nós
mesmo conferimos a nossos escravos sobre os nossos filhos de pouca
·idade. Eis a que se reduz toda a cl'ueldade que elle allega ter eu.
praticado contra a sua pessoa, e de que procurou vin6'ur-se por um
parricídio: vós todos sabeis que, para com aquelles, que pelos seus
excessos, não me fazem sallir do meu estado Dormal, eu sei sempre
ser indulgente. Não admirará a ninguem que Hermolau reprove o supplicio dos pa,rricidas desde que elle o merece. Defendendo Philotas e
Parmenião, defende sua propria causa, sob a apparencia da defesa
-.de terceiros. QUilnto a Lyncestes, quem ignora que accusado por
-duas testemunhas de vista, de ter querido attentar contra os meus
dias, e sendo ainda convencido, por uma terceira testemun 11a, eu
adie'i, por dous annos, a sua punição, até que afinal vós mesmos
exigistes de mim que elle fosse justiçauo '? Em relação a Attalo, é
publico e notaria que, antes de minha elevação ao tllrono, elle já
havia machinado a minha morte. Clito! Prouvera aos céos que elle
não me tivesse impelido a tal extremo ~ Bem sabeis como fui por elle
tratado, e que supportei por muito tempo, o que elle não supportaria
·.de mim. um só momento.
«A clemencia dos reis, e dos principes não depende unicamente
da vontade delles : depende muitas vezes, dos grandes interesses do
Estado, e, sobretudo da indole dos povos, sujeitos ao seu dominio.
Só a obediencia dos subditos determina o complacencia dos monarchas:
ma , si aquelles que devem obed~cer, querem commandar, si chegam a
faltar-lhes com o respeito devido, outro recurso não lhes resta sinão
-<lppor a força á força, a violencia à violencia. • ão admira que este
me acuse de vaitlade, quando levou a sua audacia a ponto de aceusar-me de avareza. Não exigirei, para poupar o vosso pudor, que
vós outros, que aqui vos achaes reunidos, o desmíntaes, receioso de
que a minlla libet'alidade possa ser julgada um calculo; basta contemplar o estado de meu exercito, em geral. Aquelles que, em outros
tempos, não possuiam, si não as armas, adormecem hoje em leitos de
prata, e são servidos á mesa em baixellas de ouro: atrás delles cami~
nham multidões de escravos, e tantos, e tão abundantes teem sielo os
despojos, com todos di vididos, que cada um ja não sabe o que fazer
de tantas riquezas.
« Sim: mas os pel'sas vencidos por nós gosam junto de ?ninha pessoa
ile toda a SOI"te de pl'ivilegio . e regalias: todas as minhas pl"efel"encias são
para eUes: O meu procedimento, em vez de provocar censuras, só

merece elogios; pois dá provas de minha moderação: tratando-os,

..como o;; trato, sou apenas generoso. Não vim à Asia para exterminar
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seus filhos e fêlzer dessas ricas regiões um deserto, mas pari). reinar,
e de modo que os vencidos nem ::iquel' se sentissem pezarosos de nossas
victor'ias; o resultado de miuha politica ahi está aos 011lOS de todos.
Os persas combatem ao nJsso lacio, e derramam seu sangue por nossa
gloria. Ao en vez disso, si eu os houvesse de todo excluido, e tratado
com dureza" ter-se-lJi:l.m toios sublevado. A ponta da espada nada
consegue construir, que tenha, permanencia e duração; só os beneficias
feitos a tem po produzem e impoem perpetuo reconhecimento. Si
.quizermos firmar a conquista dit Asia por uma vez, e não como alguns
pensam fazer uma viagem armada atravéz dessas immensas regiões, é
mist@r que empreguemos de preferencia, os meios brandos e suasol'ios.
A aft'eição popular será a mais solitla columlla do nosso imperio. Que
resta ainda a nós outros, que regorgitamos já de riquezas? Não será
uma verdadeira loucura cOlltinuar a despejar num vaso que de todos
{JS lados já tl'asborda ? !
« Accusam-me ainda ele haver introduzido, entl'e os macedonios,
os costumes persas! Os meus accusadores porem, são tão myopes, que
não percebem que, entre todos os povos, !La praticas, que não devemos
nos en vergenhar de imitar: eUes não vêem que não me sera possivel
governar um imperio tão extenso, sem adoptarmos alguns de seus
habitas, e transmi ttil'-lhes alguns dos nossos. Hermolau exige ainda
.que eu me oponha a Jupiter, que me delarou seu filho como si as respostas dos oraculos divinos dependessem do meu poder e de minha vontade. Honrando·me o rei do Olympo com este titulo, el'a uevel' meu
.acceital-o e isso só podeda trazer vantagem ao meu plano. Bem desejo
que os indianos me reputem um deus, porque, na guerra, tudo depende
da reputação e a mentira autol'isada tem a mesma força que a verdade.
«Julgaes acaso, que foi pOl' orgulho ou mera vaidade, que mandei
guarnecer vossas armaduras tle prata e de ouro! Nunca. Ao contrario
~e tudo quanto se possa pensal' eu só tive o intuito de depreciar o
valor desses metaes, à força. de tornal-o.' communs, e pa.r.1 que os
macedonios, que são iu vellci veis no mais, não se deixassem por eUes
vencel'. Meu fim é ainda deslumbrar os olhos dessas populações
longinquas, que só dão importancht a cousas baixas e vis, e convencel-os
que não é a cobiça de riquezas que nos impelle, ID.\S somente desejo
de submetter o mundo ao nosso sceptro. Felizmente pa.rricida que és,
não tivestes o poder de roubar-nos a gloria que nos aguarda, assassinando teu rei, e escravisando os vencedores aos vencidos. A prudencia,
-e a razão me aconse,lham sem duvida a não revelar-te quaes os meuS
intentos. Seria justo que marchasseis para o patibulo, acabrunhatlos de
toda a sorte de pezares e comquanto seja de presumir que entes tão des-
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naturados não sintam o menor interessse pela sorte dos seus, todavia
declaro-vos que ha muito tenho resolvido, não immolar os innocentes
com os culpados e que não só pouparei os parentes como ainda os
manterei nos mesmos lagares, e posições, que occupa m.
« Quanto ao teu Callistheno que a pulso pretendeu fazer de ti um
grande homem, um heroe talvez, a ti que vales tanto como eile mesmo,
bem sei porque tanto empenllo fazes de que seja elle ouvido tambem :
tu queres apenas, que c!eante desta assembléa, eUe me dirija face a
face, as injurias e insultos, que me dirigistes. Isso pouco me incommodaria; fica porém, certo que eUe não sera chamado, como o mestre
digno de tal discipulo porque não é macedonio, e sim de Olyntho, e
pois não é justo que elle goze de privilegios, que não tem.»
XXIV.- Terminado este discurso, e disso vida a assembléa
foram os presos entregues aos guardas da companhia a que pertenciam
os quaes p, ra provarem a sua fidelidade ao rei, os sujeitaram aos
mais crueis tormentos, ant~s d serem suppliciados.
Callisthena expirou na tortura, não porque fosse cumplice na
conspiração mas, somente por sua indole rebelde á lisonja e pouco
adaptada is praticas da cÔrte. A morte do philosopho produziu
especialmente entre os gregos o maior descontentamento contra
Alexandre. A reprovação foi quasi geral e poucos deixaram de
lamentar que tivesse sidl? condemnado sem ao menos haver exercido o
sagrado direito de defesa um homem de reconhecida probidade, de
incontestavel saber e que tentara suicidar-se depois do attentado do
rei contra Clito. Passa por certo que posteriormente, Alexandre
arrependeu-se de tel-o envolvido com os criminosos, ma.s quando era
tarde e impossivel remediar o mal.
Os signaes de descontentamento tornavam-se, de dia em dia4 mais
visiveis: surgiam murmurios e boatos que a occiosidade, de ordinario,
engendJ'a. Alexandre, para desviar esses indicias de borrasca, resolveu
apressar a sua partida para a Inclia.

PARTE V
. I . - A India era, nesse tempo, um paiz quasi desconhecido, e tido
em conta de maravilhoso. Dizia-se que, nos tres reinos da natureza,
encontravam-se alli, riquezas, nunca vistas em outra qualquer parte.
A prata, o ouro, o diamante, a esmeralda, o rnbim eram tão abundante e de tão facU obtensão q.ue não havia habitante algum dessas
regiões, qualquer que fosse a sua posição, que não possuisse grande
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quantidade de todas essas preciosidades. Acreditando que os nossos
leitores se deleitarão com a. descripção, quo faz Quinto Curcio, da rndia
e dos indianos do tempo da expedição de Alexandre, passamos a tl'anscrever o que encontramos naquelle auctor.
« A rndia pro,duz, em grando abundancia, o linho do que se veste a
maioria dos habitantes. As arvores teem alli a casca tão tenra, que nelJa
se póde escrever, como sobre a cêra. As aves aprendem a falar com
grande facilidade. Os animaes que lá existem, exceptuando os importados, Ilão são semelhantes aos nossos. Ea rhinocerontes, mas que não
nascem naquellas regiões. Os elephanteB são mais corpulentos o forçosos do que os da Africa, Os rios correm bralldn, e preguiçosamente,
conduzindo em suas aguas, fagulhas de ouro. O mar lança ás praias
grando quantidade dOe perolas, e pedras preciosas: nisto consistem suas
maiores riquezas, sobretudo depois que elles conseguiram transmittir
aos estrangeiros os seus vicios, pois que essas fezes maritimas só teem o
valor que o luxo lhes dá.
« Alli, como por toda a parte, resentem-se os homens da influencia.
do clima, e da situação do paiz. Elles trajam longas vestes de linho,
que ilies chegam aos calcanhares, calçam sandalias, o tr.1zem na cabeça
turbantes. Os grandes e os nobres teem as orelhas furadas, das quaes
pendem brincos de pedras preciosas, e nos braços, usam de braceletes de
ouro, enriquecidos de diamantes, esmeraldas, rubins e outras pedrarias.
Cuidam muito dos cabellos, que aliás, raramente aparam, e teem a
presumpção de possuirem cabeças formosas.
« Rapam a barba do rosto, mas deixam-n'a crescer no queixo,
(usam na linguagem moderna de enormes cavaignacs). O luxo de seus
reis, ao qual eUes chamam magnificencia, vae além dos excessos tios
outros povos da terra.
« Quando o rei apparece em publico, os officiaes de sua c6rte conduzem, deante deUe, thuribulos de prata e ouro, e perfumam todo o espaço
que eUe tem de percorrer. Veste um brocado de linho, purpura e ouro,
e é conduzido em uma liteira deste metal, guarnecida de perolas e
pedras preciosas, que pendem de todos os lados. A liteira é acompanhada de numerosa guarda, luxuosamente trajada, e alguns desLes
conduzem ramos de arvores, onde pousam numerosas aves, de variegadas cores, e que aprenderam a cántar de modo o mais variado. Seu
palacio é todo de columnas douradas, entrelaçadas de folhas de vinhas
em prata, e de figuras de aves que mais o deleitam. Opalacio é sempre
franco a quantos o procuram.
4: Durante o tempo de sou penteado, o rei dá audiencia aos embaixadores, e distribue justiça ao povo.' Quando lhe tiram as sandalias,
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ungem-lhe os pés com os mais preciosos perfumes. O maior exerClCIO,
que faz, é matar a flechadas, no seu parque, alguns animaes sei vagens, cercado de suas concubinas, que cantam em córo, fazendo votos
pelo bom exito da caçada. Suas flechas tem dous cavados de comprimento, difficeis de :ttil'a~-se e Ile etreito incerto, porq~anto o seu peso
as torna frequentemente inuteis. Quando a excursão é curta, elle monta
a c:wallo; mas nas viagens longas, é conduzido em um carro puxado
por elephantes, cujos corras monstruosos são cobert.os de um tecido de
ouro: acompanham-u'o, em liteira, uma legião de cortezans e concubinas. A rainha anda separada destas, e a sua comitiva é ainda mais
Iilrilhanto e pomposa. São as mulheres que lhe preparam a comida, e
servem-lhe o vinho, que todos os incliauos bebem em excesso. Depois
que o rei bebe á vontade, e arlormeee, as concubinas o transportam nos
braços, aos seus aposent 5, onde passam o resto da noute, entoando
hymnos aos deoses á moda do paiz.
« No meio de tantas desot'de-ns e vicias quem pensaria encontrar ali
individuas fazendo profi são de philosophi:1? Entretanto, ha uma especie
de homens horriveis e ferozes, que elles denominam - o SA.BIOS, que
se gloriam de prevenir a morte e fazemlc-se queimar vivos. Essa gente
entende que Ó um(\, vergonlIa supportat' as enfel'midades, ou attingir a
uma idade avançada, em que o homem pode caducar. Assim, tratam
com despl'eso, os que chegam á extrema velhice, e dizem que o fogo de
suas fogueiras se deshonl'at'ia, si recebessem aquelles, que uão dispoem
de todas as forças, e vigol' corpoea!. Os que vivem nas cidades, e sociedades politicas, observam os astrns, e predizem o futuro; ID'1S a crença,
mais geral, é que se suicidam sómente aquelles que não teem a coragem
precisa para esperarem a morte.
« Emftrn os intlios arranjam as suas divindades, segundo SU::l.S phantasias : uns adol'am arvores, que não lhes é licito mutilar, soh pena de
morte: out:'Os, animae que tratam com a maior veneração. Us mezes
indianos são apenas de quinze dias; mas o anno completo é igual ao
nosso: marcam o tempo polas phases da lua, e não como outros povos,
}lar sua revolução completa: contam um mez de lua Dava a lua cheia,
e outro da. cheia ao mingoante completo: ref~rem-se ainda deste paiz
muitas outras cousas, que me fl.b tenho de mencionar, para não interromper o curso de meu trabalho.»
I I , - Penetrando na India., os peC}uenos monarchas das regiões
mais proximas, apressaram-se em signilicar a Alexandre sua subrrtissão
e cada um delle" alvejou-lll o lado fraco, declarando todos que: « Já
que elles tinh m tido a satisfação de conhecer os dons filhos de.Jupiter,
Bacho e Hercules, que haviam percor~ido os seus dominios, em tempos
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idos, era, com a maior veneração e prazer, que viam o terceiro, ego a-vam ue sua presenç. ». O rei macedonio muito lisongeado, recebeu-os
com. a mais perfeita cOl'tezia, e ol'denou-lh~s que o acompftnba sem em
sua expedição, p:'\l'a sel'vil'em ue n-ui<1s, no qu conviel'am, mal'clndo o
dia para o compal'ecimento de toJ03, no exercito. Pal'ec lJ.ue o~ taes
regulos esqueceram-se uo compromisso contrabido, p is q'le, no dia
aprazado oeohu'D delles apparec:m. Alexandl' appellando p:.wa a ('orçu ~
destacou, para reduzil-o á ob diencia, H~phestiãl' e Pel'dicca , com
uma parte de suas trop1s, e com instl'llcçõe de chegarem :üé o rio
Indo, e construir as barcas precisas pam a passagem do exel'cito. 1n rOI'mado, porém, de que tinha de atr-avessar muitos outl'OS rios, ordenou
que as barcas fossem con truidns de modo que pudessem ser desmontadas, c.onduzidas em carros e :1.J'madas, rlU1.nuO nec ssiLlade houvesse.
Depoi mandou que Cl'atero pal'Us e com a phalange, e, á fl'ente da.
cavallaria e da inf,lntariJ, ligeirn., repelliu até a cidade pl'oxima, em
pequenas escaramuças, todos os que ousavam apresentar-se ao seu
encontro. Cl'ate1'o ao chegai', recebeu ol'dem de infundir medo e
terror áquelles povos, lJ.ue ainda não tinbam sentiào o e!Teito uas
armas maceclonias, inceo Iiando todas as fortificações que encontrasse,
e levando a fio de espaJa, quantos ousassem 1'e i til'. A ciuade era
defendida por muralha, que elle pI'oprio tratou de examinar, e po~
diversos pontos: ne ta occasi:1o foi f~riuo por uma selta. O eu ferimento, porém, não obstou que elte a toma se de a.salto, e sem poupa~
uma só vida, a arrasas e a.té os ai i erces.
Extincta sssa população, sem nomeada, dirjgiu-~e para a cidade deNyza e acampou proximo aos seus muros, em uma flore la, q ue a occllltava ás vistas dos solrlitdo . Durante a Doute, o frio f'oi tão intenso.
que elles, obrigados pela necessidade, cortaram lenha e fizeram enormes fogueiras potra se aquecerem. O vento soprava rijo, e arreme-sava
longe a fagulhas, que attingiram o cemiterio da citlade, que semlo
antigo e tacto constl'uirfo de cedro, incenLliou-s com facilifhtde. As
chammas se elevavam altus e, eQ1 pouco tempo o coo ummiram. Ouviase ladl'al'em os cães na cidade, e um ruitlo estranbo, que inuic:.tVLt que
os habitantes haviam percebido a proximidade de inimigos: estes, POl'
por sua vez reconhecel'am a pequena distancia, que os separava da
povoação.
Não tardou que Alexandre, fosse informado, de que reinava a
discordia, e a divi ão entre 03 habitantes, sendo uns de parecer que serendessem á disr_rição, outr s opinando pela resistencia a todo ()
transe: alguns tentaram uma sortida, mas foram facilmente repellidos.
Proseguia o assedio da cldí\de quande seus h bitantes, cansados e quasi
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desanima'los, renderam-se, sem condições. Os de Nyza tinharr:-ae por
descendentes de Bacho, que, segundo a tradicção corrente entre elles,
havia e ificado aqueUa cidade, situada ao pé de um monte, que nesses
tempos teve o nome de Méeros.
Sciente Alexandre de que,. no alto deUe, havia uma extensa planicie, mandou conduzir para lá as vitualhas necessarias, e subiu com
todo o seu exercito. Os soldados nada tendo que fazer enfeitaram-se,
por travessura, de folhas de hera e de parreiras, de que a planicie
abundava, e, coroados de folhas, começaram a correr por todos os lados,
como tomados de furores baccllicos. O exemplo de alguns foi imitado
pelo exercito inteiro. Montes, valles e ~osques repercutiam o,. cantos
extravagantes dessa multidão de homens, que assim pareciam adorar
o deus tutelar do lagar. O gracejo agradou ao rei, que mandou distribuir, pelas praças, vivel'as e vinho, para que pudessem banquetéar-se,
á vontade, e entregar-se ao culto de Baccho durante tres dias. A
fortuna sempre cega favorecia, em tudo, o filho de Felippe. Os de Nysa
podiam ter-se aproveitaLlo da de30rdem, que reinava entre os soldados,
e do estado de embriaguez de todo o exercito; mas, nem siquer se
moveram, amedrontados de tão estranbo espectaculo.
111.- De Nysa foi Alexandre á Dedala que encontrou deserta,
pois os habitantes haviam-se refugiado ás montanhas. Dali passou
para Acadera, qne achou no mvsmo estado: isso fez-lhe mudar a ordem
em que marchavam, e dispersar as tl'opas por lagares diversos; por
toda parte, em que surgiram resistencias, eUas foram simultaneamente
vencidas. Ptolomeu apossou-se de muitas povoações de menor importancia, em pouco tempo. Alexandre levou de assalto as maiores, e
tendo depois, rennido todo o exercito, atravessou o rio Coaspe, deixando
Cêno, em Bezira, cidade rica e populosa. Dahi dirigiu-se para os
Mazagos, cujo rei, Assacano ha pouco fillleciio fora substituiLlo por sua
mãi, de nome Cleophas, a qual dominava tanto a provincia, com a
capital, cidade naturalmente fortificada e que continha, em seu recinto,
trinta mil homens de infantaria. A cidade era situada ás margens de
um rio profundo e rapido, de elevadas ribanceiras, cortadas a pique:
Pelo lado do nascente, e do sul, guarneciam-n'a grandes rochedos
escarpados, semeados de abysm(ls, profundos fossos e de muralhas de
trinta e cinco pés de altura, providas de torres, e solidamente construidas.
O rei percebeu logo que não era facillevar de assalto essa praça;
assim que procurou examinar de perto, e por seus proprios olhos, as
fortificações, e approximou-se dellas, tanto quanto lhe foi passiveI:
ferido, nesta occasião, em uma das pernas, por uma setta, apeou-se
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immediatamente, arrancou o ferro da ferida, e, sem cuidar de fazer o
menor curativo, tornou a montar, e continuou as suas observações. A
perda de sangue, a natureza do ferimento, a posição da perna sobre o
cavallo, como era natural, causaram-lbe dores crueis. Conta-se que
então, elte dissera a um do que o u,companhavam; « Represento de
filho de Jupiter, mas vejo que sou como totl09 os outros.» Apezar de
seu estado, não se recolheu, sinão depois de ter tudo disposto. POl' sua
ordem foram demolidas todn.s as babitaçõe., que havia fóra da cidade,
e os materiaes empregados em atuUlar os abysmos, de que falamos.
Troncos de arvores, e pedras, de enorme tamanho, fOl'am conuuzidas
para o mesmo fim. A soldadesca trabl1hou com tanto ardor, que, no
fim de nove dias, poude o'rei mover sua" mlchillas de guerra, com as
quaes começou a fa.zer grande damno aos sitiallos. Não se u,terravam
tanto estes com os golpes Que os al'cheiro , e fuudii.Julal'ios lhes desfi ichavam, como com essas machinas, até então, inteiramente desconhecidas para todo~, e acabaram capacit ndo-se de que ellas eram
dirigidas por deuses, e que os arietes, que abatiam as muralhas, e as
torres, e despediam saraivada de settas e d pedras, nilo podiam ser
obra humana, e de tal modo sentiram·se desanimad s da defesa. da
cidade, Que o maior numero se recolheu a uma grande fortaleza interior; mas, nem alli, se tranquillisaram, e, dentro em pouco, enviaram
emissarios ao rei, garantindo-lhe a mais completa submissão, e
pedindo-lhe graça, que, sem difficuldade, lhes foi concedida. A rainba,
acompanhada de numero o e brilhante sequito de damas, veio á presença
de Alexandre, olIerecendo-lhe, cada uma dellas, vinho;; finos em ta"as
de ouro, como em sacrificio á um.. divindade. Cleophns prostrou-se a
seus pés com seu filho, ainda creança, e não só foi perdoada, como
reposta no throno. Ha quem atlirme que ella não inspirou a Alexandre
sómente compaixão, mas verdadeiri1 paixão, porquanto era realmente
formosa. O que é certo é que, tempo depois, ella deu â. luz um filho, a
quem pôz o nome de Alexandre, que, segundo se dizia, era filho do
conquistador macedonio.
IV. - Deste ponto Polypercão teve ordem de marchar contra a
cidade de Ora, cujos habitantes, tentando uma sortidu" foram completamente batidos, e fugiram, tão conl'usa e desordenadn.mente, que os
macedonios conseguü'am penetrar na cidade de envolta com elles, assenhoreando-se, quasi sem trabalho, da praça. O general de Alexandre
apossou-se ainda, de outras povoações, que encontrou desertasí porque
os seus habitantes, segundo as informações colhidas, luviam se refug.iado na l?enedia Aorno, que a tradição affirmava ter sido tambem
sitiada per Hercules, que se viu obrigado a levantar o sitio, em conse24
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quencia de um tremor de terra. Polypercão deu conta de tudo a Alexandre, que resolveu assediar, por sua vez esse penhasco, para onde
marchou com todas as suas forças. O penhasco, em forma de cone, não
otrerecia, como outros, meio algum de galgar-lhe o cimo. Pensava elIe
no modo de escalai-o, quando appareceu-Ihe um velho paisano, que
ofi'ereceu-se, mediante algum premio, para ensinar um desvio, por oode
alguns homens poderiam fazer a ascenção. O paisano tinha comsigo
tious filhos, um dos quaes ficou como penhor, em poder do rei, que prometteu recompensal-o com oitenta talentos. O paisano sahiu acompanhado de algumas praças, armadas á ligeira, sob as ordens de Mullino,
secretario real.
O rio Indo corria veloz e profundo proximo ao penhasco, com
as suas ribancei.ras elevadas, e a pique, em ambas as margens: no
lado opposto havia aiuda barrocas fundas e cheias de agua. Para fazerse um cerco regular ao rochedo, largo na base e terminando em ponta,
seria mister entulhai-as. O rei, encontrando proxima uma floresta, que
lhe forneceria os materiaes precisos para os entulhos, resolveu sitiaI-o.
Os soldados receberam ordem de cortar arvores, e desgalhal-as para
que a conducção fosse mais facU, e de arremessar os troncos nas barrocas. Alexandre carregou tambem, o primeiro madeiro, que foi lançado
ao fuodo. O enthusiasmo dos soldados, subiu tanto que as obras
ficaram concluidas em sete dias. Resolvido o accommettimento, eUe
ordeno1). que os archeiros e agrianos procurassem meios de g-Jlg:<.r
o cimo do penhasco, e escolheu dentre todos, trinta rapazes resolutos e
lestos, os quaes confiou ã. direcção de Cazo e Alexandre, conhecidos pela
sua intrepidez e sangue frio nos perigos. A Alexandre lembrou o nome
que tinha e que devia honrar.
A' vista do perigo de semelhante empr6za, o exercito em geral,
opinou que o rei, sempre ardente e incapaz de dominar-se, em occasiões
taes, não se empenhasse na lucta. Mas, apenas as cornetas deram o
signal de avançar, a sua coragem temeraria arrastou-o, e foi elIe um
dos primeiros a tentar a ascenção. Com tal exemplo ninguem mais hesit'Oo, e cada qual procurou meio de imitai-o. Muitos, perdido o equilibrio
nos esforços deResperados que faziam, rolavam do alto e eram engolidos
pelas aguas rapidas e profundas do rio, que corria na base. A enormidade do perigo sobrepujando a coragem dos assaltantes, levou-os a
estacar, cuidando cada um de si, sem mais preoccupar-se da sorte dos
companheiros j era porém forçoso morrer ou vencer. Os Sitiados faziam
rolar do alto grandes pedras sobre os assaltantes, que, luctando já com
enormes difficuldades para se segurarem, em tão arriscada ascenção.
com o peso delIas, impellidas com toda força, eram atirados aos preci-
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p!ClOS. Cazo e Alexandre, por um rasgo de incrivel fortuna e audacia,
tinham, com os trinta companheiros, conseguido grimpar ao cimo, e
achavam-se ja entrevemdos (termo rio-grandense) com os barbaras. Na
posição porém, em que estavam, por cada golpe que desfechavam, recebiam muitos, que lhes descarregavam os inimigos a cavalleiro deIles.
Ojoven Alexandre, pelo esforço e desespero com que se batia, provava
que não se esquecera da regia recommendação e do nome que lhe haviam
dado. Sacrificio inutil! ão tardou que elle cahisse trespassado de
golpes. Cazo, vendo-o prostrado e expirante, e jurando vingaI-o, arremessou-se ao meio dos inimigos, e de espada em punho, matou muitos
e feriu outros tantos; mas, finalmente; esmagado pelo numero; succumbiu tambem.
V . - Alexandre reconhecendo que era inutil insistir no ataque,
mandou tocar a retirada, que elIectuou-se com a ordem possivel em
emergencia tão grave. Os barbaras contentaram-se de repellir os assaltantes e deixaram-n'os em az. O rei entristeceu-se pela perda dos
bravos moços, que elle sacrificara naquelle dia, e não obstante estar
disposto a levantar o assedio, convencido de que era-lhe impossivel
vencer os obstaculos naturaes, simul.ou todavia querer continuaI-o.
No intuito de executar o que ia-lhe na mente, mandou tomar toclas as
entradas, approximar as macbinas de guerra e render os que se acha"Vam cansados.
Os indianos vendo a sua tenacicl.ade, empenbaram-se por seu lado,
em demonstrar-lhe o pouco caso que faziam de seus esforços, e como
para celebrar o triumpho obtido e affrontal-o mais, levaram dous dias
e duas noites a banquetear-se ao som dos instrumentos usados no paiz.
No terceiro dia notou-se o mais profuncl.o silencio e por todos os lados
do penhasco viram-se enormes fogeiras. Os indianos haviam-se retirado
através dos precipicios.
O rei destacou um de seus officiaes para reconhecer esses fogos, e
pouco depois, soube que o rochedo tinha sido abandonacl.o. Occorreu-lhe
então ol'uenar á soldadesca que vozeasse e fizesse o maior alarido
possivel. O espanto e terror que esses gritos descompassados e e tranhos levaram ao espirita dos ba1'baros, tiraram-lhes a calma para
agir: por toda a parte se lhes affigurava ver surgir o inimigo. A
maior confusão reinou no meio de todos. Os que ainda se achavam
em cima, precipitaram-se nos abysmos: a maioria delles est1'opiada e
com os membros despedaçados, foi abandonada pelos companheiros, que
conseguiram fugir.
Alexandre fez celebrar sacrificios religiosos, como se tivesse ganho
uma grande batalha e ordenou que no alto do penhasco fossem ele-

