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Resumo

Esta monografia consiste numa tradução de  Flaco de Fílon de Alexandria, a partir do 

texto fixado por S. Reiter (Reimer, Berlim, 1915), acompanhada por uma introdução e 

notas.
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Summary 

The  present  monography  consists  in  a  translation  of  Philo  of  Alexandria's  treatise 

Flaccus,  based  upon  the  text  established  by  S.  Reiter  (Reimer,  Berlin,  1915), 

accompanied by an introduction and notes.
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Introdução 

1.  Fílon de Alexandria

Fílon de Alexandria, «homem em tudo notável, irmão de Alexandre, o alabarca, 

e não inexperiente em matéria de filosofia.» Eis algumas das palavras de que Flávio 

Josefo se socorre quando descreve Fílon num dos dois parágrafos que lhe dedica em 

Antiguidades Judaicas1. 

Esta informação é tanto mais valiosa, quanto Gaio Júlio Fílon, em tudo o que 

escreveu (e o corpus filoniano é bastante abundante), nos falou muito pouco acerca de si 

próprio. As informações que encontramos noutros autores são, também elas, escassas2. 

Fílon, de acordo com a Suda, descendia de uma linhagem de sacerdotes e nasceu 

em Alexandria, onde residia a maior comunidade de Judeus fora da Palestina, e onde 

terá  vivido  a  maior  parte  do  tempo,  dedicando-se  ao  estudo  da  filosofia3.  O único 

acontecimento da sua vida de que temos notícia é uma viagem feita pelo autor a Roma, 

como responsável pela embaixada que a comunidade judaica enviou ao imperador Gaio 

(Calígula), muito provavelmente no Outono de 384, de que a sua obra  Embaixada a 

Gaio (Legatio ad Gaium) nos dá testemunho.

Contudo, como bem nota Schwartz5, se atentarmos no contexto histórico em que 

Fílon  viveu  e  nas  informações  de  que  dispomos  acerca  da  sua  família,  podemos 

aprender  um pouco  mais  sobre  ele:  como  o  seu  pai  era  cidadão  romano,  desde  a 

infância, Fílon gozou das vantagens de uma educação enraizada na cultura grega6. 

Isto reflecte-se na sua obra: o autor dominava de forma irrepreensível a língua e 

os  estilos  literários  gregos  e  conhecia  bem os  autores  e  filósofos  dos  Helenos.  No 

corpus filoniano menciona-se autores como Aristóteles, Boécio, Demócrito, Diógenes, 

Ésquilo,  Eurípides,  Heraclito,  Hesíodo,  Hipócrates,  Homero,  Íon,  Panécio,  Píndaro, 

Platão, Sólon, Xenofonte, Zenão... Não sabemos se falava o hebraico.

1…Φίλων ὁ ... ἀνὴρ τὰ πάντα ἔνδοξος Ἀλεξάνδρου τε τοῦ  ἀλαβάρχου ἀδελφὸς ὢν καὶ φιλοσοφίας οὐκ  
ἄπειρος … (AJ, 18. 259-260).
2Como por exemplo Eusébio (HE, II, 4.2); Suda, s.v. Φίλων.
3Cf. Suda, s.v. Φίλων.
4Sobre  a  autencidade  dos  relatos  de  uma segunda  viagem de  Fílon a  Roma,  como membro  de  uma 
segunda embaixada, e do seu encontro com o apóstolo Pedro (feitos por Eusébio in HE II 17.1 e 18.8), cf. 
Box (1939: xxi, n. 9).
5In Kamesar (2010: 9).
6Cf. C. Mondésert in Horbury et al. (1999).
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Alexandre  era,  já  se  disse,  alabarca  em Alexandria,  o  que  é  um indício  do 

prestígio da sua família, porque o alabarca era um dos responsáveis pela comunidade e 

uma das suas funções, desde o tempo dos Ptolemeus, seria cobrar impostos. 

Sabemos também que era uma família muito abastada (Josefo7 conta que o irmão 

de  Fílon,  em certa  ocasião,  emprestou  ao  rei  Agripa  I  uma  soma  de  duzentas  mil 

dracmas) e que tinha ligações à casa imperial:  Alexandre  foi procurador de Antónia, 

mãe do imperador Cláudio. Um dos seus filhos, Marco, geria importantes negócios com 

países na zona da Arábia e da Índia e casou com Berenice, filha de Agripa I8. A morte 

prematura de Marco pôs fim a este casamento. 

Não  temos  qualquer  notícia  de  que  Fílon  tenha  tido  mulher  e  filhos,  mas 

sabemos  que  Alexandre  tinha  outro  filho,  Tibério  Júlio  Alexandre,  que,  tendo 

renunciado à religião dos seus antepassados9, desempenhou, entre outros, os cargos de 

governador da Judeia em 46 – 48, governador do Egipto durante o principado de Nero, 

comandante de Tito durante a guerra na Judeia10 e prefeito do Pretório em Roma. 

Quanto a Fílon, ele refere-se a si mesmo como sendo um ancião no primeiro 

parágrafo da Embaixada a Gaio. A viagem a Roma descrita neste tratado terá ocorrido 

ca. 38/39 d.C. Estima-se que o autor tenha nascido ca. 20 – 10 a.C. Infere-se esta data a 

partir do seu diálogo  Sobre os Animais  (De Animalibus). Nele, Fílon surge como um 

adulto  já  maduro  envolvido  numa  discussão  com  o  seu  sobrinho,  Tibério  Júlio 

Alexandre, claramente um jovem. 

Ora, em 42 d.C., este sobrinho tinha idade para desempenhar o cargo de sub-

governador  da  Tebaida,  mas,  em  70,  era  ainda  vigoroso  o  suficiente  para  exercer 

funções como general de Tito no cerco de Jerusalém. 

Se o nosso autor se descreve a si próprio como um ancião em ca. 38 d.C., e  se 

se infere que ele era um homem maduro na época em que escreve  Sobre os Animais, 

torna-se plausível que a data  de nascimento de Tibério seja ca. 15 d.C, e daí 20-10 a.C. 

ser uma data provável para o nascimento do seu tio. 

Não  sabemos  quando  morreu  Fílon.  O  facto  de  o  autor  se  referir  a  um 

acontecimento  que  sucedeu já  durante o principado  de Cláudio  (Legat.  206)  dá-nos 

como  terminus post quem  o ano de 41 d.C. Mas  Mondésert11 estima que Fílon tenha 

morrido ca. de 50, muito provavelmente pelo facto de, em Sobre os Animais 58, o autor 
7AJ, 18. 159-160.
8AJ, 19. 276-7.
9AJ, 20. 100.
10BJ, 5. 45-6, 6. 237.
11In Horbury et al. (1999: 878)
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descrever  uma  corrida  de  cavalos  que  é  também  relatada  por  Plínio,  em  História  

Natural 8: 160-161, onde se diz que esta teve lugar durante os jogos de Cláudio, em 47 

d.C.

Em Sobre as Leis Especiais (De Specialibus Legibus) 3. 1-3, Fílon queixa-se de 

ter sido afastado do estudo da filosofia pelos cuidados da política. Não temos notícia de 

qualquer envolvimento seu na vida pública à excepção daquele que é atestado em Flaco 

(In  Flaccum)  e  Embaixada  a  Gaio.  Ora,  estes  dois  tratados,  pelo  seu  carácter 

historiográfico  e  apologético,  ocupam um lugar  excepcional  no  conjunto  do  corpus 

filoniano, maioritariamente constituído por obras de natureza filosófica e exegética. 

Se estas obras possuem um carácter tão excepcional num  corpus tão vasto, é 

justo inferir que o seu conteúdo estará, também ele, relacionado com acontecimentos 

excepcionais na vida do autor.

2.  O contexto histórico de Flaco

2.1.  A comunidade judaica de Alexandria no período anterior a 38 d.C.

Flaco relata a perseguição de que os Judeus de Alexandria foram vítimas, no ano 

de  38  d.C.12,  por  parte  das  comunidades  grega  e  (muito  provavelmente)  egípcia  da 

cidade. 

Pela forma pormenorizada como Fílon narra os acontecimentos, infere-se que ele 

viveu de perto pelo menos alguns dos factos que descreve, o que torna esta obra, em 

conjunto  com a  sua  «sequela»,  Embaixada  a  Gaio,  uma  fonte  primária  para  a  sua 

biografia, mas também para a história dos Judeus desta época e para o principado de 

Gaio.  

