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Prefácio

Memória, dicção e escrita grega 
no Império Romano

Franscisco Marshall

A conquista da Grécia por Roma, concluída em 146 a.C. (com a ba-
talha de Corinto), precedeu a formação do Império e foi fato decisivo 
para o avanço dos militares latinos e seus aliados pelo Mediterrâneo 
oriental. Esse avanço resultaria na formação de uma parte grega e 
helenizada dos domínios romanos desde cento e dezenove anos antes 
da consagração de Otaviano como Augusto (16/01/27 a.C., início da 
era imperial). Essa parte grega era mais que a Grécia, pois incluiu, 
ainda em época republicana, ao longo do século II a.C., a área heleni-
zada em boa parte da Ásia Menor, seu litoral, cidades e reinos, espe-
cialmente após Roma herdar o reino de Pérgamo (133 a.C.), expansão 
arrematada com as campanhas de Pompeu no Mediterrâneo oriental 
(63 a.C.). Quanto à formação de uma literatura grega no Império 
Romano, trata-se de três processos em duas ordens de fenômenos: (1) 
político, com a posse romana de vasto território em que predominava 
o idioma grego, onde a memória cultural helênica era forte; e (2) cul-
tural, com as transformações da literatura grega na parte helenizada 
do Império e com as recepções da cultura literária grega no mundo 
latino, incluindo-se autores e leitores de literatura grega cuja língua 
materna era o latim, em Roma e na península itálica, e os territórios 
helenizados desde a era de Alexandre, no Mediterrâneo oriental. 

Quanto à temporalidade, a literatura grega no Império Romano 
deve ser vista em conexão com sua origem, o florescimento da literatura 
grega entre Homero (séculos IX-VIII a.C.) e Alexandria (séculos 
IV-I a.C.), e incluir todas as recepções e inovações produzidas até a 
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conclusão das mutações definitivas do Império, no século VIII d.C., 
quando se cristalizaram as novas bases culturais cristã e muçulmana. 
Ou seja, aqui recuamos o marco temporal usual para a Antiguidade 
Tardia, que tende a determinar seu terminus post quem ou no 
nascimento de Cristo ou, como originalmente (Brown, 1971), na era  
de Marco Aurélio (161-180 d.C.); a essas datações para a Antiguidade 
Tardia, conectam-se vigorosamente suas raízes e origens, antecedentes 
do mundo grego antigo atualizados no Império Romano. Isso implica 
considerar sempre, ao se ler, traduzir, interpretar ou recriar essa 
literatura, o fluxo estilístico, estético, ideológico, moral, religioso, 
filosófico e por vezes também político de um passado grego idealizado, 
atualizado e funcionalizado como fonte histórica e modelo. Os casos 
de inovação, importantes, incluem novos gêneros e vocabulários, 
autores e leitores, mas o fato central é o vigor do tronco histórico 
e cultural que projetava laços entre a Grécia homérica, arcaica, 
clássica e helenística e as várias linhagens de autores romanos de 
idioma grego, ou helênicos em domínio romano. É assim que vemos 
a elegante prosa de Tucídides encontrar seu melhor êmulo estilístico 
não entre historiadores, mas no século IV d.C., na escrita de Juliano 
Augusto, e escrever-se com estilo ático em Roma, na obra de Plotino  
(204-270 d.C.), ou na Atenas tardia de Proclo (412-485 d.C.), um 
terminus ante quem razoável desse fenômeno. A continuidade de 
gêneros e tradições culturais nos força, pois, a uma reiteração da 
cronologia mais ampla, proposta no escopo desta obra: conquanto 
temporalmente distante dos modelos clássicos, a literatura grega 
tardia é, de justo direito, um capítulo da literatura grega.

Assim definidos os marcos territoriais e cronológicos amplos da 
literatura grega no Império Romano, cabe situar os cenários especí-
ficos, os gêneros, estilos, autores e obras que compõem esse universo. 
É disso que trata este livro, cabendo a este prefácio dar as referências 
para se compreender o conjunto de textos e autores ora traduzidos e 
comentados. Assim faremos, comentando algo dos autores e textos 
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desta obra, sem, todavia, exauri-los ou seguir sua sequência, e sim 
a identificação de tradições e linguagens que nutrem tais autorias e 
suas genealogias. 