372

ALEXANDRE III

vados altares á Minerva e á Victoria: ao paisano que eUe entregara á
vigilancia do seu secretario, comquanto não houvesse satisfeito in
totum o seu compromisso, recompensou-o com a quantia promettida.
Em seguida, investiu Sisicotes do governo de toàa essa região, e dirigiu-se para Ecbolima. Sendo informado de que um certo Eryce, á
frente de vinte mil homens se apoderara de um passo estreito, que o
seu exercito devia atravessar, partiu na vanguarda com os archeiros e
fundibularios, entregando o grosso das forças a Cena, com ordem de
seguil-o em pequenas marchas. Apenas encontrou o inimigo, tratou de
perseguil-o. Os indiano, ou porque tivessem sido informados de que
forças maia numerosas, às quaes não poderiam resistir, se approximavam, ou porque odiassem Eryce, ou porque lhes parecesse que esse
seria o melhor meio :le càptar as boas graças de Alexandre, assassinaram seu chefe, despojaram-n'o de suas armas, cortaram-lhe a cabeça,
e por uma commissão mandaram tudo de presente a Alexandre; que,
para não autorisar a reproducção de igual attentado, não lhes recompensou o trabalho, ainda que os recebesse bem.
Continuando a sua derrota, chegou no fim de dezeseis dias, ao ponto
do rio Indo, em que Hephestião o aguardava, tendo já promptos todos
os meios para a passagem das tropas.
VI.- Reinava nessas regiões Omphis, cujo pae, pouco tempo
antes, havia fallecido. Omphis, sciente da marcha victoria. a de Alexandre, sempre fõra de parecer que seu pae se entregasse sem resistencia á sua generosidade: cabendo-lhe reinar, o seu primeiro Cuidado
foi mandar embaixadores ao Macedonio. afim de saber se lhe aprazia
que elle cingisse a corôa e exercesse as funcções reaes, certo de que,
em todo o caso e antes mesmo de qualquer resposta, elle estava resolvido a aguardar Ui sua vinda, como homem privado. Respondendo-lhe
Alexandre que eUe podia assumir o throno e as regias funeções, ainda
assim não as exerceu. Sem comparecer á presença de Hephestião,
ordenou todflvia que todos o tratassem com respeito e forneceu-lhe
gratuitamente toda a sorte de vivel'es.
Apenas soube Omphis da chcgada de Alexandre, foi, em pessoa
recebeI-o, á frente de um luzido exercito, e de magnificas esquadrões
de cavallaria, entre os quaes, guardadas, as disLancias, viam-se numerosos elephactes, tão corpulentos, que, de longe, pareciam fortalezas
ambulantes.
Alexandre, ao avistar essa numerosa força, e suppondo serem
inimigos, deu as precisas ortlens para o combate, e formou a cavallaria
na ala esquerda e á direita .da phalange. O rei indiano percebendo o
engano do Macedonio, mandou fazer alto ás suas tropas, e desacom·
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panhado, avançou montado em soberbo cavaUo. Alexandre, sempre
temerario, confiando em sua coragem e fortuna sem levar em conta a
intenção do indiano, avanç'ou tambem j ambos encontraram-se no
caminho. Comprehenderam os dous reis, que não eram inimigos, mas
não podiam entenderem-se, porque falavam linguas diversas. Chamado
um interprete, Alexandre soube que Ompbis, sem esperar garantia d~
qualquer ordem, vinha entregar á discrição sua pessoa e o seu exercito
por estar certo de que eUe só combatia por amor á fama e á gloria, e
porque ainda fôra informado de que eUe, no mundo, só temia ser
accusado de uma per.fidia.
A franqueza do barbara agradou ao rei, que dando-lhe um aperto
de mão, manteve-o na posse de seus dominios. Omphis fez·lhe presente
de cincoenta elephantes, de outros animaes de extraordinaria gra,ndeza
e de tres mil bois, raros entretanto naqueUas parag9ns. Alexandve
perguntou-lhe: «Em vossos estados tendes mais agricultores do que
soldados ~» Não, respondeu-lhe Omphis, infelizmente a circumsta.ncia
de andar sempre em guerra com Abisarés e Poro, reis das regiões
limitrophes ás minhas, e sempre dispostos a repellirem pelas armas os
seus inimigos, obrigam-me a, ter mais soldados, do que agricultores.»
VII.- De accordo com Alexandre, Omphis começou a exercer
as Cuncções reaes, tomando o titulo de Toroil, que tinha tido seu pae,
e que nos parece, era o titulo dos reis do paíz. Durante tres dias
celebraram-se festas e banquetes, em honra, do Macedonio: DO quarto
dia o ToroiZ deu-lhe a nota dos fOI'necimentos feitos a Hephestião, e ás
forças de seu commando, e oJIereceu-Ihe oitenta talentos de prata
cunhada, e coroas de ouro, que eram destinadas aos principaes omciaes
de sua comitiva.
Ale.xandre penhorado pela delicadeza do barbara, não só restituiu-lhe todos os presentes recebidos, como accrescentou mil talentos,
uas riquezas que comsigo conduzia, o:tl'erecendo-Ihe ao mesmo tempo,
para o serviço de sua mesa, rica baixella de prata e de ouro e grande
quantidade de trajes persas, e trinta dos melhores cavaUos, que eliá
proprio montava, todos ricamente ajaezados.
Esta grande liberalidade, si penhorou o Taxil, desagradou todavia
aos cortezãos macedonios,e de tal forma, que, uma noite na ceia, depois
de haverem bebido fartamente, Meleagro tomou a liberdade de dizer-lhe:
«Não posso deixar de dg,r-vo os meus parabens por haverdes encontrado,
na India um homem, digno de receber, de vossas mãos, um presente de
mil talentos.» O rubor da colera incendiou logo as faces do rei; mas,
ao mesmo tempo, veiu-Ihe a memoria o recente e triste episodio de
Olito. Alexandre por um esforço supremo, conte.e-se e disse a Meleagr.o
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com fingida calma: « Fica certo Meleagro, que os invejosos são os.
algozes de si mesmos.»
No dia seguinte deu audiencia aos embaixadores de Abysal'és, investidos de poderes para entregarem-lhe a sorte dos Estados desse rei,
que ficou mantido no cargo depois de reciprocas garantias de fidelidade
e alliança.
Alexanãre, calculando que, em virtude da fama de seu nome, Poro
teria igual procedimento, apressou-se a despachar Cleocares, afim de
entender-se com esse monarcha, e intimar-lhe que lhe pagasse tributo,
e viesse eilcontral-o nas fronteiras de seu reino. Poro respondeu ao
emissario macedonio que satisfaria a exigencia de encontrar o conquistador nas fronteiras; mas com as armas na mão.
Alexandre proseguia na sua marcha, e quando contava passar o
rio Hydaspe, trouxeram-lhe prisioneiro Barzaentes, que promovera a
revolta dos Aracosianos, e, com elle, trinta elephantes, que muito lhe
serviram então e depois. Gamaxo, regulo de uma pequena região
indiana, e aUiado de Barzaentes foi, ao mesmo tempo, aprisionado e
conduzido á sua presença, Deixando-os convenientemente guardados,
elle entregou a direcção dos elephantes a Taxil, e acampou ás margens
do rio. Poro) resolvido a impedir-lhe a passagem, acampara egualmente
na margem opposta com um exercito de trinta mil infantes, armados
de longos a,rcos e pesadas settas, tresentos carros de guerra, e oitenta
elephan tes.
Ariano, e Diodoro da Sicilia asseguram que Poro tinba cinco
cavados de altura, accrescentando o segundo qua seu peito era duas
vezes m\lis largo, do que o de qualquer homem robustissimo, e que elle
arremessava uma setta com tan ta força, que parecia ser impellida
por um fortissimo machinismo. Sua al'madura era totla de ouro e
prata :nos combates, montava um elepbante enorme, e perfeitamente
ensinado: « magestoso e horrivel ao mesmo tempo» dil-o Quinto
Curcio.
VIII. - O Hydaspe era um rio largo, profnndo, de violen ta
correnteza, não vadeavel, e semeado de rochedos, como se podia conjecturar pela espuma das aguas, e pelo barulho que faziam, segundo se
lê em Quinto Curcio. A difflculdade da passagem, e a vista da margem
opposta, occupada por uma grande multitlão de homens, coberta de
carros, cavallos, e elephantes, atemorisaram de alguma fôrma os macedonios, aliás sempre protegidos pela fortuna. Parecia-lhes impossivel
com os fracos bateis, de que dispunbam, vencer a impetuosidade das.
aguas, e difflcilimo abordar a margem opposta, si conseguissem vencer
o primeiro obstaculo. O rio porém, era semeado de ilhas, ás quaes
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indianos e macedonios iam algumas vezes a nado, conduzindo na cabeça,
as armas indispensaveis.
No exercito de Alexandre havia dous jovens nobres, Symmaco e
Nicanor, conhecidos por sua bravura temeraria, e que nunca estacavam
deante do mais arriscado lance. Esses moços, a frente de alguns outros,
egualmente destemidos, a nado, e tendo apenas as lanças, dirigiram-se
a uma dessas ilhas, occupada então, pelos inimigos, e ahi travaram
renhido combate, em que conseguiram matar muitos dos que lá
encontraram; mas, arrogantes e ousados, em vez de se retirarem,
como lhes seria facil, depois de tal feito, la ficaram a pé firme esperando os que vinham em soccorro dos seus, e insolentemen te provocando
os que se achavam na margem oppo ta. Com pouca demora cahiram
crivados de dardos pelos que cheganm: alguns, que tentaram ainda
escapar-se, foram engolidos pelas aguas. Poro que assistiu, da margem
opposta, á toda essa escaramuça, ficou satisfeito com o seu resultado.
Alexandre, por seu lado, ainda perplexo, comprehendeu que era
preciso recorrer a um estratagema qualquer, que distrahisse a attenção
do inimigo. Entre as diversas ilhas via-se uma maior, coberta de matto
e que lhe pareceu propria ao seu plano. Na margem, em que se achava
acampado o rei, havia uma barra.nca naturalmente rasgada pelas enchen tes, onde era pos ivel occultar-se a infantaria, e até a cavallaria.
No intuito de distrahir o inimigo deste ponto, ordenou a Ptolomeu que,
á frente de toda a cavallari~, se atrastasse dessa, ilha, simulando, por
suas manobras, pretender passar em ponto distante. Durante alguns
clias Ptolomeu cumpriu as instrucções do rei, de modo que Poro, concentrou toda a sua aitenção para aquelle lado.
IX. - Alexandre, por sua vez, mandou armar a sua tenda nesse
ponto, bem defronte de Poro e de seu exercito. Em torno deUa estendeu
a guarda real, com todo o apparato, de que costumava cercar-se. Ainda
mais: Attalo, que tinha sua idade, e que, pela estatura e physionomia,
era de longe parecido com elle, foi revestido de trajes reaes para que
os inimigos se persuadissem que o rei, em pessoa, alli estava acampado,
e que não cogitava de passar. Tudo estava já disposto para a passagem, quando rebentou uma tempestade medonha, de relam pagos e trovões, seguidos de chuva torrencial. A escuridão da noute foi tão completa,
que ninguem enxergava uma palmo deante de si. O rei porém, ao contrario de todos, entendendo que essa profunda cerração favorecia-llle
os pl'ojectos, deu o signal de embarque, e foi o primeiro a fazer desatracar a barquinha, em que se havia mettido, dirigindo-se todos
através de muitas difficuldades, para (lo margem opposta, onde não
encontraram viv'alma. Distrahido pelas manobras de Ptolomeu, tinha.
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Poro abandonado esse ponto. A' excepção de um, que despedaçou-se
contra as pedras, todos os outros bateis chegaram a salvamento. Os
soldados receberam logo instrucções para se armarem convenientemente,
e marcharem, por companhias, em ordem de batalha. Divididas as
forças em duas columnas, uma das quaes commandada pelo rei em
pessoa, começou a ma-rcha. Nessa occasião Poro teve noticia de 'lue os
macedonios tinham passado o rio, e se approximavam do seu campo. A
principio duvidou, e, como sempre é facil crer no que desejamos, eUe
afiil'mava, convencido, que não eram os macedonios, mas sim Abysarés,
que vinham em seu auxilio, com as suas forças, conforme fóra convencionado. ESSa illusão porém, durou pouco; porquanto seu irmão Magés
recebeu ordem de oppór-se immediatamente com cem carros e tres mil
cavalleiros á marcha do inimigo. A chuva havia encharcado inteiramente o solo, de modo que os carros e cavallos ficavam pegados na
lama. A genle de Alexandre, pelo contrario, armada a ligeira, podendo
mover-se com facilidade, carregou sobre eUes, com vigor. Os scythas
e os dal1enses foram os "primeiros a empenhar o combate. Perdiccas,
logo depois, cal'l'egou obre a ala direita do inimigo, e rompeu-a sem
muito trabalho: algun:; maceclonios, levnndo de rojo os indianos, chegaram até o lagar em que se nchava Poro, que galhardamente representava o seu pap.l de bravo soldado, e LIe consummado general. Quando
elIe via os seus carros sem CODuuctores, e arrastados desordenadamente
pelos animaes sem a menor direcção, poz em ordem os seus elephantes
e postou-lhes na rectaguarda os infantes e nrcheiros, que tocavam os
tambores, de que usam os indianos em lagar de cornetas e trombetas.
x. - Durante alguns instantes os macedonios estacaram á vista
dos elephantes, e da gigantesca estatura de Poro, montado em um desses
animaes, ainda mais corpulento do que os outros. Referem alguns
escriptores que Alexandre, ao avistar o exercito e os elephantes de
Poro, dirigindo-se aos que estavam a seu lado, exclamara: «Finalmente
encontrei um inimigo digno de mim, e uma jornada em que preciso
desenvolver toda a minha corngem, pois temos de combater homens
bravos e monstruosas fernsi »e, voltando-se para Cena dissera-lhe:
«quando eu, com Ptolomeu, Perdiccas e Rephe tíão tivermos atacado a
ala esquerda do inimig-o, e tu me vires empenhado no combate, ataca
logo a ala direita, e An tigenes, Leonato e rimeu, no centro, apertem
viva e vigorosamente os que se acharem na frente: nossas lanças cumpridas e fortes nos servirão muito contra os elephantes, e aquelles que
os montam: é mister feril-os de aanco, e desesperaI-os, porque, neste
estado, elles se voltam contra os mesmos, que deHes se servem, como
machinas de guerra.»
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Apenas terminou estas instrucções, deu ao exercito ordem de
avançar, e esporeando o cavaUo, rompeu o combate na frente. Ja ~Ue
havia desbaratado um batalhão inimigo, quando Cena carregou furios!;tmente sobre a ala esquerda, e a phalange travou-se com um corpo de
india'llos que foram facilmente derrotados. Poro fez marchar os
alephantes para o lado, pelo qual vinha a cavallaria. O" indianos mal
podiam servir-se de seus enormes arcos e pesatlas flechas: era preciso
firmal-os na terra, que, por estar profundamente encharcada, não
o:fferecia a resistencia necessaria, de modo que antes de atirarem, eram,
por assim dizer, prevenidos pelos inimigos. A confusão e a desordem
começou entre elles: as ordens de Poro nem eram comprehendidas,
nem executadas. Cada qual procedia conforme os impulsos do animo, e
as necessidades da occasião: as opiniões eram diversas, e já ninguem se
entendia.
Poro, entretanto, â. testa de um pequeno numerú de seus melhores
soldados, fazendo seguir na frente os elephantes, veio em pe soa encontrar Alexandre. Os soldados macedonios, apesar da desordem, que
ja reinaya entre os indianos, à vista daquelle homem gigantesco, montado em um elepharrte, ainda mais gigantesco e acompanhado de muitos
outros de egual aspecto, sentiram-se tomàdos subitamente de pavor, e
alguns dispararam. Contra os elephantes o rei macedonio mantlou
avançar a cavaUaria ligeira dos thracios e agrianos, destros em ferir
correndo, os quaes fizeram U'11a valente carga sobre os animaes e sobre
os que os montavam. A phalange, por sua vez, approximou-se, e tratou
de apertaI-os de perto. Alguns, que mais audazes, ou mais imprudentes
se approxímal'am das feras, foram esmagados debaixo de suas pesa.das
e enormes patas, e assim aprenderam os demais como deviam andar em
tal emergencia. O que mais espantava os macedonios era ver como os
elephantes colhiam, com as trombas, homens cobertos de armas, e os
entregavam com grande facilidade e geito aos que se achavam sobre o
seu dorso. Afinal eUes comprehenderam que era indispensavel cortarlhes as trombas, emquanto outros os jarretassem pela rectagual'da, o
que conseguiam com machadinhas apropl'iadas. e com as espadas curtas
e recurvadas, que denominavam copidas.
Depois de algum tempo de renhido combate, os elepbantes, crivados de ferimentos, enfraquecidos pela perda de sangue, e loucos de
dôres e indomayeis, lançavam por terra amigos e inimigos esmagandoos debaixo das patas, até que afinal, tomados de medo, foram tocados
para fóra do Jogar do combate, não sem ditIlculdade.
X I . - Poro, vendo-sequasi abandonado, continuou todavia a combater com o maior denodo, arremessando para toda a parte, em que via
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lDlmlgos, uma multidão de settas, de que tinha abundante provlsao,.
ferindo muitos, matando outros, que delle ousaram approximar-se, 6'
sendo, a seu turno, ai vo de todos os tiros. Coberto de ferimentos pela
frente e pelas costas, o seu incouterotavel valor não se desmentia; mas
a perda consideravel de sangue esvaia-lhe as forças gigantescas: as
settas afinal, cahiram-Ihe das mãos, quando elle tentava arl'emessal-as~
O seu elephante, até esse momento tinha escapado ás flechas e aos·
golpes, e como si comprehendesse o perigo, que corria seu bravo senhor,
fazia uma camificina medonha em torno de si. Ohomem, que o dirigia,
percebendo que Poro cambaleava, e já não podia manter-se de pé, procurou salval-o pela. fuga, e fez sahir o animal, a trote, do ponto em que
se achava. Alexandre, em pessoa, tratou de seguil-o j mas o cava li o,
que montava, e que havia recebido tambem muitos ferimentos, de·
repente cahia de joelhos, como se receiasse maltratai-o: era o celebre
Bucephalo, segundo affirma Plutarcho. Emq anta traziam nova montada ao rei, Poro ganhou distancia.
Não nos parece verdadeira a affirmativa de Plutarcho quanto a.
Bucephalo. Alexandre, com certeza, n'uma jornada, como aquella, á
vista da fama do rei indiano, das forças que elle dispunha, e, sobretudo,
tendo de combater homens bravos e animaes fe1'ozes, não cavalgaria um
animal velho, como então devia ser Bucephalo, ao qual aproprio Plutarcho dá a idade de trinta annos, a que rarissimamente attingem os
cavallos.
Emquanto o rei se preparava, despachou adeante o irmão do Taxil
para aconselhar a Poro que se rendesse e ce:sasse toda a resistencia~
Aquelle conseguiu alcançai-o, e quando a e1le se dirigiu, Poro, reconhecendo-lhe a voz, como que recobrando as forças perdidas, bradou-lhe
com vigor: «Ouço a voz do irmão de Omphis, desse traidor a sua patria
e ao seu reino.» E tomando uma setta arremessou-a contra elle com
tal força que varou-o de Jado a lado, proseguindo depois sua marcha.
O elephante, porém, na fuga recebera muitos ferimentos, e, afinal,
estacou exbausto; alguns homens a pé e destemidos, que o acompanhavam, rodearam o rei para defendei-o a todo o transe. Alexandre,
com os seus, alcançou-os e intimou-os a l'enderem-se, mas debalde,
porque continuaram a bater-se como desesperados. A' vista disto, elle
ordenou que exterminassem sem piedade os que ainda resistiam.
Esmagados pelo numero, Poro e seu pequeno sequito, cahiram em poder
do inimigo. Poro achava-se estendido ao lado de seu elephante ; todos
o criam morto. Alexandre determinou que o despojassem de sua armadura. Foi a vez do elephante que, apezar de seus ferimentos,
começou a defender furiosamente o seu senhor e a derribar quantos
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ousavam approximar-se, acabando por tomar Poro exangue, com a
monstruosa tromba, e por collocal-o geitosamente sobre o dorso. A féra
foi morta a tiros de setta, e Poro aprisionado e conduzido em um
carro.
XII.- Alexandre, verificando que obravo guerreiro estava vivo,
approximou-se deUe, e com voz compassiva disse-lhe em lingua indiana r
que jiL fallava um pouco: « Que loucura a vossa de vos arriscardes a
uma batalha, conhecendo a fama de minhas armas? Oexemplo de Taxil
não era sufIiciente para conhecerdes a clemencia que :iei di pen ar aos
que me não resistem?» Apezar do estado em que se achava, Poro
respondeu-lhe: «Dir-vos-hei, com a mesma liberdade com que me
perguntastes, que eu conhecia as minbas forças e tinha-me pelo homem
mais valente do mundo: mas, hoje experimentando as vossas, vejo que
devo ceder-vos o primeiro logar, e contento-me de ser o segundo depois
de vós.» Alexandre perguntou-lhe depois que tratamento entendia lhe
devia dar. Poro, que era homem de elevada inteJligencia e de grande
senso, respondeu-lhe: « Aquelle que vos aconselhar o resultado desta
jornada que, sem duvida, vos fara reconhecer como a felicidade humana
é fragil e caduca! »
Eis o que refere Quinto Cureio ao contrario de Plutarcho, o
qual afIirma que Poro respondera a Alexandre: «Quero ser tratado
como rei.»
As palavras do vencido causaram profunda impressão no espirito
do moço guerreiro, admirado da serenidade e coragem daquelle,a quem
o infortunio não abatia. Promptamente fêl-o curar com o maior cuidado,
e, quando restabelecido, apezar dos ferimentos julgados mortaes pelos
medicos reaes, accumulou-o de attenções e bonras, dedicou-lhe affectos
de arrrigo, e restituiu-lhe todos os seus dominios, addicionaudo outros,
que os tornavam muito mais consideraveis. Esse enthusiasmo pelo
valor o pela gloria era natural no filho de Felippe. E' com effeito
-verdade que eUe apreciava mais as grandes qualidades de seus inimigos,
do que a de seus concidadãos. O macedonio pensava que a sua fama e
gloria avultariam tanto mais quanto elle engrandecesse todos os que
abatesse pelas armas.
A bR.talha de Hydaspe, de todas quantas feriu Alexandre, foi a
unica que exigiu delle e dos seus alguns esforços.
XIII.- Alexandre, com razão jubiloso pela victoria alcançada,
não vendo mais obstaculo serio a realisação de seus projectos, ordenou
sacrificios religiosos e immolou victimas ao sol. Seus soldados, porém,
lembrados dos perigos que havIam corrido, e do trabalho que tiveram
para vencer o chefe indiano, mostravam-se frios e pouco dispostos a
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penetrar mais no interior do paiz. O rei, percebendo o pouco enthusiasmo, ou antes a tristeza de sua gente, depois de tão assignalada
victoria, e no intuito de incitaI-os a continuarem a guerra, accumulouos de elogios e de esperanças, e disse-lhes que, desde aqueUe momento,
lhes estavam, de par em par, abertas as portas do Oriente, pois que as
forças indianas, de todo abatidas pelo ultimo golpe, não podiam resistir
mais; que só restava aos seus colherem, sem difflculdade, despojos
abundantes e inc::Llculaveis riquezas; que iam elles agora entrar Dessas
maravilhosas regiões, em que a opulencia da natureza corre parelhas
com os thesouros accumulados pelos homens; que os despojos persas
nada valeriam, d'ora em deante aos seus olhos, porque.elles amontoariam ouro, prata, marfim, perolas e pedrarias em quantidade tal,
que poderiam encher dessas preciosidades, não só as suas casas, como
a Macedonia e a Grecia inteira.»
Os soldados, que sempre viram cumpridas as regias promessas,
incitados demais a mais pelo. gula do ganho e pelo desejo de gloria,
deolararam-se dispostos a acompanhaI-o. O r i deu immediatamente
ordem para que se construísse uma esquadra, com a qual pudesse
chegar até o Oceano, limite extremo dessas regiões. Nas montanhas
proximas havia florestas em que se encontravam madeiras proprias
para taes construcções. I-to posto, trataram de cortaI-as, mas, empenhados nesse trabalho, depararam com rhinocerontes e serpentes de
tamanho desmeàido. Alexandre nesta occasião fez a cada um presente.
de uma corôa de ouro e de mil escudos, gratificando igualmente os
demais, segundo a sua graduação e serviços.
XIV.- Abysarés mandou-lhe uma segunda embaixada, encarregada de assegurar-lhe que elle cumpriria leal e fielmente todas aS
suas ordens e instrucções, menos a de entregar-lhe sua propria pessoa,
porque «elle não podia viver sem reinar, nem reinar sendo captivo».
Alexandre respondeu-lhe que « si lhe repugnava vir, eUe em pessoa o
iria procurar».
DaHi acompanhado de Poro, penetrou no interior da India, onde
viu florestas de proporções colossaes, abundantes de aguas e de ameno
clima, mas onde havia cobras veneno-issimas, cujas picadas só deixaram
de produzir a morte, quando os indianos ensinaram o antidoto que
empregavam. Dessas florestas dirigiu-se eUe para o rio Hyarotés, cujas
margens eram cobertas de arvores desconhecidas, em que pousavam
numerosos bandos de pavões selvagens. Passa,do o rio, assaltou uma
cidade visinha, a qual impoz tributo, recebendo refens; e depois encaminhou-se para outra muito maior, cercada de muros e de um extenso
pantano.
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Os habitantes fizeram uma sortida para repellil-o, em carros.
ligados entre si, tendo uns achas e foices e outros dardos e lanças, e
saltando todos ligeiramente de uns pa.ra outros, segundo o exigiam
as circumstancias. Esse novo modo de combater atemorisou, ao pr'incipio, os macedonios, que eram feridos sem poder apanhar o inimigo;
mas, depois, observ[l,ndo a desordem que ia nas fiUeiras ad versas, trataram de investir contra os carros, e para que os esforços dos seus
fossem proficuos, ordenou Alexandre que elIes cuidassem, antes de
tudo, de cortar as cordas que prendiam os carros uns aos outros. O
resultado foi completo. Os indianos, depois de terem perdido oito mil
dos seus, recolheram-se ao recinto da cida.de que, no dia seguinte, foi
tomada de assalto. Alguns, que pela fuga e através do panta.no conseguiram salvar-se, levaram o terror ás cidades visinhus, annunciando
por toda parte que « haviar chegado uma legião de deuses, que os
homens não tinham força para vencer».
Alexandre, nessa occasião, dividiu as suas tropas em tres corpos:
o primeiro confiou-o elle a Perdiccas para assolar a campanha: o
segundo, entregou-o a Eumenes para submetter os barbaras, si
ousassem resistir : e do terreiro tomou eUe mesmo o commando, e
~eguindo com destino a uma cidade forte, onde se haviam refugiado os
habitantes das outras, sitiou-a. Os sitiados, sem descurarem dos meios
de defesa, enviaram-lhe emissarios para ajustarem qualquer accordo;
mas tão discordes estavam que, antes de terem resposta, abriram os
que se julgavam melhor ~.visados, as portas aos assaltantes. O
Macedonio poupou a cidade, mas exigiu refens, com os quaes, a frente
de suas forças, dirigiu-se para a cidade mais proxima. Os que guarneciam
as muralh(l,s dessa cidade, conhecendo os refens, pediram permissão
para conferenciar com elles.Certificados pelas conversas, que trocaram,
da clemencia e das forças de Alexandre, resolveram elles e os
habitantes renderem-se sem combate; tal exemplo foi seguido pelas
demais cidades.
Continuando sua marcha triumphal, atravessou Alexandre nas
regiões do reino de Sophités. Segundo a tradição do paiz, os subditos
desse monarcha eram governados por leis sabias e tinham os melhores
costumes. Passava por certo que, naquelle reino, a educação das
cl'eancas corria sob a vigilancia e segundo a vontade, não dos paes,
mas sim de individuas consagrados exclusivamente a este mister. Estes
mestres se occupavam sobl'etudo da educação physica, de modo que o
corpo se tornasse robusto e bello ; ao mesmo tempo eltes supprimiam
as crianças, que tinham alguma deformidade natural. Em relação aos
casamentos, dizia-se que esse povo era indi:iIerente as riquezas, ou ao
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nascimento dos nubentes, contanto que fossem pbysicamente formosos,
porque só por este lado prezavam os filhos, que procreavam.
XIV.- Sopbités encerrara-se em sua capital, que Alexandre
sitiou; ma sobre os muros não se via pessoa alguma. Dir-se-nia uma
cidade inteiramente abandonada. I to dispertou suspeitas em todos os
espiritos. O proprio Alexandre desconfiou de que, sob aquelle silencio
se occultasse algumn. cilada. Quando menos se esperava porém, as
portas abriram-se de par em par, e o monarcha indiano, acompanhado
apenas de dous filhos, já moços, dirigiu-se para o ponto, em que se
achava o rei macedonio. Sophités, diz Q. Cureio, era de estatura
avantajada, e um bello homem: trajava uma tunica de purpuro. riscada
de ouro, a qual lhe chegn.va aos pés; eram de ouro matizadas de
pedrarias, as sandalias que calçava: tinha nos braços braceletes de
ouro, e nas espaduas ornamentos de perolas. Das orelhas pendiam-lhe
dous brincos ou argolas, com dous enormes brilhan.tes de fogo extraordinario. Nas mãos trazia um sceptro de ouro, marchetado de pedras preciosas, que elle entregou a Alexandre, rendendo-se a discrição, e fazendo
votos peb sua prosperidade, e pelo engrandecimento de seus dominios.
Alexandre acolheu-o com a mais delicada cortezia, e restituiu-lhe,
o sceptro e o governo de todos os seus Estados : ambos fizeram um.
tratado de alliança e amizade reciproca.
Sophités, desejando obsequiar por todas as fórmas o seu novo
amigo, preparou-lhe um espectaculo curioso e estranho, uma caçada de
leões á moda da terra. Havia nesse paiz uma raça de cães destinados
especialmente á caça de leões: esses cães não ladram, quando farejam
a féra, e depois que a descobrem, atiram-~e a ella silenciosos. Para
mostrar ao Macedonio a coragem, a força e a tenacidade desses animaes
Sophi tés organizou !lma partida de caça, a que assistiu Alexandre com
todos os grandes officiaes de seu sequito. Soltaram-se quatro desses
cães, que com pouca demora, levantaram um leão colossal, sobre o qual
se atiraram logo, fisgando-o por ambos os lados, e com força tal, que
derrubaram-n'o, fincando-lhe os dentes sem o deixarem. Um dos
caçadores approximou-se e empregou toda a sua força para obrigar um
desses cães a largar a presa: trabalho perdido. O caçador então
começou por cortar-lhe lentamente uma das pernas, o cão' nem siquer
deixou perceber que sentia a operação dolorosa, que lhe estavam
fazendo; a segunda, terceira e quarta patn. foram cortadas com igual
resultado: finalmente o caçador acabou cortando-o todo em pequenos
pedaços. o cão expirou sem largar a presa !
Essa raça de cães existe ainda hoje na Europa e mesmo entre
!aós, dalli importados; e são conhecidos, ora pelo nome de bulls-dogs,
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ora por cães de fila. Calcule-se entretanto, pelo que hoje vemos, quaes
seriam as dimensões e as forças da raça primitiva, qu!>ndo ba tavam
quatro delles para subjugarem uma fera da força e coragem do leão.
XV.-Depois de curta demora, Alexandre despediu-se do Sophités.
e dirigiu-se para o rio Hypbases, onde veiu encontraI-o Hephestião, que
havia conquistado outro Estado. Phegeo, rei dessas regiões, informado
da marcha do exercito macedonio, ordenou aos seus subditos, que
continuassem a lavrar as terras e em seus trabalhos ordinarios, e
vindo em pessoa, acompanhado de lustroso sequito, encontrar-se com
Alexandre, assegurou-lhe sua submissão, e o:ffereceu-Ihe ricos presentes.
O rei, resolvido a passar o rio, em preza dillicil, quer por sua largura
quer pelas pedras, que tinha em seu leito, demorou-se dous dias, em
companhia de Phegeo, que lhe informou que, depois do rio, eUe
encontraria um deserto, cuja travessia consumir-lhe-hia, pelo menos
Dove dias, e que, além do deserto depararia com o Ganges, o maior dos
irios indianos: além do rio habitavam os gangasidos e phamasios,
governados por Aggrammes, que defendia a, suas fronteiras com vinte
mil cavaUeiros, duzentos mil infantes, dous mil cJ.rros e tr.3s mil
elephantes.
Pensando Alexandre que Phegeo era engera lo, procurou saber
de Poro o que havia de real em taes informações. Poro confirmou-as
accrescentando que Agrammas era de baixa origem, e filho de um
barbeiro, homem formoso, que tinha inspirado paixão à rainha, a qual
o havia elevado a posição de segundo, no reino todo, depois do rei, que,
afinal, foi por elie traiçoeiramente assassinado. O barbeiro, sob
o pretexto de tutela dos principes, que eUe igualmente extinguiu,
apoderou-s e do poder; da rainha que pelo seu proceder mereceu o
Dome de cortezan coroada, tinha tido um filho, que actualmente reinava;
mas este monarcha era despe'esado e odiado pelo povo, tanto por sua
tyrannia, como pela baixesa de sua estirpe.
As palavras de Poro preoccuparam vivamente o espirito de
Alexandre. Não era tan to o receio do inimigo e dos el~phantes, como
as difficuldades naturaes e a impetuosidade, largura e profundeza dos
rios, que despertavam-lhe os cuidados. De um lado, no silencio de sua.
tenda, eUe confessava no si mesmo que era uma empreza audaz e
arriscada ir até o fim do mundo atacar homens, que a natureza por
assim dizer, havia preõervado da ambição de seus semelhantes,
occultando-os em regiões tão longiquas e desconhecidas; do outro lado
a sede de gloria e de fama, que devorava o seu espirito agitado,
impellia-o sempre para a frente sem reparar nos ob5ta,::ul08, c;ue se lhe