A  notícia  desta  perseguição  é  um  pouco  surpreendente,  porque,  durante  o 

reinado dos Ptolemeus, não temos qualquer registo de comportamentos hostis para com 

a  comunidade  judaica,  embora  tenhamos  atestações  do envolvimento  de  Judeus  em 

querelas políticas:  por exemplo,  entre 181 e 145 a.C., mercenários e colonos Judeus 

12Sabemos que esta é a data da perseguição porque Fílon nos diz (Flac. 56) que as oficinas dos Judeus 
estavam fechadas em sinal de luto por Drusila quando a multidão as pilhou. Esta irmã de Gaio morreu em 
10 de Junho de 38. Tendo em conta o intervalo de tempo necessário para que as notícias chegassem a 
Alexandria, o período de luto terá decorrido durante o início de Julho. Fílon diz-nos ainda (Flac. 81) que 
foram torturados Judeus no teatro durante o aniversário de Gaio (31 de Agosto)  e que os distúrbios  
continuaram para lá desta data. Flaco é preso durante a  Festa dos Tabernáculos (Flac. 116), que nesse 
ano terá decorrido em meados de Outubro. Por esta altura, já a perseguição tinha terminado.

11



tiveram um papel (militar) influente nas disputas dos Ptolemeus – tomarem determinado 

partido implicava que se tornassem inimigos de outro. 

Mas, de um modo geral, é seguro afirmar que qualquer animosidade que pudesse 

existir não seria motivada por questões raciais, mesmo tendo em conta relatos como o 

que encontramos em 3 Macabeus, de resto bastante inverosímil, ou o tipo de discurso 

que  Josefo  atribui  a  Mâneton  (300  a.C.),  que,  quer  seja  autêntico  ou  forjado 

posteriormente, não deve ser entendido como significativo, pois é quase certo que não 

teria  circulação fora de um círculo restrito  de sacerdotes  egípcios.  Só nas primeiras 

décadas do séc. I d. C., com os escritos de autores como Lisímaco, Querémon e Ápion, 

é que sentimentos hostis aos Judeus adquiriram verdadeira expressão literária13.

Ao  atentarmos  nas  principais  fontes  que  registaram  esta  perseguição14, 

apercebemo-nos de que nenhuma delas nos refere as suas causas: Josefo limita-se a 

dizer, numa alusão muito breve aos acontecimentos, que, no ano de 38, houve tumultos 

entre os Judeus e os Gregos de Alexandria. Fílon, que em Flaco nos deixou um relato 

bastante pormenorizado dos acontecimentos, nunca nos descreve as suas causas mais 

profundas. 

Este autor fala-nos de um «rancor ancestral e, de certa forma, inato contra os 

Judeus»15, mas nunca nos explica quais as origens deste rancor. Também Josefo16 alude 

a este tipo de sentimento e, também ele, omite as suas origens.

Apesar deste «rancor inato», os Judeus habitaram a cidade praticamente desde a 

sua  fundação17 e,  durante  o  reinado  dos  Ptolemeus,  período  que  abrange 

aproximadamente trezentos anos, habitaram-na quase sempre de um modo pacífico18. 

13Sobre o florescimento deste tipo de literatura no Egipto cf. Gager (1985: 39-54).
14O próprio Fílon em Flac. e Legat.  Flávio Josefo, escrevendo mais tarde, alude a estes acontecimentos 
apenas num passo (AJ 18. 257) e fala sobre este período de modo disperso em BJ e CA. A estas fontes 
junta-se o papiro de uma carta que Cláudio enviou para Alexandria (Corpus Papyrorum Judaicarum vol. 
2, n.º 153), de que adiante falaremos mais pormenorizadamente. Da obra de Tácito, principal historiador 
dos principados dos Júlio-Claudianos, não se conservou na sua totalidade o texto referente à vida de Gaio. 
No caso de Díon Cássio e  Suetónio,  estes  acontecimentos parecem estar  para lá das suas  esferas  de 
interesse.  As fontes que nos poderiam dar uma versão grega  dos acontecimentos,  os chamados  Acta 
Alexandrinorum (ou Actos dos Mártires Pagãos, cuja parte que se refere ao período que nos interessa está 
editada em  CPJ, 2, 150, 154, 156 a, b, c,  d), chegaram até nós num estado demasiado fragmentário, 
embora  alguma  da  informação  conservada  seja  preciosa  para  uma  melhor  compreensão  dos 
acontecimentos relatados por Fílon.
15Flac. 29.
16CA 1. 23
17Josefo diz-nos que o próprio Alexandre concedeu aos Judeus o direito de habitar na cidade, atribuindo-
lhes  os  mesmos  privilégios  que  aos  Macedónios (CA  2.35).  Fílon  afirma  (Flac.,  46)  que os  Judeus 
habitavam algumas colónias desde a sua fundação, «para agrado dos seus fundadores», o que poderia ser 
o caso da cidade de Alexandria.
18São, de facto, escassas quaisquer indicações de tumultos entre Judeus e outras comunidades até 38 d.C. 
Em CPJ, 2, 141, regista-se um caso, datado da primeira metade do séc. I a.C.
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São indícios da sua integração  o facto de ter sido necessário produzir-se a versão grega 

da  Bíblia  Hebraica  (habitualmente  denominada  Septuaginta),  bem  como  o 

florescimento de toda uma literatura judaica escrita em língua grega19. A somar a estes 

dados,  actualmente  estima-se que,  no final  do séc.  I  a.C.,  cerca de cem mil  Judeus 

viveriam na cidade20.

Se esta comunidade viveu em paz, grosso modo, durante os quase trezentos anos 

em que a dinastia fundada por Ptolemeu Sóter reinou sobre Alexandria e o Egipto, é 

legítimo inferir  que as mudanças  nas  relações  entre  Judeus e  Gregos terão sido,  no 

mínimo, influenciadas, pela passagem da soberania sobre a cidade para mãos romanas. 

Sabemos que Roma se começou a envolver na política de Alexandria a partir de 

273 a.C., quando o senado concedeu a Ptolemeu II a  amicitia romana. São vários os 

exemplos  de intervenções  de Roma em assuntos  de política  interna  do Egipto,  mas 

interessa-nos  apenas  o  período  a   partir  de  55  a.C.,  altura  em  que  ocorreram  os 

primeiros acontecimentos que foram causa de tensão entre as comunidades judaica e 

grega.  

No ano de 55 a.C., Gabínio, legado de Pompeio, comandou um exército num 

ataque contra o Egipto: a guarnição judaica encarregada da defesa de Pelúsio, posição 

estratégica no Delta do Nilo, cedeu-lhe passagem. Pompeio tinha sido aconselhado por 

Herodes Antípatro, avô de Herodes, o Grande, a tomar esta decisão21. 

Em 48/47, um esquadrão militar judaico proveniente de Heliópolis e um outro, 

oriundo de Mênfis, ajudaram Mitridates a libertar Júlio César, que se encontrava detido 

em Alexandria devido a uma revolta da população: este auxílio foi prestado apesar da 

oposição da multidão de Alexandria, que via a presença de César na cidade como um 

presságio da conquista romana22.

2.2.  Os primeiros anos de soberania romana sobre Alexandria

Em 30 a.C., Octaviano conquistou o Egipto, pondo fim à era dos Ptolemeus e 

convertendo a região em província do Império Romano. As alterações foram inúmeras: 

o exército foi dissolvido e substituído por legiões romanas,  o palácio dos Ptolemeus 

passou  a  ser  ocupado  por  sucessivos  governadores,  que  eram  escolhidos  entre  os 

19A este respeito cf. Collins (2000: 29-63).
20Para uma discussão mais pormenorizada desta questão cf. Delia (1988).
21Sobre estes acontecimentos cf. Josefo, AJ 14. 98-99; Barclay (1996: 40-41).
22Cf. Josefo, AJ 14. 127-132.
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membros da ordem equestre e cuja autoridade era emanada de um imperador que se 

encontrava distante. 

Em  suma,  Alexandria,  que  outrora  fora  a  capital  cultural  e  financeira  do 

Mediterrâneo, convertia-se agora em capital de província. Box (1939: xv) comenta que, 

se os Alexandrinos desconfiavam de António no tempo em que ele era vivo, depressa se 

devem ter apercebido da diferença de tom entre este romano e os que se lhe seguiram. 

Todavia, importa notar que Octaviano, apesar de Alexandria ter apoiado Marco 

António, poupou a cidade23 e concedeu aos seus habitantes uma série de privilégios. O 

território de Alexandria não estava sujeito a impostos e os terrenos que os Alexandrinos 

possuíssem dispersos pelo Egipto estavam sujeitos ao pagamento de taxas menores. Os 

cidadãos  estavam isentos  da  λαογραφία,  o  imposto  cobrado  sobre  a  população.  Os 

sucessivos imperadores mantiveram, como até então, o acesso à cidadania alexandrina 

como um privilégio exclusivo de determinados sectores da população. 

