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Os senhores de roma: AvGvSTO 7

PREFÁCIO

Nada nos últimos tempos despertou tanto interesse e causou 
tanta especulação quanto a descoberta, no Mosteiro de São Cirilo e São 

Metódio, na Macedônia, em 1984, da até então autobiografia perdida ou, 
também conhecida como, Memórias do Imperador Augusto**. Acreditava-se 
que o livro, mencionado por Suetônio e por outros escritores da Antiguidade, 
estivesse irremediavelmente perdido para todo o sempre. A cópia, encontrada 
durante trabalhos de restauração do Mosteiro, parece ter sido feita no começo 
do século XIII, possivelmente por algum dignitário franco durante o breve e 
vergonhoso Império Latino estabelecido depois da Quarta Cruzada, em 1204.

Certamente as circunstâncias da descoberta comprovam esta teoria, 
porque a cópia foi escrita no latim original e não em uma tradução em 
grego, como seria de esperar; além disso, foi encontrada no que se supõe 
ter sido uma cela de prisão ou mesmo uma câmara de execuções (uma vez 
que também foi descoberto nela o esqueleto de um homem no começo da 
meia-idade), emparedada e isolada do mundo exterior. Foi sugerido que a 
cópia fora feita para justificar a ocupação latino-franca e que a decisão grega 
de encarcerá-la, na verdade emparedá-la, junto com o dignitário responsável 
por ela, tinha um humor maligno, característico dos bizantinos. Tudo isso, 
no entanto, não passa de uma especulação irrelevante para o meu propósito 
presente e para o conteúdo do manuscrito.

* Para um exame minucioso da origem e do significado do manuscrito, ver A. Fraser-Graham: “Augustus: 
an Essay in Late Byzantine Detection”, em Journal of the Institute of Classical Strategies, vol. VII.
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8 Allan Massie

Para começar, no entanto, era preciso comprovar a autenticidade do 
documento. Isto foi feito por um grupo de especialistas que deram, o que 
é extraordinário, parecer unânime. O representante britânico foi o ilustre 
historiador que é Mestre do Michaelhouse College, em Cambridge. Ele 
afirmou categoricamente: 

— Um rápido exame da cópia do manuscrito já dissipa qualquer dúvida 
sobre a sua autenticidade. É obviamente o trabalho do Imperador Augusto e, 
como tal, uma contribuição ímpar para o nosso conhecimento da Antiguidade.

A reputação internacional do mestre é tamanha que ninguém pode 
questionar sua autoridade. O leitor deve, portanto, ficar descansado: estas 
são realmente as Memórias de Augusto, traduzidas para o inglês a pedido 
do Comitê Editorial Internacional pelo novelista e historiador Allan Massie, 
autor de um primoroso, apesar de derivativo, estudo sobre os Césares 
(Secker & Warburg, 1983).

Alguns estranharam a escolha de um novelista para fazer a tradução, 
e com uma razão quase irrefutável. A decisão, entretanto, foi baseada na 
natureza das próprias Memórias, que apresentam muitos diálogos, cenas 
dramáticas e apresentação comovente dos personagens. Alguns também 
podem achar que a versão de Massie é, na verdade, no caso, picante demais, 
cheia de gírias modernas (ou talvez a gíria de duas ou três décadas atrás) 
e que se ressente da determinação novelística de tornar a linguagem do 
imperador sempre vivaz. Devo confessar que compreendo estas críticas; em 
defesa do nosso tradutor, só posso dizer que o latim do próprio Augusto 
é cheio de expressões nunca antes encontradas na literatura clássica e que 
o estilo das Memórias vai do extremamente coloquial a trechos de uma 
beleza serena e formal.

O fato de que as Memórias são de extraordinário interesse nem é 
preciso mencionar. Meu objetivo aqui é meramente o de guiar o leitor 
ignorante do labirinto da História romana, ou aquele cujo conhecimento a 
respeito foi adquirido somente por meio das representações frequentemente 
ridículas da grandeza que era Roma oferecidas pelo cinema e pela televisão.