384

ALEXANDRE III

antepunham. Apezar de tudo, tomavam-n'o hesitações fxequentes, e
elie temia realmente que os macedonios, envelhecidos sob as armas,
cansados de atravessarem tantos perigos, carregados de despojos e
anciosos de repouso, não se recusassem a acompanh!IJl-o deante dos
obstaculos e difficuldades, que de novo surgia.m. EUe esta.va convencido
de que seus soldados prefereriam gosar em p:1Z do que já haviam
adquirido, antes do que fazerem-se ainda matar para augmentar-Ihe os
ja tão extensos dominios. Sua aspiraljlão era ser senhor do Universo, ao
passo que seus soldados pensavam que seus trabalhos estavam
terminados, quando eUe apenas começava a realisar o seu sonho
dourado.
A ambição triumphou por fim da razão e como ultima carta a jogar
elie julgou indispensa.vel raunir o exercito, enthusiasmal-o, e arrastal-o
com suas palavras, Pam, este fim, cercado de toda a pompa, apresentou-se ás tropas reunidas, as quaes dil'Ígiu a seguinte proclamação. que
extrahimos de Quinto Coreia:
XVI.-« Não ignoro, soldados, que nestes ultimas dias os
indianos, muito de proposito, teem espalhado noticias e boatos capazes
de ba.lar o vosso espirita; esses manejos Dem são novos nem estranhos
a nós outros: não são mais do que a reproducção do que já os persas
comnosco fizeram. Prestassemos ouvidos às descripções terríveis que
nos faziam elles das montanhas e rochedos da Cilicia, dos campos da
Mesopotamia, do Tigre e ,do Euphrates, e teriamos estacado no caminho
sem passar um desses rios a vau e outro sobre uma ponte. A nossa
propria gloria, que aliás é fundada, tem reputação mai.or do que
realidade. Quem dentre nós, que pudemos atravessar o Hydaspe, como
atravessamos, acreditaria bater inimigos que nos pintavam temerosos,
resistir e dispersar elepbantes que pareciam torres, e praticar tantos
feitos nota.veis com tão pouco trabalho 1 Si bastassem as in.venções
chimericas para nos aterrar e vencer, ha muito não estaríamos
na Asia.
« Não acrediteis, soldados, que os indianos possuam m!IJis elephantes
do que rebanhos de carneiros. Ficae sabendo que o elephante é um
animal raro, difficil de ser apl.1lnhado e ainda mais difficiL de ser
domesticado. Stulta vaidade leva os nossos inimigos a fUJzerem ostentação da llnumeravel multidão de infantes e cavalleiros de que
d'ispoem: asseguro-vos que taes fabulas nem augmentam ::L hwgura
dos rios nem l1 profundidade delles: por amor dellas, as aguas não
correrão mais mansas l1em mais impetuosas. e nem a passagem tornarse-ha mai" dillicil ou perigosa para nós. Os obstaculos naturaes serão
sempre 0S mesmos: o pel'igo real consistira apenas nOI ponto' em que: 0
L
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lD1mlgo nos esperar. Admittamos, porém, por momentos que sejam
uma realidade as fabulas que vos contam. Que é que vos aterra 1
A multidão dos inimigos ou o tamanho dos elephantes ~ Si estes, ainda
ha pouco vistes que eUes se arremess:l.m sobre os seus ainda com mais
furor do que sobre nós, e como com as nossas fouces e machadinhas é
facil mutilaI-os. Que importa que elles s jam tantos como 03 de Poro,
ou mesmo tres mil, como affil'mam alguns ~ Bilstará ferir um ou dous
para inutilisar todos. O trabalho é facU. Reflecti aiuda quão difficil é
dirigir e governar bem esses animaes, mesmo em pequeno numero, e
imaginae o que não succederá quando elles se elevarem a tres mil.
A confusão será t:1l que elies se entrechocarão e acabarão sem poderem
ficar firmes, nem fugir. Faço tão pouco caso dessas feras, que j amais me
utilisei das que tenho, até porque estou convencido de que, como machinas de guerra, são eUas mais para temer do que os proprios inimigos.
« E' entretanto passiveI que essa multidão de homens e mwallos
vos assustem, porque ha muito tempo vos habituastes a combater contra
punhados de inimigos, e agora esperaes encontrar pela frente numeroso
e aguerrido exercito j os macedonios, porém, jamais contaram aquelles
que lhes cumpre vencer. Nos de~filadeiros da eilicia, nas margens do
Granico e nas planicies de Arbellas, alvas hoje pelas ossadas dos
vencidos, o nosso valor nem siquer pensou na multidão dos persas
que nos oppunha Dario. Depois que vossas victorias transformaram a
Asia em um deserto, é demasiado tarde para contardes as legiões dos
nossos inimigos.
«Quando passavamos o Hellesponto, talvez nos fosse licito contar
o numero de homens de que dispunhamos: hoje não. Os scytbas e os
bactrianos são auxiliares nossos; os sogdianos e dahenses combatem a
nosso lado. Eu vos confesso, macedonios, qua minha confiança não está
nessa turba de barbaras, e que tudo espero sómente de vosso valor,
coragem e disciplina, que sempre foram e serão penbor seguro do
successo de todos os meus emprehendimentos. Emquanto combater
comvasco, não me preoccuparei das forças de que di ponho e muito
menos das do inimigo. Bastar-me-ha que alegres e confiantes me
consagreis a vossa dedicação.
« Nós não vamos iniciar trabalhos novos: attingimos quasi o fim
de nossa longa jornada. Si a vossa cobardia, por si só, não me embaraçar nos meus planos, dentro em pouco chegaremos ao oceano e á
essas regiões onde nasce o sol, donde voltaremos para nosso paiz, ten o
os limites da terra por limites de nossos dominios.
«Não façaes, como os máos lavradores, que por negligencia perdem
a colheita que só lhes restava recolher e guardar. A recompen a agora
25
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será muito maior que o trabalho. Temos pela frente povos ricos, mas
cobardes e sem disciplina; e estou habituado a guiar-vos tanto para a
glO1'ia como para a acquisição de ricos despojos. Ooneluzieeis para vossoslares as riquezas que o ma.r arremessa ás praias. Sois homens de
coragem, que tudo ousaes e nada deixaes por fazei'. Eis porql1e, por
vós mesmos e por amor ele nOSS:1 gloeia, que já excede a espectlLtiva
humana, e ainda, pela aifeição reciproca que nos consagram ,no que
corremos parelha, sem que um possa exceder os outros, peço-vos,
repito, rogo, supplico-vos que na vespeea de sermos sonhol'es douniverso não abandoueis vosso pupillo, vosso companheiro de guerra,
e não vosso rei, como poderia dizer.
Até agora eu vos tenho dado ordens; hoje, porém, peço-vos uma..
graça, e considerae que quem vos pede assim é aqueUe mesmo que,
quando vos dava ordens, era o primeiro a expor-se aos perigos e a
abrigar-vos sob seu escudo, e a defender-vo' com a sua espada. Não
esmagueis em minhas mãos os louros que conquistastes e me o[erecestes, e que, ainda que o não queil'a a iuveja, igualar-me-hão a,.
Hercules e a Baccho. Attendei-me, soldados! Rompei o morno silencioem que vos obstiuaes! Onde aqúelle clamor, aquelles brados, indicioS
de osso enthusiasmo? Onde esses gritos, reveladores de vosso
contentamento?
«Oonfesso-vos, soldados, desconheço-vos, e vós, por vossa vez r
me desconheceis tambem! Debalde tenho-me esforçado por levantar
coragens abatidas e illuminar o espiri lo dos qne me votam a versão! ! ".
X,VII.- Silencio glacial acollJeu essas palavras do rei: ninguem
boquejava: o exeecito mostrava-se triste e cabisbaixo. Alexandre,
fazendo um ultimo esforço, exclamou ainda: «Não sei que ofi'ensa vos
tenha fei to, talvez por descuido meu, que não só não me re pondeis,
mas nem ainda vos diguaes de ollJar-me. Estou só no meio de um
deserto immenso, em que ninguem ouve a miuha voz. Dizei-me ao
menos que nada mais querei:; fazer. Julgaes acaso que vos peço outra
cousa que não seja a vo a gloria e a vossa propria grandeza? Onde
estão aquelles que outr'ora disputavam entre si a honra de conduzi!."
seu rei ferido sobre seus posso,ntes hombros? Sinto-me abandonado,
vencido, entregue aos meus inimigos! Recusae-me os vossos serviços~
Dispensl\l-os-hei. Passarei sem vós e cumprirei o meu destino. D ixaeme á mercê dos rios e dos animaes ferozes j atirae-me como pasto a
essas nações selvagens, cujos nomes vos enchem de terror, e talvez
eu aimla. encontre alguns que me sigam e não de ertem no fim da
jornada: os scythas, os bactrio,nos e esses outros que, de inimigos que
eram, tornei amigos, serão meus soldados e acompanhar-me-hão. Em-
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uma palavra, prefiro a morte a depender de vó;, ou a cingir envergonhado a corôa que tenho. Ide-vos: ide pura vos_o paiz gabar-vos da
terdes abandonado vosso general e vosso rei. Quanto a mim, não
pararei no meu caminbo, emquan to não alcançar a victoria, de que
desesperaes, ou ulDa morte honrosa, que ainda mais m~ eleve aos olhos
da posteridad2. })
O mesmo silencio reinou em todas as fileiras. Os soldados' esperavam que seus chefes mais graduado:> fossem orgãos de sous sentimautos
junto ao rei. Confusos e affiictos abaixavam as vistas, quando de
repente ouviu-se um murmurio, que dentro em pouco degenerou em
gemidos, e n'um choro tão pungente que a colera de Alexandra
transformou-se em compaixão.
Deante de tal espectaculo, e como todos continuas,em silenciosos,
Cena teve a coragem de approximar-se da tribuna real, mostrando
desejos de falIar. Quando os soldados ,Iil'um que elle tirava da cabeça
o capacete, o que era da pragmatica fallando-se ao rei, supplicaram·lhe
que advogasse a causa de todos.
Cena, de pé, descoberto e depois de ter obtido permissão, proferiu
as seguintes palavras:
XVIII.- « Permitti, senhor, que vos diga, em nome de meus
camaradas, que nunca nutrimos os pensamentos e intenções criminosas
que nos attt'ibuis, e praza aos céos que jamais os tenhamos. A nos a
dedicação por vossa pessoa é sempre a mesma. Estam03 pl'omptos a
seguir para onde nos ordenarde:::, a combater sem descanso e a
conquistar, qualquer que seja o sacrificio, para. o vosso nome uma falUa
immortaI. Si p3rsistis em vossos intento" acredita e, senhor, que até
mesmo no triste estado em que nos achamos, nus, sem urmas e sem
forças já, seguir-vos-hemos ou marcharemos na vanguarda logo que o
determineis. Si, porém, vossos soldados podem falIar-vos humildes a
respeitosos, permitli que vos supplique a graça de ouvil'des, com
paciencia, queixas que sahem do fundo da alma e que só os apertos em
que nos achamos fazem chegar aos labias.
« Senhor! A gl'andeza de vossos feitos não tem vencido sómenta
vossos inimigos, mas vossos proprios soldados! Temos feito o qU3
jamais fizeram os outros homens: atravessando mares, rios, vales,
montanhas e campinas, conhecemos melhor {IS regiões percorridas do
que os proprios habitantes dellas! Eis-nos agora nos confins do mundo,
a ainda vos preparaes para novas expedições, cogitando de descobri!'
uma outra. India, desconhecida dos prop'l'ios indianos! Pretendeis
arrancar dos antl'os e cavernas, que habitam, homens que vivem entra
serpentes e animaes ferozes, afim de que o estrondo de vossas victorias
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passe além dos limites que o sol iilumina! Pensamento sem contestação
digno de vós; mas nós não podemos voar tão alto. A' medida que
nosso valor toma, de dia em dia, novo incremento, quebranta-se a
nossa energia moral, e o nosso vigor physico se extingue.
( Contempla.e, oh rei e chefe! os nossos corpos exhaustos, cobertos
de cicatrizes e alguns ainda dos nossos ultimos ferimentos: vêde como
estão embotadas as nossas lanças e estragadas as nossas armas: trajamos li. persa, já não tendo meios de nos vestirmos, segundo o costume
de nosso paiz: em uma palavra, tornamos-nos estrangeiros! Qual de
nós dispõe ainda ele um cavallo ou tem uma couraça ~
« Iuqueri, senhor, quem possue ainda escravos e perguntae a todos
o que lhes resta dos despojos de tantas viclorias. Conquistamos tudo e
tudo nos falta! Nem se diga que foram as nossas devassidões, o nosso
luxo, a nossa prodigalidade que nos arrastaram á essa extremidade!
Foi a guerra, e só a guerra, que consumiu todos os fructos e instrumentos de guerra I
« Exporeis, senhor, o vosso bravo exercito, neste lamentave1
estado, ao furor dos animaes e :1 sanha dos inimigos, que não são tão
numerosos como eUes o apregoam, mas que todavia não são em numero
para serem despresados ~ Si estaes no proposi to firme de passar além
e penetrar nessa outra Indi'1, porque não tomar o caminho do sul, que
é mais curto e menos deserto 1 Submeltendo ao vosso imperio essa
região, não alcançaremos o óceano, lirni te tia terra 1 Porque procurar,
por tão largos rodeios, a gloria que tendes deante de vós 1 Por cá
iremos ter ao mar, e a não ser que pretendaes errar sobre a face do
mundo, eis-nos proximos ao fim a que vos conduz a fortuna.
«Senhor! N5.o é para captar as boas graças do exercito, que me
torno orgão de suas justas reclamações: de motu-proprio julguei de
meu tlever ser orgão dellas em vossa presença, convencido de que
assim procedo mais correctamente, do que alimentando em vossa
ausencia, repugnancias, que vos causariam desagrado e serviriam de
armas aos intrigantes. Tenho dito quanto me occorreu I!O momento.
Resolvereis o que em vossa sabetloria vos parecer melhor."
XIX.- Logo que Cena terminou esta oração, de todas as fileiras
partiram brados e vozes confusas entremeadas de lagrimas e soluços
implorando a generosidade de Alexantlre, a quem chamavam senhor,
rei e pae. Depois outL'os otficiaes de patente elevada, e aos quaes a
idade e os serviços davam certa autoridatle, fizeram-se como Ceno,
orgãos dos sentimentos da soldadesca. Alexandre ficou indeciso e hesitante: de um lado o seu orgulho de rei e de chefe o instigava a punir
um procedimento que se lhe atfigurava contrario á disciplina: do outro
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lado os seus instinctos generos03 então despertados, lhe aconselhavam
a não insistir no incidente. No meio desses sentimentos diversos o despeito dominou-o. Desceu da tribuna enfadado e recolheu-se á sua
tenda, prohibindo express1mente a entrada della a todos, exceptuados
unicamente os officiaes de sua casa. Durante dous dias conservou-se
encerrado, devorando a colera e o despeito de que estava possuido:
no terceiro dia reappareceu as tropas e ordenou que se erigissem doze
altares de enormes dimensões e grandes pedras quadradas, que ser·
vissem de monumentos, que attestassem no futuro a sua passagem por aquelIes pontos: ordenou igualmente que se alargasse
muito o espaço que occupava o acampamento do exercito; que os
leitos dos soldados tivessem tamanho muito maior do que de ordinario
tem e que as mangedouras dos cavalIos fossem muito mais altas.
Aquelle monomanÍ'tco de nomeada, augmentando assim as dimensões
materiaes de tudo, pensava de si para si que dest'arte passaria aos
olhos da posteridade por muito maior do que na realidade era e talvez
não se enganasse em suas conjecturas, pois que a maioria dos escl'iptores, que delle se tem occupado, pintam-n'o como o maior guerreiro e o talento politico mais transcendente que a humanidade tenha
produzido!