O cânon grego

Mesmo sem ter escrito e sem saber o que era um livro, Homero 
fundou a história da literatura grega e permanece, desde então, como 
a autoridade fundamental para se compreender tudo o que sucede, 
desde o século IX a.C. até nós e nossos herdeiros. As definições de 
gênero, todavia, começaram a florescer quando Hesíodo, na Teogonia 
(v. 77-79), dedicou uma Musa para cada gênero performático e se 
identificou como autor (v. 22). Canto de cisne da épica antiga, no 
século VII a.C., o bardo beócio cantou ainda na música antiga, com 
aqueles versos em hexâmetros datílicos que, embora possam expres-
sar jocosidades, tendem à grandiosidade solene e são monumento 
do rigor, com aura de palavra sagrada. Essa marca permanecerá por 
todo o mundo antigo greco-romano, aparecendo em vozes homéricas 
(repetições miméticas variadas, como performances, reinvenções e 
críticas literária e cultural) e também na dicção de oráculos, muitos 
ainda ativos e populares mais de mil anos após a aurora de Delfos e 
de Homero. Destaquem-se, nesse universo, as quaestiones homericae, 
questões homéricas, que tanto mobilizaram intelectuais na era de 
apogeu da recepção clássica no Império Romano, a segunda sofís-
tica, movimento forte entre os séculos I a III d.C., com antecedentes 
e continuidades, pautado pela releitura e continuidade da tradição 
grega em cenário moderno romano. Com toda a sua diversidade e 
diferenças culturais, o mundo romano na Antiguidade Tardia seguiu 
sendo território de Homero.

Na era arcaica grega, respondendo imediatamente a Homero, 
floresceram dois gêneros de grande força genética: a poesia lírica e 
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a escrita filosófica. Lírica, que o grego chamava erótica, sob a lira 
de Eros e de uma Musa Erato, com a qual Teógnis, Safo, Alceu, 
Arquíloco e muitos poetas revolucionaram a estética, com versos de 
grande musicalidade e afetividade. Todo poeta latino, mesmo gênios 
como Horácio, Ovídio e Tibulo, sonhava ser Anacreonte, realizar 
obras primas como as de Píndaro ou conhecer tanta glória quanto 
Safo, a décima Musa. Quanto à filosofia, os gregos antigos a elabora-
ram com vários estilos de escrita, que vão das sentenças e aforismas, 
prediletos nas três primeiras gerações, de Tales a Heráclito (séculos 
VI e V a.C.), aos versos de Parmênides, aos diálogos de Platão e aos 
argumentos lógicos e didáticos dos sofistas e de Aristóteles, bem 
como dos filósofos éticos dos séculos IV e III a.C., Epicuro e Zenão 
de Cítio; a partir deste, o estoicismo, em particular, estava fadado 
a ter grande impacto em Roma, assim como diferentes leituras de 
Platão, patrono de um dos fenômenos culturais mais vigorosos do 
mundo filosófico romano-imperial, os diversos e recorrentes neopla-
tonismos. A perpetuação destes gêneros, poesia e filosofia, animou 
um franco diálogo através de muitos séculos entre fontes gregas e 
criações em era romano-imperial. Essa ancestralidade significa, no 
trato interpretativo, que não é possível compreender a poesia e a 
filosofia pós-clássica, incluindo-se a romano-imperial e a produção 
greco-romana tardo-antiga, sem bom conhecimento das autoridades 
ancestrais, suas discussões, vocabulários, temas e estilos.