As Memórias compreendem dois livros escritos em diferentes períodos 
da vida de Augusto. Juntos, eles apresentam uma cronologia razoavelmente 
coerente, visto que o segundo livro começa aproximadamente onde o pri-
meiro termina.
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Os senhores de roma: AvGvSTO 9

A atmosfera dos dois, no entanto — é justo que o leitor seja avisado 
—, é diferente. O primeiro é autoconfiante, exuberante, uma história de 
triunfos. O segundo é muito mais sombrio. Não se pode negar que o 
primeiro é mais divertido, porque é variado e empolgante. Contudo, devo 
confessar que, para mim, é a segunda parte das Memórias, onde o impera-
dor, preocupado, reflete sobre o curso da sua vida, procura descobrir o seu 
sentido e tenta organizar uma filosofia própria, que eu considero a mais 
atraente em sua intensidade. Sabemos, por meio de Suetônio, que em seu 
leito de morte Augusto perguntou: 

— Como representei o meu papel nesta comédia da vida? 
Agora vemos que não se tratava simplesmente de um capricho final e 

que esta mesma pergunta atormentou os últimos anos da sua vida. Trata-se 
também de uma séria advertência para todos nós o fato de este grande 
romano entre os grandes ter se sentido em muitos aspectos irrealizado, até 
mesmo um fracassado. Todos os que se interessam pelo significado e efeito 
do poder sobre o caráter lerão avidamente estas páginas desiludidas e sutis!

O Livro I é dedicado a Caio e a Lúcio, netos do imperador, filhos 
de Júlia, sua filha, e do grande general Marco Vipsânio Agripa. Ele os 
adotou e educou como Principes Iuventutis (Príncipes do Movimento da 
Juventude); sua intenção era torná-los seus sucessores. O livro foi, portanto, 
moldado para estes leitores seletos. Não é possível datá-lo com exatidão, 
mas parece possível supor, levando-se em conta o tom e o conteúdo, que 
foi escrito (na verdade, ditado a escravos ou homens livres) por volta de 7 
ou 6 a.C.: Caio, que era três anos mais velho do que Lúcio, teria 13 anos 
em 7 a.C. Entretanto, ele inclui algumas páginas — as que narram a sua 
reação diante da notícia do assassinato de Júlio César — que parecem ter 
sido escritas antes. Sabe-se também — e ele confirma isto no texto — que 
Augusto trabalhou num fragmento de autobiografia durante sua campanha 
na Espanha, em 24 a.C., e partes deste livro anterior parecem ter sido 
incorporadas ao texto das memórias escritas para os seus netos. Com efeito, 
em certas passagens, ele parece menos consciente de dirigir-se a seus netos 
como leitores. É pouco provável também que o próprio Augusto tenha 
feito a revisão completa de qualquer uma das partes das suas Memórias. 
A forma com que chegaram até nós deve-se um pouco, sem dúvida, a seus 
secretários ou agentes literários.
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10 Allan Massie

Talvez não, porque o Livro I é interrompido abruptamente, apesar 
de não haver razão para terminá-lo com a derrota de Marco Antônio. Na 
verdade, parece que seria mais indicado terminar o livro com a comemo-
ração do Triunfo de Augusto, em 29, mas isto só é relatado no segundo 
capítulo do Livro II. Supõe-se, então, que o Livro I tenha sido interrompido 
em razão dos infortúnios massacrantes que afligiram Augusto a partir de 
5 a.C. e que são registrados de forma comovente nos capítulos finais do 
Livro II. Parece-me conveniente restringir minhas observações, que serão 
retomadas com um prefácio editorial ao Livro II, quando o leitor já terá 
tido a oportunidade de desfrutar a alegre animação contida na carta do 
imperador a seus amados netos. O Livro I nos oferece essencialmente isto: a 
oportunidade de ouvir Augusto se dirigindo aos dois meninos; e, portanto, 
é também um convite à intimidade, convite este raro, quase sem paralelo 
em nossas leituras sobre a Antiguidade.