PARTE VI
I . - Retomando a estrada, que percorrera, veio dali acampar nas
margens do Acerinés, onde morreu Cena de molestia : a morte desse
chefe causou-lhe pezar; todavia, não deixou de zombar de sua
memoria. Aos que estavam com elle quando chegou-lhe a noticia, disse:
«Pobre Cena, que mal sabia que não estava em suas mãos voltar á
Macedonia! Si elIe previsse que tão proxima estava a sua hora flnal,
não se teria cansado em fazer o longo discurso, que conheceis.»
Os barcos, que elle mandara construir já estavam na agua.
Nesse interim chegam-lue novos reforços: Memnon remeLte-Ihe seis
mil cavalleiros: Harpalo sete mil infantes com cincoenta. mil armaduras, guarnecidas de prata e de ouro, as quaes foram destribuidas
pelos soldados, sendo inuti/isadas as velhas. Mil barcos estavam
promptos para penetrarem no oceano; mas renovando-se a rixa entre
Poro e o Taxi!, elIe demorou-se ainda para rõstabelecer a p..tz entre
ambos, obrigando-os a fazerem um tratado de alliança o1rensiva
e defensiva.
Esses dous reis, assim accomod.ados, depois de terem-lhe prestado
todos os serviços passiveis e precisos, na occasiãa, ficaram no posse
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pacífica de seus dominios. Foi nessa occasião, e ne3te lagar que eIle
determinou se edificaSsem duas cidades, uma com a denominação de
Nicéa, e a outra com o nome de Bucephalia, em honra do cavallo que
tanto apreciava, e não nas margens do Hydaspe, e depois da batalha
contra Poro, como affirma Plutarcho.
Depois de ter tudo disposto, desceu o Acesines emb:1Jfcll.do, até
sua confluencia com 9 Hydaspe, fazendo seguir por terra, os elephantes
e a bagagem. Os dous rios reunidos correm par(\ a provincia Sobiana,
habitada então por individuos, que S3 presumiam descendentes dos
soldados de Hercules. Comquanto vestidos de pelles, arma10s de pesadas
massas, e sem o menor vestígio da civilisação e costumes gregos,
todavia os traços physionomicos desse povo altestavam' ainda a sua
origem primi tiva. Continuando a navegação, Alexandre percorreu
cerca de duzentos e cincoenta estadios, e, depois de ter devastado o
l)aiz a que chegara. levou de assalto a cidade capital, cujos hnbitantes,
com qunreuta mil homens de inf<tntnria, pretenderitm embargar-lhe a
passagem, esperaudo-o na margem do rio. B.ltidos e rechassados até
dentro das mUl'alhas, todos qne podiam pegar em armas foram passados
a fio de espnda, e o resto vendido. Seguindo dalli para outra cidade,
foi vigorosamente repeUido, perdendo muitos dos seus: tão obstinado,
porém, se tornou no assedio, que os habitantes, atterrados e julgallllo
que nenhuma salvação lhes restava, puzeram fogo às casas preferindo
morrerem todos a renderem-se. Nessa confusão conseguiram os mace<.louios penetrar na cilade. Curioso e estranho espectaculo 1 Emquanto
os invasores procul'avam, por to los os modos, extinguir o incendio, os
sitiados, rlld.!lJ vez C0ffi mais fl11'or o atejavam por toda parte!
. Bella matríbus delestata ! Flagello horrivel da humanidade, que a
civilisação moderna ainda não conseguia extirpar, maldita guerra!
que chegi1 até a in verter a ordem e as leis da natureza!
I I . - Na. cidade ltavia uma, fortaleza, que escapou das chammas:
A)ex<\ndre poz-Ihe guarnição.
O Indo e o Hydaspe, ja reunidos ao Acesiues, correm~em sua base,
servindo-Ih como de fossos; o primeiro pelo lado do norte, e o outro
pelo sul. Mais adiante reunem-se todos impetuosamente ao llonto de
ver-se, em sua confluencia, tempestades tão horriveis, como as do
oceano. Nesse ponto accumulam-se as areias, e as aguas se espraiam;
mas, depois, precipitam-se em profunda e estreita garganta, e correm
,'iolentas, ruidosas e em torvelinho tal, que a pass9.gem dos barcos é
sempre perigosa. Ahi os navios d3 Alexandre, batidos pela. proa e
pelos flancos, clifficu!tosamente se salvaram, não escapando todavia os
dous maiores do naufragio, tal foi o terror da tripolação, deante do
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,perigo. Afór<1 esses, conseguiram os outros vencer os obstaculos, e
chegarem ao remanso. O proprio barco em que ia o rei, esteve quasi a
naufragar, pois que perdeu o leme, e não podia mais ser governado,
no meio do rodemoinho.
Alexandt'e ja se despia para atirar-se a agua, quando lhe ponderaram que, a nado, o perigo seria ainda maior do que no barco; apezar
do estado em que se achava, resignou-se. Todos os esforços, humanamente passiveis, foram emJ1I'egados, mas em balde, por que,
ao approximar-se da margem, o barco despedaçou-se em uma pedra.
Alexandt'e porém, foi salvo. Antes de tudo determinou se erigissem
.altares, e se .fizessem sacrificios aos deuses. Marchando depois pelo
espaço de trinta estadias, penetrou no paiz dos oscydracos e mallianos,
povos que vi viam, até então, em lucti1s continuas, mas que se alliaram
nessa occasião, por neces idade da propria defesa, formando um exercito
·de noventa mil infi1nte , dez mil cavallarianos e novecentos carros.
A' vista de tão consideraveis forças, compostas de gente que gosava
.a reputação de brava e aguerrida, os macedonios, desanimados,
começaram a murmurar. Os soldados diziam francamente «que o rei
não mudara de rumo, e nem desistira de atravessar o Ganges, e de ir
a:fi'rontar homens e elephantes, além desse rio, sinão para expol-os a
inimigos, ainda mais numerosos e ferozes: que era mentira dizer-se
que a guerra estava terminada: que elles, á cu ta. de seu sangue,
-eram arrastados para o oceano e para logn.res, onde não havia so),
nem estrella , inaccessiveis aos homens; que, em troca de armas novas,
davam-lhe novos inimigos, e por fim (exclamavam ainda): quando
conseguissemos derrotal-oil e vencei-os todos, que proveito tiraremos ~
Veremos apenas regiões calíginosas: sentimos-hemos cercados de
trevas, de uma noute eterna, e ele um mar cl1eio de temerosos monstros,
onde por assim dizer, a natureza agonisante exhala o ultimo
suspiro» .
III. - Ess:.\s murmurações chegaram com rapidez aos ouvidos de
Alexandre, que procedendo com modet'açã.o, que não lhe era habitual,
reuniu-os de novo e dirig iu-lhes o discut'sO seguinte: «Soldados! eu
não ignoro nem o que pensais, nem o que dizeis a meu respeito: a minha
unica preoccupação é o vosso bem·estar e a nossa gloria; mas, nem por
isto escapo as vossas inj ustiças.
« Illudem-vos os que vos dizem que os inimigos, que temos a combater, são aguerridos e bravos: eUes não passam de hordas de selvagens, mal armados e sem a menor disciplina. Nada mais vos impedirá,
.a vós outros, que já atravessastes a terra inteira, de chegardes ao fim
do mundo, e ao termo de nossos gloriosos trabalhos.
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« Para poupar-vos a passagem do Ganges, e não sujeitar-vos a
combates com os povos, que além delle habitam, mudei de caminho e
tomei outro mais curto, menos deserto e perigoso, mas pelo qual a nossa
gloria será igual. Estamos quasi ás margens do Occeano. Já não sentis
as lufadas do ar do mar ~ Não me priveis da nomeada, que aspiro e que
me tornará igual a Hercules e a Bacho. Pouco vos custará conquistar
para o vosso rei um renome immortal. Si, porém, soldados, minhas
palavras, para despertar em vosso coração novas ambições de gloria,
são inuteis, permitti-me, ao menos, que vos leve da Índia honrados,
não consentindo que saiaes como fugitivos. »
As multidões apaziguam-se com a mesma facilidade, com que se
irritam: tudo consiste em tocar-lhes o coração. Aquella gente, que,
pouco antes, ouvira fria e glacial, o discurso extenso, que lhe dirigira o
filho de Felippe, entregou-se ao mais vivo enthusiasmo, quando elle
terminou taes palavras. De todas as fileiras partiu então um brado
enorme, unisono de adhesão ao guerreiro vencedor, á cuja vontade se
entregavam para que os levasse para onde quizesse, certo de que ou
morreriam todos, ou igualariam a sua gloria, ii. dos deuses, que elle
pretendia imitar. O rei, satisfeitissimo com essas acclamações, mal'chou
immediatamente contra os mais aguerridos dos indianos, commandados
por Oxydraco, destemido e experimentado general. Estavam elles
acampados á base de uma montanha, onde accenderam numerosos fogos,
com o fim porventura de tornar saliente a sua força, e de atterrar
ou trosim os macedonios.
Ao romper do dia, vendo Alexandre os seus, alegres e dispostos,
deu-lhes ordem de armarem-se e de formarem em linha de batalha.
Os barbaras, porém, retiraram ganhando as montanhas visinhas. Sómente
a bagagem poude tomar-lhes o Macedonio na perseguição que lhes fez.
Sem demora, seguiu para a capital dos oxydracos, para onde a maioria
delles se havia retirado. Os indianos confiavam na fortaleza da cidade;
mas elle confiava ainda mais em suas armas e coragem.
Ao approximar-se da cidade, o adivinho Demophion veiu prevenil-o
que elle estava ameaçado de um grande perigo nessas paragens, e que,
pois, ou abandonasse a empreza, ou a adiasse. Alexandre, fitando nelle
a vista, respondeu-lhe: (I, Quando estas occupado nos misteres de tua
arte, e contemplando, attento, as entranhas das victimas, si alguem te
vem interromper, não o tens por impertinente e importuno ~» «Sem
duvida» retorquiu-lhe o adivinho. « Pois bem, tornou-lhe Alexandre:
Não pensas proventura que estando agora preoccupado com um assumpto
muito mais seria do que o exame das entranhas das victimas, nada ha
no mundo, mais impertinente do que um adivinho supersticioso a
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pretender amedrontar-me ~ Vae-te dahi e deixa-me socegado. » E immediatamente ordenou que chegassem as escadas ás muralhas, sendo o
primeiro, na ancia em que estava, a subir por eUas. O cimo da muralha
era estreitissimo. Dill'eriam as ameias das que viam-se geralmente nas
outras muralhas. O parapeito, em toda a extensão corrido, impedia a
passagem. de modo que, sendo-lhe impossivel conservar-se de pé, foi
preciso que ficasse a cavalIo na platibanda estreita. Do alto das torres,
e de longe, choviam as flechas, que elie aparava com o escudo. Os
proprios soldados não podiam galgar as muralhas; tantos eram os tiros
que lhes descarregavam os sitiauos. A imminencia do perigo que o rei
corria, venceu porém, todos os obstaculos: mas apropria ancia de
salval-o retardou-os, porque com a pressa com que tudo faziam, e no
empenho, cada qual, de não faltar ao seu dever, tamanho foi o numero
dos que se precipitaram para as escauas, que elIas, não podendo supportar-Ihes o peso, se partiram. Alexandre ficou só, e sem poder ser
soccorrido.
O joven guel'l'eiro tinha o braço esquerdo já tão cansado e amortecido de apÚ.rar as settas. que não podia mllis erguei-o. Os soldados considerando-o perdiuo, supplicavam-lhe, affiictos, qu escorregasse peln.
murallJa abaixo, porque eUes o receberiltm em seus bracos. De repente
viu-se o macedonio fazer um esforço supremo, e saltar para denÜ'o da
cidade! Um temeroso brado de angustia echoou do todas as partes. O rei
estava fatalmente perdido! Ou seria immediatamente morto, ou aprisionado. O" macedonios não mediram mai os ohstaculos e perigos: e para.
entrarem na cidade, fosse como fosse, atiravam-se ao prelio com ardor
sabreh umano.
IV.-Alexandre saltou, como gymnastico que era: cabinda sobre
os pés, ergueu-se rapido, desembainhou a espada, e conseguiu a1l'astar
os que tentavam approximar-se. este lance extremo, a fortuna ainda
o protegeu. Ao pé da muralha havia uma arvore de espessa ramagem
e grosso tronco, a que se encostou, afim de evitar o ataque pelas costas.
Muitas flechas se encravaram nos ramos e no tronco da arvore: as que
lhe atiravam de frente, elle as apn.rava com o escudo. O desespero
redobrava-lho as forças: estltva resolvido a morrer como her61:1. Entretanto a sua energia moral não poude manter-se por muito tempo, e eUe
cedeu ao esgotamento physico, cahindo sobre os joelhos. Os barbaras,
calculando que não havia risco em acercarem-se de sua pessoa, naquelle
estado, procuraram, em desordem exterminaI-o; mas, tão certeiros
foram os gOlpes de espada com que eUe os recebeu, que dous dos mais
ousados ficaram logo estendidos por terra. Depois disto, ninguem mais
atreveu-se a atacal-o de perto. As flec:has porém continuavam a chovep
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de todos os lados. Na posição em que se achava, sómen te com ditllculdade
conseguiu o rei deffender-se. Afinal um dos indianos desfechou-lhe uma
longa 13 pesada setta, que t"endendo-Ihe a couraça, penetrou-lhe o tllOl'aX,
no lado direito: a, perda de sangue foi tão abundante, que as armas
(lahiram-Ihe da~ mãos, e elte sentiu-se desfallecer. O indiano que o
ferira, correu immediata.mente sobre elte, com gesto triumphante, para
despojaI-o. A audacia do atacante fel-o porém resurgir. Apenas o
indiano paz-lhe as mãos, cerrando-o em um abraço, Alexandre saccou o
punhal, e varando-lhe o peito, estendeu-o morto, no chão. Os tres cadaveres, estirados ao lado do moço guerreiro, causaram tanto espanto
aos inimigos, que toda a aggressão cessou. O rei então, por um esforço
supremo, ergueu-se e desafiou-os. a que viessem combatel-o de perto;
mas as forças faltaram-lhe de todo, e elte cahiu, de novo, sobre os
.jnelhos.
Nesse lance apertado, appareceu Peucestas que havia forçado um
ponto da muralha, e coliOCOU-S3 a seu lado, convencido de que serviria
-antes para consolal-o no ultimo momento, do que para salvar-lhe a vida
Após Peucestas, appareceram tambem Timêo, Leonato, e instante.
depois Arj. ton.
Os indianos, s(l,bendo que o chefe macedonio estav(l, dentro da
cidade, correram de toda a parte, e apertaram vivamente os quatro
bomens, que o defendiam. TimêJ, ba.tend,:-se como um leão, cahiu
morto, traspassado de golpes. Peucestas, apez(I,r de ter já recebido tres
ferimentos, continu(l,va (I, proteger com o seu escudo, o corpo de Ale_xandre ; mas a final, exhausto de forças cedeu o lagar a Leonato, que
I'epeliinclo os barbaras, com maximo vigor, recebeu no pescoço um ferimento, que o prostrou semi-morto. Restava apenas Ariston, tambem
ferido.
Toda a esperança estav(l, pJrdida. A noticia da morte de Alexandl'e
espalhara-se com a rapidez do rilio entre os macedonios. Em outra
occasião semelhante desastre, levaria o desanimo a todas as fileiras:
naquelte momento porém, succedeu o contrario. O ardor dos soldados
chegou ao delírio. As muralhas cahil'am deunte de seus esforços, como
por encanto, e pelas brechas abertas penetrou a multidão enful'ecida.
Nenhum dos indianos ou fugisse, ou resistisse, foi poupado. Raivando
vInganças, e gottejando s!lngue, elies sacrificaram tudo e todos á colera
que os dominava. Espalhando, por onde iam, a devastação e a morte,
chegaram por fim ao ponto em que estava o rei, que transportaram
moribundo para a sua tenda.
O feito arrojado de Alexandre, galgando primeiro que todos o alto
da muralha póde ser considerado um feito de temeraria bravura; mas
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o segun,lo, saltando sozinho dentro da cidade, denota rematada loucura.
Um espil'ito lucido, que comprehendesse as responsabilidades que lhe
impunham o rosto de chefe do exercito, e ainda o de soberano ele tantos
povos, não o praticaria jàmais. Só um agitado seria capaz de tanto.
Felippe não commetteria uma iro prudencia desse quilate, e, muito menos,
homens da superioridade de Annibal e de Cesar.
V.- Posto o rei no seu leito, os cirurgiões serraram delicadamente
a haste da setta, sem tocarem no ferro. Em seguida, reconheceram que
o ferro era dentado, e que pois, só poderia ser extrahido, alttrgando-se
a ferida j elies, porém, receiavam uma grande hemorragbia, tanto mais
ele temer, quanto lhes parecia que orgãos essenciaes á vida haviam sido
ofl'endiuos.
Critobulo, o mais notavel dos medicos do exercito, não ousava
iniciar a operação, receioso de que a sua viua respondesse pelo ma u
exito tlell t. Alexandre vendo-o apprehensi vo e triste, comprehendeu
tudo e perguntou-lhe: « Porque me deixas assim soITrer 1 Si meu
ferimento é mortal, não receies ser accusado depois de minha morte.»
Critobulo, recobrantlo a coragem, e mostrando-se alegre, pediu-lhe
que se conservasse iromovel, enquanto elle operasse, pois que qualquel'
movimento poiia sel'-lhe prejudicial. «A recommendação é ociosa»
respondeu-Ibe o rei, e durante a dolorosa. operação nem um só musculo
de seu rosto se contrahiu.
Feita a incisão e extrahido o ferro, veiu a hemorragia previ h: com
mais essa perda de sangue Alexandre teve uma sYl1cope: alguns
julgaram-no morto e puzeram-se a choraI'. Estancado o sangue, elie
pouco a pouco, recobrou os sentidos, e reconheceu os que estavam em
torno ele sua pessoa. Duran te todo o dia e toda a nau te, a oldadesca
postava-se em roda da tenda real, anciosa por noticias do estado do
rei, e só retirava-se, quando lhes gal'antiam que elle ia melhor, e
estava repousando. Essas noticia eram levadas com alvoroço a todo
o acampamento.
No fim de sete dias de tratamento, comquanto ainda não rastabelecido, sabendo Alexandre que entre os indianos se espalhara a
noticie. de sua morte, mandou al'ranjar dous barcos, e sobre clios
plantou a sua. tend,~, á vi ta de todos, afim de que seus inimigos
perdessem as esperanç1s, que os embalava, e logo depois desceu o
rio muito na feeote do resto da esquadra, para que o ruido dos remos
nã.o o privasse do repouso, que lhe era prescripto. Quatro dias depois
do embarque, cheg-ou a regiões, abandonadas pelos IJabitantes, mas
abundantes de rebanhos, pastos e plantações, que lhe pareceram appropl'iadas p.ara a sua c.oovalescença, e para refazer o exercito e a esquadra•
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A pragmatica real estabelecia que, no caso de enfermidade do
rei, a guarda nocturna ele sua tenda fosse feita pelos grandes officiaes
da côrte. Uma noute, Alexandre viu-os entrar todos incOl'porados em
sua camara. O seu primeiro pensamento foi que elles lhe traziam
alguma má noticia, e sobresaltado perguntou-lhes que novidade
havia.
Ou porque realmente fossem dedicados ao rei, ou porque os lisongeiros tias cártes não perdem ensejo algum de insinuar-se no espirito
dos amos, Cratera, como orgão de todos, fez-lhe um longo discurso,
em que humildes e respeitosos supplicavam-lhe com a maior instancia
não continuasse a alirontar tantos perigos, e a expor a vida como até
então sempre havia praticado, ponderando que eUe era a personificação da causa publica, e quo a sua perda seria um desastre nacional.
Ptolomeu e os demais imitar<\m o orador e em lagrimas pediram
a mesma graça, em nome da patl'ia e da salvação publica.
VI.- Alevandre agradecendo peuhoraclissimo essa prova de
dedicação e de interesse abraçou-os todos com a.liabilirlade, mandou-os
sentar e dirigiu-lhes as seguintes palavraE:
« A todos vós, que vos achaes aqui, e que sois a flor dos meus concidadãos e amigos agradeço cordialmente a prova. de aifecto que acubaes
de dar-me, declarando-me que preferis a minha conservação a vossa:
mais ainda; agradeço-vos tambem os relevantissimos serviços, que
me tendes prestado, desde que iniciamos esta expedição. Declaro-vos
que a vida jamais me pareceu tão preciosa como neste momente. Desejo
viver muito para sabol'ear os fructos dulcissimos de vossa amisade e
dedicação. Permitti, porém, vos dizer que essa aspiração de morrer
por mim, que manifestaes, si a mereço, é pelo excesso de valor, que me
censuraes: consenti ainda accrescente - eu e vós temos modo
muito diverso de pensar: vós desejareis possuir-me por muito tempo
e sempre, si possivel fosse: e eu não meço a minha existencia pela
duração ordinaria do homem, mas pela eternidade.
« Só de mim dependia limitar minhas ambições á Macedonia, e
esperar na ociosidade e nos prazeres, con tente dos dominios que me
legou meu pai, [', mais adeantada velhice. 03 proprios peguiçosos nem
sempre clispoem do destino: fl'equentes vezes a morte os interrompe
no meio dos gozos, que elles reputam o supremo bem. Eu, porém,
que não conto os meus annos, mas as minhas victorias, si avaliar bem
os favores, que a fortuna me tem dispensado, já vivi demasiado.
Comecei a reinar na Macedononia, e tornei-me senhor da Tracia e da
Syria, dominei a Grecia, commandei os tribaldos e medos, e tenho
a meus pés, a Asia, desde o Hellosponto, até o Mar Vermelho. Pouco
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falta para que eu chegue ao fim deste mundo, e entre em outro, e
consiga fazer, dos dous um só imperio. Em menos de uma hora, passei
da EUI'opa á Asia; será possivel que triumphante de quasi todo o
universo, no mesmo anno do meu reinado e no vig-eEsimo oitavo de
minha idade, eu interrompa a minha carreira gloriosa e estaque
no meio do caminho ~ Não, não trahirei a gloria, que me espera.
Onde qual' que eu combata, julgarei a terra um grande theatro, em
que represento meu papel. Tornarei illustres os logares mais df;lsconhecidos, e darei ao mundo regiões que a outros pareciam occultas
pela propria natureza. Si fôr mi ter morrer na emprdza, morrerei
aureolado pela gloria. Bem sabeis que soa de uma raça qlle prefere
uma illustre nomeada á propria vida.
« Lembrai-vos que chegamos á essas regiões que se tornaram
celebres pelos feitos de uma fraca mulher. Quantas cidades não edificou
Semiramis ~ Quantos povos não subjugou ~ Que obras monumentaes e
prodigiosas não concluiu? Parar quando nem si quer igualamos ainda
a gloria dessa mulher? Jamais. Permittam os deuses, que muito
maiores glorias nos estejam reservadas! O que nos resta a fa7.er vale
muito mais do que tudo quanto temos f; ito até agora, e para chegarmos
a.o fim da jornada é mister que nenhum de nós julgue cousa
algwna de pouco valor. Eu só preciso que me garantaes contra as
conspirações domesticas urdidas nas trevas. Os azares da. guerra!
mas esses eu não os temo. Felippe sempre encontrou mais segurança
nos campos de bat!llha, do que nos theatros e espcctaculos publicos:
sempre conseguiu e3capar ao ferro dos inimigos, mas não poude
evitar o punhal dos seus. O mesmo succede á quasi totalidade dos
monarchas. Abri a historia, e ella vos dirá quantos pereceram aos
golpes dos inimigos internos e quantos cahil'am na arena dos
combates.
« Finalmente, aproveito o ensejo de abrir-vos, sem rodeios, o meu
coração, e de communicar-vos o grandioso projecto, que concebi, e
que será o remate de minha gloria, e o frllcto real de nossos esforços i
projecto, que realisarei si viver, e que, si morrer, vós outros vos encarregareis de realisar, o que muito vos recommendo. Terminada a minha
expedição, não a reputarei completa, emquanto minha mãe Olympia:; não for elevada á categoria. de deusa •.. Tenho vos dito o que era
meu dever dizer-vos: agora podeis retirar-vos».
VII.- Eis abi a pujantissima cerebração politica, que tem
causado admiração e entbsiasmo a tantos escriptores antigos e modernos. < Alexandre era impellido, dizem alguns, por uma grande e
humanitaria idéa. ElIe cogitava de unificar a humanidade pela civi-
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lisaçi10 grega ». O filho de Jupiter em momentos como aquelle, declarava no seio de seus mais intimos amigos, e mais dedicados servidores,
que o melhor fructo que po lia colher de seus trabalhos seria divinisar
Olympias! A unificação da humanidade, e a civilisação da A ia a
grega nunca lhe occuparam o pensamento. O agitado, por mais que o
não queiram, sente-se feequentemente.
Duran te ~~ sua demora neste pon to chegar;.\In~lhe noticias desagradaveis da Bactriana. As guarnições em consequencia de rixas
frequentes entresi, haviam-se revoltado tendo á sua frente Athenodoro;
mas, pela morte deste, e de outros chefes, tinham voltado li trl\nquillidade e à paz. As ·noticias as eguravam que os proprios r@voltados
jamais d~scon!.Jeceram a autoridade do rei.
Os oxydmcos e madianos, por esta occasião, mandaram a Alexandl'e uma embaixada de cem homens, elegantes, trajados de linho e
purpura, bordada a ouro. Cada um delles tinha o seu carro à moda.
do paiz. Os embaixadores vinham significar-lhe que ambos os povos
reconheciam a sua soberania. não pelo medo, porque ainda tinham
todas as suas forças intactas, mas por inspiração divina. O rei
acolheu-os com gentileza, e, depois de ouvido o seu conselho pl·ivado,
acceitou as suas homenagens imp nua-lhes todavia, o mesmo tributo
que aos aracosianos impoz3ra, exigindo ainda dous mil e quinhentos
cavallos que elIes em breve prazo mandaram entregar-lhe. Depois
deu-lhes um apipara banquete, em que tomarm parte os regulos, que
os acompanharam. Nessa festa empregou toda a pompa persa, e luxo
macedonfco. Cem leitos dourados proximos uns aos outros, foram
preparados em grande pavilhão, armado da ricas tapeçaria,;.
A esse festim compareceu o atheuiense Dioxippo, athIeta corpulento e famoso, que Alexaudl'e tinha comsigo. Não faltava na. côrte
quem lhe votasse adio e inveja por causa d,\ aifeição que lhe di pensava
o rei. Muitos ceUSUl'avam Alexandre por conservar a seu lado esse
homem herculeo que nada fazia e que gastava o seu tempo em comer,
beber e untar-se de oleo, quando os outros combati.am e arri 'cavam a
vida. O macedollio Horratas jã. ba tante embriagado, fez-lhe na. mesa
face a face, iguaes exprobações, e acabou desafiando-o, pedimlo depois
ao rei, não só a graça de consentir no combate, como tambem a ser o
juiz do valor de ambos. Dioxippo riu-se da bravata do macedonio, e
acceitou o desafio, si o rei permiti se. Alexandre espel'ava que, dissipados os vapores do vinl1o, desistissem elIes do duello; mas, no dia
seguinte, como insistissem de novo, consentiu no combate, a que assistiu.
A esse espectaculo de sangué concorreu enorme multidão de soldados, principalmente gregos, que declararam-se por Dioxippo. O ma-
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cedonio apresentou-se armado dos pés á c"beçn, coberta pelo capacete,
na mão esquerda o escudo da cobre, a l(lllça curta, denonlinada sarissa,
na direita, o dardo: a espada ao lado. Dioxippo, porém, compareceu
reluzindo de aleo, com uma corõa na cabeça, uma manta escarlate enre
lada no braço esquerdo e um enorme cacete cheio de nós na mão direita.
A assemblea impressionou-se com semelhante espectaculo, e todos
bradaram que a partida não em. igual, que era mais que temeridade,
era loucura pretender um homem com um cacete bater-se com outroarmado de ponto em branco. Horratas, convencido de que mataria sem
ditIlculdade o seu adversaria, disparou contl'a eIle a setta, que Dioxippo
evitou com um rapido movimento do corpo, e saltando com incrivel
rapidez, sem dar-lhe tempo de servir'se da sarissa, lançou-o por terrUt
com uma cacetada. O macedonio conseguin levantar-se, e, procurava
tirar a espada, quando DlOxippo deu-lhe um ponta-pé que o atirou ele
novo ao chão, e arrancando-lhe a espada poz-lhe o pé na garganta: ia
talvez esmagar-lhe o craneo, quando o rei bradou-lhe que parasse
VIII.- Os barbaros assi tiram a esse dueHo, cujo resultado não
agradou ao soberano, por lhe parecer que eIles desdenhariam do valor
dos macedonios, apregoado por toda parte. DesEle então pa sou a tratar
Dioxippo com certa indiiferença, animando assim os intl'igantes. Tendo
desapparecido. dias depuis, uma taça de ouro do serviço-real. os mesmos
que a haviam occultado, vieram dar parte a Alexandre do suppost()
furto. Insinuações odiosas foram feitas a Dioxippo, n'um fe tim: os
olhares que lhe dirigiam e as palavras que trocavam em voz baixa,
pareciam de ignal-o como o auctor da subtracção. O homem de bem
calumniado córa com mais facilidade do que o calumniador. O athleta
não poude supportar a airronta: ergu:3u-se d,. mesa e escreveu
uma Cc1.rta ao rei, depois do que varou-se com a espada. O macedonio
lamen tou a sua morte, e a alegria que notou nos inimigos do morto,.
acabou de convenceI-o de que elle morJ'era innocente.
Pouco depois tornaram os cem embaixadores, trazendo-lhe valiosos
presentes em h'esentos carr03, atrelados de quatro cavallos cada um.
carregados de grande quantidade ele vestes de linho, escudos indianos
cem talentos ele prata, tigres e leões enormel:', domesticados. p311es delagartos, serpentes e outros animaes, conchas e cascos de tartaruga
Nem todos os indianos, porem, tinha querido submeUel'-se ao domini()
do conquistador: um corpo dos mais destemidos sempre de arma ao
bombro, não cessou de incommodar o exercito macedonio. Alexandreenviou-lhes um emissario, oiferecendo-lbes uma capitulação honrosa atada a sorte de garantias. Os indianos acceitaram as pl'opostas reaes e
depuzeram as armas j mas o rei, quando Os viu desarmados, ordenou;
r
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cahis!lem sohre elIes, e todos foram passados a fio de espada. O proprio
Plutarcbo, que antes escreveu a apologia, do que a vida de Alexandre,
diz; « Esta perfidia é um grande borrão na vida militar de Alexandre,
que, até então, havia feito a guerea, como um grande rei e segundo
as leis que ella presceeve ».
IX.- Logo depois, Ceatero recebeu ordem de marchar por terra
com o exercito, costeando o rio que Alexandre desceu embarcado,
teansponclo as fronteiras dos madianos e chegando ás dos sallracos,
povos que viviam sob o regimen republicano. Os sabracos tinham
levantado um exercito de sessenta mil infantes, seis mil cavaUeiros
com quinhentos carros. A' feente destas forças estavam tres chefes.
Nesse paiz eram innumeras as vi lias e aldeias, sobretudo nas margens
do rio. Os habitantes destas povoações, vendo o rio coalhado de velas
e homens cobertos de armadnras brilhan tes, espectaculo que jámais
haviam contemplado, aceeditaram, conforme ouviam dizee, que era o
exeroito dos deuses, que chegava, ou o proprio Baccho, tão celebrado
em toda a Inclia. O ranger dos remos, os gritos dos soldados e as vozes
confu as dos marinheiros, dUl'ante as manobras, causaram-lhes tanto
espanto que eUes tlispararam para o ponto onde estava o exercito,
bradando a todos que seria loucu!'a pretender combater contra os
deuses, que era impossivel contar-se a multidão dos barcos em que
vinham os invenciveis. Percebendo os chefes do exercito sabraco que
este cedia ao terror, mandaram uma embaixada a Alexandre, submettendo-se ao seu poder.
O macedonio acolheu favoeavelmente esta embaixada, firmou um
accordo com elIa, e, quatro dias depois, marchou contra outras povoações,
que n1i.o lhe oITereceram a minima resistencia. Nessas paragens, ordenou se edificasse uma cidade,' que denominou tambem Alexandria.
Depois entrou no paiz dos musicanos, onde recebeu graves queixas
contl'a Theriolte, que eUe nomeara governador. Examinando com
attenção esses queixumes, verificou que o governador havia realmente
commettido muitas violencias e concussões. O castigo não ficou d morado; Theriolte foi decapitado. Queixas iguaes recebeu-as contra
Oxatrés, governador da Bactriana; este funccionario, porém, não
sóment~ foi absolvido, como ainda recompensado, pois que as fronteiras
do seu governo tiveram augmento. Os musicanos submetteram-se, sem
cO!IJbate. Alexandre deixou uma guarnição na capital e foi ter ao paiz
dos prestes, cujo rei, Oxycon, encerrou-se na mais defensavel de suas
praças com grande numero de homens armados. Esta praça foi sitiada
e levada de assalto, no terceiro dia. Oxycon retirou-se para uma for·taleza que havia na cida~, e dalli enviou emissarios ao vencedor.
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Antes, porém, que os embaixadores chegassem ao seu destino, oS macedonios levaram de assalto a fortaleza e mataram o rei, que apresentouse na brecha, combatendo á frente dos seus. Arrasada. a fortaleza e
vendidos os prisioneiros, penetrou nos estados do rei Sabo. A maioria
das cidades rendeu-se e a mais forte dellas, que tentou resistir, foi
tomada a força, por meio de caminhos subterraneos.
Os barbaras, ignorantes da arte militar, tomaram por um prodigio
o facto de verem surgir no meio da cidade os inimigo;>, sem saberem
por que meios tUiham entrado, e, tomados de espanto, nem siquer se
defenderam. Oitenta, mil deUes foram passados a tlo de espada. e os
outros vendidos em leilão. Os musicanos se haviam revoltado, logo que
Alexandre se ausentou, pondo-se o proprio rei á frente da revolta.
Pilhão, que foi destacado para batel-os, conseguiu domai-os facilmente.
O rei foi levado preso a Alexandre, que o mandou crucificar. Dam,
procurando tornar ao rio no ponto em que o aguardava a esquadra,
chegou a uma das cidades do reino de Sabo, cujo rei ha muito se havia
rendido. Os habitantes, porém, dessa cidade fecharam as portas ao
vencedor e ao seu exercito. A cidade era pequellil e fraca.. Alexandre
limitou-se a mandar quinhentos agrianos se approximarem diLS muralhas, fingindo querer investil-as, pois que, ellgodados deste modo, os
habitantes tratariam de perseguil-os, logo que eUes simulassem fugir
deante deUes. Os agrianos, depois de ligeira esclramuca, voltaram
costas. Os barbaras, sem a menor ordem, começaram a perseguição e
cahiram na emboscada que lhes fôra armatla. Todavia, bateram-se
denodadamente e pvrderam tres mil homens, além de quinhentos prisioneiros. O.resto foi rechassado até dentro das muralhas. Este combate,
que aliás custou pouco aos macedonios, teve consequencias que nioguem
previa. Os feridos do lado de Alexandre não escapavam, por mais leves
que fossem os ferimentos, e qualquer que fosse:t sollicitude dos medicas e o tratamento empregado. E' que os indianos haviam envenenado
as flechas, contando que o macedonio temerario como era se envoJvesse
na lucta, como com eifeito aconteceu, mas sempre tão feliz, que não
recebeu nessa occasião ferimento algum.
X.-Nesse combate recebeu Ptolomeu um ligueiro ferimento na
espadua esquerda. Ptolomeu era tido por irmão de Alexandre, em
virtude de ser tllho de uma das amantes de Felippe. Alexandre o
destinguia muito e tratava-o até de parente. Preoccupadissimo com o
ferimento do amigo, andava receioso de que a morte sobreviesse como
consequencia do envenenamento da seIta. Além do mais Ptolomeu era
um dos seus melhores otr:iciaes, tão util na guerra como na paz, e
amado geralmente de todos, tanto pela sua liberalidade, como pela sua
28
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afi'abilidade e lhaneza. Como o mi, o exercito inteiro se interessava
pelo restabelecimento desse chefe. Tão preoccupado andava Alexandre
IJelo estado do enfermo, que acabou mandando transportar o seu leito
para a camara do amigo, a cujo lado dormia.
Passamos a referir um facto que para muitos parecerá inverosimil
mas que para nós é natUl'al. Alexandre adormeceu profundamente: ao
acordar, chamou os medicas que curavam do enfermo e referiu-lhes
que sonhara ter visto um dragão, o qual trazia na bocca uma planta,
que era o antidoto para aquelles ferimentos, fazendo a descripção dessa
planta e affiL'mando que ella existia no lagar onde se achavam.
Os medic03 lhe perguntaram si ser-lhe-l1ia passiveI distinguir essa
herva no meio das outras que porventura lhe fossem apresentadas.
O rei respondeu-lhes pela affirmativa. Tratou -se logo de colher todos
.(Js arbustos que em torno do acampamento foram encontrados: os
medicos presidiram a este trabalho. De cada um delles veiu um
~xemplar ao rei que, os tendo examinado com atteução, encontrou
finalmente um com os signaes que em sonho tinha visto. A planta
foi applicada não sómente ao ferimento de Ptolomeu como ao de
todos que ainda vi.viam: todos se restabeleceram em breve prazo.
Os indianos convenceram-se então de que toda a resistencia era inutil,
e submetteram-se.
Dalli penetrou no reino de Pathalia, cujo rei, Maris, havia abandonado a capital, refugiando-se nas montanhas. Alexandre entrou na
cidade, depois de haver devastado as planicies, em que arrecadou
muitos rebanhos e grande quantidade de cereaes. Tomando então
guias praticos do rio, desceu até uma ilha que havia no meio do canal,
onde viu-se obrigado a demorar mais do que pretendia, por se terem
evadido os primeiros guias e carecer de novos, que não conseguiu.
Ancioso por chegar ao Oceano, desceu sem praticas por esse rio, inteiramente desconhecido, expondo a sua gente a todos os azares de uma
navegação difficil e arriscada. Tinham ja percorrido quatrocentos
estadias, quando os pilotos lhe disseram que presumiam estar proximos
ao mar. Alexandre ficou satisfeitissimo com tal noticia, e foi o primeiro
a declarar aos soldados que «elles est~vam proximos do termo de seus
trabalhos; que afinal eram senhoL'es do uni verso, sem terem mais
necessidade de derramarem o seu sangue.» Em ~eguida desembarcou
alguns dos seus, afim de procurarem entre os habitantes do paiz
informações verdadeiras e proveitosas. Algumas choupanas foram
descobertas: interrogados os seus moradores na lingua que fallavam,
responrleram que «depois de tres dias de navegação, encontrava-se
uma; agua amarga, que corrompia a agua doce. »
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XI."- No terceiro dia os marinheiros perceberam que as aguas do
mar começavam a misturar-se com as do rio. A descida tornava-se
mais difficil, porque a maré enchia. Entretanto, elles não tinham a
menor idêa do fluxo e refluxo do mar; a ignorancia os expoz assim aos
maiores perigos. A enchente e a vasante da maré causou-lhes terror:
·é que elles criam ver no phenomeno a manifestação da colera divina.
O rei, mais intelligente do que os outros, comprehendendo que se
tratava de um phenomeno natural, que elle mesmo desconhecia,
ordenou a alguns cavalleiros que descessem rio abaixo e lhe viessem
annunciar quando as aguas começassem a crescer, e, no intuit~ de tudo
prevenir e prover, deu todas as ordens para que os barcos pudessem
singrar, logo que repontasse a enchente. Com eft'eito, navegando ainda
cerca de quatrocentús estadias, elle alcançou o Oceano, objecto de suas
mais ardentes aspirações. Depois de haver feito sacrificios ao mar e
aos deuses dessas paragens, tratou de reunir-se á esquadra, que tinha
ficado atraz, e, subindo de novo pela embocadura do rio, ancorou no
dia seguinte junto a uma lagôa salgada, em cujas aguas banharam-se
alguns, sem conhecer-lhes as qualidades. Esses foram logo atacados de
uma molestia de pelle, que se transmittiu com facilidade aos companheiros. Esse mal, porém, debellaram-n'o promptamente os medicos
com fricções oleosas.
Sendo informado que os caminhos que tinha de percorrer com o
exercito eram desprovidos d'agua, Alexandre destacou na frente
Leonato para cavar poços por toda a extensão delles e em uistancias
razoaveis, e esperou que entrasse a primavera para começar a sua
marcha, aproveitando o tempo em edificar cidades, cavar portos e
preparar arsenaes para a esquadra. Nearcho e On@sicrito, que eram
entendidos nas cousas marítimas, receberam ordem de penetrar no
Oceano, tanto quanto lhes fosse possi vel, procurando reconhecer os
pontos por que passaôsem, sendo outrosim autorisados a voltarem ou
pelo mesmo rio ou pelo Euphrates, como melhor lhes parecesse.
Passado o periodo dos frios, Alexandre queimou os navios inutilisados
e, seguindo por terra com o exercito, depois de nove dias, chegou ao
paiz dos abaritas e, em outros tantos, ao do gedrosios, que se submetteram. Desse pelVO apenas exigiu viveres. Em cinco dias alcançou as
margens do rio Arabo e, atravessando terras desertas e sem agua,
passou ás regiões occupadas pelos horitas j ahi entregou a Hephestião
a maior parte das forças, dividindo o resto, armado á ligeira, com
Ptolomeu. Tres corpos de exercito se formaram assim: o primeiro, ás
ordens de Ptolomeu, pilhava as regiões marilimr.s; o rei, com o
segundo, assolava a campanha de um lado, e Leonato, com o terceiro,
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do outro: os despojos Uirrecadados foram em grande quantidade. "Nessas
pa'l'agens fez o conquist::úlor ainda edificar uma cidade, que foi povoada
pelos aracosianos. Depois, dirigiu-se para outros povos inilianos, que
,occupam as costas do mar, por uma vasta e pouco habitatla extensão;
povos selvagens que a propria solidão em que viviam mais embrutecia.
:Tinham es:ses povos por costume não cortar, jamais, nem as unhas, nem
os cabelias ; vestiam-se de pelles e alimentavam-se fie peixes seccos ao
sol e das baleias que as vezes o mar arrojava ás praias; suas cabanas
eram construidas de couchas e excrementos maritimos.
XII.-Nessas regiões começou para o exercito macedonio um
periodo de crueis provações. Pouco a pouco foram consumidos todo::; os
recursos de que eUe's dispunham: a fome os apertou, a ponto de só
terem por alimento palmitos e raizes das palmei.ras, uuica arvore que
se encontrava; em pouco tempo isso mesmo faltou. Comeram os
animaes de carga e logo após os cavaUos de guerra e de montaria, e,
quando já não ti.nham meios de transporte para a bagagem, foram
obrigados a lançar fogo nos ricos despoj os que traziam. Com a fome
veiu a peste. As estradas e os campos ficaram juncados de mortos e
moribundos.
Essa miseria sem nome affiigiu profundamente o espirita de Alexandre, que despachou ti. toda pressa positivos a Phradates, satrapa dos
parthenianos, exigindo a remess~ prompta e immelliata de soccorros.
Aos governadores das demais provincias foram expedidas ordens identicas, que todos cumpriram providenciando com diligencia. O exercito,
garantido contra a fome, chegou afinal ás fronteiras da Gedrozia,
paragens ferteis e abnndantes, em que permaneceu algum tempo para
recuperar as forças. Ahi recebeu Alexandre emissarios de Leonato e de
Cratera: o primeiro communicava-lhe que havia batido um corpo de
horitas, ae oito mil infantes e quinhentos cavalleiros; o segunllo que
tinha surprehentlido nma revolta, tramada por dous senhores persas,
Ozinés e Zariaspo, que ficavam presos á orilem do rei.
XIII.- 1emnão, governador dessa provincia, havia morrido.
Alexandre deu-lho por substituto Sybirtio, seguindo depois para
Carmania, provincia governada por Aspaste, suspeito alias de ter
querido revoltar-s9, quando elle se achava na India; mas, como o
satrapa 'Viesse encontraI-o com todos os signa13s de submissão e respeito,
consel'VOU-O no seu posto. N133tes entrementes chegaram os soccorros
pedidos aos demais governadores"constantes, além da outras cousas,
de grande qU:1ntiUatle d13 anim(l,es ·de carga e cavallos de montaria, -e
de armaduras novas e ric1s. Alexandre remontou e equipou de novo
toao o exercito, o' que muito alegrou' os soldados e a eIle proprio, pois
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que se achavam todos ás portas. da Persia, pacificada então e abundante·
de tudo.
Uma das manias de Alexandre era imitar tudo quanto a tradição
dizia ter feito Baccho. ElIe ouvia faliar no triumpho celebrado por
esse deus e, querendo ser tido por divindade, imaginou uma marcha
tniumphal segundo sua fantasia. Mirando esse fim, expediu ordens para
que todas as estradas por onde tinha d passar fossem ornadas de al'cos,
festões e flores. Nas povoações, á porta das casas, deviam estar tonéis
de vinho com torneiras pelas quaes cada um pudesse beber á vontade.
Uma multidão de carros foram preparados, capazes de conter muita
gente, todos em fórma de tendas, cobertos uns de panno branco, outros
de ricas tapeçarias. Os seus familiares iam na fl'ente, trazendo chapéos
ornados de grinaldas e flores: de um lado ouvia-se o som dos clarins e
dos tambores e de outro dos instrumeutos de musica. O exercito seguia
logo após, comendo e bebendo, n'uma desordem incrivel, e encarapitados
os sol'dados em carros, todavia menos luxuosos. O rei, cercado de seus
c@ll!lpanheiros de depravação, occupava um carro enorme, magnificamente decorado, carregado de vasos massiços de ouro e prata, cheios
de vinho, e tão pesados que o carro gemia em seus eixos. Durante sete
dias, Alexandre e seu exercito, vencedores de tantos povos, deram em
sua marcha todos os escandMos imaginaveis e praticaram toda a sorte
de excessos.
Aos vencidos faltou apenas a coragem de atacar esse exercito,
durante tantos dias immerso na mais completa embriaguez. Dous ou
tres mil homens destemidos teriam inutilisado toda a obra de Alexandre
em um só momento, si ousassem então accommettel-os. Fechavam o
prestito um ca,rrasco e uma victima. Contraste estranho e penoso!
A victima era o satrapa Aspaste, que, depois desta nunca visbn, orgia,
foi suppliciado.
XIV.- Nenhum chefe militar, sciente e consciente do seu
dever, sob o peso de graves responsabilidades, de que devia contas
aos contemporaneos e aos vindouros, jamáis faria o que fez Alexandre
expondo as forças de seu commando á investida e vingança de inimigos
que comquanto, vencidos, podiam aproveitar-se do estado crapuloso,
em que, por sete longos dias, Tiveram elIe, seus officiaes e soldados.
Pouco depois e quasi ao mesmo tempo, chegara,m com cinco mil
infantes e mil cavalleiros, Cleandro e Sittasés, acompanhados de
Agathão e Heração, os quaes tinham sido seus agentes por occasião do
assassinato de Parmenião. Apoz elles, chegaram tambem emissarios
dos povos, que elIes governavam. encarregados ue accusal-os perante o
rei pelos multipIos crimes que haviam commettido. T'oda a sorte de
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violencias e concussões tinham eUes praticado, desde a pilhágem dos
templos e sepulchros, até os mais revoltautes attentados ao pudor das
familias as mais iIlustres e respeitaveis. Mais do que os outros,
salientava-se Cleandro, que além de violar uma donzeUa nobre,
tinha-a depois, reduzido á amasia de um dos seus escravos. Os accusadores receiavam que os serviços prestados no passado, por taes homens,
ao rei da macedonia, valessem de attenuantes aos seus crimes, e de
pretexto para a absolvição de todos j mas, ainda uma vez, veriô.cou-se
que a obra da iniquidade não prevalece, e que o poder, mal adquirido,
não dura. Alexandre, depois de minucioso exame, reconhecendo a
culpabilidade dos accusados, mandou-os prender e carregar de ferros,
e determinou que fossem suppliciados com os seiscentos soldados, que
serviram de instrumento de seus crimes. Por essa occasião foram
tambem executados os persas, chefes da revolta, abafaua por Cratera.
Tempos depois, chegaram Nearco e Onesécrito, encarregados das.
explorações maritimas, os quaes deram contas ao rei do que viram e·
ouviram. Havia na embocadura do rio, asseguravam elIes, pma ilha,
abundante de ouro, mas que não tiuha cavallos: cada um destesanimaes, quando importados, custava um talento j no mar haviam
encontrado muitas baleias ele enorme tamanho. Os habitantes das costas
informaram entre outras cousas, que o mar vermelho não devia este
nome a côr de suas aguas, mas ao rei Erythras: que proxima ao
continente via-se outra ilha, plantada taua de palmeira, tendo no
centro uma columna altissima, gravada de caracteres do paiz, a qual
era o sepulchro daqueUe rei, e terminaram dizendo constar-lhe que
nem um só dos barcos, que ousaram aportar aqueUa ilha, tinha
conseguido voltar, e ainda outras cousas, que não nos parece merecera pena de serem mencionadas, por frivolas ou fabulosas. Alexanelre r
ardendo em desejos de saber mais, ordenou-lhes de voltar, costeando·
a terra até a embocadura do Euphrates, de oude subiriam o rio, e
viriam ter á Babylonia.
Novos projectos concebeu a ardente imaginação do fllllo de Felippe.
O dominio da Asia já não lhe bastava: só falava de passar da Syria ã.
Africa, para abater o orgulho de Carthago, já poderosa, ã. qual ha
muito votava aversão. Depois, disse elIe, atravessarei as regiõesdesertas da Numidia, tomarei o caminho de Gaeles, onde, me consta.,
estão fincadas as columnas ele Hercules: irei á lberia: transporei os.
Alpes, assolarei as costas ela ltu.lia, e, de um saJto chegarei ao Epiro,
onde descançarei, depois de tão gloriosos feitos.»
XV.- Cumpriam-se em Alexandre, as leis do atavismo. Essa
mania de se turnar senhor do Universo já se havia revelado em alguns.
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. de seus a~tepassados, e reproduzio-se ainda em Pyrl'ho, quarenta
annos mais tarde. Os homens de lettras conhecem todos os episodios
passados entre este aventuroso rei e Ciuéas, seu medico, amigo,
ministro, e t(üvez o melhor de seus agentes politicas. Este memoravel
episoàio Boileau refere-se em versos, que não ousamos traduzir, e que
reproduzimos aqui :
« - Pou"quoi ces elephants, ces armes, ce bagage
E ces vaisseaux tout prets à quitte," le "ivage ?
( Disait au roi Pyrrhus UI'! sage confident,
Conseiller t,'es sense d'un roi tres imprudent.)
- Je vais, lui dit ce pril1ce, á Rome, ou on m'appelle.
- Quoi fa-i,"e ? - L'assieger- L'entrepl'ise est fort beUe,
Et digne seulement d' Alexand,"e, ou de vous :
]!fais, Rome prise, Seigneu,", ou courons-nous ?
- Du "este des Latins lct conquete est facile
Sans doute ou les pettt vaincre : est-ce tout? La Si~ile
De lã nous tend les bras, et bientot, sans elfort
Syracuse reçoit nos vaisseaux dans son port.
- Bornez-vous lã vos lJas?
- Des que nous l'aurons p'"ise,
lt ne {aut que un bon vent, et Carthage est conquise:
Les chcmins sont ouvel'ts: qui peut nous arr8ter ?
- Je vous entends, Seigne1tr; nous alIons tout dompter.
Nous atlons t?"avesser les sables de Lybie,
Asservir en passant l} Egypte,
L'A"abie,
Coui'ir de là au Gange e'1 de nouve3UX pays,
Faire tremblel" le Scythe attx bords du Tonais,
Etrange," sous nos lois tout ce vaste hemisphere,
- Mais, ele retour enfin, que prete,tde; 1:0US {aire?
- Alol's, cher Cineas, victorieux, contents,
Nous pouvons "ire à l'aise, e prendl'e du bon tempo
- Eh! Seigmter, cUs ce jour, sans sortir de l'Epire
Du matin au soi," qui nous defend de rire? "