Após a conquista romana, a Grécia serviu à senhora Roma com 
seus profissionais, modelos, escolas, bibliotecas, coleções e memó-
rias, que passaram a constituir, cada vez mais, parte fundamental 
da cultura romana. Já havia, por certo, forte matriz grega na cultura 
latina, desde o século VI a.C., mas esse processo de contágio cultu-
ral toma novo vigor a partir do século II a.C. e das conquistas dos 
séculos II e I a.C.. Na célebre frase de Horácio (Epístolas, Il, 1, 156), 
Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio – “a 
Grécia cativa conquistou o selvagem conquistador, e levou as artes 
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ao agreste Lácio”. Lendo, copiando, traduzindo e imitando, autores 
latinos fizeram seus os gêneros e assuntos gregos. A língua e a cul-
tura gregas se tornaram a língua culta, praticada pela aristocracia 
romana em sua intimidade doméstica, marca de distinção. É em 
grego, lembra Suetônio (Vida dos Césares, I, LXXXII), que alguns 
disseram que César teria reagido diante de Brutus, seu assassino: 
kaì sú, téknon? – “tu também, filhinho?”, famoso na tradução latina 
citada por Shakespeare, et tu, Brute? (Júlio Cesar, v. 77), reforçando 
a marca pungente e vergonhosa da intimidade familiar (helenizada) 
violada com punhaladas. Nessa linhagem, não faltaram imperadores 
altamente helenizados, como Nero e Adriano, entre os quais filósofos 
excelentes, escritores em língua grega, como Marco Aurélio e Juliano. 
Conhecer grego era fundamental para localizar-se decentemente  
no mais alto estamento social e cultural romano, e a obtenção des-
sa credencial foi sempre forte razão para a permanência de uma 
memória cultural e literária helênica nas cortes imperiais e entre a 
aristocracia ambiciosa de prestígio. 

Além do meio aristocrático, a religião, a economia, o direito, 
as artes, a literatura e o pensamento romano foram sempre pre-
dominantemente mutações da base genética grega, com cargas 
de formalismo, superstição e monumentalidade que tornam fácil 
reconhecer qual o Édipo de Sófocles, qual o de Sêneca, as diferenças 
entre democracia e república e outros sintomas de diferença dentro 
do mesmo modelo. Os romanos sempre perceberam essa diferença, 
e preservaram o contato com as formas originais da cultura grega, 
persistentes na educação e no modo de vida romanos. Para muitos 
romanos, era um desafio ético saber helenizar-se sem perder a la-
tinidade, mas para outros muitos, a grande meta era helenizar-se 
plenamente. Essa relação histórica produziu diversos contextos de 
recepção romana da memória grega, dos quais o primeiro e mais 
importante foi a formação de uma tradição literária romana com 
a importação de gêneros e modelos gregos, através das traduções e 
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adaptações realizadas em Roma, a partir do século III a.C., por Lívio 
Andrônico (284 a.C., primeiro tradutor da Odisseia, imitador de sá-
tiras), Quinto Ênio (239 a.C., adaptador do verso hexâmetro grego ao 
latim), os comediógrafos Plauto (255 a.C.) e Terêncio (195 a.C.), bem 
como Catão (234 a.C.), imitador da prosa histórica. Esse movimento 
de autores latinos se desdobra também na poesia filosófica de Tito 
Lucrécio Caro (99-55 a.C.), na retórica de Cícero (106-43 a.C.) e na 
historiografia de César (102-44 a.C.), para chegar ao seu apogeu com 
o maior émulo de Homero, Virgílio (70-19 a.C.), e o filósofo Sêneca 
(4 a.C.-65 d.C.). Esta lista poderia se estender a dezenas de autores 
e obras, mas o importante aqui é assinalar a marca da identidade 
grega mesmo no que se considera romano, e considerar este como 
o primeiro estágio de um ciclo de traduções e comentários que se 
inicia em Roma, estende-se no mundo antigo e em muitas eras, e 
chega aos nossos dias, ainda herdeiros dessa fonte.