Uma observação final: as datas apresentadas nesta introdução e no texto 
obedecem ao sistema atual. Isto é pouco acadêmico. Augusto, naturalmente, 
datava os acontecimentos a.u.c. (ab urbe condita: a partir da fundação da 
cidade). Massie, no entanto, solicitou que empregássemos o sistema a.C. 
e d.C., argumentando frivolamente que “todos entendem este sistema que 
parece menos distante”. Protestei contra este absurdo, mas finalmente cedi, 
com relutância, embora, quando o editor juntou seus apelos aos do tradutor.

Entrementes, Princeps ipse loquatur!: que fale o imperador!

Aeneas Fraser-Graham
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12 Allan Massie

1

Sinto dizer que o livro que o meu pai escreveu sobre as guerras 
gaulesas é um dos mais enfadonhos jamais escritos. Eu me lembro, Caio, 

de como o seu professor ficou indignado uma vez quando você se queixou do 
tédio que esta leitura lhe causava. Você tinha toda a razão, embora não fosse 
conveniente para mim admiti-lo naquela ocasião, e eu simplesmente sugeri 
ao seu professor que levasse em consideração o ardor da juventude. Um dos 
defeitos do livro é o tom pomposo de Júlio César, e isto é causado em grande 
parte por sua decisão desastrosa de escrever sobre ele mesmo na terceira pessoa: 

— César fez isto, César fez aquilo, César agiu para salvar a situação…
Cansa mais o leitor e parece expressar ainda mais autoadmiração do 

que o perpétuo “eu” das autobiografias.
A clareza é a única virtude daquela muito elogiada frase inicial: “Toda 

a Gália é dividida em três partes.” Ela, porém, está longe de ser exata, uma 
vez que as divisões da Gália são mais numerosas e muito mais profundas 
do que ele sugere.

Na realidade, o livro é fundamentalmente mentiroso. Não chega a ser uma 
surpresa; foi escrito com um objetivo político imediato; e qual manifesto diz a 
verdade? O Triunvirato formado por César, Pompeu e Crasso estava desfeito. 
Os inimigos de César, em Roma, clamavam por seu sangue e exigiam a sua 
volta. Ele apelou para a opinião pública com este relato vanglorioso de suas 
conquistas gálicas em que falava do que tinha feito por Roma. Deu certo. Até 
o tom maçante do qual você se queixou foi proposital. Muitos achavam César 
extravagante; agora a sobriedade impressionante de seu texto os acalmaria.
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Os senhores de roma: AvGvSTO 13

Portanto, meu querido Caio, e Lúcio também (porque eu não consigo 
imaginar como você reagiria aos escritos de César, apesar de que você seria 
educado e indulgente demais para reclamar), a sua crítica foi justificada. 
Bem “em cima”, como você mesmo diria. Sempre me pareceu um exem-
plo de como não escrever memórias. Não se ouve uma voz individual, e 
sim a voz de um ator. Naturalmente é também verdade que Júlio César 
estava sempre representando: o verdadeiro César, se é que ele ainda existia 
quando eu o conheci, estava enterrado sob camadas de artifício. Ainda 
assim, a maioria dos papéis que ele elegeu para representar eram mais 
interessantes e espirituosos do que o papel que ele escreveu para si mesmo 
na sua “guerra gaulesa”.

Contudo, agora que eu decidi escrever este relato da minha vida para 
vocês — com o intuito de instruí-los, e que, espero, vocês lerão com prazer 
—, confesso que o tom pomposo é difícil de evitar. Uma autobiografia 
se propõe a recapturar experiências, mas ao escrever o autor é obrigado a 
abstrair-se do “eu” que viveu estas experiências e construir uma figura que 
não pode deixar de ser, de uma certa forma, teatral. Em outras palavras, o 
“eu” sobre o qual você escreve não é nunca exatamente o “eu” que viveu. 
(Espero que vocês não achem este conceito difícil demais. É uma ideia 
moderna, evidentemente, que vocês não encontrarão nos autores que têm 
estudado, e eu tenho plena consciência das minhas tristes limitações quando 
tento dar uma explicação filosófica.) De qualquer maneira, eu descobri 
isto quando escrevi um primeiro esboço da minha vida há uns vinte anos 
em uma cidadezinha dos Pireneus, onde eu convalescia de uma doença. 
Garanto a vocês que não achei fácil. Começava, se bem me lembro, com 
um capítulo genealógico. Todo mundo se interessa pela sua ascendência, 
naturalmente, mas eu não consegui dar vida à minha. Foi uma experiência 
profundamente desagradável.