A Alexandre, melhor que a Pyrrho cabem taes versos, O macedonio não cogitava de fundar cousa alguma, que permanecesse. Seu
pensamento era encher o mundo de admiração por seu nome,
Napoleão, em seu memorial de Santa Helena, aprecia maIo joven
guerreiro, quando aJIi.rma que« tudo nelie era calculado calma e
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profundamente, executado com audacia e dirigido com ~bedoria.»
No correr de toda a sua vida, que procuramos narrar com a maior
imparcialidade, si o leitor encontra provas de que a sua bravura
pessoal ia até a loucura, nenhum indicio descobre, que possa conferir-lhe
o titulo de - « grande politico e grande legislador» - que s~ affigurou
ao exilado de Santa Helena.
Impulsado por taes idéas, Alexandre determinou aos governadores
da Mesopotamia que ordenassem o córte, no Lybano, da maior quantidade possivel de madeiras de construcção, assim como o seu transporte
para Thapsaca, cidade da Syria, afim de serem fabricados alU, navios
de sete ordens de remos, os quaes fossem levados á Babylonia.
Os reis de Chypre receheram, ao mesmo tempo, ordem de preparar
tudo o mais de que precisasse a esquadra, inclusive marinhagem,
esporões, cabos, velas e cordame. Nesta occasíão chegaram-lhe
emissarios do Taxi! e de Poro trazendo-lhe noticia de que Abysarés
havia fallecido, e de que Felippe, seu lagar-tenente, naquellas paragens
fora assassinado, tendo sido já punidos os seus assassinos. O macedonio designou Eudemião, cbeCe dos Thracios para substituir Felippe
e recommendou aos reis indianos que empossassem o filho de Abysarés
nos dominios de seu pae.
XVI.- Poucos dias depois, chegou à Persagada, cujo satrapa
era Orsines, o mais considerado de todos os grandes senhores persas,
descendente de Cyro, em linha recta. Além da grande fortuna, herdada
de seus antepassados, Orsines pela boa gestão d seus negocias,
augmentara consideravelmente os seus haveres. Ao saber que Alexandre se approximava foi recebel-o com todas as demonstrações de
respeito e de atl'ecto, fazendo-lhe e aos seus cortezãos, presentes
valiosissimos de cavallos de raça, ricamente ajaezados, carros ornados
de ouro e prata, moveis precio!Oos, baixellas de ouro, ciselado, vestes
de purpura, e ainda de quatro mil talentos de prata cunhada. Entre os
presenteados esqueceu-se Oraines de contemplar o eunucho Bagoas,.
que Alexandre amava com a mesma criminosa paixão, com que o
amara Dario. Esse esquecimento foi causa de sua perda. Bagoas
sentiu-se humilhado e macbinou logo vingar ·se. Alguem lembrou a
Orsines o descuido, em que eUe cabira e as consequencias, que lhe
podiam advir, á vista da privança de Bogoas; mas, a esse personagem
respondou o descendente de Cyro, ccrn digna altivez: «Eu amo os
amigos do rei, mas não suas concubinas; além de que nós outros, os
persas, não costumamos servir-nos de homens para tal fim.» Estas
palavras chegaram aos ouvidos do eunucho, que, desde então, jurou
perdeI-o, e, para conseguil-o, tratou de subornar no proprjo sequito
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do satrapa, testemunhas falsas, que opportunamente lhe servissem.
Todas as vezes que Bagoas se achava a sós com Alexandre, procurava
fazer as mais perfidas aUusões a Orsines, cuja vida, eutreta.nto, fôra
sempre correcta. O rei não prestava grande attenção ás intrigas de seu
predilecto; mas notava-se que, de cIi:1 a dia, tratava o satrapa com
mais indi./l'erença. Bagcas no entanto, conduzia a sua intriga no maior
segredo, de modo que a victima, accusada dos mais atrozes crimes e
até de conspirar contra a vida do soberano, nem siquer desconfiava do
que ia succeder-lbe. Um dia teve Alexandre a phantasia de visitar o
tumulo de Oyro; que, segundo se dizia, continha grandes riquezas:
mandando abrir o monumento, no sarcophago, em que fóra depositado
o cadaver, encontrou apenas um escudo velho e estragado, dous arcos
Scythas, e a cimitarra do monarcha. Sobre o sarcophago paz o rei
uma coroa de ouro, e a cobria com o sell manto, manifestando á sua
comitiva a estranheza que lhe causava a pobreza com que um rei tão
poderoso e aCamado, fora sepultado. Bagoas, aproveitando-se desse
momento, disse-lhe: «Não vos deveis admit'ar de que estejam vazios
os sepulchros dos reis, desde que vedes regorgitando de riquezas os
palacios dos satrapas; nunca approximei-me deste tumulo; mas,
muitas vezes ouvi de Dario que nelle existiam tres mil talentos
de ouro. Quanllo quizerdes, eu vos provarei, com testemunhas,
as delapidações de Orsines, que, para conservar as vos as boas graças,
emprega em presentes, as riquezas mal adquiridas, de que faz
ostentação. Alexandre, que com facilidade se agastava, nã.o só determinou ao seu eunucho, lhe revelasse tudo quanto sabia, como tambem
lhe apresentasse as testemunhas dos crimes de Orsines. Não tardaram
as testemunhas a apparecer e confirmar a iniqua narração, que
ao rei fizera Bagoas. Escravo de suas primeiras impresões, Alexandre
ordenou logo a prisão do satrapa, e a sua immediata execução, sem
ouvH-o siqueI'. A sentença foi in-col'ltinente cumprida, e o infeliz
Orsines arrastado ao patibulo, sem ao menos saber de que o accu avam.
Bagoas teve a imprudencia de assistir ao sangrento espectaculo, que a
sna iniquidade preparara; e quando os carrascos se apossaram da
pessoa de Orsines, levou a vit1ania ao ponto de esbofeteal·o. A victima,
revestindo-se de nobre e calma altivez, limitou-se a dizer-lhe: «Eu
sabia que outr'ora mulberes tinha.m reinado na Asia, mas é inteiramente
novo, para mim, o imperio de um eunucho.» Dest'arte terminou seUS
dias o mais considerado dos senhores persas, o homem que go~ava da
mais solida reputação de probidade entre todos os seus concidadãos,
o chefe que cercara Alexandre de toda a veneração, e lhe dera
valiosissimos preséntes !
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Ninguem dirà que, nesta premeditada e injusta comderímação, se
encontram vestigios de tino politico.
XVII:.- O excesso do poder, e a protecção cega da fortuna, já
tinham corrompido as boas qualidades do discipulo de Aristoteles.
As más começavam a revelar-se com impetuosidade. Quasi ao mesmo
tempo foi suppliciado Phradates por suspeitas de ter pretendido
aclamar-se rei. Alexandre, que não fazia mal propositalment'e, de~ei
tava-se em intimidar os outros. Este juizo que fazemos delle, prova-o
exhuberantemente o seu procedimento com os dez philosophos, ou
gymnosophistas, assim denominados por Plutarcho, os quaes eUe trouxe
prisioneiros da india, como iustigadores da revolta de Sabbas. Esses
bomens eram afamados pela subtileza, e precisão das respostas, que
davam as questões, que, a muitos, pa,reciam insoluveis. Um dia Alexadre os reunia, com a maior solemnidade deante de seus cortesã03,
avisando-os que ia dirigir-lhes perguntad, certos todos ele que aquelle
que respondesse peior, seria o primeiro a morrer, seguindo-se os outros
na mesma ordem. O mais velho deHes foi nomeado juiz. Imagine-se
o terror dessa pobre gente!
Ao primeiro perguntou então: «Quaes são mais numerosos, os
mortos ou os vivos ~ » São os vi vos, respondeu-lhe o interrogado, porque os mortos não são cousa alguma.» Ao segundo: «Quem produz
mais animaes, a terra ou o mar? » «A terra, respondeu este, porquanto o mar é uma parte da terra. » Ao terceiro: «Qual o mais fino
e í"ntelligente dos animaes?» «AqueHe que o homem ainda não
conhece.» Ao quarto: «Porque instigaste Sabbas a revoltar-se? »
c Para que eUe vivesse com gloria ou morresse miseravelmente. »)
Ao quinto: «Que foi que existiu primeiro, o dia ou a noute? » « O dia,
mas este não precedeu a noute, sinão um unico <lia.» Percebendo a
surpreza que esta resposta causara ao rei, o Brahmaue ou Germano
(estas eram as denominações das seitas então existentes na Jndia), ponderou-lhe que para questões extraordiuarias só respostas da mesma
especie. Ao sexto: Qual o meio mais seguro, que póde empregar o
:homem para fazer-se amar?») «E' não Se fazer temer, depois de se
ter tornado o mais poderoso en tre todos.») Ao seUmo: «Como póde
um homem tornar-se deus? » « Fazendo o que é impossivel ao homem
fazer. » Ao oitavo: «O que é mais forte, a vida ou a morte? » «A
vida, que supporta toda a sorte de males.» Ao nono e ultimo: «Até
quande deve o homem viver? » «Até que creia a morte preferivel a
vida. » «Agora cabe-te a vez de pronunciares a sentença de teus companheiros» disse Alexandre ao mais velho, arvorado em juiz. «Senhor,
exclama este, cada um delles respondeu peior do que o outro. » <.( Pois
n
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sGrás o pri~ei.ro a morrer, a Yista do julgamento.» « Não, senhor,
bradou o velho, a menos que não queiraes faltar a vossa real palavra:
lembraes-vos que prometlestes fazer morrer, em primeiro logar o que
respondesse peior.» Alexandre mandou-os ir todos em paz; deu-lhes
presentes e concedeu-lhes a liberdade.
Este facto, como o que vamos em seguida narrar, não tem alcance
para a apreciação de Alexandre como guerreiro, politico e legislador;
mas, com certeza, deleitarà o leitor, que aprecie a historia sob um
- ponto de vista menos elevado.
XVIII.- Alexandre havia trazido da radia em sua companhia.
um ancião, que entre os seus gosava da replItação de philosopho e
sabio. Este personagem costumava comprimentar a todos com o vocabulo indio - Cale que significava saude. Dahi o nome de Calano, pelo
qual era tratado. Este homem contava 83 annos de idade, sem se
recordar de ter sofl'rido, em todo esse espaço de tempo, a mais ligeira
enfermidade. O rei tratava-o com a maior distincção, sobretudo depois
que eUe procurara dar-lhe uma idéa do que devül. ser o seu governo.
Certo dia Calano mandou vir um couro secco e mal espichado, e começou
a 'andar sobre as suas extremidades, em presença do soberano: a medida que eUe pisava em uma parte as outras se levantavam: afinal,
coUoeou-se no centro: as extremidades conservaram a posição primitiva. Pedindo-lhe o rei a explicação do que fizera, respondeu: «Esta
pelle em ponto pequeno é a imagem de vossos vastos dominios, Emquanto andardes pelas extremidades, será impossivel o equilibrio do
todo. E' tempo, senhor, de pôr termo aos vossos aventurosos projectos
de conquistas e expedições, e de firmãr a sede de vosso governo no
centro. Só assim poreis nm cravo á revolta das vastas proYincias, que
vos são sujeitas e conservareis os vossos subditos no dever e na obediencia. Dominaes hoje regiões tão extensas que é quasi impossivel
a um homem governal-as bem, aiuda que esse homem seja Alexandre. »
Este episodio ainda augmentou mais a consideração que o rei prestava ao philosopho, cujos pedidos sempre attendia. Calano foi accommettido de uma colica violenta. Receioso de um lado, de perder o
vigor phisico, de que sempre gosara, e do outro, dos medicos e de seus
remedios, resolveu morrer de accordo com os principios que professara;
assim, pois, pediu com instancia ao Maeedonio, que mandasse prepal'ar
uma grande fogueira em que podesse queimar-se. Alexandre procurou
por todos os meios, desviaI-o desse intento, que lhe parecia inutil e
pouco rasoavel; tal porem, foi a tenacidade do philosopho em seu proposito, que eUe prometteu satisfazer-lhe os desejos. Marcou-se dia e
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hora par3J o sacrificio, que outro nome não merece o acto. íUexandre,
porém, entendeu que devia celebral-o como toda a pompa possivel.
Preparada a fogueira o exercito inteiro foi posto em ordem de combate na planicie onde eUa fóra levantad3J, proxima a cidade. Agentes
do soberano receberam o encargo de levarem ao llhUosopho ricos presentes. Ale'Xanure ordenou que o ungissem com os mais preciosos perfumes do Oriente e q,ue o revestissem de um manto de purpura, semeado
de pedrarias. Um cavallo soberbo foi posto a ~ua disposição para leval-o
ao lagar do sacrificio. A victima assim paramentadu, cava.lgou o ,
animal; mas, dentro em pouco, foi obrigalio a apeiar-se, porque as
dores que soffda tornaram-se insupportavois; então, passou para uma
liteira, depois ele ter posto na cabeça um chapéo ornado de grinaldas
de flores naturaes. Durante o trajecto, Calano entoou na sua lingu3J
hymnos e canticos aos deuses de sua religião, apeiando-se ao pé da
fogueira a que Se mandou atear fogo. Ahi fez novas ablucções: todas
as cerimonias dos funeraes foram observ3Jdas. Depois de resar a sua
uLtima oração e cortar o cabello, despediu-se de todos, al)raçou os que
estavam proximos e dando-lhes vigoroso aperto de mão, disse: « Perdi
a minha saude e ja vi e apreciei o grande Alexandre: nada mais tenho
que fazer neste mundo, Estão satisfeitos todos os meus desejos: consegui chegar a esta idade com a saude p!Jysica e a consciencia tranquilla ... e receio que, com a ruina do corpol venha tambem a ruina
da alma: acreditae, amigos, os dous grandes males da vida. são' aenfermidade do corpo e, ainda mais, a enfermidade do espirita: tratei
semt)re de conservar este puro e aq,uelle são: ja que a. carcassa se
abate forçoso é queima.l-a, para. que o espirita possa desprender-se de
seus laços materiaes e- voar para o céo, que é sua patria. Regosijem-se
todos no dia de hoje: banqueteiem-se a.legremente com o rei e digamlhe que neste momento não me despeço delie, porque dentro em pouco
terei de encontral·o em Babylonia. »
Depois destas palavras, distribuiu os presentes, que havia recebido
com os sellS amigos e subiu, calmo e tranl1uillo, para. a fogueira, que
ja ardia: do alto della contemplou ainda, um momente o exercito, e,
cobrindo-se com o seu longo manto, estendeu-se, ele fio comprido, sobre
as madeiras ardentes. Nenhum movimento, nem. o mais leve signal de
dor elle manifestou no meio das chammas. A soldadesca curvou-se
(laminada de espanto e assombro, ávista daqueUa firmeza sobrehumana.,
As trombetas SO:1ram de todos os lados, e as tropas desfilaram em continencia, diante da victima. O rei não quiz assistir a este espectaculo'
e impressionou-se vivamen.te COOl a narração, que lhe fizeram
delie.
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o acto do philosopho foi diversamente apreciado: uns tinhum-n'o
por louco: outros por um vaidoso, que, por semelhante genero de
morte, só cogitava que se falasse de si: alguus, e entre estes Alexandre
admiraram e exaltaram a sua firmeza. O rei ordenou que lhe fized em
magnificas exequias.
XIX.- Quanto a nós, com as crenças, que temos, con vencido
como estamos de qne a vida é um deposito sagrado, confiado ao
homem para restituil-o no momento em que Deus o exigir, não
podemos deixar de reprovar o procedimento de Calano, que ignorava
porventura que o suicidio é o maior dos crimes, que o 1l0mem póde
commetter contra a Divindade. As ullimas palavras do philosopho, as
quaes a alguns podem parecer estranhas, são, para nós, a explicação de
um phenomeno, que decorre de leis, que não estão sujaitas ás paixões
humanas. Em sua omnipotencia e ilLimitada sabedoria, Deus permitte,
às vezes, a certos espiritos devassarem, n'um momento dado, as trevas
do futuro. A verdade é umo. só e tem existido S3m interrupção des le a
formação dos mundos: hontem, como hoje, como amanhã, como sempre
eUl1 se revelara pujante, até que conquiste para o seu dominio todos os
seres pensantes ...
'Emqllanto iam-:se desdobrando taes successos, Alexandre recebeu
noticias da Europa. Uma tempestade furiosa. (l,panhara Zopyrião, governador da Thracia, em uma expedição naval contra os getas. Todo' os
seus navios tinham sossobrado levando para o abysmo a gente que
continham. Seutbés Odrysas, logo que teve conhecimento desse desastre
sublevara o paiz. A Thracia estava perdida e a Grecia mesm(l, muito
abalada com tal movimento. Estas noticias affiigiram o rei, que ueliberou seguir immediatamente para SUZl1, onde encontrou as filhas de
Dario, ambas de peregrina formosura. As paixões de Alexandre tinham
o arrujo e a impetuosidade das tempestades. Apaixonado, o seu espirito
não media, nem via o~ abysmos: seu coração não estremecia deante de
certas dores morae~, que se impõem ao espirito humano com a:C rça, que
inspira o infortunio, que soube honrar-se. Ardendo em desejos, que não
podia conter, apenas vio Statira, a mais velha das filhas do rei, que elle
desthronara, escolheu-a -para esposa, renovando a oerimonia, que ja
descre'Vemos por occasião de seu consorcio com Roxana. A mais moça
deu-a eUe em casamento a Hepllestião, com quem, no dizer de Justino,
entretinha relações, com as que o prendiam a Bagoas; e para evitar
censuras, que lhe poderiam caber, induzio os prinoipaes de sua corte a
imitarem o seu exem pio. ElIe proprio escolheu oitenta das donzellas
mais nobres da Persia e casou-as com Macedonios segundo os ritos
persas, fazendo a todos presentes de grande valor. A estes a aos
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demais, que ja se havia.m casado, offereceu um primoroso 'banquete,
em que, passa por certo, compareceram nove mil convivas, cada um
dos quaes recebeu de mimo, uma taça da ouro, proprio para os sacrificios
religiosos. Em Suza vieram encontral-o trinta mil mancebos persas,
denominados epigones, que significa - successores-os quaes destidavam-se a render em suas fuucções os soldados ja velhos e cansados.
Esses mancebos, quasi todos da mesma idade e de agradavel apparencia,
haviam si o educados, segundo as instrucções dadas pelos governadores
das cidades conquistadas. Vinham todos ricamente uniformisados e
armados á Macedonia. Em uma planicie proxima a cidade assentaram
eUos o seu acampamento.
XX.- Alexandre assistia a uma parada desse corpo escolhido
e ficou satisfeitissimo da pericia, com que eUe executou todas as manobras militares. Então occorreu-lhe a idéa de reprimu', por meio
dessa tropa, a licença e refreiar os costumes dos antigos soldados,
que frequentemente murmuravam contra sua pessoa. Tendo os macedonios noticia de tal resolução, mostraram-se profundamente desgostosos.
Entretanto, Harpalo, que fóra incumbiclo de guardar os thesouros
de Babylonia e de arrecadar as rendas desta provincia, conhecendo os
desejos insaciaveis do conquistador, acreditou que, 'depois de ter elle se
apossado da India, emprehenderia novas expedições e não mais voltaria
á Persia. Nesta convicção rompeu com todo o recato e conveniencias,
que devia a si proprio e ao posto que occupava, ja manchando o lar das
mais íllustres fGtmilias de Babylonia com a sua concupiscencia, já fazendo
Ilespezas fa.bulosas e pratica,ndo todos os escandalos imaginaveis.
Não satisfeito de a:ffrontar assim o pudor publico, tirou de Athanas
uma cortezan, de nome Pothymia, a quem não só deu ricos presentes
como ainda mandou celebrar por sua mort exequias, que custaram
mais de trinta talentos. Tinha Harpalo consummido assim grande parte
das sommas, por que era responsavel, quando soube da volta de Alexandre e do castigo, que elle inflingil'a a alguns governadores em suas
condições. Calculando a sorte que o aguardava, e no intuito de evitaI-a
reuniu seis mil homens, senhoriou-se de cinco mil talentos e partiu
apressadamente para a Attica, onde ninguem o quiz receber. As suas
tropas elle deixou-as no cabo do Moréa, o qual tinha então o nome de
, Tenaro.
Os queixumes, que Alexandre tinha dos Athenienses não estavam
desfeitos. Para pezal-os e para castigar Harpalo, concebeu o projecto
de passar á Europa e então ordenou que se preparasse para esta nova
expedição uma grande esquadra.
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As ncticias, que chegaram depois asseguraram-lhe que Harpalo, á
força de dinheiro, conseguira captar a boa vontade dos grandes de
Athenas, e entrar na cidade, donde fóra expulso pelo povo; mas que,
tendo procurado refugiar-se junto ás tropas gregas, fóra preso, e logo
depois morto por um certo Thimbrão. Satisfeito com eSS1S informaçi:les,
desistiu do projecto concebido j e, por um decreto, ordenou que todas
as cidades da Grecia read~ittissem, no seu seio, os banidos, com
excepção apenas, dos que houvessem derramado o sangue de seus concidadãos. AthE'nas foi a unica, que desobedeceu a esse decreto.
XXI.- De suas antigas forças conservou Alexandre treze mil
infantes, e dous mil cavalleiros, licenci~ndo os soldados velhos, por lhe
parecer snfficiente esse numero para conter, em obediencia, os seus
dominios da Asia j porquanto, em cada uma das cidade, deixara guarnição. As cidades novas, que havia edificado, eram verdadeiras colonias
militares, que serviriam de freio a quaesquer tentativas de revolta.
Não ignorando que a soldadesca andava onerada de dividas, fez
publico que estava disposto a remil-asj mas p!lra isso exigiu que cada
soldado declarasse os compromissos, que tinha. A muitos pareceu este
alvitre um meio cavilloso, de que se valeu o rei para conhecer os desregramentos das praças e officiaes; pelo que repugnaram qutlsi todos
fazer as declaraçi:les exigidas. O Macedonio, comprehendendo o motivo,
que os retinha, mandou estender granrles mesas em toda a extensão
do acampamento, e sobre eUas collocou a somma de dez mil talentos.
Convencidos então das boas intenções do chefe, não hesitaram mais os
soldados em fazer a declaração exigida. DaqueUa consideravel somma,
pagas as di vidas, apenas sobraram cento e trinta talentos!
O exercito, victorioso de tantas nações, depois de tantas fadigas e
trabalhos, só tinha colhido glorias.
O licenceamento de uma parte das tropas, quando outras ficavam
sob as bandeiras, levou o exercito a suspeitar que Alexandre premeditava estabelecer na Asia a séde do seu imperio. Essa suspeita ganhou
tamanhas proporções, que provoco:l uma verdadeira sedição militar.
Os soldados, rompendo com toda a disciplina, increpavam o rei, ameaçando-o de revoltarem-se; tão frouxos ficarn.m os laços, que os prendiam
ao soberano, que um troço d1311es, composto de veteranos, o cercou um
dia, e, com uma insolencia jámais vista, mostrando-lhe as cicatrizes, e
os cabeUos brancos, exigiu, em grita, que todos, sem excepção de um
só, fossem licenciados. A estes se j untaram outros que a intervenção
dos officiaes não consegui u reprimir. Era uma tempestade de vozes,
que ninguem percebia. O rei quiz falar, mas, elles vociferando, o
interromperam, protestando que nem um só se moveria mais a não SeI'
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para voltar a seus lares. Afinal, liepois de a.lgum tempo, ju1osando que
Alexandre, sem poder agir, seria obrigado a ceder, resolveram ficar
silenciosos j mas, e11e, o soberano, sempre arrojado e bravo, fulo de
colera, falou-lhe nos seguintes termos:
« Que é isto? Porque este motim fUI'ioso, e esta desenfrea!la licença:?
Tenho receio até de falar. Desrespeitastes minha pessoa, e publicamente
desconhecestes a minha autoridade suprema. JiL não sou rei, mas,
apenas uma sombra, sem a minima regalia, porque não me deixastes
nem o direito de falar, ele conhecer de vossas queixas, de admoestar-vos,
e, até, de olhar-vos! O que estou vendo é que, tendo resolvido licenciar
uns, e conservar no serviço outros, até que eu mesmo os reconduza á
patria, tanto gritam estes, como aqu lIes! E' mister, ao menos, que
eu saiba qnaes os que se queixam, si os que teem de partir, ou os que
teem de ficar .. , (Um brado unanime, clJmo si fosse de um só homem,
cel·ti(icou o rei que todos, sem excepçao, se queixavam. AZe:uandre proseguiu ••. ) «Não posso crer que os motivos reaes de vossos qneixumes