Inovações: biografia, aretalogia, romance 

Para não acharmos, todavia, que só os cânones antigos geraram 
literatura no meio romano e na Antiguidade Tardia, eis a biografia, 
gênero romano do século I a.C. (de Cornélio Nepos, 110-25 a.C.), 
que atinge sua maturidade na obra do sacerdote de Apolo em Delfos, 
no século II d.C., Plutarco. A biografia surgiu e se desenvolveu im-
pregnada daquilo que Tucídides acusara como mythódes, o elemento 
mítico, para agradar plateias. Embora apresente eventuais cacoetes 
dos biografados (em sentido trágico ou satírico), em geral narram-
-se fatos notáveis e traços definidores de personalidades fortes. A 
biografia transita muito próxima do mito do herói, uma das mais 
potentes matrizes de narrativas do mundo antigo, em geral, e do 
greco-romano, em particular. Não admira que floresçam muitas 
variantes da biografia no mundo romano, geralmente embebidas em 
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romance mítico, como a de Apolônio de Tiana, escrita por Filóstrato, 
e o que parece ter sido seu antecedente, as memórias de Dâmis, com-
panheiro do sábio biografado. Falava-se então de um mago sábio, 
com uma trajetória de iniciações e proezas de heroísmo filosófico e 
místico, capaz de realizar vários milagres, como teletransportar-se, 
ser poliglota universal ou até mesmo ressuscitar mortos. Isso nos leva 
para as franjas da literatura biográfica, em que se encontra o grosso 
da literatura dos primórdios da cristandade. Lembremos que não 
existiria o cristianismo sem uma literatura grega que falasse bastante 
dos feitos de um personagem que, igualmente, teria ressuscitado 
mortos e feito outros milagres interessantes. 

Assim chegamos ao caso da literatura em língua grega do Império 
Romano provavelmente mais lida e traduzida da história, os evan-
gelhos, literatura bíblica escrita em grego vulgar. Os cristãos sempre 
resistiram em vê-la como literatura, pois creem (ou criam) ser palavra 
revelada, e não poética inventada; mas não há dúvida de que é texto 
escrito com caráter literário. Abre-se a questão: qual o seu gênero? 
Não é possível responder que são do gênero “evangelho”, pois este 
não tem precedente nem consequência, nem é mimetizado, exceto 
em metáforas e ironias modernas, como O evangelho segundo Jesus 
Cristo, de José Saramago (1991). Fácil é identificar a quais gêneros 
clássicos os evangelhos não pertencem: história, filosofia, biografia, 
poesia e tragédia, embora possam conter elementos de cada um 
desses gêneros e, para muitos leitores (crentes e exegetas), assumir 
as funções específicas dessas narrativas especializadas, com o que se 
considera informação histórica, ética, biográfica, sensível e sapien-
cial. Todavia, ainda que se possam ler aspectos históricos, filosóficos 
e poéticos naqueles textos, essas não são suas matérias usuais, tal 
como reconhecidas por historiadores, filósofos, artistas e literatos; 
seus autores e leitores eram de outra natureza, religiosa. Logo, o gê-
nero dos evangelhos é diverso dos cânones gregos, e isso diz respeito 
à natureza da narrativa, suas finalidades e como lê-la, quais seus 
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leitores e cenários de leitura. Há, porém, um gênero literário próprio 
para descrever essa literatura.

Debruçados sobre essa questão, Morton Hadas e Moses Smith 
(1965) concluíram que se trata de um gênero popular no Império 
Romano, poderoso mas descontinuado: as aretalogias, ou relatos de 
feitos excepcionais de figuras carismáticas, fundindo mito do herói, 
folclore, fábulas e formas e gostos da literatura popular. Milagres, 
feitos incríveis e a ênfase em personalidades superiores, de qualidade 
mágica, ajudam a compreender o apelo e a difusão dos textos. Hadas 
e Smith (1965) apontam a proximidade dessas narrativas com relação 
a tradições do folclore antigo, algumas delas notáveis também fora 
do mundo bíblico; estariam vizinhas, por exemplo, dos já referidos 
relatos sobre o mago Apolônio de Tiana, na obra de Filóstrato, e 
também das biografias de Pitágoras e mesmo de Epicuro, que vieram 
a se consagrar no círculo cultural de Plotino e na obra de Porfírio, A 
vida de Pitágoras. Embora as aretalogias tenham sido gênero popular, 
possuem contrapartida educada, as biografias de magos e filósofos. 
Estas, por sua vez, podem ter raiz remota na constituição e consa-
gração heroica do personagem Sócrates na obra de Platão, precedente 
para o modelo do heroísmo filosófico. Igualmente, versões místicas 
do platonismo se difundem em toda a era romana e contaminam as 
culturas religiosas que então se desenvolvem, ampliando o cenário 
de recepção cultural. Essas tradições evidenciam o notável gosto 
literário e cultural na Antiguidade Tardia, em diferentes ambientes 
socioeconômicos, por vultos célebres, filósofos, magos, homens sa-
grados, heróis, mártires e santos.