A somar a isto, e a julgar pelo que nos diz Plínio, o Moço24, apenas os cidadãos 

de Alexandria (não os Egípcios) podiam requerer cidadania romana. Existem inúmeros 

exemplos de Alexandrinos que se tornaram cidadãos de Roma, que prosperaram ao seu 

serviço  e  que  ocuparam  lugares  cimeiros  na  corte  e  na  administração  imperiais. 

Contudo, até ao tempo de Caracala não temos notícia de quaisquer Alexandrinos que 

tenham ocupado o cargo de senador de Roma.

Talvez estes dados ajudem a explicar por que motivo, em Alexandria, só temos 

notícia de uma sublevação contra os Romanos, logo imediatamente a seguir à ocupação, 

em 29 a.C.25. No entanto, alguns sectores da população eram hostis à nova autoridade. 

Um dos motivos que pode explicar esta hostilidade poderá ser a corrupção de alguns 

dos Romanos que administraram a cidade durante os sucessivos principados.

Mas esta animosidade não se traduzia pelo recurso à violência: os Alexandrinos 

preferiam desautorizar  ou escarnecer  dos seus governadores.  Box (1939:xvii)  aponta 

como exemplo paradigmático deste tipo de comportamento o episódio que Fílon narra 

em  Flac. 138-13926:  Isidoro,  um Grego que  ocupava  um lugar  de  destaque  na  sua 

comunidade e era um dos chefes da facção mais hostil a Roma, encolerizado com o 

governador,  por se ter  apercebido que não gozava de qualquer ascendente sobre ele 

23Cf. Díon Cássio, 51. 17. 3-4.
24Ep.10. 5-7, 10.
25Estrabão, 17. 53. 249.
26O relato  de  Séneca  em Dial.  12.  19,  6  constitui  outro  exemplo e  Vespasiano  foi  alvo  de  insultos 
semelhantes (Díon Cássio, 65. 8-9).
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(segundo Fílon), encheu o ginásio com um grupo de «desocupados» (Flac. 38) que o 

insultaram em verso.

A comunidade judaica de Alexandria, pelo contrário, negociou prontamente com 

o invasor,  o que não terá sido bem aceite  pelos estratos da comunidade grega mais 

adversos ao domínio romano. Como resultado destas negociações,  os privilégios que 

César concedera aos Judeus foram  mantidos por Augusto, que os terá mandado gravar 

numa coluna de mármore e erigir na cidade27. 

A Diáspora, vivendo em diferentes regiões do Império Romano e estando sujeita 

às suas leis, de um modo geral, gozaria do direito de se reunir e/ou de possuir locais 

para reunião (i.e., sinagogas); de cumprir o costume do sabbath; de consumir comida de 

acordo com os seus costumes; de deliberar sobre os assuntos internos da comunidade e 

de enviar o imposto anual para o Templo em Jerusalém28, sendo que esta permissão de 

que emissários viajassem com tão vastas somas de dinheiro, por todo o  império,  era 

privilégio exclusivo das comunidades judaicas. 

Além destas  vantagens,  sabemos  que  os  Judeus de  Alexandria  possuíam um 

conselho de anciãos (γερουσία) próprio, que até 11 a.C. foi liderado por um etnarca, e 

que  geria  as  questões  relacionadas  com a  comunidade29.  É  possível  defender  que a 

existência deste conselho terá sido uma forma de o primeiro imperador agradecer os 

serviços prestados na guerra contra Cleópatra. 

Contudo, quando os Alexandrinos, ou seja, os Gregos cidadãos de Alexandria, 

pediram a Augusto que concedesse à cidade o direito de ter um senado próprio, este foi-

lhes negado30. Os Romanos muito provavelmente temiam que, se existisse um conselho 

grego, os seus membros encorajassem sublevações e  actos de violência na cidade.

O facto de os Romanos terem concedido aos Judeus um senado próprio, mas não 

aos  Alexandrinos,  terá  gerado tensões  entre  ambas  as  comunidades.  Uma parte  dos 

Gregos e dos Egípcios entenderia que esta concessão era um sinal de que os Judeus 

tinham desempenhado um papel no declínio da cidade e do resto da região e estavam 

agora a ser recompensados pela autoridade a quem tinham prestado auxílio.

27Cf. Josefo, AJ 14. 188; CA 2.60. Josefo atribui erradamente a promulgação dos direitos da comunidade 
judaica a César. Sobre esta questão cf.  van der Horst (2003: 21).
28Sabemos que os Judeus da Diáspora gozavam destes privilégios através de decretos que foram emitidos 
em seu favor e  que se conservaram. Para mais informação sobre esta questão cf. E. P. Sanders in Fine 
(1999: 2).
29Para uma discussão mais pormenorizada desta questão cf. Flac. 74, nota ad locum.
30Os pedidos da parte dos Alexandrinos para que Augusto lhes concedesse um senado estão atestados em 
CPJ, 2, 150 (20-19 a.C.). Díon Cássio (51. 17, 2) diz-nos que Augusto ordenou aos Alexandrinos que se 
governassem sem senadores. É mais provável que Augusto tenha proibido a eleição de um novo conselho 
do que dissolvido um já existente.
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2.3.  Alterações nas estruturas económicas e sociais

 Todavia,  a  comunidade  judaica  de  Alexandria  poderá  não  ter  sido  tão 

beneficiada pela mudança de poderes como à primeira vista poderia parecer. A presença 

dos  Romanos  tornou  necessário  reorganizar  as  estruturas  económicas  e  sociais  do 

Egipto. Este processo veio acentuar as diferenças entre os Egípcios, autóctones, e os 

habitantes de origem grega. A tentativa de estabelecer uma descrição da população, por 

natureza heterogénea, que constituía o Egipto, era uma tarefa urgente, porque estava 

relacionada com a cobrança de impostos.

Em  24/  23  a.C.,  Augusto  sujeitou  a  maioria  da  população  do  Egipto  ao 

pagamento de um imposto, a  λαογραφία, de que cidadãos romanos e gregos estavam 

isentos ou pagariam apenas uma taxa reduzida. 

Este  imposto,  além do pesado encargo financeiro  que comportava,  implicava 

também  uma  certa  degradação  para  quem  era  taxado,  uma  vez  que  acentuava  as 

diferenças entre aqueles que possuíam o estatuto de cidadãos e os que não o possuíam. 

Com a introdução deste imposto, também a comunidade judaica terá ficado sujeita a 

discriminar o seu estatuto cívico. 

Ora, os Judeus gozariam de autonomia religiosa e social, mas não de direitos de 

cidadania completa. Era-lhes permitido manter uma organização política própria, que 

durante o período de domínio romano encontrou a sua expressão máxima na existência 

do concílio de anciãos que acima referimos. Os Judeus usufruiriam, ainda, do direito de 

julgar as suas causas em tribunais próprios, bem como do de construir sinagogas e de 

educar os seus descendentes segundo as tradições dos seus antepassados. 

Com  a  concessão  destas  prerrogativas,  a  autoridade  romana  permitiu  à 

comunidade judaica de Alexandria viver de acordo com os seus costumes e tradições 

ancestrais, como de resto sucedera na época ptolemaica. Os Judeus ocupavam, portanto, 

um estatuto intermédio, entre os Gregos com cidadania plena e os Egípcios, de mais 

baixo estatuto. 

O centro da organização cívica judaica era o  πολίτευμα,  uma forma de auto-

governo, de que usufruíam diversas comunidades dispersas pelo Império Romano, e não 
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apenas  a  judaica31.  A  existência  desta  organização  permitia  aos  Judeus  garantir  a 

manutenção dos direitos que acima descrevemos. 

Quer Fílon quer Josefo se referem em diferentes passos a este  πολίτευμα como 

πολιτεία32 e designam os seus membros por πολῖται (cidadãos). No entanto, πολῖται é 

também utilizado para designar cidadãos (de pleno direito) da πόλις, de modo que este 

uso dos vocábulos por ambos os autores gerou uma ambiguidade quanto ao verdadeiro 

estatuto político dos membros da comunidade judaica: seriam eles  πολῖται apenas em 

relação ao πολίτευμα judaico ou o termo πολῖται  indicava também que eles pertenciam 

ao número de membros da πόλις?     

Alguns Judeus teriam sem dúvida estatuto de cidadãos, mas estariam no topo da 

pirâmide  social  judaica.  A  família  de  Fílon,  por  exemplo,  seria  um  destes  casos. 