sejam os que allegaes; porquanto eu licencio um numero muito
superior ao que commigo ainda conservo. O mal, que vos afasta de
mim, vem de mais alto: realmente, quem já viu um exercito inteiro
abandonar o seu rei e general? Os proprios escravos, quando deixam a
casa, não fogem em grupos. Desamparados de todos, elles todavia,
sentem a vergonha de abandonal' os seus senhoras! Eu, porém, esquecendo esse deploravel motim, ainda procuro dar algum remedio a
vossas loucuras! Por Hercules! Perdestes de todo o bom conceito que
eu fazia de vós outros! Estou resolvido a tratar-vos, não como soldados
meus, que jiL não sois; mas como os mais ingrl1tos dos homens. Esquecilios do estado, de que vus arrancou a minha generosidade, desde que
vos sentistes felizes, começastes a enlouquecer! Só mereceis envelhecer
na deploravel condição, em que vos achaveis, já que não tendes o
senso preciso para vos dirigirdes, quer na fortuna, quer na adversidade !
« Nem se acredita! Aquelles, que eram outr'ora tributarias dos
illyrios e dos persas, fingem-s3 agora descontentes da Asia, e dos
despojos do Oriente! Os que, sob Filippe, andavam cobertos de trapos,
e ostentam hoje vestes de purpura, sentem-se mal com o brilho do
ouro e da prata 1 Mostram-se saudosos de suas vasilhas de madeira, de
seus escudos de cipó, de suas velhas e enferrujadas espadas! Foi nesse
?'ico equipamento que vos tomei ás minhas ordens. Quem ignora qlle, em
minha ascensão ao throno, encontrei compromissos, que montavam a
quinhentos talentos, e que no thesoul'o apenas, achei sessenta? Com
esses escassos recursos iniciei, sem hesitar, as minhas expedições, e,
sem vaidade, posso hoje dizer-me senhor do universo.
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« Será criveI que a Asia, theatro de vossas façanhas, onde adquiristes glorias, que vos darão a. immortali(lade, assim vos repugne ~
Tendes tanta pressa em voltar para a Europa; mas, nem siqueI'
reflecti tes, que muitos de vós nem meios teriam de põr-se a caminho,
si e!l não lhes houvesse pago as dividas, e ':lllas foram remidas com os
despojos da Asia! E, depois de vencidas e despojadas por vós tan tas
nações, não sentis vergonha de voltar a patl'ia, ao seio da família,
com as mãos vasias~ Que respondereis ás mulheres e filhos, quando
vos perguntarem onde estão os fruclos de tantas victorias 1 Nem trato
de indagar dos outros, cujas armas com a e perança da volta, foram
até empenhadas, mas de vós outros, que estais aqui adiante de mim.
Que esperais ~ Sentirei falta dos bons soldados com etreito, mas não dos
depravados, aos quaes, de tanta riquezas, já nada mais resta, pois que
tudo dispenderam e consumil'am em SUiS orgias.
«Quereis abandonar-me ~ As estrada estão francas: nada vos
embaraçará: parti! e que eu não tenha mais o desgosto de ver-yo~. Eu
com os meu persas saberemos garantir-vos de modo que nada vos
succeda pela retaguarda. Não reterei um s6! Retirai-vos de minha
presença, cidadãos ingratos!
« Que alegres recebam as mulheres e filhos os desertores e transfugas, que voltam, sem o seu rei! Ide-vos, desgraçados! Lembrai-vos,
porém, de que eu saberei tirar partido de vossa fuga, e onde quer que
seja, vingar-me-hei, quando nada, preferindo estes estrangeiros a vós
outros, que assim me ab:tndonais. Momento vil'á em que reconheçais o
que é um exercito sem chefe, e o que vale a minha pessoa».
E furioso, sem reflectir no perigo, a que se expunha, ante aquella
multidão desenfreada, precipitou-se de sua tribuna no meio dos soldados,
e agarrando pela gola os mais turbulentos, espancando-os, uns após
outros, sem que nenhum ousasse re istil', entl'egou treze aos seus
gua.rdas pal'a serem in-continente suppliciados.
XXII. - A soldadesca, até eotão enfure.::ida, acalmou-S9 como
por 'milagl'e. A auclacia do rei dominou-os, ou antes, aterrou-os de tal
modo que ella viu, sem mover-se, seus companheiros caminharem para
o supplicio. De olhos baixos, confus03 todos, espel'ava cada um que o
rei dispuzesse da sua vida, como lhe aprouvesse. Nem sequer murmuraram, quando chegou-lhes a noticia de que os treze amotioadores
tinham sido executados. Desde então s6 se preoccuparam dos meios de
obterem o perdão real.
No dia seguinte apre3entaram-se tolos diante da tenda do rei;
mas foi-lhes recusada a entrada, ao passo que os asiaticos entmvam e
sahiam livremente.
27
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Este facto ench~u de consternação os soldados, que salliram a
gritar, como desesperados: «Que preferiam a morte ao desprezo darei» .
Alexandre, porém, que não era homem de voltar atraz com
facilidade, deu ordem aos macedonios que se conservassem em seus
acampamentos; convocou em assembléa os soldados estrangeiros, que
compareceram em elevado numero, e, por meio de um interprete,
dirigiu-lhes a seguiote allocução:
ii. Quaudo atravessei da Eurúpa para a Asia foi na esperança de
reunir sob o meu sceptro, naçõ9s celebres, e milIJõ3s de homens.
A fama que tudo exagera, nem siquer illudiu-me: ao contrario: tudoexcedeu á minha espectativa. Encontrei povos bellicosos, e de ioexcedivel dedicação por seus monarchas. Eu julgava que entre vós só
existia o amor as voluptuosidades e ao luxo, e que a abundancia de
tudo vos havia despojado da coragem: reconheço porém agora que
possuis todo o vigor corporal, e o valor moral necessarios para
supportardes os trabalhos e as fadigas militares. Não sois sómente
br;avos; mais do que i~so sabeis ser leaes e fieis. Ainda que ha muito
tenha reconhecido essas qualilaeles, só hoje vol-o digo. Vedes como
escolhi a flor de vossa mocidade e encorparei-a ao meu exercito '?
Fardas e armas não vos di:fferençam dos meus; mas, na obedieucia e
disciplina, vós os excedeis muito. Por tolas eatas considerações esposei
Roxana, filha de Cohortano, patricia vosso, uma de minhas captivas:
mas, desejando contar em minha descendencia, filhos ela mais alta
linhagem, tomei por esposa, Statira, filha de Dario,. e, com o meu
exemplo, iostiguei muitos chefes macelionios a contrahir casamento
com donzellas persas, com o elevado pensamento rle por tão sagrados
laços, acabar com a distincção de vencedores e vencidos. Ficae cerlos
de que V03 tenho hoje por meus soldados naturaes, e não por estrangeiros, e que vos considero como antigos concidadãos. A Asia e a
Macedouia constituem hoje um só paiz. Envergaes as mesmas vestes,
manejaes as mesmaS armas, que os macedonios. Convem tanto aos
persas imitarem os macedonios, quanto a estes seguirem os usos e
costumes daquelles. Os que são destinados a viverem sob o governo
do mesmo principe, devem ter iguaes direitos, e gozarem das mesmas
regalias, prerogativas, vantagens e dúsvantagens ».
Depois desse discurso a guarda de sua pessoa foi confiada aos
persas: ainda mais: os novl)s officiaes receberam o encargo de levarem
ao patibulo os macedonius, que ainda restavam, condemnados á morte!
XXIII.- Um official macedonio digno de respeito por seus
serviços e por sua idade, nessa occSlsião, tomou a liberdade de dirigir-se
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a Alexandre: «Quaudo vos saciareis, senhor, de tantos supplicios,
desconhecidos á nsssa nação 1 Já não é pouco que morram, sem saber
pOl'que, vossos soldl\d03 e coccidadãos: si entendeis que é merecida a
punição que ll1es intlingis, ao menos escolhei outros ministros de vossa
vontade ».
Alexandl'e, ainda dominado pela cal era, não prestou ouvidos á
tão justas, quão sensatas observaçõ3s. A fortuna que sempre ll1e
sorrira e o poder de que tanto alJusara, o tinham transformado.
Parecendo-lhe vagal'osos os carrascos, ordenou-lhes que atirassem ao
rio os condemnados que ainda restavam. Nem este excesso de crueldade ab3.lou o animo bestóficado dos soldados. Cll.Lla companlJia correu
para o sell capitão, e cada capitão, a seu turno, procurou os amigos e
favoritos do rei para pedir-ll1es se encarregassem de certilicar·ll1e
que o exercito inteiro se abandonava á sua mercê: si outros haviam
que merecessem a morte, elle os fizesse morrer: em uma palavra:
que exterminasse o exercito, si isto ll1e aprouvesse.
Alexandre no entanto, castigava os velhos companheiros u'armas,
como elles o mereciam. Para rebahal-os até o desprezo, chamou os
persas para o seu serviço, e deu-ll1es nomes macedonios. Despedidos
assim ignominiosamente das funções que exerciam, os soldados cahiram
em profunda consternação. A escravidão a que estavam a:ffeitos,
extinguiu-lhes n'alma o brio, que fortalece e incita o bomem livre
nas luctas da vida. A lepra moral exercia o seu poder. Os tempos
não eram ainda chegados .. , A penitencia não chegara ao fim. Vestidos
de tunica, correram para o palac:o real, e arrojando as armas ás
pJrtas em signal de arrependimento, bradaram que si era grato ao
rei vingar-se de seus soldados, tirasse-lhes o sangue todo, mas não
os ferisse em sua honra. Apezar disto, foi-lbes vedada a entrada.
O rei porém informado do que occorria, ordenou abrissem de par
em par as portas do palacio e apresentou-se a eUes. As lagrimas, que
vertiam, e 03 gemidos que soltavam, lhe abalaram a alma, e eUe tão
implacavel no castigo, por sua vez tambem chorou. E' que resurgia
a bondade primitiva de sua natul'eza. Reprehendendo uns, acariciando
outros, concedeu-lhes o perdão sollicitado: a muitos, já pouco aptos
para o serviço militar, mandou dar baixa e presenteando-os de novo
expediu as ordens necessarias para que fossem transportados para a
Europa. A expedição foi commandada por Cratera, que recebeu o
encargo de governar a Macedonia, a Thessalia, e a Thracia, em
substituição de Antipatro, que teve ordem de vir em pessoa com os
novos recrutas alistados. Esta medida foi-lhe dictada pt>hs queixas
reciprocas ele Antipatro e 01ympias que andavam sempre em desac-
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cortlo. Olympias accusava frequen temente Antipatro de cobiçar a
realeza, e Antipatro queixava-se do genio rixoso ue Olympias, incompativel com o seu, inuo ao pJnto ue a,segurar que ella não guardava
o uecol'o indispensavel a sua alta po ição. Cratera recebeu instrucções
para dar nos espectaculos, os lagares de honra aos soldados, que
voltavam e p:1ra pagar aos filhos dos que haviam morrido, na guerra
durante a sua menoridade, os soldos ou vencimentos que percebiam
os paes.
Deixando Suza, Alexandre chegou a Ecbataua, onde havia visto
em sua primeira passagem, um m[l.uancial de naphta, que muita
admiraç<'i.o lhe causara. Ahi depois de occupar-se com os assumptos e
medidas mais urgentes, e necessarias ao seu governo, entregou-se de
novo aos prazeres e c1ivertimentos. Os dias e as noutes elles os
consumia em espectaculos dados pJr tres mil artistas que mandara
vir da Grecia. Em certo dia manifestou desejos de assistir a alguma
experiencia, que lhe permittisse avaliar até que ponto era intJammavel
a naphta. Beu desejo foi promptamente satisfeito. Nessa mesma. noute
os habitantes asp3rgiram de naphta a rua em que estava situado o
palacio, e chegaram-lhe fogo: a rua inteira com rapidez incrivel,
ficou illuminada pelas chammas, que, pouco depois, se apagaram.
O espectaculo divertiu-o muito.
Alexandre tinha a seu serviço, um atheuieuse de Dome An tcnophono, qU9 melhor do que outro qualquer, o levava ao banho, friccionava-lhe com oleo o corpo e penteiava-lhe o cabello. Em seu sequito
havia tambem um pobre rapaz rachitico, feio, pequenino, mas inofl'ensi.o, que dispunha de uma harmoniosa e extensa voz, que elL muito
apreciava. No tlia seguinL fl.O da expedencia Estephano (E:.,tevam)
que assim se chamava o infeliz, ficou per acaso, n.> quarto do banho,
em companhia de ambos. Então, Autenophouo propoz ao rei repetir
no corpo do pobre Estevam a esperiencia da ,espera: «Si a naphta
incendiar-se sobre o corpo humano, como sobre o solo, disse Antinophono, con Cessarei que a suo. forço. é in venci vel ».
O pobro Estevam, sem medir os riscos da experienClia, e desejando
proporcionar um prazer ao amo, consentiu de bom grado que unlc1,ssem-n'o de naphta e lhe chegassem fogo. Em um momento o corpo
do malaventltrado ficou coberto de chammas. Alexandre teve um susto
enorme, e bradou logo por $occorro: estavam ftllizmente pl'oximos os
rapazes, que conduziam grandes baldes de agua para o banho re3.l, c
que, com toda a rapidez os depejaram sobre Estevam, que só as,im
poude escapar da morte immeiliata. Apezar disso as chammns não
feram extinctas facilmente. Estevam ficou tão maltratado que nunca
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mais se restabeleceu, viudo afinal a morrer desse seI vagem divertimento. Foi ainda nesse tempo que Alex,tndre, depois de uma lauta
ceia, em que bebera em excesso, assistiu a um concerto dançante, que
lhe o:trereceu Bagoas, pelo qual não se arrefecem a sua paixão 'libidinosa. Asdespezas da f~sta tinha.m corriJo pelo bolsinho do eunucho,
que foi proclamado vencedor no can to. B1goas, coroado, e todo
enfeitado atravessou a sala e foi sentar-se ao lado do rei. Os assistentes applaudiram, e, por seus gritos, convidaram o rei a beijaI-o.
Alexandre tomou-o nos braçJs e beijou-o com ternura ...
XXIV.- Quer nos parecer que Plutarcho, que nos refere
estes dous factos, não presta muita attenção á ordem chronologica
dos acontecimentos, e por isso, por conta propria e pelas considerações
seguintes, os guarclamos para esta occasião, unic:l., que julgamos
possivel, para que elIes se tivessem dado: Na sua primeira passagem
por Ecbatana, as exigencias da guerl'a deviam .ser tão grandes e
imperios:ls que Alexandre não podia ter tempo para assistir a experiencias da naphta: a Asia não tinha siclo ainda submettida. Accresce
que o soberano daquelle tempo, pensamos nó I não consentiria que
se maltratasse tão brutalmente, um' ente ioo[eosivo e desprotegido
como Estevam, cujo canto demais a mais lhe aprazia. Quanto ao
segundo facto não são de menos peso as consiuerações, que nos occorrem. Opropl'io Plutarcho, no capitulo vinte e nove da sua biographia
de Alexandre, nos descreve a indignação de que se sentiu pos uido o
joven rei, quando recebeu um. carta de Philoxenes, S9U lugJ.r-tenente
nas provincias maritimas em que lhe communicava que um tarentino,
chamado Theodoro, tinha para vendel' doze r,lpazes formosissimos, e
perguutava-lhe se elle queria que os comprasse para si. Essa carta,
diz Plutarcho, foi-lhe entregue deal1te de seus amigos, e apenas elle
acabou de leI-a, exclamou ruborisado: Que acção infame ja me viu
praticar Philoxenes para me propor cousa semelhante?» O lugartenente teve em resposta uma reprehensão severa, e recebeu ordem de
expellir immediatamente, do territorio de sua jurisdicção, o Tarentino
com a sua mercadoria. No mesmo capitulo encontramos o facto de
Agnão, um mancebo, que de Coryntho, lhe escrevia que nal]uella
cidade, havia um rapaz, de peregrina belleza, e que elle o compraria
para Alexandre, si conviesse nisto. Igual resposta foi dada a Agnão.
E' ainda nesse capitulo que o escriptor nos refere que o rei Ol'denou a
Parmenião que fizesse morrer dous macedonios - Danão e Theodoro,
que no corpo do exercito daqnelle general, haviam violado as
mulheres de uns soldados mercenarios. Como, pois, conceber-se que
antes tivesse Alexandre feito o que fez! Ha ainda uma ultima conl':!i-
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deração, e de innegavel peso: Em sua primeira passagem por Ecbatana" ainda Bagoas fazia parte do sequtto de Dario. Estas considerações
nos induzem a crer que esses dous factos se deram na volta da Inclia.
Em Ecbatana adoeceu Hephestião. Accommetido de uma febre, foi
visitado por Glauco, seu medico, que julgando o caso de pouca
gravidade, limitou-se a recommenrlar-ll1e dieta absoluta, indo, depois
da visita, assistil' a um espectaculo. Homem de guel'l'a, habituado aos
prazeres da mesa, cheio de força, e de vigor da mocidade, Hephestião
não fez caso da recommendaç:ão de seu medico: ceieu um gordo capão
assado e bebeu uma garrafa de viniJo gelado. A molestia desde então
se aggravou, e, em poucos dias, levou-o ao tumulo. As manifestações
de dor e de pezar, que a morte de Hepllestião arrancou ao coração de
Alexandre, chegaram ao delírio, sinilo á demencia. Sempre exagerado,
sempre arrebata'10 no sentir e resol ver, ::tinda nesse lance de sua vida
commetteu excessos e cL'ueldudel', que nem o desespero póde attenuar.
Parecia uma mulher esterica, taes eram os gritos, que soltava e
o modo como rola. va pelo chão.
Como signal de consternação e de lucto, ordenou se cortassem as
crinas de todos os animaes do exercito, e se arrazassem os muros da
fortaleza da cidade. Até que viesse a respo ta do oraculo de Ammon,
que :e11e Coos:lltaL'a, prohibiu o tOlU8 de musicas e quaesquer outras
demonstrações de regosijo. Não tardou que a esses actos desordenados,
succedesse a desfilada das victi mas. Primeiro, mandou crucificar Glauco,
o inditoso medico, que não conse,'juÍl'a. su,lvaI' Hepbestião: depois,
procurou distracções na caçada de seres humanos, cahindo sobre os
Cosseanos, que foram todos passados a fio de espada S3m distincção de
idade e de sexo.
XXV.-A resposta do oraculo chegou nfina.1 auctorisando a
honrar a Hephestião, como um semi-deus: a matança dos Cosseauos
denominou-a elle - o sacrificio a Hephestião. Repleto de sangue, não
poupou dcspezas para erigir a memoria do amigo um monumento digno
da magnificen.cia re~l. De toda parte concorreram engenheiros,
arcllltectos, e artistas para darem a obra o cunho de grandeza e
umptuosidade, que elte desejava. QJal1úo o monumento ficou acaba.clo
tinha Alexandre despendido mais de doze mil contos.
Acreditando que os nossos leitores se deleitarão com a noticia desse
monumento, de que desappareceram os ultimos vestigios, aproveitamos
a descripção de Diodoro da Sicilia, cuja traducção mais ou menos fiel
encontrarão nas linhas qlle se seguem:
«Cada um dos generaes e amigos de Alexandre tratou de secundai-o
na execuÇc1.o de seu projecto, man.dando fundir estatuas de our<',
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prata e marfim, e das materias reputadas de grande valor entre os
homens. ~
«Alexandre começou reuniudo o maior numero passivei de architectos e artistas, tidos em conta dos mais habeis: depois fez demolir,
.em uma exteusão de dez estadias, uma parte das muralhas da Babylonia
e, recolhendo os materiaes, que ficavam da demol~ção, maudou aplanar
'0 espaço em que devia elevar-se a fogueira daudo-Ihe a fôrma de um
quadrado com um estadia de comprimeuto em qualquer sentido.
«O espaço do monumeuto foi dividido em trinta compartimentos
ou camaras, assoalhadas 'tie carvalho mbl'e barrotes de troucos de
palmeiras. O todo foi ordenado sobre um plano quadrangular. Os
ornamentos foram depois collocados em toda e 50. circumferencia. A
parte inferior do editlcio foi decorada eom duzentas e quareuta prôas
de quiuqueremes, todas de ouro: essas proas tinham aos flancos dous
archoircs de qup.tro cavados <.le altura, de joelhos em terra: sobre
·allas, estatuas' de homens armados, da altura de cinco cavados. Os
intervallos eram ornados de tapeçarias de purpura.
«A decoração do segundo pavimento consistia em tocheiros de
quinze cavados de altura: os tocbeiros tinham, na base, coroas de ouro
e, acima das chammas, grandes a,guias de azas abeÍ'tas, 01hl1lldo para
'baixo: abaixo dos tocheir03, em um plano inferior, enorme" dragões
olhando para as aguius.
«No terceiro pavimeuto estavam representadas seenas de caça de
toda a esp~cie de animaes. No quarto viam-s , em ouro figurados os
combates dos centauros. o quinto leões e touros, alternados.
«A parte superior, ou o remate do edificio era ornada com
armaduras macedouias, persas, e de outros barbaras, e arranjadas de
fôrma, que significassem a victoria daquelles, e a derrota destes.
Trophéus e bandeiras completavam no decoração. Em toda a circumferençia do monumento tiuham sido collocadas grandes figuras ôcas de
.sereia, que podiam aecommodar os mu ieos e cantores, que deviam
funccionar nos funaraes. A altura do monumento attingia a cento e
triuta covados.»
Tornemos, porém, ao pouto, em que nos achavamos, quando
transcrevemos a discripção do mouumento, posteriormente levantado
.em Babylouia.
XXVI.- Ja se preparava Alexandre para partir de Ecbatana,
quando cllegou Nearcho,. que concluira havia algum tempo ja, a ex:ploração dos mares, e subu'a pelo Eupbarates. Nearcho vinba da parte
dos Chaldeus prevenil' o rei que não fosse ter a Babylonia, onde
o ameaçavam grandes perigos. Alexandre não fez caso de semelhante
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aviso, e paz-se a caminho. Informado de que em Babylonia o eRperavam
embaixadas de todas as naçõl'ls do mundo, que vinham felicital-o pela
sua volta, e prestar-lhe obediencia, tinha pressa. em receber essas
homenagens. A vaidade não deixava que o senhor do Universo, ~omo
eUe propriose denominava, reflectisse calmamente. Seu .espirito, porém
andava preoccupadissimo: em tudo descobria presagios funestos.
Algumas vezes arrependia-se de não ter seguido o conselho de Nearcho,
mas esse arrependimento passáva logo. Finalmente, acampou com o
exercito fóra de Babylonia. A noticia de que um jumento matara,
com um couce, um dos leões que havia nos jardins da cidade,
pareceu-Ibe de mau agouro. Durante muitos dias hesilou em penetrar
na cidade, e, para distrahir·se, passeiava frequentemente sobre as
aguas do Euphrates. Tornou-se tão supersticioso, diz Plutarcho,
que, «as cousas mais naturaes e communs pareciam-lhe estranhas e
extraordinarias j ou, antes, avisos e prudigios. Sua tenda achava-se
sempre cercada de individuos, que faziam sacrificios, expiações e prophecias ». Refere o mesmo autor que «um dia, depois de despido para
ser friccionado com oleo poz-se a jogar a pella, e quando quiz veliltir-se
de novo, os manceb.os que com elle jogavam, viram um homem sentado
no seu throno, trajando as vestes reaes, cingida a fronte de um
diadema e em profundo silencio. Quando lhe pergnntaram qucm era
el1e, não respondeu; mas, emfim, como que voltando a si, disse:
Sou Dionysio, Misseniano: obl"igado a deixa1" a minha patl'ia POI"
accusações, que cont;'a mim intentaram os meus inimigos, atI-avessei o
mar, e vim a Babylonia, onde estive p,-eso, e a fe1"ros dU1'ante muito
tempo, hoje, porem, Serapis me 0l'pm'ecet" e, depois de ter despedaçado
as minhas cadeias, ordenou-me que tomasse o vestuario, e a C01"Oa do toei
e qtle me assentasse em seu tlwono, sem p,-ore,-ir palavra.
XXVII.- Por mais extraordinario que pareça esto facto, não nos