Então, escrevendo este livro para vocês, meus filhos, eu me proponho 
imitar Homero, ou pelo menos seguir o seu conselho. Ele recomenda que 
se comece no meio da ação.

Portanto, aqui estamos: Grécia, fins de março, tempo ventoso e frio, 
neve nas montanhas, e eu com 19 anos.

20.05.21 [miolo_v2] Augusto.indd   1320.05.21 [miolo_v2] Augusto.indd   13 20/05/2021   16:09:3520/05/2021   16:09:35



14 Allan Massie

Deitado a meu lado, depois do banho, Mecenas passou a mão na 
minha coxa.

— Está vendo, meu caro, eu estava certo! O negócio é casca de noz 
em brasa. Você tem pernas tão bonitas, queridinho, é uma pena estragá-las 
com pelos.

E, então, com a mão dele ainda me acariciando logo acima do joelho, 
e Agripa no divã ao lado roncando algo sobre essa maldita porcaria de 
efeminados — é uma cena que permanece nítida para mim como a pintura 
em um vaso —, a cortina foi aberta bruscamente e um escravo apareceu de 
repente sem a menor cerimônia.

— Qual dos senhores é Caio Otávio Turino? — gritou.
— É este aqui — disse Mecenas, sem tirar a mão de onde estava. Mas 

eu me sentei, livrando-me dele. Quando os escravos esquecem os modos, 
mais razão há para um comportamento decente. O homem pousou uma 
carta em minha mão esticada e desapareceu sem esperar por uma gratifi-
cação. (Eu sei por que ele fez isso: sabia que estava trazendo más notícias 
— os escravos sempre estão a par do que tratam as cartas, provavelmente 
perguntam aos secretários e o assunto corre. Mas, neste caso, é claro, ele 
não podia deixar de saber o que ecoaria pelo mundo, e temia como um 
grego supersticioso o destino que aguarda os portadores de más notícias.)

Eu virei a carta: 
— É da minha mãe — disse.
— Ah, pelos deuses — disse Mecenas —, mães!
— Não fale assim — retorquiu Agripa.
— Ora, quem é que está sendo a Senhorita Boa Cidadã agora?
As implicâncias dele são, na minha memória, o acompanhamento 

azedo ao solo que era a carta da minha mãe. Era bem curta para um assunto 
que sacudiu o mundo:

 

Meu filho, seu tio Júlio foi assassinado pelos seus inimigos hoje no 
Senado. Estou escrevendo assim porque para notícias como esta não 
há preparação possível. E eu digo simplesmente “seus inimigos” porque 
tudo aqui é incerteza. Ninguém sabe o que pode acontecer, se isto é o 
começo de novas guerras ou não. Portanto, meu filho, tenha cuidado.
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Os senhores de roma: AvGvSTO 15

Entretanto, chegou a hora de você assumir o papel de homem, tomar 
decisões e agir, pois ninguém sabe ou pode prever o que o futuro trará.

 

Deixei a carta cair. (Um dos outros a apanhou, e o que leu o silen-
ciou.) Deixei os meus dedos passearem sobre minhas pernas lisas e meu queixo 
imberbe, e me perguntei se iria chorar. Eu sempre tive facilidade para chorar, 
mas não tinha lágrimas para Júlio César nem naquela ocasião nem depois.

Logo ouviu-se um clamor do lado de fora. Nós nos vestimos rapi-
damente e um pouco apreensivos. É o que se faz nestas circunstâncias. 
Ninguém gosta de ser apanhado nu quando há a possibilidade de uma luta 
de espadas. Minha cabeça estava cheia de tudo que eu tinha ouvido e lido 
a respeito das Proscrições no conflito entre Sila e Mário e sobre como o 
próprio Júlio tinha quase sido morto, porque, Sila havia dito: 

— Existem muitos Mários naquele jovem. 
Eu não podia ter certeza de que o escravo que trouxera a mensagem 

não era o precursor dos que tinham se posicionado como meus inimigos 
além de inimigos de Júlio César. Eu era o seu parente mais próximo; faria 
sentido para eles se livrarem de mim. Na verdade, estes meus receios mos-
travam prudência de minha parte, pois a minha morte teria sido um ato 
de prudência da parte deles.