Contudo, a cidadania, em sentido tradicional, implicava participação nos cultos cívicos 

de Alexandria e isto estava vedado aos Judeus: era idolatria33. 

Este facto terá contribuído para gerar mais tensão entre Gregos e Judeus, pois os 

primeiros deveriam encarar a conjugação do pleno usufruto do estatuto da cidadania 

alexandrina  e  a  manutenção  dos  costumes  religiosos  judaicos  como  uma 

impossibilidade.  Porém,  o surgimento da  λαογραφία terá encorajado alguns Judeus a 

pedirem cidadania alexandrina.

Conservaram-se documentos que atestam esta situação. Um papiro do ano 5/ 4 

a.C.34 é o rascunho de uma petição de um Judeu chamado Heleno, filho de Trífon, feita 

ao governador romano do Egipto. Nesta petição, Heleno, então com mais de sessenta 

anos, queixa-se de que, apesar de ter recebido uma educação grega, lhe estava a ser 

negada a cidadania alexandrina: queriam cobrar-lhe o imposto que era cobrado aos λαοί, 

aos nativos, a λαογραφία. Neste documento, é ainda digno de nota o facto de Heleno se 

ter descrito a si próprio como «Alexandrino» e de o escriba ter riscado este termo e o ter 

substituído pela expressão «Judeu de Alexandria». 

Schwartz35 defende que, muito provavelmente, a primeira formulação era a que 

Heleno desejava e a segunda foi a que o escriba lhe impôs. Como nota este estudioso, o 

papiro é um testemunho, tanto mais valioso porque contemporâneo de Fílon (ainda que 

31Sobre o πολίτευμα judaico de Alexandria cf. Josefo, AJ 14, 117; Carta de Aristeias, 310. Sobre outras 
comunidades que constituíam  πολιτεύματα dispersos pelo  Império  vide H. Stuart Jones (1926: 27-28); 
sobre o sistema de governo do  πολίτευμα  e as alterações que sofreu ao longo dos séculos  vide  Fergus 
Millar in E. Schürer et al. 3 (1986: 92-94).
32Cf., por exemplo, Flac., 53.
33Cf. 3 Mac. 2, 28-32; Barclay (1996:70).
34Cf. CPJ, 2, 151.
35In Kamesar (2009).
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ele fosse muito jovem nesta data), da tentativa empreendida por alguns membros da 

comunidade judaica de adquirir o estatuto de cidadania.

Um outro documento que nos demonstra que esta era de facto uma causa de 

tensão entre Gregos e Judeus é um dos papiros que integram o  corpus  designado por 

Actos dos Mártires Alexandrinos36. Neste texto, um porta-voz dos Gregos de Alexandria 

insiste que os Judeus deviam pagar a λαογραφία, pois não tinham o mesmo carácter dos 

Alexandrinos e viviam da mesma forma que os Egípcios.

Embora a maior parte dos membros da comunidade judaica não se envolvesse 

nestas disputas37, estas terão contribuído para piorar as relações entre vizinhos.

3.  A primeira parte de Flaco 

3.1.  Flaco, governador de Alexandria e do Egipto

Flaco principia com uma breve descrição dos primeiros anos de Flaco no cargo 

de governador  do Egipto.  Quando Aulo Avílio  Flaco foi  nomeado por  Tibério  para 

suceder a Vitrásio Polião, em ca. 32 d.C.38, a conjuntura da cidade era, em traços gerais, 

aquela que acima descrevemos. 

Segundo Fílon39, que é a única fonte que atesta a vida de Flaco, o governador 

revelou-se irrepreensível no desempenho das suas funções durante os cinco primeiros 

anos  no  cargo,  tomando,  entre  outras,  a  medida  de  dissolver  «as  associações  e  os 

clubes» de Alexandria, que o autor identifica40 como focos de agitação política e de 

hostilidade à comunidade judaica. Contudo, quando o imperador Tibério morreu e Gaio, 

em Março de 37 a.C., ascendeu a imperador, Flaco alterou radicalmente a sua conduta.

As  suas  anteriores  alianças  políticas  davam-lhe  motivos  para  temer  o  novo 

imperador:  em  29,  Flaco  terá  desempenhado  um  papel  activo  na  condenação  de 

Agripina, mãe de Gaio41 e, entre 29 e ca. 32, até ser enviado para o Egipto, terá tomado 

36Cf. nota 14.
37A larga maioria da comunidade judaica era composta por artífices e pequenos artesãos, que não tinham 
qualquer pretensão a adquirir o estatuto de cidadania e que se ocupariam somente dos seus afazeres 
quotidianos. Para uma discussão mais pormenorizada desta questão cf. Barclay (1996: 51).
38Sobre a data da nomeação de Flaco para o cargo de governador cf. R.S. Rogers (1941); Brunt (1975) e  
van der Horst (2003: 99). 
39Flac., 1-8.
40Flac., 135 e segs.
41Flac., 9.
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abertamente  o  partido  de  Gémelo,  neto  natural  de  Tibério,  que,  à  época,  lhe  terá 

parecido um candidato mais provável a tornar-se o novo imperador.

A morte de Gémelo e em seguida a de Macro foram golpes devastadores para 

Flaco42, que deixou de ser capaz de lidar com os assuntos de estado com a energia que 

até àquele momento revelara.  Apercebendo-se da posição vulnerável  do governador, 

alguns dos agitadores mais influentes da comunidade grega souberam tirar partido da 

situação43. 

De acordo com o relato de Fílon, os membros da comunidade grega mais hostis 

aos Judeus eram Dionísio, Isidoro e Lâmpon, responsáveis também pela oposição grega 

à  autoridade  romana.  Mas  entre  estes  estariam,  ainda,  Ápion  e  Querémon,  nunca 

referidos por Fílon, mas que fariam parte da embaixada grega enviada a Gaio. Gager 

(1985: 49) defende que estes últimos ocupariam um nível de importância mais elevado 

do que os outros três.

Este  grupo  de  homens  terá  persuadido  Flaco  a  ser  cúmplice  dos  actos  que 

planeavam praticar contra os Judeus, sob o pretexto, talvez algo frágil, de que a sua 

conivência iria agradar à cidade de Alexandria e Alexandria, sendo uma cidade amada 

pelo novo imperador, o podia favorecer aos olhos deste44. 

Terá  sido  nesta  ocasião  que  os  Judeus  confiaram  a  Flaco  o  decreto 

congratulatório que a comunidade tinha promulgado em honra de Gaio, quando este 

ascendera a imperador, com o objectivo de que o governador o enviasse para Roma. 

Flaco não o enviou e  terá  sido esta  a  primeira  arbitrariedade que cometeu  contra  a 

comunidade judaica. 

Contudo, não é possível avaliar qual o grau de responsabilidade de Flaco nos 

acontecimentos descritos por Fílon, nem determinar quão parcial é o seu relato. Harker 

(2008: 13) argumenta que, se o governador dissolveu clubes e associações gregos, é 

possível que medidas semelhantes, tomadas em relação à comunidade judaica, tenham 

sido entendidas por Fílon como um sinal de hostilidade para com os Judeus e não é 

provável que o governador, dispondo de legiões que se encontravam estacionadas em 

Nicópolis, nada tivesse feito para pôr fim a uma perseguição que se prolongou por um 

período tão extenso como o que o relato de Fílon sugere. 

O mesmo autor defende a hipótese de os Romanos terem intervindo para pôr fim 

aos incidentes  e de retaliações  de ambas as partes  terem gerado mais  violência.  No 
42Flac.,10; Flac., 16.
43Flac.,18-29.
44Cf. Flac., 23, n. 146 e 147.
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entanto, tudo leva a crer, como abaixo veremos, que os Judeus não possuíam armas para 

atacar de forma eficaz os seus vizinhos. 

Em  relação  ao  facto  de  Flaco  ter  mantido  em  seu  poder  o  edicto  que  a 

comunidade judaica lhe confiou a pedido de membros da comunidade grega, o mesmo 

autor diz-nos que estes pactos entre oficiais romanos e elites locais eram uma prática 

atestada no Império Romano e dá exemplo do cretense Cláudio Timarco, que se gabava 

de  depender  da  sua  vontade  os  governadores  receberem ou  não  o  cumprimento  da 

assembleia de província45.

Todavia, a decisão de Flaco de reter em sua posse o decreto promulgado pelos 

Judeus, tanto quanto nos parece, não é da mesma índole do exemplo citado, ainda que 

este seja paradigmático em relação à influência que certos elementos das elites locais 

pudessem ter sobre oficiais romanos.