repugna. Alexandre consultou logo os seus adivinhos sobre este
phenomeno, que tanto o assombl'ou, e, por conselho dclles, mandou
suppliciar esse infeliz j mas desde então, cahia frequentemente em
tristeza profunda, e confessava a seus amigos, que começava a
desconfiar da protecção divina. Temia, sobre ludo Antipatro e seus
fllhos, um dos quaes, de nome lolau, era seu copeiro-mór, e o outro
Cassandro, fazia parte da sua côrte; deste uI timo começou a desconfiar
ainda mais desde o dia, em que elle desatou a rir, vendo, pela primeira
vez os persas tributarem-lhe adoração prosrernados.
Nesse dia, a sua razão ficou tão dominada pela ira, que,
agarralldooo pelos cabellos com ambas as mãos, bateu-lhe com a
cabeça contra a parede. Cassandro, algum tempo depois deste
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incidente,' procurou justificar seu pae das accusações que lhe eram
feitas. «Sera criveI, disse-lhe Alexandre com dureza, que homens,
que nada tivessem so:ffrido, viessem de tão longe accusar falsamente teu
pae !» Cassandro respondeu-lhe: «E' precisamente isto que prova a
e~lumnia delles, porque assim estão longe aquelles que podiam
co.nvencel-os da falsidade de suas arguições.» O rei soltou uma
gargalhada, exclamando: «Eis aqui uqJ desses sophismas de Aristoteles, que provam o pró e o contra; mas, si ficarem provados os crimes
~ue vos attribuem, nada vos valara: sereis touos inexoravelmente
;punidos. »
O facto anterior e essas ameaças, no dizer de Plutarcho, impressionaram tanto o mancebo que, muito tempo depois, sendo já rei dos
macedonios e senhor de toda a Grecia, quando, um dia, examinava
estatuas, deparou com a de Alexandre; e tal foi o terror que experimentou ao vel-a, que poz-se a tremer e quasi teve uma syncope.
Voltando-lhe emfim a cal.ma ao espirita, resolveu Alexandre
'entrar triumphalmente em Babylonia. A sua entrada foi um Osp3ctaeulo soberbo e imponente. Todos os embaixadores que o esperavam ahi
foram recebidos em audiencia e despedidos depois com a maior
gentileza. Os ruas e as noutes elle os passava, ora fazendo sacrillcios
religiosos, ora en tregando-se a todos os prazeres.
/
Querendo obsequiar Nearcho, o:ffereceu-Ihe um esplenclido banquete,
depois do qual banhou-se, resolvido a ir deitar-se; Medio, porém, um
dos con vivas, pediu-lhe com tanta iostancia a graça de passar o resto
da noute em sua casa, que elIe accedeu. Um novo festim os esperava.
A noute toda correu sem que deixassem de comer e beber. Alexandre
primou entre os que mais Se desmandaram á mesa. Ao amanhecer,
sentiu-se incommodado. O dia inteiro passou febl'icitante. A molestia
começou então a aggravar-se gradualmente, até que sobt'eveiu a
morte. Os escriptores variam sobre o dia e mez de seu fallecimen to.
O que é fóra de duvida é que Alexandre morreu no anno 430 da
fundação de Roma, tresentos e vinte quatro annos antes de Nosso
Senhor Jesus Christo. Alguns autores affirmam que a causa de sua
morte foi um veneno subtiUssimo, cuja descripção fazem, ministrado
pelos tilhos de Antipatro: nada justifica essa asserção.
Oproprio historico da enfermidade, o qual se encontra em Plutarcho, no capitulo noventa e oito, extrahido, segundo elIe mesmo atIlrma,
do IJial'io da sua vida, escripto por um de seus secretarios, basta para
demonstrar que a sua morte foi natural. Julgamos imprescindivel
transcrever aqui o que resa esse IJial'io, relativamente a enfermidade e
á morte do guerreiro conquistador, cuja vida narramos, por nossa vez .
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« No dia 18 do mez dae3io (maio) o rei sentiu febre e élPrmiu na
camara dos banhos. No dia 19, pela manhã, banhou-se e paS30u todo o
dia em sua Cilmara a jogar os dados com Media; ii. tarde tomou outro
banho, sacrificou aos deuses, ceiou, e teve febre, durante a noute.
No dia 20 banhou-se, fez o sacriticio do costume e, deitado na camara
dos hanhos, passou o dia a ouvir as narrações que de sua navegação
lhe fazia, Nearch(l, e de tudo qnanto havia visto no mar. O dia 21
correu como o anterior, sem que a enfermidade progredisse. A febre,
ii. tarde, augmentou, a o rei teve uma noute agitada. No dia 22 afebre
tornou-se mais ardente; o rei, tendo mandado transportar o seu leito
para junto do grande reservatorio d'agua, entl'eteve-se com os seuS
officiaes sobre os logare vagos no exercito, recommenclando-Ihes que
escolhessem para occupal-os os mais capazes e de inteira confiança.
No dia 24 a febre foi violenta: entretanto, elle assistiu ao ~acrificio e
em pessoa o offereceu. Nesse dia ordenou que seus priuci paes officiaes
fizessem a guarda do palacio, e determinou aiuda que cincoenta homens
sob as ordens dos respectivos officiaes velassem toda a Flaute do lado
de fóra. No dia 25 passou da camara dos banhos para a sua camara,
no palacio; dormiu um pouco, mas a febre não decalliu. Quando os
seus officiaes entl'ar.1ID na camara, elle jit não falava. No dia 26, os
macedonlos, julgando-o morto, fizeram tamanho alarido, que não
houve remedia sinão deiJl:al-o~ entr().r, visto como chegaram até a
ameaças. 03 soldados desfilaram em continencia deante do enfermo.
Neste dia, Pytão e Seleuco foram mandados ao templo de Sel'apis afim
de saberem si conviria transportar o doente para alli. O oraculo
respondeu que o deixassem ficar onde se achava. No dia 28, ii. tarde,
exhalou elle o ultimo suspiro. »
XXVIII.- A feição da enfermidade, durante dez dias, destroe
a presumpção de envenenamento. O mesmo Plutarcho affil'ma que só
seis aonos depois se falou nisto, e que então Olympias mandara
suppliciar grande numero de pessoas e lançar aos ventos as cinzas de
Iolau. Não faltou até quem, atlribuindo o crime a Aotipatro, asseverasse que elle tinha agido aconselhado por Aristoteles.
Totlos os escriptol'es são accordes em dizer que o cada ver de
Alexandre levou muitos dias sem putrefazer-se. Quinto Curcio chega
a affirmar que, durante sete dias, elle ficou abandonado em seu leito,
sem merecer o menor cuidado; taes eram as preoccupações politicas
daquelles dias! O facto é materialmente impossivel n'um clima
daquelles, a não ser que se presuma que os medicas, prevendo o que
ia acontecer, tivessem injectado as veias do cadaver de alguma
.substancia que irnpeckse a putrefacção. Quinto Curcio accrescenta que,
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quando 05) egypcios e chaldeos, encarregados de embalsamai-o, entraram em sua camara, Alexandre tinha todas as apparencias de vivo.
conservando até o colorido das faces, de modo que eUes não ousaram
tocai-o, suppondo-o com vida.
A narração deste autor sobre a marcha da enfermidade do reí
ditrere ainda do que consta do Dim"io de Alexandre. «Assim é, diz
este escriptor, que o principe, jã. muito enrraquecido, e quasi moribundo, perguntara aos que o acercavam: «onde achareis, depois de
minha morte, um rei digno de taes homens ~ », que neste estado
collocara-se em posição de receber a continencia tlo exercito, que quiz
vel-o a todo o transe, conservando-se, sem mover-se, nessa posição
durante todo o tempo em que 03 soldados desfilaram, fazendo-lhe ao
continencia militar ».
Ainda outras particularidades se encontram no capitulo quinto do
livro dez do me mo escriptor, por exemplo: K O rei, depois dessa.
ceremonia, tendo-se despedido de todos, fez approximarem-se os seus
familiarzs, porquanto lt voz começava a faltar-lhe, e, tirando do dedo
o anuel, entregou·o a Perdiccns, ordenando-lhe que fizesse transportar o seu cadaver para o templo de Hammon. Perguntaram-lhe
então a quem deixava elle o imperio. «Ao mais honesto, respondeu
elle, mas pl'evejo já. os fUDeraes sangrentos que me aguardam!»
Perdiccas perguntou-lhe ainda quando ljueria que lhe decretassem
honras divinas ~ «Quando fordes felize3.» Foram estas, segundo
Quinto Cureio, as suas ultimas palavras, expirando logo depois. »
XX]:X.- A consternaçã.o foi geral, tanto no exercito como
em toda Babylonia. O pala cio encheu-se de gente e todos, accordes,
lamentavam o funesto e rapido passamento do joven conljuistadol', que
vivera apenas trinta e tres annos e que fizera, ne,se curto espaço de
tempo, o que nenhum homem antes conseguira realisar. A tropa, em
moruo silencio e entristecida, parecia adevinbar o que ia succeder.
Todas as famílias persas cortaram os cabellos e tomaram tl'ajes de
luto e dó. A noticia da morte de Alexandre voou por toda parte, e por
toda parte as manifestações de pezar foram francas e solemnes.
Dentro em pouco el1a chegou tambem aos ouvidos de Sysigambis.
mãe de Dario. A veneranda matrona sentiu tão profundo pezar, que
não qlliz mais alimentar-se, morrendo no quinto dia.
«Esta morte (diz Quinto Curcio) é uma prova da bondade da
Aléxandre.» Não pvnsamos assim. O suicidio de Sysigambis prova.
apenas o desespero que invadira a alma daquella senhora, já tão
torturada pela adversidade. Faltaram-lhe as crenças religiosas, que
amparam os espiritos que so1ft'em, nos momentos difficeis, e por
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isto ella procurou na morte allivio aos seus males. A inditos~ princez(\,
ignorava que o espirita não morre, e que nas existencias, que ti ver de
contar, o trabalho é incessante, até que. pelo amor, pela caridade, pelo
bem e pela pratica de todas as virtudes e 11 observancia de todos os
deveres, chegue á perfectibilidade, a que todos são destinados.
O cadaver de Alexandre, depois de embalsamado, foi posto sobre
um throno de ouro, tendo na cabeça o diadema real, cercado de todos
os ornamentos do supremo poder. Urnas cheias de preciosos perfumes
ardiam em torno delte.
Julgando que é dever nosso referir ainda o que se passou logo
após a sua morte entre os chefes macedonios, escreveremos a ultima
prte de nosso trabalho, que é o complemento ela historia elo guerreiro.

PARTE VII E ULTIMA
I . - Jo dia seguinte ao da morte do rei, os grandes da côrte e os
officiaes do exercito foram convocados a palacio, para onde acompanhou-os uma gl'ande multidão de soldados, anciosos de saberem quem
seria o successor de tão extenso imperio. A multidão se acotoveIlou de
fórma tal, que era dilficilimo penetrar-se na sala. De quando em vez
um arauto bradava: «Só é permittida á entrll.da aos que foram chamados.» O senhor, pOl'ém, havia desapparecido: ninguem cumpria
essas ordens.
Ao principio ouviram-se apenas soluços e gemidos. A preoccupação
dos neg.ocios estancou, finalmente, as lagrimas: restabeleceu-se o
silencio, e Perdiccas, expondo ao publico o manto, aS armas, a corôa
do morto e a cadeira real, depoz nesta o annel que lhe havia sido
confiado no dia anterior. O pranto renovou-se; Perdiccas, porém,
pediu silencio e exprimiu-se nos termos seguintes:
« Restituo-vos o annel, symbolo da auctoridade real, com o qual
o rei seIlava os seus despachos, e que, momentos antes de sua morte,
me foi por elle confiado. Estou convencido de que os deuses, em um
momento de colera, não nos podiam infligir maior calamidad.e do que
a perda de nosso principe j mas, quando reflicto nas gloriosas acções
que elIe, na sua curta vida, praticou, chego tambem à convicção de
que eIle apenas foi emprestado ao mundo para realisar tantas maravilhas, sendo logo chamado aos céos, de onde tinha vindo. Delle já
nada ma.is nos resta além do que é immortal; mas, cumpre cuidarmos
do q:le devemos ao seu cadaver e á sua memoria, Lembrai.vos ainda,
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no meio de que povos e em que cidade nos ach~mos, assim como do rei
e do apoio que perdemos.
« O que nos resta fazer, camaradas, é firmar nossas victorias entre
aqueltes que submettemos ao nosso poder. Para isso é inclispensavel
um ou mais chefes, segundo melhor vos pal'ecer ; vós não ignoraes que
um exercito sem chefe, é um corpo sem alma. Roxana está gravida, e
queiram os céos que elta nos dê um principe capnz de governar-Dos,
quando chegar á idade legal.»
11.- Logo após Perdiccas, tomou a palavra Nearcbo: «Ningtlem
põe em duvida que ao sangue qe Alexandre deve tocar o reino; mas,
nem a indole dos macedonios, nem o estado actual dos negocios publicas, podem so.ft'rer que se espere um nascituro, quando já temos um
nascido. Coroemos, pois, o filho de Barsina.»
Esta proposta foi mal acolhida: os oili iaes bateram com as lanças
nos escudos, em signal de reprovação. Nearcho voltou á carga, defendendo com vebemencia a sua opinião. Os espiritos estavam exaltados,
e a desordem ameaçava explodir. Interv:eiu Ptolomeu que, tomando a
palavra, exclamou: «Na verdade, eis ahi urna raça bem digna de commandar macedollios! Os filhos de Barsina e de Roxanu, urnas semiescrava~ ! Quem ousaria confessar isso na Europa ~ Como ~ Pois nós
que vencemos os persas, bavemos de nos submetter a filhos de mães
persas ~ sim, nós, que nunca nos curvamos a Xerxes e a Dario, grandes
e legitimas monarchas, não obstante as suas innumeraveis forças de
terra e mar ~ PaI' emquanto não temos que coroar pessoa alguma. A
minha opinião é que se conserve vasia a tribuna.re 1, e que, quantia
seja preciso deliberar sobre qualquer negocio, convoque-:;e o conselllO
ordinario, com o pessoal que delte já fazia parte, e que as resoluções, a
que os cbefes e· os demais officiaes do exercito devem obedecer, sejam
tomadas pela pluralidade dos votos.
11I.- Este parecer agradou a muitos. Alguns, porém, opinavam
ainda pelo de Perdiccas; Aristão, erguendo-se, disse: « Quando perguntamos a Alexandre a quem deixava a coróa, a sua resposta foi ao mais honesto -, e Perdiccas foi julgado tal pelo propl'io rei, pois
estando muitos outros presentes, a elle foi confiado o annel do commando. O successor do reino foi, pois, tacitamente designa.do por
este acto.»
Ninguem du vidava da vi vacidade das palavras de Aristão, e alguns
até instaram com Perdiccas para que retornasse o annel j Perdiccas,
porém, julgando talvez que quanto mais de'sprendimento apparentasse,
tanto mais adhesões conseguiria,. hesitante e sem saber o que devesse
fazer, levantou-se e refugiou-se por detraz das cadeiras dos que se
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achavam na frente. Um pouco mais de audacia naqllelle momento e',
com certeza, a supl'ema auctoridade tel'-lhe-llia sido conferida. Meleagro,
aproveitando-se da indecisão de Perdiccas, bl'ildou: «Não, não; a
fortuna de Alexandre e o peso de seus vastos dominios, não podem
:firmar-se em hombros tão frageis! Nem os d'.!uses nem os homens o
tolerariam! ão falo daquelles que teem os mesmos dil'eitos que Perdiccas, mas de todos os bomens de coração que se acbam aqui, e contra
cuja von tade naua se fará.
« Pouco importa que acclameis rei o filho de Roxana, qualquer que
seja a epocha de seu nascimento, pois que Perdiccas, sob o pretexto
de uma regencin, se apodel'a.ra do mando su premo. Eis ahi porq ue de
todas as propostns esta é a que mais me c1esagl'ucln. O que mais convém
é que acclameis aquelle que ainda não veiu ao mundo. E agora, neste
momento, em que uma justa impaciencia, ou antes, uma necessidade
su'prema exige que tenhaes um rei e chefe, elle appella. ainda para o
parto de uma mulher! Elle, desde já, pl'evê que sera um filho, e caso
não o seja, quem nos assegura que a creança não sera substituida ~
Declaro-vos ainda, que si Alexandl'e tivesse designado Perdiccas para
seu successor, seria esta a unica resolução sua a que abertamente me
opporia. Soldados! um ultimo caminho vos resta aberto, é vos apossardes dos tbesouros do rei. O exercito é o unico herdeiro legitimo de
suas riq uezas ! »
IV. - E deixou arrebatadamente a sala, onde havia homens
armados, que lhe abriram passagem. Muitos desses o acompanharam,
esperançados de slque. Dentro em.pouco, teve Meleagro em torno de
si um como corpo de exercito. A reunião iaja se transformando em
revolta, quando um de conhecido, tomanuo a palavr<l, bradou: <l E'
incrivel que estej aes dispostos a uma guerra civil para escolher-se um
rei, quando já um existe ao alcance de todos. Não está aqui Arldêo,
:filbo de Felippe, irmão de Alexandre, seu collega no sacerdocio ~ Esqueceis que é este o seu unico e legitimo herdeiro '~ Por ventura podeis
accusal-o de alguma acção ou cl'ime que o ponha fóra da mais commum
disposição do dil'eito das jS'entes ~ Si procuraes um rei como Alexandre,
jámais encontraI-a-heis; si, porém, o seu parente mais proximo deve
succedel-o, não tenues oult'o sinão Aridêo.~ Este alvitre restabeleceu o
silencio e a ordem na assembléa. Muitos opinaram que fosse chamado
immeiliatamente Ariuê0, e houve alé quem dissesse que era u111 crime
deliberar sem elle. Pytbão, porém, em lagrimas, enclamou: «Agora é
que reconheço quão infeliz era. Alexandre, pois que VE'jo-o privado do
frllctO do trabalho de seus solriados e do apoio dos bons cidüclãos, tão solicitas outr'ora, por seu nome e sua memoria, e neste momento tão cégos.»
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Estas palavras perceberam-n'o todos, eram dirigidas ao principe,
de quem se tratava, o que 1))'ovocou contra Pythão a ma vontade
geral e in teresse por Aridêo. Ou viram-se brados: « ão consen tiremos
que outro reine!» Meleagl'o, astuto, expedito e, além disso, desejoso de
inutilisar Perdiccas, aproveitando as vantagens do momento, correu a
buscar Aridêo, e apresentou-se com elle aos soldados e li. assembléa.
Aridêo foi :1cclamado rei, sob o nome de Felippe.
V.- A soldadesca parecia satisf~ita : o mesmo porém, não succedia
com os magnates do reino. Entl'e estes estava Pytbão, que, reunindo
os demais, propoz-lbes se desse execução ao plano de Perdiccas. Aceito
o alvitre, foram logo nomeados tutores do futuro filho de Roxana,
Perdiccas e Leonato, consanguineos da casa real: a An tipatI'O e Cratera
coube a direcção dos negocios na Europa: todos em seguida juraram
não prestar obediencia, sinão a esse descendente directo de Alexandre.
Meleagro, para precaver-se, retirava-se com os seus partidarios;
mas, recobrando coragem e conduzindo comsigo Aridêo, forçou as
portas elo palacio, e, das janellas proclamou às mas as, procurando
convenceI-as de que« a ida e e o ,iaor de Arideo autorisavam a
eleição dos soldados, aos quae lembrou que se tratava do sangue deFelippe, e do irmão do Alexandre que ~ta circumstancias impunham
perimental-o, não o julgando pelos
a todos o eleveI' de, ao meno"
sentimentos alheios.» SãCl empre tem ~tu os e violentos os movimentos das multidõ~s, quando desoooliaOl que -e pretende tyrannisal-os
ou privai-os da liberdade e das regalias, a que etles se julgam com
direito. Os partidarios de Perdiccas eram poucos: e a grande maioria
declarou-se por Aritlêo ; mas, essa resolução foi apenas o impulso do
primeiro momento, de modo que, em breve, voltou a irresolução e a;
incerteza: entretanto, a preferencia por Aridêo prevalecia em grande
numero. O principe, receiando os manejos dos grande, havia-se
retirado; Mele 19ro, á fl'enle ue alguns soldados foi de novo procural-o
e revestiu-o das insignias reaes, collocando-se:1 eu lado como o chefe
de sua guarda. A ph lange declarou- e abertamente pelo novo rei,
e batendo com as lanças nos escuuo', <\meaç u extel'mioar qyantos
ousassem oppor-se ao que estava feito: accre centando que o eleito era
sangue de Felippe, cujo nome ella venerava, e que obedeceria ao
principe, que o trazia.
VI.- Perdiccas, preoccllpado com esses acontecimentos, recolheu-se a sala, em que se achava o cadavel' de Alexandre, seguido de
seiscentos homens escolhidos. Ptolomeu com a mociuade da cÓI'te veiu
juntar-se a elle A multidão [trmada forçou sem diff:lculllaue as portas, e Aridêo penetrou no recinto acompanhado de Meleagro e de seus
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satellites. Perdiccas, afl'rontado por tal violencia, retirou-se com os
que o seguiam. Então, sobre elle e os seus, choveram algumas settas.
Alguns dos seus partidarios jã. tinham sido feridos. Nessa cccasião os
mais antigos delles tiravam os capacetes, para melhor serem conhecidos,
e aconselharam Perdiccas que evitasse 11 lucta ; por quanto os proprios
interesses de tOllos alIes impunham que cedessem ao rei e ao partido
mai forte. ParLliccas depoz as armas: os outros o imitaram. Meleagro
desceu, e insistiu com PerLliccas para que voltasse para onde estava o
cadaver de Alexandre. Perdiccas, sim,ulando acceitar o conselho,
voltou, com os seus; mas receioso de alguma cilada, por uma porta
falsa, abandonou o logar, e passou com os amigos e companheiros para
o ontro lado do Euphrates. A cavallaria e toda a nobreza declararam-se
por Perdiccas e Leonato: a maioria era de parecer que se abandonasse
a cidade, e occupassem a campina: PerJiccas, porém sustentou opinião
contraria, ainda esperançado de chamar a si a infantaria, e receioso
de (lue se pudesse dizer que elle se havia separado de todo do resto
do exercito.
VIT.- Entretanto. Meleagro nlo cessava de instigar Arideo
paro. supprimir Perdiccas, como o meio mais seguro de conservar a
autol'idade suprema, pOl1deraudo« quanto era ambicioso aquelle general
lembrando-lhe constantemente o modo por que fora tratado, e assegurando-lhe que jamais esperasse fidelidade de um homem que tanto o
temia.» Felippe (Al'idêo) não approvava abertament.e taes con elhos,
todavia tolerava-os. Meleagro, acreditando que o seu silencio podia
ser uma ordem tacita, mandou intimar Penliccas, em nome do rei,
a comparecer ã. sua presença, dando porém, aos emissarios instrucções
reservadas para mataI-o ao primeiro signal de resistencia. Perdiccas,
acompanhado apenus de dezeseis mancebos nobre, ao saber que esse
grupo se apPl'oximuva, esp3rou-o firme, á porta da casa de sua
residencia «Escl'avos e carrascos de 1eleagro, miseraveis, bradou-lhes
o general, suhi daqui, se não querei que vos fllça em postas.»
A attitude decidida desses dezesete homens e o olhar enfurecido de
Perdlccas os encheram de tal pavor, que elle so retirarum todos
cabisbaixos. Cavalgando, sem demora e aco~panhado dos dezeseis
mancebo, e de mais alguns co-religionarios, que appareceram, foi ter
com Leonato. Os dous chefes tomaram então as precauções e medidas
necessarias para se poderem defender. si fossem atacados.
VIII.- No dia seguinte, os macedonios, scientes do que havia
acontecido, não encobriram os seus descontentamento e resolveram
exigir que a audaz tentativa de Meleagro não ficasse impune. Para
executarem o plano tracejado, vieram tumultuariamente inquirir do
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rei, i tinh'1l. sido elle quem determinara a pri ão de Perdiccas. Arideo
respondeu ::tffil'mativamente, mas desculpou-se que fÔl'a Meleagro quem
o instig::tr::t a daL' essa ordem, e acabou pedindo-lhes que não (;l
affigissem, porque Perdicclls estava são e salvo, e ninguem mais lhe
faria mal.» Os soldados se apaziguaram j entretanto, Meleagro começou
a sentir temoL'es, principalmente porque a cavalIari,\ o havia abandonado, e aelherido ao seu adversaria. Sob o peso de taes preoccupações,
passou tres longos dias a indagar de si mesmo, que parlid0 eleveria
tomar.
No meio dessa confusão e desordem, ainda havia app3rencia de
governo. O rei tinha a su::t côrte, dava audiencias publicas, e recebia
os embaixadores. Os officiaes postavam-se à seu lado, e os soldados
faziam guarda, em frente do palacio, e nos corredores. Sentia-se
porém, que era gemI a preoccupação dos espiritos, e que todos previam
os funestos acontecimentos, que estavam imminentes. A desconfiança
era geral, e cada um procurava occultar a si mesmo os proprios
pensamentos. A fillta de Alexandre t?rnavapse, de dia em dia mais
sensivel. O exercito reputava-se abandonado, e ii. mercê de nações
valentes e inimigas, que não perderiam o ensejo de tirar desforra das
denotas passadas. Para augmentar ainda mais l\ consternação geral,
soube-se que Perdiccas, com a cavaUaria, interceptava os viveres,
destinados á cidade. Começou, em pouco, a falta e carestia de vitualhas,
e, den tro em cur to prazo, veio a fome com totios os seus horrores. Isso
levou-os todos á convicção de que não havia OUtL'O meio, sinão nccommodarem-se com Perdiccas, ou combatal-o a todo o transe.
IX.- Dava-se em Babylonia, o que se dá em todos os lagares
nas epocas de fome, e de commoções politicas: os habitantes da cidade
emigravam para a campanha, acossados pela fome: os da campanba
refugi::\Vam-se na cidade receiosos das calamidades da guenn.. Cada
qual julgava melhorar mudando de lagar. Os mecedonios, receiosos de
alguma revolta na cida·le, dirigem-se a palacio, e pedem que se envie
uma deputação á cavallaria e que com elIa se faça um accordo qualquer
para que deponham todos as armas. Arideo attende-os sem hesitar:
são de ignados para o desempenho dessa commissão Pasas, Thessalio,
Amissas, Megapolitano, e Perilau, os quaes partem immediatamente.
Não tardou muito que voltassem, confessando que nada tinham
podido obter. A cavallaria declarara categoricamente que nilo aL'riaria
as armas, emquau to não lhe fossem en tregues os auctol'ilS da discol'dia.
Gom esta resposta os soldados, de l1Jotu-proprio, correram ás armas.
Ao tumulto que fazem, o rei sahe tle palacio, apresenta-se a elle~, e
fttlla-lhes nos seguintes termos: «Nós não precisamos, soldados, neste
2
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momento, promover sedições e desordens: crede-me: os· que ficarem
quietos serão, no fim, os que hão de gosar do fl'uctO do trabalho rloH
que se atirarem aos combates: lembrae-vos ainda que nós teremos
que haver-nos com os nossos concidadãos, e que só os que teem ancia de
uma guerra civil, podem pensal' em fazei-os perder, com tanta pressa,
as esperanças de uma reconciliação. Uma segunda deputação tal vez,
consiga mudai-os de resolução: experimentemos. Eu creio que elles
não deixarão de vir comnosco prestar as ultimas homenagens, devidas
ao cadavel' insepulto de Alexandre. Quant0 a minha pessoa, declarovos que pretrl'o restituir a outrem o sceptro e a corôa, que me destes,
a imperar, á custa do sangue de meus concidadã03. Si, para restabelecer a concordia, a paz e a hormonia, entre vós, só for preciso que eu
renuncie o throno, ficae certos de que renuncial-o-hei sem o menor
pezar. Desde já peço-vos, rogo-vos, com instancia, que escolhaes
outro mais digno de commandar-vos.» E, com os olhos marejados de
lagrimas, til'OU da cabeça o diadema para ofl'erecel-o a quem fosse
julgauo melhor do que elle.
•