Eles deviam ter me matado. Eu me pergunto em que momento eles 
compreenderam isto. É sabido que se arrependeram de não ter matado 
Marco Antônio junto com o meu tio, como o sensato Cássio queria. 
Mas Marco Bruto, ostensivamente virtuoso, fez prevalecer a sua opinião. 
A verdade é que nunca houve uma conspiração tão mal planejada. Eles 
imaginavam, estes homens que reclamavam para si mesmos o título de 
Libertadores, estes idealistas sem discernimento, estes tolos descontentes, 
que se matassem Júlio César, a República voltaria a se estabilizar por si 
mesma. Eram homens incompetentes, sem visão.

Naquela noite na Ilíria, Agripa, alerta ao perigo que corríamos, organi-
zou uma guarda para minha segurança. Eu tinha me apresentado à multidão 
e acalmado o tumulto. Para demonstrar minha dor pela morte de Júlio César, 
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16 Allan Massie

rasguei minha roupa (que tinha sido previamente descosida por Mecenas 
com o auxílio de uma faca). Implorei à multidão, que estava sofrendo tanto 
quanto eu, como eu sabia — e eles gostaram disso —, que fosse para casa 
e me deixasse chorar o meu morto. Para a minha surpresa, isto funcionou. 
Eram uns coitados e estavam ainda mais perplexos do que eu.

— Bem — disse eu a Mecenas quando ficamos sozinhos.
Ele parou de arrancar as sobrancelhas, tarefa que normalmente atribuía 

a um escravo.
— Bem — disse eu —, sou o chefe da família! Júlio César não tinha 

nenhum outro herdeiro. Eu sou quase seu filho adotivo!
— Você só tem 18 anos — ele respondeu. — Existem outros líderes 

no Partido Popular. Marco Antônio e o irmão, Lúcio.
— Eles podem ter matado Marco Antônio também — eu disse. — Por 

que não? Júlio César foi assassinado há cinco dias! Tudo pode ter acontecido! 
Minha mãe quer que eu me porte como um homem. Mas como?

— Precisamos ir para a Itália — ele disse. — Lá você não corre mais 
perigo do que aqui. E faça você o que fizer, ninguém acreditará que não está 
planejando algo. Então é melhor agir com decisão! Os deuses (a língua dele 
vibrava em seus lábios) jogaram os dados para você! Você deve pegá-los e 
jogá-los de novo. Diga a Agripa que providencie um navio, use seus vastos 
talentos administrativos! Quanto a mim, Nicos me disse que tem uma nova 
“remessa” da Ásia. Ele me prometeu um jovem frígio com um traseiro de 
pêssego. Seria uma pena não o colher antes de partir! Nada, meu querido, 
é mais triste do que a lembrança de uma trepada perdida!

Vocês com certeza gostariam de saber por que eu tolerava 
Mecenas; ele não é de jeito nenhum o tipo de pessoa que eu tenho à minha 
volta hoje em dia, não é verdade? Naturalmente eu me tornei sossegado e 
respeitável com o passar dos anos, mas, mesmo naquela época, Agripa, o 
pai biológico de vocês dois, não conseguia entender esta amizade.

Ele muitas vezes me censurava por isso e xingava Mecenas, de quem 
morria de ciúmes e a quem chamava de “bicha devassa”. Vocês vão se per-
guntar também por que eu registrei a conversa frívola e lúbrica de Mecenas, 
aquela brincadeira a respeito das minhas pernas, por exemplo. Para dizer a 
verdade, eu mesmo me surpreendi. Só posso dizer que nada traz de volta 
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tão claramente aqueles últimos momentos de irresponsabilidade juvenil 
como o eco na minha memória daquela fala afetada.