3.2  Agripa em Alexandria: o início da perseguição

No Verão de 38, Agripa I aportou em Alexandria.  Regressado de Roma, Fílon 

afirma que o rei estaria apenas de passagem, pois preparava-se para tomar posse do seu 

novo reino na Palestina. 

Embora o autor insista na ideia de que o monarca tudo fez para que a sua curta 

estada  em Alexandria  permanecesse  incógnita,  bem como  no  facto  de  ter  sido  por 

sugestão do próprio Gaio que Agripa tomara aquela rota,  porque era a mais  rápida, 

contudo, é possível argumentar que existe uma contradição no relato de Fílon. 

Em Flac. 28-29, o autor demora-se a explicar todas as precauções tomadas pelo 

soberano para que não o vissem a desembarcar em Alexandria. Porém, em Flac. 30-32, 

conta-se que os Gregos procuraram explorar a  insegurança do governador e espicaçar a 

sua inveja contra o rei, dizendo-lhe, entre outras coisas, que a passagem de Agripa pela 

cidade implicava que ele, enquanto governador da província, fosse «ultrapassado em 

consideração e aviltado» (Flac. 31).

Porém, a dado momento, os interlocutores de Flaco afirmam que o rei atraía as 

atenções  de  tantos  quantos  viam «o  exército  de  lanceiros  da  sua  guarda  pessoal  a 

desfilar  com  as  suas  armas  adornadas  de  prata  e  ouro»  (Flac.  30).  Se  é  possível 

interpretar estas palavras como um exagero, proferido com o propósito de influenciar o 

governador contra a comunidade judaica (uma vez que Fílon as coloca na boca de quem 

45Tácito, Ann. 15.20.
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teria esse objectivo) é também possível entendê-las como contraditórias em relação à 

descrição do desembarque discreto de Agripa: se os Gregos sabiam que os lanceiros da 

guarda pessoal de Agripa possuíam armas «adornadas de prata e ouro», é bem provável 

que o rei tivesse feito notar a sua presença.

Outro argumento a favor desta hipótese é o facto de, em Flac., 36-39, se narrar 

que os Alexandrinos levaram o louco da cidade, Carabás, para o ginásio e que, uma vez 

aí, o disfarçaram de rei, parodiando em seguida um cortejo real. No meio da confusão, o 

louco é invocado pelo título de  Marin, o termo aramaico para designar o soberano da 

Palestina.  É  bem  possível  que  toda  esta  teatralização  faça  eco  da  recepção  que  a 

comunidade judaica poderá ter feito a Agripa.  

Se os Judeus, de facto, receberam o rei de forma entusiástica, ou pelo menos 

visível, isto poderá ter inspirado o desagrado de alguns Gregos e Egípcios: a atitude dos 

Judeus terá sido entendida como um sinal da lealdade judaica a um rei estrangeiro, em 

detrimento da consideração devida à cidade que os acolhera.  O facto de a multidão 

empregar o termo aramaico indica não só que o alvo do insulto era, indubitavelmente, 

Agripa, mas significará também que os Gregos entendiam que “the Jews' first loyalty 

was to the Aramaic-speaking ruler of Palestine”46.

Neste ponto do texto começam a definir-se os três elementos que serão, mais 

tarde, responsáveis pela perseguição aos Judeus: Flaco; os responsáveis pela oposição à 

autoridade romana que, ao mesmo tempo, eram também hostis à comunidade judaica47 e 

que, ocupando lugares proeminentes na comunidade grega, persuadiram o governador, 

conquistando a sua cumplicidade –  Isidoro, Lâmpon, Dionísio, e eventualmente outros, 

que Fílon não nomeia; a multidão, que se limitou a seguir estes últimos48.

Flaco não foi capaz de punir, ou não puniu, os responsáveis pela imitação do 

cortejo  real.  Mas  este  acto,  aparentemente  bastante  inofensivo,  não  era,  de  todo, 

desprovido de gravidade.  Por um lado, Agripa era um rei cliente de Roma, o que o 

colocava sobre a protecção directa desta autoridade; mas, por outro, é muito provável49 

que  a  multidão  estivesse  ao  corrente  do  motivo  da   anterior  passagem do  rei  por 

Alexandria:  em fuga  dos  seus  credores,  Agripa  dirigira-se  à  cidade  para  pedir  um 

46L. H. Feldman (1996: 115).
47O uso  do  termo «anti-semita» para  este  período  seria  anacrónico.  Muitos  autores  discutem qual  o  
melhor termo para designar este sentimento à época. Vide Daniel (1979) sobre o anacronismo do termo 
«anti-semita» e Gager (1985: 13-23) sobre «anti-semitismo» vs. «anti-judaísmo».
48Esta multidão correspondia a um grupo específico dos habitantes da cidade, e não à sua totalidade, cf.  
Flac., 41.
49Como nota Barclay (1996: 53).
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empréstimo  de duzentas  mil  dracmas  a Alexandre,  irmão de Fílon50.  Van der Horst 

(2003), por exemplo, defende que o rei desembarcou em Alexandria, em 38, para pagar 

uma parte ou a totalidade desta dívida51.

Se esta era de facto a situação, para alguns sectores da população não-judaica de 

Alexandria  seria  bastante  tentador  escarnecer  do  monarca.  Contudo,  como  recorda 

Fílon, mesmo que não se tratasse de um insulto à dignidade de um rei, Agripa era ainda 

um amigo pessoal de Gaio e alguém que «fora distinguido pelo senado romano com as 

insígnias de pretor»52. 

Flaco deveria ter tomado medidas para punir os responsáveis e para restabelecer 

a ordem. Mas fechou os olhos: tendo-o feito, deu motivos aos responsáveis por este 

primeiro insulto para esperar que a impunidade continuasse a vigorar, perdendo desta 

forma  a  autoridade53 que  outrora  lhe  permitira  manter  o  controlo  sobre  a  instável 

multidão de Alexandria.

Fílon diz-nos que, levada pela impunidade que lhe fora concedida54, a multidão 

em fúria passou deste ataque indirecto e relativamente inofensivo a violentos actos de 

perseguição contra os Judeus. 

Box (1939: xliii) defende que o acto que se seguiu foi premeditado e que teve a 

sua génese na tentativa de encobrir o insulto a Agripa. Como explica este autor, quando 

os ânimos se acalmaram um pouco, é possível que os responsáveis pela comunidade 

grega se tenham apercebido da gravidade  do acto que fora praticado.  Agripa  podia 

muito bem denunciar ao imperador o que acontecera, argumentando que o insulto que 

lhe fora feito constituía também um insulto à autoridade que o tinha investido do poder 

régio. 

Erguer  estátuas  de  Gaio  nas  sinagogas  poderia  parecer  uma  forma  de  fazer 

esquecer a gravidade do acto praticado. Por um lado, esse gesto seria interpretado pelo 

imperador  como  um sinal  de  lealdade  da  comunidade  grega;  por  outro,  deixava  os 

Judeus com um problema muito mais grave em mãos do que o facto de Agripa ter sido 

50Cf. Josefo, AJ 18. 143-239.
51Para  uma  discussão  mais  pormenorizada  das  possíveis  motivações  da  passagem de  Agripa  por 
Alexandria cf. Flac., 28, n. 159.
52Flac., 40.
53Fílon afirma que Flaco fora comprado a «troco de honras miseráveis» (Flac., 40), o que corresponderá à 
concessão de algum tipo de honras cívicas. Em CPJ, 2, 154, encontra-se preservado um papiro (P. Oxy.  
1089) que narra uma reunião, aparentemente secreta, entre o governador e entre dois Gregos, Isidoro e 
Dionísio, que teve lugar no Serapeu. Este encontro é por vezes relacionado com o acordo feito entre Flaco 
e esta facção para que ele lhes concedesse impunidade em qualquer acto praticado contra os Judeus. Para 
uma discussão mais pormenorizada desta questão cf. Smallwood (1961: 44-45).
54Flac., 40.
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insultado55. Ainda que os direitos dos Judeus lhes permitissem praticar o culto imperial 

em moldes diferentes dos restantes habitantes de Alexandria, uma vez erigidas estátuas 

de  Gaio  nas  sinagogas,  seria  sempre  insultuoso  removê-las,  porque  eram  uma 

representação do imperador56. A somar a isto, o acto de erguer estátuas nas sinagogas 

implicava a sua profanação57. Em algumas sinagogas foram de facto erigidas estátuas de 

Gaio, mas outras acabaram por ser incendiadas ou demolidas pela multidão em fúria58.