Essa perspectiva ajuda a compreender a dimensão cultural da lite-
ratura cristã, especialmente os evangelhos, aretalogias escritas com a 
finalidade de impressionar leitores e ouvintes diante do assombro de 
uma figura considerada divina. Isso permite, igualmente, compreen-
der trânsitos formais entre cristianismo e paganismo na Antiguidade 
Tardia, e eventualmente compreender também os gêneros literários 
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propriamente cristãos (apologias) e sua apropriação mimética de 
gêneros clássicos, sobretudo a História, com a História Eclesiástica 
produzida após Eusébio de Cesareia (263-339 d.C.), e a Filosofia, 
com a prosa filosófica e diálogos teológicos de Agostinho de Hipona 
(354-430 d.C.). Para dar algum nexo de unidade a essas linhagens, 
eis o papel impactante da escola de Plotino (204-270 d.C.), a prin-
cipal propagadora do platonismo educado na Antiguidade Tardia 
e referência para a formação de pagãos (Porfírio, Prisco, Jâmblico, 
Juliano) e cristãos (Orígenes, Eusébio e o círculo de colaboradores de 
Agostinho). Sem a sua platonização na teologia da patrística, o que 
seria do irascível Jeová no futuro da cristandade? Eis a força da ideia 
do bem, de fonte filosófica platônica, para a chave de harmonização 
doutrinária católica.

A literatura evangélica tinha outra dimensão em época imperial, 
com a progressiva difusão de muitas versões e variantes dos originais, 
na pequena biblioteca dos evangelhos ditos apócrifos. No século IV 
d.C., estavam em circulação ao menos dezessete evangelhos, talvez 
dezenove ou mais, alguns tão populares quanto os quatro evangelhos 
canônicos, sobreviventes do crivo depurador do Concílio de Niceia 
(325 d.C.). De biblioteca popular a alvo bibliocáustico: os evangelhos 
apócrifos foram proscritos e mesmo queimados com muitos livros 
antigos, juntamente com teses cristãs doravante consideradas heré-
ticas, cuja leitura era penalizada com sentenças que facilmente che-
gavam à pena capital. Algo desse conjunto de textos foi preservado 
em fragmentos e recuperado arqueologicamente em papiros, mas 
sabemos que compuseram um quadro de texto e leitura de crescente 
popularidade entre os séculos I e IV da era imperial romana, em sua 
maior parte, perdido. 

Além disso, a literatura cristã desenvolveu novos estilos, próprios  
de sua finalidade doutrinadora, pouco usual na literatura clássica. 
Nunca a religião grega, nem qualquer religião antiga, precisou justifi-
car-se como o cristianismo fez em suas origens. Quase toda a literatura 
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greco-romana se assenta no conhecimento do que chamamos mito e 
mitologia, mas que para os antigos era parte de uma visão religiosa 
do mundo, uma realidade plena de deuses comentada por poetas e 
artistas. Abandonando esses deuses, os escritores cristãos falavam 
centralmente da sua fé em uma divindade patriarcal soberana, e dos 
testemunhos dessa fé. Acima de tudo, tratava-se de defender a fé e 
considerá-la um fundamento, e não de um assunto a ser investigado. 
É aí que se encontra a obra de apologistas como Justino Mártir e 
Tertuliano, nos séculos II e III, precedidos por autores bíblicos, ativos 
pouco tempo antes desses literatos, em combates por Cristo. 