E para responder à primeira pergunta: ninguém jamais na minha vida 
me deu sempre bons conselhos como ele.

Agripa não suportava saber disto.

Em matéria de conselhos, Felipe, o marido da minha mãe, era o 
contrário de Mecenas.

Estávamos no mês de abril. Tínhamos chegado a Brundísio de madru-
gada. O sol estava começando a iluminar as montanhas de Basilicata. Apesar 
da hora tão matinal, o porto estava fervilhando com uma multidão de 
legionários desorganizados que haviam sido desligados de seus batalhões 
— ficamos sabendo que um navio trazendo alguns dos últimos soldados 
que restavam do exército de Pompeu tinha atracado na véspera, e as ruas 
em volta do mercado de peixes tinham sido invadidas por esses veteranos 
que não sabiam o que fazer. Nossa chegada não parecia nada auspiciosa.

Então, as notícias se espalharam bem depressa, uma centena de legio-
nários marchando em ordem unida virou a esquina dos depósitos do cais 
do porto, e a multidão recuou. O centurião fez com que parassem ao lado 
do cais, como se eles formassem uma guarda de honra; ou talvez, como 
comentei com Mecenas, estivessem escoltando um prisioneiro.

O centurião entrou no navio seguido de dois dos seus homens. Dali 
disse em voz alta:

— Fui informado de que Caio Otávio Turino encontra-se a bordo!
Vi o capitão hesitar. Abri a capa que estava cobrindo meu rosto e dei 

um passo à frente.
— Sou eu.
O centurião fez uma saudação muito floreada.
— Públio Clódio Maco, centurião da quinta coorte da Décima 

Segunda Legião, tendo servido na Gália, lutado em Farsália e Munda, 
ferido e condecorado na última batalha, às suas ordens, senhor. Trouxe 
minha centúria para escoltá-lo, senhor.

Fui até ele.
— Bem-vindo, amigo! Estou contente em vê-lo.
Levantei então a voz, a fim de ser ouvido pela tropa no cais: 
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— Vocês são todos soldados e colegas de César. Eu sou filho adotivo de 
César. Vocês querem vingar seu general. Eu almejo vingar meu pai. Vocês 
me oferecem sua proteção na estrada a caminho de Roma. Eu lhes ofereço 
o meu nome e o nome do meu pai como um talismã e concedo-lhes minha 
proteção em tudo o que fizerem. Foi César vivo quem primeiro nos uniu. 
O sangue de César, derramado num assassinato infame, nos une agora 
diante da morte ou da vitória…

Eles me aclamaram com alarde, mas sem sair de alinhamento, um 
bom sinal. Os dois soldados que tinham subido ao navio atrás de Maco 
levaram-me sobre os ombros até o cais. Pedi que me pusessem no chão e, 
arriscando-me, declarei que ia passar em revista a escolta, meu primeiro 
comando. Era um risco que valia a pena correr. Se eles tivessem se retraído 
diante desta minha afirmação de autoridade, teriam sido inúteis para os 
meus planos. Mas não se retraíram. Empertigaram-se, empurraram os 
ombros para trás. Fiquei aliviado e impressionado. Eram homens sérios, 
com todos os seus couros polidos, os metais e as armas brilhando. Maco 
demonstrava ser um bom centurião pelo fato de ter seus homens em tão 
boa forma dentro de um mundo que desmoronava em incertezas.

— Para onde agora? — perguntou Agripa.
— Para os magistrados — respondi. — É importante que eles com-

preendam por que estamos aqui.
— Que história é esta de filho adotivo de César? (Agripa vivia cheio 

de perguntas ingênuas quando éramos moços.) — É a primeira vez que 
eu o ouço falar nisto.

— Deve estar no testamento. Senão, estamos perdidos!