3.3. O decreto de Flaco e o apogeu da perseguição 

Na sequência dos factos referidos, Fílon narra que Flaco emitiu um decreto em 

que declarava os Judeus de Alexandria «estrangeiros e imigrantes»59, o que abolia os 

seus direitos mais importantes e a sua constituição como πολίτευμα60. É muito provável 

que os Gregos tenham pressionado Flaco a clarificar o estatuto cívico dos Judeus e que 

este decreto tenha sido a sua resposta, ou mesmo que ele o tenha promulgado sob a 

influência dos Gregos, seguindo uma sua indicação expressa. Fílon diz-nos que, aos 

Judeus,  não  foi  concedido  sequer  o  direito  de  se  defenderem de  modo  a  tentarem 

revogar o decreto e que, pouco tempo depois, Flaco concedeu impunidade a quaisquer 

actos de pilhagem praticados contra a comunidade61.  

A  partir  deste  momento,  a  perseguição  atingiria  o  seu  apogeu.  Como  nota 

Barclay (1996:53), não é possível ordenar no tempo a sequência dos acontecimentos, 

55Barraclough  (1984)  defende  que  é  provável  que  a  multidão  tenha  sido  movida  mais  pelo  desejo 
irresponsável de  insultar os Judeus tão abertamente quanto possível do que pelo receio de uma eventual  
punição de Gaio. Uma hipótese não exclui necessariamente a outra.
56A este respeito cf. Flac., 41, n. 183.
57Como se explica em Flac., 48, e como Gaio observa em Legat., 357, os Judeus sacrificavam a Deus em 
intenção dos imperadores. O espaço da sinagoga era por isso indispensável a esta prática ritual. Porém, 
uma vez profanado, deixava de ser um local de culto.
58Cf. Legat., 132-135.
59 ...ξένους καὶ ἐπήλυδας... Cf. Flac., 54, nota ad locum.
60Smallwood (1961: 20) defende que, atacando o πολίτευμα, Flaco terá retirado aos Judeus o estatuto de 
κάτοικοι  (estrangeiros  com direito de residência),  relegando-os para o de ξένοι.  Com este estatuto os 
Judeus  tinham  direito  a  residir  apenas  num  dos  quarteirões,  aquele  que  fora  atribuído  aos  seus 
antepassados e que era designado como «quarteirão judaico». Barraclough (1984: 432) discorda e defende 
que talvez os termos deste decreto não fossem tão severos quanto Fílon quer fazer crer e que este ataque 
se poderá dever ao facto de os Judeus serem em número suficiente para viverem apenas num quarteirão 
da cidade. Contudo, o que Fílon nos diz não é que os Judeus foram concentrados «num quarteirão» da 
cidade, mas numa «parte muito pequena de um» (...εἰς  ἑνὸς μοῖραν βραχυτάτην..., Flac., 55). A descrição 
apresentada em  Legat.,  124-125 remete-nos para a noção de que os Judeus foram de facto confinados 
num pequeno espaço de um quarteirão, onde mal podiam respirar, e não simplesmente reconduzidos a 
uma secção da cidade onde tivessem espaço suficiente para habitar.
61 O facto de os bens dos Judeus terem sido pilhados leva L. H. Feldman a sugerir que o verdadeiro  
motivo da perseguição foi económico. A este respeito cf. Feldman (1996: 115-117).
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porque os dois relatos que Fílon dedica aos acontecimentos, Flaco e Embaixada a Gaio, 

apresentam inconsistências na sua cronologia.

De acordo com a sequência da narrativa em Flaco, os Judeus foram expulsos dos 

locais que habitavam na cidade e concentrados no pequeno espaço de um quarteirão: o 

Delta,  que  era  aquele  que  os  Judeus  tinham em primeiro  lugar  ocupado.  Porém,  e 

porque eram excessivamente numerosos, acabaram por se espalhar por «praias, locais 

imundos e sepulcros» (Flac., 56). 

As suas  oficinas  e  as  suas  casas  foram  pilhadas.  Os  homens  deixaram  de 

conseguir  subsistir  por  meio  dos  seus  ofícios  habituais  e  as  suas  mulheres  e  filhos 

começaram a morrer à fome62. Este dado indica-nos que a perseguição se terá arrastado 

por mais tempo do que apenas alguns dias.

Uma parte dos homens tomou a decisão de sair do espaço onde todos estavam 

confinados (que inúmeros estudiosos identificam como sendo o primeiro gueto de que 

temos  notícia),  para  tentarem  adquirir,  ou,  em  alguns  casos  mendigar,  os  bens 

indispensáveis à sobrevivência das suas famílias. Foram, porém, mortos pela multidão 

em fúria e, a partir deste momento, a violência dos ataques aumentou de uma forma sem 

precedente.

Muito provavelmente na data de 31 de Agosto, aniversário de Gaio, trinta e oito 

membros do conselho de anciãos, os que à data se encontravam em suas casas, foram 

presos por ordem de Flaco. Barclay (1996: 54) defende que isto sucedeu porque muitos 

Judeus se terão defendido vigorosamente, bem como aos seus bens, e que o governador 

prendeu os membros do conselho com base na acusação de que a comunidade estava a 

causar distúrbios. Os anciãos foram chicoteados em pleno teatro: alguns sucumbiram de 

imediato devido à violência dos golpes; outros padeceram durante muito tempo. 

Se  este  procedimento  não  era  invulgar  enquanto  represália  exercida  contra 

inocentes,  sê-lo-ia  certamente  porque  por  ocasião  do  aniversário  do  imperador  era 

costume conceder-se uma amnistia, apenas para este período, a todos os condenados.

O autor salienta o pormenor de que estes anciãos, responsáveis pela comunidade 

judaica, não foram punidos com o tipo de arma reservado a homens livres e a cidadãos 

de Alexandria,  como até  aí  tinha  sido costume,  mas  com o mesmo tipo  de chicote 

utilizado para punir os Egípcios de mais baixo estatuto. 

Na Antiguidade, a diferença entre os diferentes estratos da população era visível 

na forma como as penas judiciais eram executadas. Collins (2000: 118) defende que a 

62Flac., 62.
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proeminência  dada  ao  pormenor  do  tipo  de  chicote  utilizado  para  punir  a  γερουσία 

demonstra que a questão central, para Fílon, seria observar se os Judeus seriam tratados 

como Alexandrinos ou como «Egípcios do mais baixo estatuto» (Flac., 80), o que, para 

este  autor,  demonstra  que  a  questão  da  cidadania  estava  no  centro  do  conflito.  No 

entanto,  Fílon  poderá  ter  destacado  este  pormenor  para  enumerar  mais  uma  das 

implicações do decreto promulgado por Flaco. Fílon não nos diz de que eram acusados 

os membros da γερουσία que foram presos e, embora a hipótese defendida por Barclay 

seja  bastante  plausível,  o  autor  também  não  alude  a  qualquer  tentativa  que  a 

comunidade tenha feito para se defender dos ataques que sofrera.

Saber se os Judeus se defenderam ou não poderia alterar  a nossa leitura dos 

acontecimentos. É muito provável que alguns se tenham defendido, mas sabemos que 

não possuíam armas quando foram atacados pelos seus vizinhos. Em Flac., 80, narra-se 

que o governador  ordenou que as  casas  dos  Judeus fossem revistadas  em busca  de 

armas e que nenhuma foi encontrada. O facto de, em 41 d.C., depois da morte Gaio, os 

Judeus terem, de facto,  em sua posse armas,  que utilizaram para se vingar dos seus 

vizinhos63, torna muito provável que, se em 38 também as tivessem, o mesmo tivesse 

acontecido. 

Em seguida, Fílon conta que as mulheres também não escaparam à violência. 

Esta  primeira  alusão às  mulheres  da  comunidade  (Flac.,  89)  é  sempre  citada,  em 

conjunto  com  Spec., 3.  169,  quando  se  trata  de  discutir  a  condição  da  mulher  no 

Judaísmo durante a Antiguidade. O autor diz-nos que, quando as habitações dos Judeus 

foram revistadas, as suas esposas, cujas vidas eram passadas em recolhimento dentro de 

casa  («não  se  aproximando  sequer  do  limiar  da  porta»)  e  as  suas  filhas  solteiras 

(«confinadas aos aposentos das mulheres, evitando por pudor os olhares de homens») se 

viram expostas aos olhares dos soldados. 

Alston  (1997:  172)  nota  que  a  invasão  das  casas  dos  Judeus  corresponde  à 

violação daquilo que eles teriam de mais privado: era uma afirmação da autoridade de 

estranhos no único espaço que até então lhes tinha estado vedado. A exposição das suas 

mulheres,  quase  sempre  mantidas  longe  dos  olhares  dos  homens,  corresponderia  à 

passagem para uma esfera pública daquilo que haveria de mais privado. 