Infensos ao lento desenvolvimento da prosa doutrinária cristã,  
floresceram no século II d.C. obras destinadas a se tornarem ícones  
do que ora chamamos paganismo tardo-antigo: As noites áticas, de 
Aulo Gélio (125-180 d.C.), e O asno de ouro (Metamorfoses), de Apuleio 
(124-170 d.C.). Por trás de Apuleio, como oportunamente esclareceu 
Peter Walsh (1970), havia a marca do novo gênero inaugurado pelo 
autor do Satíricon, Petrônio (27-66 d.C.), a novela romana. Nesses 
romances em prosa, o leitor encontra a imagem de um mundo repleto 
de magia, mística religiosa, fantasia e intensidade erótica, bem como 
histórias picarescas que fizeram o deleite de leitores antigos e moder-
nos. Mesmo escrito em latim por um autor de origem norte-africana, 
O asno de ouro é testemunho de um mundo de fundamento helêni-
co, porém impregnado por crenças e imagens de todas as culturas 
mediterrânicas conjugadas por Roma, mundo de Asclépio, Dioniso 
e também de Ísis. Platonista educado em Atenas e bastante  cosmo- 
po lita, Apuleio traduziu do grego o Perì kósmou (Sobre o mundo), obra 
de um pseudo-Aristóteles provavelmente do século III a.C., que aqui 
evidencia a antes referida relação genética e mimética entre cultura 
grega e romana na era imperial, com suas mutações de forma e estilo. 
Já na obra de Aulo Gélio, essas características vêm temperadas com 
outro traço que aparece também na arte de sua época, um toque 
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arcaizante, reforçando os laços com as imagens projetadas da cultura 
grega ancestral. 

Se nos faltam autoras para examinar e comentar, a sensibilidade 
de gênero pode ler algo no efeito social de uma das figuras femini-
nas mais marcantes da história do Império Romano: Júlia Domna  
(c. 170-217 d.C.), esposa do imperador Septímio Severo, nascida na 
Síria, verdadeira locomotiva cultural, que em toda sua vida favore-
ceu as letras e as artes e nutriu forte curiosidade sobre a memória 
clássica. Seu tutor em estudos helênicos, o sofista Flávio Filóstrato  
(c. 170-247 d.C.), tornou-se expoente do renascimento grego da era. 
Natural de Lemnos, Filóstrato conduziu viagens imperiais à Grécia, 
orientou leituras e o colecionismo de obras de arte da imperatriz, prospe - 
rou em prestígio e publicou obras importantes, em grego, tais como 
o tratado de religião heróica e de apologia da cultura grega, Heroikós, 
e um célebre tratado descritivo e analítico de pinturas prediletas da 
imperatriz helenizada, vistas em Nápoles, o Perì eikónes (Sobre as 
imagens). Membro de uma família bastante intelectualizada, este 
autor é um excelente símbolo do movimento máximo de revigora-
mento da cultura grega no Império Romano, a segunda sofística, 
expressão cunhada em seu Vida dos sofistas. Segunda sofística, pois 
se coloca ao lado e na continuidade da tradição de sábios que flo-
resceu em Atenas alguns séculos antes, tida como primeira sofística 
e retomada intencionalmente como programa de formação, pensa-
mento e identidade. Como vemos em todos esses casos, tratava-se de 
uma identidade complexa, repleta de apropriações, mutações, refi-
gurações e de opções que reiteravam continuadamente a hegemonia 
de uma memória cultural formada na linhagem de Homero e seus 
sucessores gregos, plenamente ativos e legítimos no mundo grego do 
Império Romano.
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Paganismo e conflitos culturais