— Meu caro rapaz, ninguém admira a sua bravura mais do que eu.
Meu padrasto se inclinou para trás no caramanchão que dava para 

Campânia e brincou com um copo do vinho amarelo que ele mesmo 
produzia; os dedos da sua mão esquerda tamborilavam na barriga inchada; 
o copo quase desaparecia na gordura do seu rosto:

— Ninguém, nem mesmo sua querida mãe, que adora você e que tem 
chorado sem parar desde que isto aconteceu. Mas, meu caro rapaz, atente-se 
para os fatos. Olhe para você. Você é pouco mais que uma criança. Não 
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quero ser grosseiro, mas existem momentos em que um sujeito simples-
mente precisa dizer a verdade. Quantos anos você tem? Dezesseis?

— Dezoito — respondi.
— Ora, dezoito, dezoito, e você quer enfrentar sujeitos como Caio 

Cássio. Sem falar em Marco Antônio. Ah, eu sei que ele é conhecido como 
partidário de César, mas César está morto, meu caro. E eu sei que você me 
considera um velho fóssil, mas até você tem de admitir que os velhos fósseis 
já viram muita coisa na vida. E eu conheço Marco Antônio, conheço bem. 
Ele come rapazinhos imberbes na refeição da manhã! E, acredite, agora 
Marco Antônio só é partidário de Marco Antônio… não — ele respirou 
profundamente antes de continuar o seu incansável fluxo de conselhos 
—, pegue o dinheiro que o velho Júlio César deixou para você. Pegue o 
dinheiro imediatamente, é claro, mas abra mão da herança política. Diga 
simplesmente que é moço e inexperiente demais. Deixe que eles procurem 
outro. Eles provavelmente ficarão aliviados. Eu não acredito que Cássio ou 
Marco Antônio queiram realmente cortar o seu pescoço.

— Existe este perigo… — disse eu. — Eu não sou inexperiente demais 
para saber disto. Uma coorte foi mandada para o Sul para me prender. 
Consegui fazer com que mudassem de lado e agora eles estão comigo, mas 
isto mostra bem…

— Só — ele suspirou — porque você insiste em chamar atenção para 
si mesmo. No momento em que você declarar que tudo o que deseja é 
uma vida tranquila, vão deixar você em paz. Ninguém aparece querendo 
me algemar, sabe… Além do mais, você tem de admitir que a sua ligação 
com Júlio César é acidental. Um pouco tênue, hein? Quer dizer, se o pai 
da sua mãe não tivesse se casado com Júlia, a irmã dele, o que você seria? 
Nada. Nada importante. Boa família, naturalmente, mas dignitários de 
cidade do interior. Só isto. Seu pai foi o primeiro da família a entrar para 
o Senado, sabe, e unicamente por causa da ligação com Júlio César. O que 
você acha que as famílias realmente importantes pensam disto? Você sabe 
que desprezam Cícero, que o consideram um arrivista, e ele é um gênio. 
Você não passa de um menino, e o seu avô era um agiota.

— Banqueiro, digamos — mantive um sorriso enquanto falava. — 
Você acha que o meu sangue de banqueiro seria forte o bastante para me 
persuadir a pegar o dinheiro e não fazer mais nada? Você acha que alguém 
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acreditaria que eu estaria satisfeito com isto? O que você acha que os meus 
próprios soldados diriam?

— Os seus próprios soldados? — ele suspirou e se serviu de mais vinho. 
— Trata-se de uma fantasia, filho, um jogo de criança, mas que acabará em 
sangue derramado, e temo que seja o seu sangue. Bem, sua mãe não pode 
dizer que eu não tentei dissuadi-lo.

É difícil fazer vocês — meninos queridos, criados num ambiente 
de paz e ordem — compreender a atmosfera de um Estado que desmorona, 
de uma revolução incipiente. Como poderiam medo e incerteza passar 
de meras palavras para vocês, filhos do Sol? Da mesma forma, vocês me 
conhecem como um homem à beira da velhice; vocês mal se lembram de 
seu pai biológico, Agripa. Você, Caio, tinha apenas oito anos quando ele 
morreu; você, meu querido Lúcio, era uma criancinha de cinco anos. Eu 
mesmo nunca pude imaginar Júlio César moço e, no entanto, o vi em 
ações perigosas. E vocês cresceram na República que eu restabeleci; como 
podem imaginar um mundo que estava caindo aos pedaços, onde homem 
nenhum sabia quem era seu amigo?