x.- Este pequeno discurso, que Arideo pronunciou commovidissimo, produziu profunda impressão no espirito da soldadesca, que ficou
certa de que o principe não era um imbecil, como muitos o affirmavam.
Approximaram-se todos de sua pessoa li instaram vivamente para que
e1le fizesse partir uma segunda deputação. Aceito o conselho, ficou
eUe composto dos mesmos emissarios, com instrucções ainda de obter
que Meleagro fosse recebido como o terceiro chefe. Leonato e Perdiccas
cujo principal empenho era aífastar Meleagro da companhia do rei,
acceitilram, sem grande difficuldade, o accordo proposto, certos de
que esse chefe, s03inho não ousaria fazer-lhes frente. Meleagro, em
consequencia do accordo, sahio com a phalange. Perdiccas, á frente da
cavallaria, veio recebei-o: as duas tropas confraternisaram, crendo
talvez, que tinham firmado uma concordia perpetua.
Pel'diccas entretanto, conjecturava que sua salvação dependia do
desaparecimento de Meleagro, que elle reputava seu inimigo mortal,
sem a menor lealdade, e, apezar de vaido o, capa? de tudo: convinha
caminhar com segurança, mas com a maior dissimulação. No intuito
de realisar o seu intento, aWciou alguns cavalleil'os para que se
queixassem francamen te, e, por toda parte, da admissão de Meleagro
no meio deUes. Esse chefe, informado de tal occurrencia, veiu arrebatadamente pedir a Pordiccas explicações de tão estranho procedimento,
quando tudo se fizel'a de accordo commun. Perdiccas, fingindo ignorar
o facto apontado, mostra-se, por sua vez indignado, queixa-se, lamenta
taes leviandades dos cavaUeiros, e declara que as reprova. A' vista da
••
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babilidade com que andou, Meleagro acabou combinando com elle a
pcisão dos que haviam manifestado descontentamento, assim como o
modo pelo qual l1eviam ser punidos os criminosos. S lisfeito com lal
resul tado Meleagro despeje-se agL'adecendo-l be a franl}uez::\' o cOrl'ecção
de S'3U procedimento, e asseguramlo-llle a sua aLI ição. Ficou t mbom
resolvido que s~ pUL'ific:l'''e o acampamento li. mola macedonin, p ra
o que a divisão IasSlda fornecia pretexto.
XI. - EI'a curio o o modo de plll'ilkar os acampamento~. A
cel'emonia cOLlsislia em extri par uma cadeila, cujas viscel'as divididas
em duas ametades egnaes, el'am lançad 18 às extremidades oppostas do
espaço, em que devia acampar o exercito, que ficava no centro, em
orJem de batalha. No dia designado pal'.t a cel'emonia, o rei coilocou-so
à. frente dos cavalheil'os, e dos elephan te3, que tinham àeanto Meleagro
e a phalange. A C<tval\aria começou a mover-se: os infantes atemorisaram-s3 pai' lhes parecer que c1il'igiam-se para elles os inimigos d t
vespera, e esti vel'am ao ponto de dispararem para 11 cidade; mas,
reflectindo que a planicie favoreceria os cavaileit'os, e que não deviam
condemnar, temerariamente, a le::üdade de seus camaradas, mantiveram-se firmes, porém dispostos a se baterem, si atacados fossem. A
cavallaria approximou-se de perto, e o rei, adeantando-se com uma ala
de cavaileiros, perguntou aos da phalange quaes tinham sido os
anctores da sediç::l.o, porque estava res:>l vil10 a punil-os, declarando-lhes
que si os turbulentos não lhes fossem immediatamente entregues, elle
os esmagaria com os cavaileil'os e elepbantes, que tinha à. sua disposição. Não se póde imaginara estupefacção desses infelize3, sentindo-se
orprelten'1idos, quando menos o esperavam. O proprio Meleagro perdeu
a cabeça e a coragem, e ninguem soubo aconselhar o que devia fazerse no momento.
XII. - Perdiccas, sagaz e astu to, vendo-os à SUJ; descrição,
aproveitou-se da occasião e tirou das fileiras umas tresenlas praças,
qne tinham acompanbado Melea"To, quandu olle se retirava da primeira
assembléa, reunida logo depois da morle 'de Alexandl'e, e á. vhta
do exercito inteiro expol-as aos elephantes, que as esmagaram 01
as suas pesadas patas, sem que Aridêo ues e palavra. Dir-3e-hia
que pl'emeui.tadamen te, o rei nguardava o resultado des 'e dl'am·~
de sangue, que foi, como que o pranuncio das futul' s guerras
civis.
Meleagl'o, tarde, conheceu os manejos ue PertlicJas; mas não abandonou a phalange, receioso de que tentassem contr:1 a sua vida; presumindo porém que seus inimigos para perdei-o, abusariam do nome, e
da autoridade claquelle, que elle pl'oprio acelamara rei e clesesperando
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afiuul de salvar-se, refugiou-se num templo, considel'ado inviolavel;
mas alli mesmo foi assassinado.
Removido o obstaculo que lhe púecia serio, Perdicclls tratou de
re(lQlher-se, com todo o exercito, á cidade onde celebrou umo. nova
asstmbléa cornos gro.udes da côrte, e as patentes superiores do exercito.
Ahi, toda.s as suas propostas foramo.pprovadas e sanccionadas pelo rei.
Esla assembléa decretou que o sobel'ano podei' perma.necesse nas mãos
de Aridêo, e que o imperio de Alexandl'e fosse di viclido, da fôrma
seguinte, com os seus generaes : Ptolomeu ficou senhor do Egypto e de
todas as provincias da Afl'ica, sujeitas àquelle paiz, Laomedonte teve
a Syria e a Phenicia; a Philotas coube a Cilicia; e a Sycia com a
Pamphilia e a gl'ande Phrygia foi designada a Antigono; a Leonato
tocou á pequena Phl'ygia, com toda a costa do Hellespen to ; Eumenes
recebeu a Cappadocia e a Paphlagonia, com encal'go de guardar todas
as regiões, até Trapesunto, e de fazer guerra a Arbato, unico, que não
se tinha submettido ii. dominação macedonia ; Pythão foi nomeado governador da Media; Sysimacho, da Thl'acia, e dos povos do Ponto, contiguos á esta pl'ovincia. Em seus respectivos ca.rgos ficaram mantidos 05
que exerciam o governo dos indianos, dos baclrios, sogdianos, e outros
povos que habitavam as costas do Oceano, e do ll1o.r Vermelho. Todos
elles eram declarados satl'npas, on delegados do rei, a cujo lado permanecia Perdiccas, como seu logar-tenente, general ele todos os exercitos.
XIII. - Aflil'mam o.lguns escriptores que essa divisão fóra
determinado. pelo proprio Alexandre, já enfermo, mas ainda com forço.
intellectual para deliberal'; nada porém justifica essa affil'mativa.
Quem, como elle, se reputava filho de Jupiter e, portanto, na jerarchia
dos deuses, não pensava na morte, nem acreditava que morresse.
Dominado por esse pensamento e contando com a immortalidade, da
culminancia, a que chegara, nas azas da fortuna, elIe olhava vaidosa e
egoisticamente para a terra, de que se julgava senhor unico. O seu
testamen to politico não passa, para nós, de um~ creação de seus panegerystas. Não é criveI que Alexandre, abatido pela enfermidade,
attentasse para interesses, que nunca lhe mereceram cuidados. Ainda
na quadra final da vida desmentio elle o conceito de Napoleão I sobre
a sua elevada capacidade politica.
O despertar de Alexandre nas espheras, onde a verdade nüo tem
eclypses, deveria ser um desencantamento assombroso. Livre das prisões
da materia, contemplando, num relance, toda a historia de sua vida
tel'l'~na, o seu espirito, a reconhecer a inanidade da obra, que realisara, havia de sentir todo o peso da falta, que commettera falseando
a missão, que lhe fóra confiada.
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xrv. - A passagem de Alexandl'e pela Asia foi um'l. provação
dolorosa para. o_s filhosdesse riquissimo conlinente. Da civilisação grega,
que, eUe, seu mais eminente repr'esentante, pr'etendera implantar alli,
não ficou o mais ligeü'o ve tigio para demonstrar e conllrmar as vistas
generosas do conquistador, a gr'andeza de sou plano, o systema no seu
trabalho. A civilisação gl'ega elle afogou·a no sangue de populações
inteir'us, ou a reduzia a ciuzas nas cidades, que entregou ás chammas.
A civilisação grega elle a deixou apodrecer nas orgias, ao lado dos
bajuladores ebrios e de cortezãs impudicas!
Entretanto, que mundo immenso a cl'ear, a desenvolver e preparar
para as luctas da humanidade no seu caminhar incessante para a perfectibilidade! Além do remorso pungente, castigo, de que não escapam
os que se desviam de seu caminho, Alexandre deveria so11rer profundamente ao ver os membros de sua propria família dilacerarem-se,
corno feras enraivecidas, reconhecendo em que a humanidade nada.
aproveitou' a sua passagem pela terra j .porquanto só servio para
retardat'-lhe os passos no caminho do progresso moral.
XV. - Roxana, apenas soube da mOl'te de Alexandre, fingindo
agir em obediencia as suas ultimas vontades, convidou Statira a vir
tel' com ella. A infeliz princeza, não desconllando do destino, que a
aguardava, conpareceu com sua ir'mã, a viuva de Hephestião, n. conferencia solicitada. As duas inditosas senhoras foram mortas por ordem
ue Roxana, que mandou atil'al' os seus cadaveres em um poço profundo
o qual foi itnmediatamente entupido. Qual é a falta, ou o crime, que
não t~m a sua punição ~ Por sua vez, mais tarde, Roxana foi assassinada por mandado de Olympias, com o filho, que teve de
Alexandre.
Por seis annos, Ariileo conservou a sombra van do podel'. Cada um
de seus delegados, era mais rai do que eIle proprio. Finalmen te assim
como Statira o Roxana, foi tambem assassinado com sua mulher ]Jor
ol'dem de Olympias. Toda a familia de Alexand~'e sofl:reu crueis
perseguições de cada um dos que desputavam os pedaços elo impel'io
macedonio. Do filho ele Felippe pode-se dizer, parodiando o poeta.
br!J.zileiro:
«E de tantas coroas, que juntara para cingir a fronte,
só resta um nome, que o mundo in teiro sabe.»
XVI.- Estamos persuadidos que esses episodios, narrados por
tantos escripíores; como succedillos durante a mole tin. de Alexondl'e
não pa saram de manejos políticos dos que d lle mais se acercavam ou
foram cr'eatlos pela imaginaç.'io do-smesmos panegerysla . A verdade
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para nós, é o que consta do Diario de Alexandre, em que vem
singelamente narrada a marcha da enfermidade, e as acções até as
..
mais insignificantes do enfermo.
Comprehende-se facilmente que os medicas, e quantos se interessassem pela pessoa de Alexandre, não permitLiriam essa parada, ou
ou visita militar a um doente grave, mas de cuja salvação não
desesperavam. A visita dos soldados é um filcto verdadeiro, mas como
consta do Dicwio, e não como rofere, enb'e outros, Quinto Curcio, o
qual aifil'ma «Que apezar de seu estado de ft'nqueza, e, quasi
moribundo, Alexandre conservou-se sempre na posição primitiva., que
tomara, para recebel' os soldados, durante todo o tempo que as tropas
desfilaram em sua presença, fazendo-lhe a continencia.» E' ainda nGsta
mesma occasião que, no dizer do mesmo auctor, Alexandre perguntou
aos que mais proximos estavam, e mais affiictos se mostravam: «Onde
depois de sun. morte aclJariam um rei diguo de taes homens 1» Ora
nessn. occasião (din. 25) ja Alexandre havia pertlidn completalllente a faln.
segundo o Diario que atnrma não tor a febre diminuido nesse dia,
que «quando seus capitães entraram em sun. camara. o rei não falava
mois.» Dapois de desfilarem as tropas, Quinto Curcio aJTIrma quo o rei
a quem começava n. faltar a voz, fez acercarem-se delle os seus
fi1miliare~, o tirando do dedo o annel real, entregou-o a Perdiccas,
ordenando-lhe que transpol'tar-se o seu corpo para o templo de
Bannon. A este episodio seguem-so os da pcrgun ta «A quem deixais o
imperio 1» <üo mais digno ou mais honesto» segundo o auctor, a que
nos estamos refet'indo: e o de Perdiccas a querer saber «quando o
enfermo desejavn. que lhe fossem decretadas honras divinas~ com a
resposta (Quando fordes felizes.» Nas mesmas condições a previsão de
Alexandre «sobre os funeraes sangrentos que lhe estavam reser·
vados.»
XVII.- A entl'ega do annel n. Pe1'diccas, em noss:1. opinião,
não passou de um i1l'tifl ia ou manejo deste com os seus amigos para
conservar no exercito, depois da mol'te do rei, a preponderancia" que
tinha, e que desejavn. manter. O annel foi, sem duvida, tirado do dedo
de Alexandl'e, depois de morto. Nada era mais filcil a um cbele'na
I)Os:ção de Perdiçcas. A resposta «ao mais digno, ou ao mais hone-to li>
outro manejo pai ilico e pl'epn.l'ado para servir em occasião opportun:J.
como serviu a Arislã.o no disCLlJ'sO que pl'oCeriu ni1 primeira assemlJlé~1.
dos Mllcedonios, e do qual domas coo ta aos nossos leilol'es. Como todos
slbiam, Alexaudl'o pretendia ser lido por Alho de Jupitel'i assim pois,
p::l1'n. que parecesse que ludo pnrtira delle sUI'giu a ordem de ser o sou
corpo tl'ansportado para o templo de Hanmop.
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Pat'a'nós, já o dissemos, a vet'dade é que Alexandl'e, durante a sua
$uCel'midade, não se preoccupou de molo algum do futuro dos seus
vastos dominios.
Dous annos gast:1ram-se em fabricar o rico e pomposo carro, em
que o corpo de Alexadre devia ser tr~nsportado para o Eg-ypto. Diodoro
da Sicilia, no livro dezoito, cap. vinte e seis e vinte e sete traz
a descripção dessa obl'a sumptuosa. L. de Quincy f:1z sobre ella
um engenhoso commentario, que os nossos leitores facilmente encontrarão no volume da collecção-Nisard-em que se acham publicaclas
as obras de Cornelio Nepos, Quinto Curcio, Vale rio Maximo. Justino e
Julio absquens. Da pagiu:\' tt'esentos e sessenta e sete a tresentos e setenta e quatro desse volume, acharão os amadorei) dessas antiguidades
os elemento necessarios para fazerem iuéa exacta do Camoso carro.
XVIIL- Preparado o coche teve então logar a translação do
cadaver.
R.eprocluzamos a tl'aducção ele Diodoro da Sicília por M. Q. de
Quincy: <lA magl1iflcencia do espectaculo, visto de perto, excedia muito
tudo quanlo se tinho annunciado, e se pode dizer. A fama, que se
espalhou ao longe, attt'ahiu uma multidão prodigiosa de espectadol'es:
de todas as cidades corl'ia a população em massa para assistir a
passagem do carro e tal era a attenção, que attrahia, que, por largo
espaço de tempo, o acompanhavam para melhor o poderem apreciar.
a CUl'L'O era precedido, e seguido de um corpo de exercito, e de
companhias de tt'abalhadores e empreiteiros de aterros, o que tornava
o cot'tejo ainua ma,is imponente e lI}agnifico.
Damos agora, a palavra a M. ue Saint CroL\': : «A pompa funebre
de AI xandre foi uma marcha triumphal: a rei morlo tornou-se o
objecto de um conCUl'SO univel'sal. Ptolomeu foi até a Syria receber o
cada ver dás mãos de Arrhydeu, e, com elle voltou para o Egxpto.
Depois da mOI'te de Cratero, em uma batalha contra Eumel1es,
partidario de Pet'diccas, resol veu esle levaI' a guerra ao Egypto para
expellir Plolomeu, e tornar-se deste modo, senhor ua filmilia de
Alexandre o que valia a posse do corpo do conquistador». Tal é, em
substancia, diz este escriptol', a narração de Diodoro da Sicília, que
di1fere em muitos pontos, dade Arl'l1iano, segundo o qual, Al'l'hideo, não
ob tau le as observações de Pel'dicca ,Cez com que ptolomen conduzisse
o cadavel' ue Babylonia, pOl' Damasco, até o Egyplo, superando todos
os obstaculos, que á sua mal'cha oppoz Potemon, amigo de Perdiccas.»
Uma predic~ão de AI'istandes garantindo o supl'emo mando a. quem
.fosse possuidor do COl'pO d~ Alexandre, levou a maioria dos chefes
mllcedonios a lentar apoclerar-se delle.
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Pausanias aflirma que os Macedonio , que transportavam o COl'pO
do rei a A1egis na Macedonia, encontraram em caminho Ptolomeu,
que persuadio-lhes 11.1'0 entregassem ii. vist::t elo decreto, em que elles
mesmos determinavam que o cadaver fosse sepultado em Memphis: e
adianta ainda que foi Ptololneu PhiladelplJo, quem transpOl'tou de
Memphis o feretro de Alexandre. Entretanto Quinto Curcio observa
que poucos annos depois da morte do principe, foi Ptolomeu Soter,
que se tornara senhor do Egypto, quem e:t.l.'ectuou a translação de
Memphis para Alexandria.
Seria longo de mais reproduzir as asserções de outros autores,
difi'erentes em muitos pontos.
XIX.- O que é certo é que o feretl'o foi collocado em Alexan·
dri::t, no logar conhecido pelo nome de Sema (sepulchro). Era então de
ouro. Depoi2, Ptolomeu, Coccm:, ou Parisacto, vindo da Syria,' roubou-o,
mas foi obrigado a abandonar o roubo quasi que immediatamente. Um
feretro de vidro substituiu o antigo. Foi este o que Julio Cesar viu e
admirou. Augusto, por sua vez, quando contemplou o cadaver de
Alexandre, mandou tiral-o do fere tI'O e ornou-o com uma coróa de ouro,
cobrindo-o depois de flores.
Em Dion Cassio lê·se que: «O imperador Severo, depois de ter
apprl;lhendido por toda a parte, e alé no sanctuario dos templos, livros
mysteriosos, ordenou que todos esses livros fossem encerrados no
tumulo de Alex::tndre, p'lra que ninguem os pudesse ler.
Depois dessa época ninguem mais soube onde parava o tumulo.
S. João Chrysoslomo alDrma que no fim do quarto seculo da nossa era
elle jil. não existia.
Escrevendo ou antes reproduzindo o que outros antes de nós
escreveram sobre Alexandl'e, tivemos principalmente em vista descreveI-o qual realmente elle foi, sem exagerar-lhe nem as boas nem as
más qualidades. Não conhecemos, ao menos até o ultimo momen to em
que escrevemos, obra alg'uma em portuguez sobre este assumptQ, ao
passo que todas as nações civilisadas da Europa teem procurado
facilitar e ofi'el'ecer ás diversas classes sociaes noções da historia
antiga, tI'aduzindo as diversas obras classicas que chegaram até
nossos dias.
O nosso tra baIlio não trará. novidades ]Jara os homens eruditos;
entretanto recordar-lbes-ha factos porventura desmaiados pelo tempo;
presumimos qne aquelle que apenas sabam a lingua que falamos
poderão, leudo-o, deleitar-se e iustruir-se um pouco. As nossas Loas
intenções attenual'ão a no'sa ousadia. Em totlo o caso, estamos convencidos lle que a leitura deste livro não desaproveitará ii. sociedade
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brazileira, que hoje, mais <lo que nunca, carece fortalecer a crença e a
e na verdade e no bem. As ambições, que não assentam na justiça,
garantia da liberdade, só produzem ruinas e destroços tues, como os
que por toda a parte espalhou o conquistador macedonio.
XX.- E, como ainda o repetimos, só temos em mira tomar
conbecido o Alexandre real, e não o pbantastico, de que alguns
escriptores nos transmittiram noticia, encerraremos o nosso trabalbo
com o juizo de alguns bomens notaveis sobre o filho de Felippe.
Deata sorte mais habilitados ficarão os leitores para julgarem, por si
mesmos, o conquistador da Asia com justiça, isenção de espirita e
perfeita imparcialidade.
Em Justino - o Abreviador - Livro náno, capit. oitavo, encontramos o seguinte parallelo entre Alexandre e Felippe, seu pae.
~ Felippe preferiu os combateS aos festins, e empregava suas
riquezas em expedições militares. Mais !labi! em obter do que em
conservar o dinheiro, vivia sempre pobre, não obstante suas rapinas:
clemente e pertido a um tempo, todos os meios lhe pareciam legitimo3,
com tanto que triumphasse. Seductor, insinuante e insidioso em seus
discursos, promettia mais do que cumpria: a facecia, a seriedade, a
alegria ou a tristeza, tudo nelle era calculo: teve amigos, não por
atreição, mas por interesse. Acariciar um inimigo, desconfiar de um
amigo, dividir dous alliados, ganhaI' a confiança de ambos, tal era a
su:\, politica ordinaria. Junte-se a isto uma eloquencia notavel, um
espil'ito cheio de força e fineza, a eleganch\ e a facilidade com que se
exprimia, e uma imaginação ornada e sem esforço.
« Alexandre, seu filho e successor, excedeu-o nos vicios e qualidades: ambos tiuham sempre pOl' alvo a victoria, mas por meios
diITerentes: Alexandre empregava a força, Felippe pref0ria a astucia:
este gostava de enganar o inimigo, aquelle de vencei-o á luz do dia.
Felippe era prudente, Alexandre temerario. O pae sabia não sómente
dissimulaI', como ainda abafar as explosões da colera: o filbo, uma vez
irritado, não sabia ditl.'eril' uem limitar sua vingança. Um e outro
amaram, em demasia, os pl'azeres e o vinho; mas a embriaguez de
ambos era diversa. Felippe, ao levantar-se da mesa, corria contra o
inimigo, empenhava o combate e atrrontava os perigos, prudente e
calmo. Alexandre enfurecia-se, não contl'a os inimigos, mas contra os
seus proprios amigos e offlciaes de seu exercito. Muitas vezes vai tou
Felippe ferido dos combates, ao pasao que Alexandl'e chegou a sahir de
um banquete gottejando o sangue de seus melhores servi10res e
cortezãos. Felippe reinava com seus amigos, Alexandre sobre eus
amigos. Aquelle preferia que o amassem, este que o temessem. Amigos
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ambos das leUras, Felippe era mais politico e Alexaddre de boa fé:
um mais moderado nas palavras, o outro nos actos. Alexandre era.
mais generoso, mais propenso a perdoar aos ve~ciclos: Felippe nem aos
seus alIjados poupava: o pae era frugal, o filho intemperante. Foi com
essas faculdades rliversas que o pae lançou o primeiro fundamento do
imperio do mundo, e que o filho teve a gloria de rematar a obra.»
XXI.- Deixemos agora fallar Plutarcho, o geande apologista
do chefe macedonio.
« Por duas cousas reconhecia Alexandl'e que era um simples
mortal- pelo somno e pelo amOl'. O cansaço e a voluptuosidade emITI,
na sua opinião, elI'eitos da Cl'aqueza humana.
« Sobrio por temperamento, deu Alexandre muitas provas de sua
frugalidade, e especialmente em sua resposta ii. rainha Ada, que elle
tinha como m-e adoptiva, depois de tel-a r",stabelecido no reino da
Caria. Esta princeza, julgando causar-lhe prazer, enviava-lhe todos
os dias os m:.\is finos e delicados acepipes, prepaeados pelos seus
melhores cozinheiros, que ella punha li. sua disposição; Alexandre,
porém, fez-lhe ,;entir que clle não apreciava os manjares, nem precisava de cozinheiros, porque seu preceptor Leonidas lhe havia dado já
os melhores, um para o almoço, o qual era um passeio ao romper do
dia, e para o jantar um almoço frugal. 4: O meu preceptor, accrescentava elle, inspeccionava frequentemente o meu guarda-j'oupa para
vel'ificar si minha mãe nelle havia posto alguma cousa de sU1Jej'fluo ou
de ltlxO inuliL ~
« A sua inclinação ao vinho foi muito menor do que se pensa.
Si adquiriu tal reputação, foi porque conservava-se :i. mesa muito
tempo, não para beber, mas para discorrer e discutir. Cada vez que
elle bebia, propunha uma dessas questões que demandava largo
desenvolvimento, e por este modo, quando Llispunh:.\ do tempo, prolongava as ref13ições; quando, porém, os negocios urgiam, nem o vinho,
nem o somno, nem o amor, até. o mais legitimo, nem o mais bello
espectaculo o prendiam ou ro~bavam-lhe o tempo peecioso, como
succedeu a tantos capitães. A primeira prova dbto está na sua propria
vida que, apezar de curt' , fúi cheia. das mais gloeiosas acções. Nos dias
desoccup.dos, sacrificava aos deuses, apenas se levantava: almoçava
depois sempre senta.do: o resto do dia empeegava-o na caça ou
decidindo as contendas e questões que sobrevinham entre os soldados,
e ainda lendo. Nas marchas, quaD'lo não tinln pl'essa, CRçava mposas
e aves, exercitando-se em a.tira.r com o arco, a subie e a descee de um
carro cOI'rendo com a maior velocidade, como se vã no Diario da sua
vida. Logo que entrava em casa, banh:J.va-se, friccionava- a com oleo,
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e ioua/ava dos cozinheiros si lhe haviam preparado um bom jantar'.
« Sá, noute fechada, começava a refeiç"io: preoccupava-se muito
de sua mesa, e exigia que de nada se descuidassem e que todos os
convivas fossem igualmente servilos e, como já o disse, conservava- e
muito tempo à mesa, porque amava a convel'sação.
« No mais era o mais amavel dos reis no trato ordinario da villa:
procurava todos os meios de agradar; mas tornava-se importuno à.
força de elogiar-se a si mesmo, no que assemelhava-se ao soldado
fanfarrão: além do defeito de exaltar ôs feilos proprios, entrega~a-se
aos lisongeiros que o exploravam á vontade, e vexavam os convivas
mais honestos que tir.1lam repugnancia em luctar com os aduladores,
e receiavam ficar aquem nos elogios. A plimeil'a hypothese causarlhes-hia vergonha; a segunda os exporia aos maiores perigo .
« D pois da ceia tomava banho e deitava-se: dormia muitas vezes
até o meio dia e algumas o dia iuteiro. Era tambem temperante em
relação aos acepipes e comidas raras e delicadas. Quando recebia
presentes do peixes, dos mais valorosos procurados do mar, aLI Cructas
das mais deliciosas, enviava-as aos seus amigos, não reservando as
vezes cousa alguma para si. Entretanto, sua meza. era sempre umptuosa : elle augmentou a despeza della na proporção do sua fortunll,
mas no fim limitou-a dez mil draclImas, e jamais excedeu esta somma.
Era tambem at'egra para aquelles em cuja casa ceiava ».
XXII.- O juizo de Quintio Curcio, talvez o mais imparcial de
todos os historiadores :tntigos de Alexandre não deve ser omittido.
No seu livro dez, cap. quinto, este autor II sim se exprime: «Na
verdade a julgal-o com j lIstiça cumpre reconlIecer que suas virtudes
vinham da natur'oza, e seus vicias, ou da forluna ou lla irlade. ElIe
tinlIa uma força ue espirito incomparavel, uma paciencia nos trabalhos
capaz de fatigar tollo o mundo: coragem indomavel que excedia a
todus os rei, e até mesmo áquolles que não possuiam mais do que
essa qualillade. Er'a tão li1Jcral que frequentemente daya o que nem
mesmo aos deuses se ousa pedi!'. Sua clemencia para com os vencidos
ia até restituir-lhes os dominios conqui tados: e, ás vezes, até a daI-os
a outt'os, como mero presente. A morte, qUtl faz tr'emer os homens,
o espantava tão pouco que parecia procuJ'llI-a. E' verdade que a sua
ambição não conhecia limites i isto porém era desculpavel a um principe jovoll que praticava cousas tão extraordiuarias: sua piedade
filinl era tal, que não sámente vingou á, morte de Felippe, mas ainda
havia resolvido fazer de Olypias uma deusa. Generoso e magnanimo
para com quasi totlos os seus amigos, er'a benigno para com os soldados e continente para com as mulheres. Era penetrante e ensato
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mais do que lhe permiUia a idade, A fortuna, porém, trouxe-lhe lÍefeitos
- o de crer·se um deus e exigir que lhe fossem prestar honras ['
di vinas - e de ter fé cega nos oraculos que lisongeavam a sua vaidade,
e de irritar-se contl'a os que nã.o queriam adol'al-o: - o de adoptar
os costumes dos povos vencidos pelos quaes antes da victoria manifestava o maior despreso e vestia-se a moda persa. Para as Sllas
explosãos de colet'a e paixão pelo vinho, a idade muito contribuiu;
talvez com a velhice chegasse a corrigir-se, Em todo o caso, é preciso
confessar que si elle muito devia ao seu valor, a:inda ma.is á
fortuna, que teve-a sempre como ninguem, em seu poder e as suas
ordens.
« Quantas vezes não o arrancou elladas mãos da morte! Quantas,
sem jamais abandonai-o salvou-o dos perigos em que elle se precipitava! E, para cumulo de seus favores ella limitou sua vida ao
curto espaço de tt'inta e tl'es annos, Dir-se-hia que os destinos pal'a
arrebatai-o do mundo esperavam apenas que elle subjugasse o Oriente,
penetrasse no Oceano, e fizesse o que nenhum mortal conseguira fazer».
No mesmo livro cap. primeiro ainda lemos o seguinte pel'iod o: «...
mas, no fim alie degenerou de si mesmo por tal forma que contra os proprios sentimentos e ás exigencias de um infame, dava reinos a uns e a
outros arrancava a vida ».
XXIII.- Napoleão, no seu Memoria~ de Santa HeZena, a que
nos referimos diz: «Alexalldre, com um punhado de homens, conquista uma parte do globo. Seria isso uma simples irrupção, uma
especie de deluvio '? Nã.o: tudo é calculado com profuncleza, executado
eom audacip., dil'igido com sabedoria. Alexandre mostrou-se simultaneamente grande politico, grande guerreiro e grande legislador.
Desgraçadamente quando elle attinge o Zdnith da gloria e do suecesso
perde a cabeça e o seu coração se g'asta : havia começado com a
alma de Trajano, e acabou com o coração de Nero e os costumes de
Heliogalmlo ».
Quer na prim-ira parte, quer na segunda, o exilado de Santa
Helena é exo,gerado. Alexandre não foi grande poli Ueo, nem gl'ande
leg-isladOl" mas simplesmente um guel'l'eiro notaval: Entretanto
apezar de suas faltas e fraquezas é injustiço, c0mparal-o a Nero ou a
Heliogabalo. A Cesar o que é de Cesar ...
XXIV. - Ad. Thiel's, o historiador do consulado e do imperio,
na Françl, faz entt'e toclos o juizo mais exacto segundo nossa opinião,
do que foi realmente Alexandre. D03ixamos a. palavra ao grande
patriota, o Illono,rchista convicto a quem coube a honra de fundaI' a
Republica Fl'aoccza..
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«'Alexandre, nutrido de sabedoria dos gregos, apaixonado pelos
seus applausos, herdando o exercito de seu pae, lança-se na Asia, não
encontl'a para, combater, sinão a pusilamiuidacle persa, e marcha para a
frente a,té encontrar os limites do mundo então conhecido. Si os seus
proprios soldados não o houvessem obstado, el1e il'il\ até o Oceano
Indico. Obrigado a retroceder, só tem uma aspiração - recomeçar
suas correria aventurosas. - Não o preoccupa a patl'ia, que nada tem
que ver com tantas conquistas; mas a amuição cega do poder e a s de
insaciavel da gloria de ter percorrido o Univerilo, como vencedor.
Sua paixão é a nomeada, a fama reconhecida, applaudida cm Athenas.
Generoso, bemfazej até, elle mata Olito, seu amig'o o sal vadol'
de sua vida, seus melhores logare_-tenentes - Philotas e Parmenião,
porque a lingua imprudente levou-os a tocar em sua gloria. A fama,
eis o seu alvo, a Eua imagem, o seu objectivo, o mais vão de todos
quantos podem impellir os grandes homens: e emquanto apenas
deixa descansar o seu exeroito p:tra lago correr de novo atraz desse
unico objectivo de todos os seus esforços, engolphado nas deliciD's
da Asia, morre repleto de vinho! Apezar de ter seduzido a posteridade pela sua graça heroica, não ha todavia uma vida mais inutilmente ruidosa do que a sua, porque, nem ao menos, levou a ci vilisação
g:'ega além tia Jonia e da Syria, onde aliàs já elIa reinava.
Alexandre deixou o mundo na anarchia e como que preparado para
receber a conquista roma.na. Moralmente era preferi vel ser o habi!
criterioso Philopomen, que não fez tanto barulho, mas que ainda
conseguiu prolongar por muito tempo a independencia da Grecia ».
XX.V.- Este trabalho, estudo desprenticioso do homem, que
encheu o mundo antigo com a fl~ma de seus feitos, não foi inspirado
pela vaidade ou pelo orgulho, que pretende impõr-se.
Tracejando a biogl'aphia de Alexendl'e, procurei desviar o meu
espirito da contemplação das calamidades, que as oberbam a minha
patria. Carecia, durante as ferias parlamentares, de distracção e repouso : repouso, que me vigorasse as forças para. a lucta pela verdade e
pelo bem; distracção, que ao mesmo tempo, me derramasse na alma o
conforto e as consolações, que a Providencia não recusa aos que não
especulam com a. liberdade.
Si as grandezas e as miserias do mundo antigo revelam o esforço,
o trabalho e o sofl'l'imento da humanidade no seu incessante caminhar
para a l)erfecti1.Jilidade, não deve passar sem repal'o a acção, a influencia, quo nessa obra, talvez divina, exerceram os espiritos superiores,
que presidiram, encaminharam, activaram ou retardaram esse movi'"
mento ascensional.
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Discípulo da philosophia grega, Alexandre foi um bomem, ~'ue não
cumpriu a sua missão. Em vez de levar o facho da civilisação de (\
seu tempo ás terras, gastas pelo despotismo oriental, espalhando os
tenues clarões, que a liberdade, em seu lJerço, projectava no mundo
conbecido, elle deu ao despolismo de seu goverllo a muis ferrenha e
insupportavel feição, incorrendo no desagrauo, inão no odio de muitos
dos proprios amigos, que exterminou sem piedade. Elllretanto que
gl'andi030s d slinos lhe eslavam reservados!
XXVI. - Nascendo no meio apropl'i do ao fim, a que fora
predestinado, favorecido por uma forço mysleriosa e protectora, que
jamais o aballdollou nos lances mais perigosos d3 su o vida, Alexandre,
que recebel'a a missão de enc:uuinl1ar a evolução humalli taria de seu
tempo, deu aos prazel'e , á. vaidade, ao odio, e á. vingança o que devia
dar á. verdade e á. justiça. Perdida a ol'ientação, esquecido o compromisso, a que devia obedecer, que podia elIe fazer de proveitoso nos dias
que passou pela vida terrena 1
Como tantos outros, que falsearam a sua elevadíssima missão na
terra, Alexandre só semeiou males e ruinus. De liua obra colossal, do
imperio immenso que construiu, que restou depois de sua morte 1 Não
vive no tempo e na eternidade o que assenta na injustiçu, no sangue e
nas lagrimas. As bellçãos de Deus só santificam o q'le o direito, a verdade e a liberdade inspiram e fortalecem. E'lses tantos espiritos superiores, que, dominados pelas paixões, que lhes assoberbam a consciellcia,
destroem pela corrupção, pelo ferro e pelo fogo, em vez de construirem
pelo amor e pela bondade, só devem causar p:ma e compaixão aos que
conbecem as leis, a que eltes, como todos os homens, obedecem, qn<..Iquer
que seja a esphera, em que se movam. Posto que sejam varios os
destillos humanos, e dislincto o trabalho de cada ser pensante, congregam-se e concorrem todos para a obra comluul1l, como instrumentos que
são nas mãos de Deus. Essa obra, porque é divina, ha de ohegar a seu
termo. Si, nesse trabalho, andam uns mais, oull'os menos apressadJ. e
proveitosamente para si e para a collectividade, é certo que, depois das
deviuas expiações, chegarão todos ao escopo almejado.
XXVII.- O homem não é uma força que se desfaz, não é uma
luz que se apaga, não é um phóco pensu.nte que se extingue: o homem
é uma alma, que vive e aprellde continuamente aló que, desprendido
completamente do muudo material, chega a perfeição il1 telluctnal e
J
moral, que lhe dará direito it suproma felicidade, Alexalldre, pelos dotes
com que veio á terral podia, como SOCl'ates - o precursor -, determinar, compôr e engrandeoer o seu proprio destino. Em vez dis 01
amesquinhou-o, descendo por tanto, quanto devia subir na escala da
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progresuo espiritual. TO ioatante da resurreiqão pela morte, seu desenan tamento devia ser assombroso. Era tarde... O j ulgamen to di vino
H1 começar.
Contemplando neste momento o Livro - Luz - que vejo ao meu
lado, a Biblia, e descendo á mioha consciencia, que não estremece,
quando penso na morte, sinto que meu espirita, apezar das desillusães
por que tem passado, e das dores mOl'aes, que o afligem, se robustece
com os en. ioamentos do Divino Nazareno que nos prometleu que
«a obra da iniquidade não prevalecerá. » O reinado dos maus nem
sempre perdurará. A expiação para os bl'3zileiros podera ser longa;
mas ha, de cessar um dia.

Babia - 1893.
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