O proselitismo cristão, evoluindo a partir do século I d.C., provo-
cou reações que foram da denúncia cáustica de Celso (século II d.C.) 
em seu Discurso verdadeiro, à ironia de Plotino e os ataques de Porfírio 
de Tiro (233-305), com apogeu na obra de Juliano Augusto (331-363, 
imperador após 361). O círculo deste imperador letrado, no coração 
do século IV, foi um dos grandes cenários de literatura no Império 
Romano, quando houve espaço até mesmo para um inédito apologista 
do paganismo, Salústio, parceiro de Juliano, que apresentou em seu 
Dos deuses e do mundo explicações e justificativas da religiosidade 
greco-romana, de um ponto de vista místico neoplatônico. O próprio 
Juliano foi proficiente em um gênero característico da Antiguidade 
Tardia, também correlacionado à biografia, a literatura de panegíri-
cos, correlata da escrita de encômios e apologias, cuja finalidade era o 
elogio público do imperador e de figuras notáveis, vivos ou falecidos. 
Essas obras de oratória têm forte marca da literalidade sofisticada da 
retórica clássica, herdeiras das tradições de retóricos gregos como 
Lísias, Antifonte e Demóstenes, e da romanidade jurídica de Cícero e 
Quintiliano, entre muitos oradores e jurisconsultos romanos. Grande 
escritor, Juliano tinha qualidade exemplar nesse gênero. 

Do círculo de Juliano, destacaram-se também o historiador 
Amiano Marcelino (c. 330-c. 400) e o retórico Libânio (314-393), 
prosadores brilhantes. Mas do outro lado da discórdia prosperou 
uma literatura de ataque religioso dirigido ao imperador pagão e 
ao que criam ser seu mundo demoníaco. Essa literatura, da autoria 
de padres e bispos como Gregório Nazianzeno (329-390), é sintoma 
da conflagração cultural que cresce no mundo romano tardio e 
que resultará em conflitos, repressões, iconoclastias e, por fim, no 
colapso da tradição helênica, criminalizada como paganismo, para 
o qual reservava-se pena capital. Veja-se, a propósito, o livro XVI do 
Codex Theodosianus (429), que abriga parte importante da legislação 
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imperial de repressão ao paganismo. Esses ataques e sua base estatal, 
nas forças judiciária e militar do Império, mobilizadas contra o 
paganismo, levaram ao progressivo colapso da literatura grega, dada a 
difícil sobrevivência sob credo diverso e intolerante. Desenvolveram-
-se, então, formas secretas dessa memória cultural, das quais a mais 
importante foi o criptopaganismo místico que resultará na tradição 
hermética, de longa evolução medieval e apogeu renascentista. 

Na esfera pública, a partir do final do século IV d.C. foi cada vez 
mais rara a expressão tradicional da cultura clássica; igualmente, as 
elites tradicionais, aristocracias da cidade, colapsaram ou se transfor-
maram, diante da emergência de novas lideranças e do esvaziamento 
da cidade antiga (Brown, 1992). O fim do espaço público, da ágora 
e do fórum, em favor da enorme concentração de poder agravada 
desde Teodósio, com o Império romano batizado e cristão, foram 
letais para a sobrevivência de uma literatura que comentava com 
naturalidade o que ocorria entre o Olimpo e as vias de cidades plenas 
de deuses e memórias heroicas, de modos de vida prazerosos, de 
mistérios e imaginações livres sobre o sagrado, de argumentos cuja 
meta era chegar-se à melhor ideia, e não capitular sob uma autorida-
de hostil ao livre-pensar. Podemos, diante da força repressora então 
aplicada, especular com uma metáfora da famosa sentença de André 
Piganiol (1947): “a civilização romana não morreu de morte morrida, 
ela foi assassinada”. Igualmente, podemos considerar que, mesmo 
assassinada, aquela memória deixou marcas e sobrevive nas visões e 
leituras que desde então realizamos, das fontes gregas desde Homero 
aos textos e autores que formam este livro. É com eles que fazemos 
como fizeram autores e leitores do Império Romano, e nos nutrimos 
uma vez com o néctar e ambrosia da literatura clássica. 

Francisco Marshall
Professor Titular de História Antiga

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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