Eu confiava em Agripa e em Mecenas, naturalmente. Além da afeição, 
eles não tinham para onde ir. Mas eu não confiava em homem nenhum acima 
do posto de centurião, e nem sempre nos abaixo. Até mesmo Maco me disse: 

— Sabe, senhor, meu irmão está com Marco Antônio. Eu podia fazê-lo 
nos informar das opiniões dos soldados do lado de lá…

Eu concordei, claro, mas como é que eu poderia saber se uma infor-
mação qualquer era verdadeira?

E também não era estritamente verdade que Agripa e Mecenas estavam 
presos a mim; traidores são sempre bem-vindos, por algum tempo pelo menos. 
Contudo, eu tinha de agir como se a afeição deles, da qual eu tinha certeza, 
pudesse continuar a governar seus interesses, o que era mais duvidoso.

Havia, no mínimo, cinco partidos ou facções nacionais, incluindo o meu.
Marco Antônio tinha herdado parte dos seguidores de Júlio César. Ele 

era cônsul, o que lhe garantia comando direto de pelo menos cinco legiões 
e, mais importante ainda, dava-lhe autoridade legal.

Os chefes dos que se autodenominavam Libertadores, Marco Bruto e Caio 
Cássio, ainda com a postura de verdadeiros amigos da República, tinham se 

20.05.21 [miolo_v2] Augusto.indd   2020.05.21 [miolo_v2] Augusto.indd   20 20/05/2021   16:09:3520/05/2021   16:09:35



Os senhores de roma: AvGvSTO 21

retirado em pânico da cidade que havia clamorosamente rejeitado seu presente 
de sangue. Apesar de terem ganhado nas últimas eleições somente as modestas 
províncias de Creta e Cirene, respectivamente, soube-se em poucas semanas 
que Bruto tinha ido para a Macedônia e Cássio para a Síria, onde estavam 
levantando exércitos rebeldes em nome da liberdade e da virtude republicana.

Da Sicília, Sexto Pompeu, filho indigno de um pai superestimado, 
espreitava. Enquanto Pompeu, o Grande, tinha livrado os mares dos piratas, 
Sexto era pouco mais do que um pirata. Entretanto, ele tinha atraído para 
si os remanescentes mais irreconciliáveis do velho partido aristocrático 
Optimate, que, ao contrário dos Libertadores, nunca tinham se reconciliado 
com Júlio César.

Na cidade de Roma, propriamente dita, encontravam-se os constitu-
cionalistas; seu chefe era Cícero. Ele era pelo menos uma voz, um órgão 
maravilhoso e fecundo.

E, depois, eu. Eu tinha o núcleo de um exército inflamado pela paixão de 
vingar Júlio César e que continuaria inflamado enquanto eu pudesse mantê-lo.

— Dinheiro — dizia Mecenas —, é com dinheiro que são feitas as coisas.
Agripa bufava, mas eu sabia que Mecenas estava certo. Até este ponto 

pelo menos; sem dinheiro não era possível.

Marco Antônio havia crescido. Esta foi a primeira surpresa. De lá 
para cá eu tenho visto outros homens encolherem quando assumiram o poder, 
como se a autoridade conseguida lhes revelasse suas próprias deficiências. Os 
modos dele também tinham mudado. Antes ele me tratava como se eu fosse um 
irmão mais moço. Eu não gostava da suposta intimidade com que ele punha o 
braço em volta dos meus ombros e me abraçava. Eu considerava isto particu-
larmente ofensivo. Agora, reclinado em um divã com dois galgos descansando 
a seu lado, ele dispensou um escravo e olhou diretamente para mim.

— Você está criando problemas… — ele disse isto como se eu fosse um 
delinquente e não me pediu para eu me sentar. No entanto, eu me sentei em 
outro divã. (Talvez ele tenha se arrependido de não ter mandado tirar este 
segundo divã.) No silêncio, o murmúrio do fórum matinal chegava até nós.

— Reconheço — disse ele, e eu senti que tinha ganhado o primeiro 
round obrigando-o a se encarregar do rumo da conversa — que você tomou 
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