Fílon diz-nos, em Spec. 3., 169, que a presença em espaços públicos, lugares de 

concentração de muita gente, era adequada apenas a homens e que as mulheres deviam 
63Tcherikover (CPJ, 1, 68) conclui que entre 38 e 41 os Judeus terão contrabandeado armas e enviado um 
reforço de homens para Alexandria. Josefo (AJ 19,  278-279) afirma que os Judeus pegaram em armas 
contra os seus vizinhos.

25



manter-se em casa, em recolhimento, sobretudo aquelas que não eram casadas. Van der 

Horst (2003: 180) discute, a propósito deste passo, até que ponto esta vida em reclusão 

das mulheres não corresponderia a uma formulação meramente idealizada da realidade, 

ainda que esta visão seja defendida por Fílon e por outros contemporâneos seus.  O 

referido estudioso argumenta que a restrição da liberdade de movimentos imposta às 

mulheres não era um traço próprio da cultura de Alexandria no tempo de Fílon, onde 

elas frequentemente desempenhavam um papel activo na vida pública. Van der Horst 

diz-nos ainda que no Judaísmo, nesta época, existia uma grande variedade de opiniões 

acerca do papel e da posição da mulher dentro desta comunidade. Por isto mesmo, a 

visão de Fílon poderá espelhar apenas uma entre muitas64.

Em  Flac.,  95,  narra-se  que  também  as  mulheres,  tal  como  os  homens,  se 

tornaram vítimas dos acontecimentos: tendo sido, à semelhança de outros elementos da 

comunidade,  expostas  no  teatro,  as  que  aceitaram  provar carne  de  porco,  foram 

libertadas, mas as que se mostraram mais resolutas, e se recusaram a ser submetidas a 

esta  humilhação,  acabaram  por  ser  torturadas.65 Este  é  o  último  acto  de  violência 

registado por Fílon. 

3.4.  O decreto promulgado pela comunidade judaica e a prisão de Flaco

Nos parágrafos 97-107, o autor menciona uma informação importante que surge 

de  forma  algo  «tardia»  na  estrutura  do  tratado66:  o  facto  de  Flaco  não  ter, 

deliberadamente, enviado a Gaio o decreto que a comunidade  judaica promulgara em 

sua honra, quando este ascendera a imperador.

Neste decreto, redigido e aprovado certamente antes dos tumultos na cidade, os 

Judeus de Alexandria congratulavam oficialmente Gaio pela sua ascensão a imperador e 

enumeravam  as  honras  que  a  comunidade  lhe  iria  prestar  em  substituição  da 

participação regular no culto imperial, de que estava isenta67. 

O decreto foi confiado ao governador e os Judeus pediram-lhe que o fizesse 

chegar  às mãos de Gaio.  Flaco prometeu-lhes  que o faria  e  que o documento  seria 

acompanhado de uma carta sua que daria testemunho da lealdade judaica ao imperador, 

64Sobre o tema da condição da feminina em Fílon vide Sly (1990).
65Alguns autores argumentam que Fílon narra o episódio da tortura das mulheres de forma deslocada na 
estrutura da narrativa: este passo pertenceria, cronologicamente, aos acontecimentos narrados em 85-95. 
Para uma discussão mais pormenorizada desta questão cf. Flac., 95, nota ad locum.
66«Tardia» em relação à cronologia real dos acontecimentos.
67Cf. Flac., 97, n. 263.
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mas, na verdade reteve-o em sua posse. Citando Smallwood (1981: 237), “a year later 

the Jews discovered to their horror that it was still in his office at Alexandria.” Não se 

sabe de que forma Fílon estava informado de que o documento permanecera na posse de 

Flaco.

O facto de o governador não ter enviado o decreto para Roma deixava os Judeus, 

numa  situação  de  incumprimento  para  com Gaio,  porque,  embora  isentos  do  culto 

imperial, os Judeus, como comunidade estrangeira residente no Império, tinham o dever 

de homenagear o novo imperador. 

Temendo que isto causasse a Gaio a impressão de que a comunidade lhe era 

desleal, os Judeus pediram a Agripa que, na qualidade de amigo pessoal, lhe fizesse 

chegar uma cópia do decreto. É bem possível que tenha sido o próprio Fílon, ou o seu 

irmão, a fazer este pedido ao rei68. Agripa expediu a cópia, acompanhada de uma carta 

em que explicava os motivos do atraso. 

Em  meados  de  Outubro,  Fílon  conta-nos  que  os  membros  da  comunidade 

judaica não tinham recuperado ainda o ânimo para celebrar a Festa dos Tabernáculos. 

Mas,  justamente  nessa ocasião,  chegou de Roma um destacamento  de soldados que 

prendeu Flaco. Fílon não nos indica, porém, que acusações sobre ele pendiam. 

Smallwood  (1981)  defende  que,  se  as  notícias  dos  tumultos  em Alexandria 

tivessem entretanto chegado a Roma, é provável que Flaco estivesse a ser acusado de 

má administração da província69. Também é possível que as acusações fossem de cariz 

político, relacionadas ou com as suas ligações a amigos de Tibério ou com o seu apoio a 

Gémelo. 

Outra hipótese é a de que Flaco tivesse sido detido por não ter enviado o decreto. 

Ainda que se admita que Gaio pudesse entender a perseguição como um assunto da 

competência do governador, o que o dispensava de intervir, ou que fosse, ele próprio, 

movido  por  sentimentos  de  hostilidade  contra  os  Judeus  (como  defende  Fílon  em 

Embaixada a Gaio), ainda assim, Flaco suprimira um documento que lhe era dirigido.  

Em Roma, os acusadores de Flaco foram Isidoro e Lâmpon (Flac., 125)70, que se 

contavam entre aqueles que o haviam instigado contra os Judeus em Alexandria. Estes, 

muito  provavelmente,  teriam  partido  para  Roma  pouco  tempo  antes  da  prisão  do 

68Sobre esta questão cf. Flac., 103, n. 269.
69Sobre acusações de má administração de província e seu enquadramento jurídico cf. P. A. Brunt (1998: 
53-95).
70Sobre Isidoro e Lâmpon cf. Anexo 1. 4. e  5.
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governador: Millar (1977: 444) aventa a hipótese de terem sido enviados na qualidade 

de embaixadores de Alexandria. 

4.  A segunda parte de Flaco

O  relato  de  como  o  antigo  governador  foi  julgado,  condenado  ao  exílio  e, 

finalmente, morto por ordem de Gaio ocupa toda a segunda parte do tratado. Nele, Fílon 

narra com todos os pormenores, mesmo aqueles que ele não teria meio de saber71, o 

sofrimento de Flaco, desde o momento em que é condenado até aos seus últimos dias de 

exílio na ilha de Andros.  

 Autores como Colson (1967) e Pelletier (1972) tendem a ver esta última parte 

da  obra  como  uma  abjecta  demonstração  de  comprazimento  da  parte  de  Fílon,  em 

relação à punição do governador, em clara contradição com passos da obra como Flac. 

121, onde se nega que exista qualquer sentimento de alegria pelo sofrimento infligido a 

um inimigo:  a alegria nasceria antes da misericórdia  e da piedade demonstradas por 

Deus, que afastou um inimigo do seu povo.

Num artigo  intitulado  “Schadenfreude chez  Philon  d'  Alexandrie”72,  Valentin 

Nikiprowetzky propõe uma leitura diferente. Este autor considera que, apesar  de ser 

possível  ler  toda  a  segunda  parte  como  uma  demonstração  de  comprazimento  pelo 

sofrimento  de  Flaco,  no  entanto,  a  expressão  deste  sentimento  serve,  sobretudo, 

pressupostos teológicos:  ver um seu  inimigo,  que tanto dano lhes causara,  cair  em 

desgraça, num momento em que as suas vítimas tinham ainda bem presentes os males 

que haviam sofrido (Flac., 124), é interpretado por Fílon como um sinal evidente de 

providência divina e como a «mais indubitável prova de que o  povo judeu não havia 

sido privado do auxílio de Deus» (Flac., 191). 

Portanto, este comprazimento poderá ser entendido não tanto como um fim em si 

próprio,  mas como servindo o propósito de fomentar  um sentimento de esperança e 

confiança numa comunidade que nos últimos meses tinha sido severamente molestada, 

em grande parte devido à acção de Flaco. 

Van der Horst (2003: 202), defendendo a mesma posição, afirma: “Their joy is 

not about the misery of an individual person, it is about the meaning and implication of 

71Como, por exemplo, alguns dos últimos discursos de Flaco (Flac., 157 e segs.).
72V. Nikiprowetzky (1996: 96-109).
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this, namely the merciful intervation of god. (…) What he aims at in this treatise is not 

to demonstrate a triumph of revenge but of divine justice.”

Esta afirmação será tanto mais válida se tivermos em conta que, à composição 

de Flaco, subjazem preocupações de índole teológica e filosófica,  para além das de 

índole historiográfica.  Segundo Nikiprowetzky,  a própria estrutura do tratado parece 

pensada  para  reflectir  estas  preocupações,  uma  vez  que  à  narrativa  da  perseguição 

sofrida pelos Judeus, narrada na primeira parte, corresponde uma segunda: aquela que é 

sofrida por Flaco. 

São  muitos  os  passos  em que  se  estabelece  um paralelo  entre  o  sofrimento 

experimentado pelo governador e aqueles de que os Judeus padeceram: depois de uma 

viagem extremamente penosa, Flaco é acusado em Roma pelos mesmos homens que em 

Alexandria o incitaram contra  a comunidade judaica.  Gaio é para ele o mesmo juiz 

parcial que ele fora para os Judeus. Tal como estes haviam sido expropriados dos seus 

bens, também Flaco o é. Parte da rota que o leva à ilha de Andros é comum à que o 

conduziu a Alexandria na época em que se tornou governador da cidade – o espectáculo 

em que Flaco se converte para as cidades costeiras do Peloponeso, à medida que estas 

iam sendo  informadas  da  sua  sorte,  prefigura  outro:  o  do  desfile  dos  membros  da 

γερουσία, que, acorrentados ou amarrados, foram conduzidos ao teatro de Alexandria. 

Tal como os membros da comunidade judaica se viram expostos no teatro, também o 

antigo governador foi exibido como exilado na assembleia de Andros pelos soldados 

que para aí o escoltaram. Os golpes que recebe ao morrer são equivalentes ao número de 

Judeus que por sua causa pereceram.

O destino  de  Flaco,  como  relatado  por  Fílon,  pertence  mais  ao  domínio  da 

criação literária do que ao da história. A estrutura sobre a qual a acção de  Flaco  é 

narrada  diz-nos  que,  embora  o  seu  autor  tivesse  descrito  factos  históricos,  a  sua 

principal preocupação é de ordem teológica: as últimas palavras da obra serão eco da 

noção  de  que  o  fim  de  Flaco  é  narrado  desta  forma  não  por  um  sentimento  de 

comprazimento pelo sofrimento infligido a um inimigo, mas como forma de afirmar a 

noção de que o povo judeu não havia sido privado do auxílio divino.
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5.  Embaixada a Gaio

5.1.  Uma «sequela» para Flaco

Embora,  em  Flaco,  se  narre  a  morte  do  governador,  Fílon  não relata  o  que 

aconteceu a seguir à perseguição. É num seu outro tratado,  Embaixada a Gaio, que o 

autor nos dá a relação de alguns dos acontecimentos ocorridos a seguir ao ano de 38. 

O governador que sucedeu a Flaco, Vitrásio Polião, terá conseguido instituir um 

ambiente  de relativa  paz  na  cidade  e  a  comunidade  judaica  recuperou prosperidade 

suficiente para sacrificar  hecatombes em intenção do sucesso da campanha de Gaio na 

Germânia73,  o  que  nos  permite  inferir  que  muito  provavelmente  os  Judeus  terão 

regressado a suas casas e iniciado a reconstrução das sinagogas. No entanto, continuou a 

ser-lhes negado o reconhecimento oficial do seu estatuto religioso e cívico. 

Duas embaixadas,  uma representando a  comunidade  grega e  outra  a  judaica, 

foram  enviadas  a  Roma,  com  o  objectivo  de  expor  perante  o  imperador  as 

reivindicações de ambos os partidos. Os Gregos terão partido com o objectivo de negar 

qualquer  responsabilidade  nos distúrbios de 38 e  de exigir  que o estatuto  cívico  da 

comunidade judaica permanecesse nos termos para que fora relegado pelo edicto de 

Flaco. Aos emissários judeus, animava-os, muito provavelmente, o intuito de recuperar 

para a comunidade o seu anterior estatuto de πολίτευμα. 

Concedida a autorização do novo governador, no Inverno de 38-39, ou de 39-

4074, as duas embaixadas partiram para Roma. A embaixada judaica era liderada por 

73Legat., 356.
74Fílon diz-nos que os emissários Judeus fizeram a sua viagem χειμῶνος μέσου, «no meio do Inverno», 
(Legat. 190). Muito provavelmente também os Gregos terão viajado nesta altura. A data mais provável é 
a de 38/9. Gaio passou o Verão de 39 na Campânia (Díon Cássio, 59.17), mas não esteve em Itália entre o 
Outono de 39 e Maio de 40. Se as embaixadas partiram em 39/40, então a primeira data para a reunião 
com o imperador seria Maio de 40. Os distúrbios causados pela ordem de Gaio para que se erguesse a 
estátua no Templo teriam de ter acontecido durante a segunda metade de 40. Isto entra em conflito com 
os relatos de Fílon e Josefo. Fílon refere (Legat., 249) que os Judeus protestaram contra o projecto de 
Gaio numa data que coincide com a Primavera de 40. E a data em que Josefo nos diz que Gaio nomeou 
Petrónio governador  da Síria  e  lhe confiou a missão de construir  e erguer a estátua coincide com o  
Outono de 39. Por isso, o mais provável é que os Judeus tenham partido em 38/39. Para uma discussão 
mais pormenorizada desta questão e para argumentos a favor das diferentes datas cf. Smallwood (1961:  
47-50) e  Harker (2008: 14). Seguimos aqui a data proposta por Harker, que nos parece a mais provável.
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Fílon e a grega por Ápion75. Não é certo que também o irmão de Fílon, Alexandre, se 

contasse entre os embaixadores76.

Chegadas a Itália, ambas as embaixadas tiveram de aguardar que o imperador 

regressasse da sua campanha na Germânia.  Quando finalmente se reuniram com ele, 

descobriram que Gaio seria muito influenciado por Hélicon, um dos  seus libertos, que 

Fílon identifica como «Egípcio» mas que seria um Grego de Alexandria e, como tal, 

favorável aos Gregos. Os membros da embaixada grega terão pagado um suborno a 

Hélicon (Legat., 172), para que ele persuadisse Gaio a mostrar-se hostil para com os 

Judeus.  Também a embaixada  judaica  terá,  recorrendo aos  mesmos  argumentos  dos 

Gregos, procurado propiciar este liberto, mas não foi bem sucedida77.  

Por esta altura, os embaixadores Judeus resolveram redigir «um decreto» em que 

se apresentava uma relação do que tinham sofrido e daquilo que consideravam justo que 

lhes «coubesse em sorte» (Legat., 178). Neste documento, deveria requerer-se que fosse 

restituído à comunidade o direito de isenção de participar no culto imperial, bem como 

o restabelecimento  dos  direitos  cívicos  de  que  gozavam antes  do  decreto  de  Flaco. 

Tendo em conta a  ambiguidade das palavras de Fílon em  Legat.,  17878,  Smallwood 

(1981: 243) defende a possibilidade de este decreto conter mais do que um simples 

requerimento  de  reinstauração  do  estatuto  de  que  anteriormente  gozavam:  poderia 

incluir  também um pedido, feito em nome de toda a comunidade,  de que lhes fosse 

75O número de emissários que nos é fornecido por Josefo (AJ 18. 257-60), três, estará incorrecto. Fílon 
(Legat., 370) afirma que a embaixada judaica era composta por cinco elementos. Não é, de todo, provável 
que os Gregos tivessem enviado emissários em número menor.  Smallwood (1981: 242) defende que, 
apesar de Fílon e Josefo não referirem a presença de Lâmpon (Isidoro é referido, ainda que apenas uma 
vez, em Legat., 355, e de uma forma que leva a crer que ele teria um papel proeminente) entre o número 
de embaixadores gregos, é, contudo, muito plausível que também ele integrasse a embaixada, porque, 
quando em 41 Alexandria torna a enviar embaixadores a Roma, ele não se encontrava entre os elementos 
da delegação grega, o que sugere que não estaria na cidade para ser escolhido para esta missão e torna 
plausível que já tivesse sido enviado.
76Josefo (AJ 19. 276) refere que Alexandre tinha sido preso por Gaio, talvez por ocasião desta embaixada. 
Smallwood (1981: 243, n. 87) nota que o silêncio de Fílon sobre um acontecimento como este seria algo 
surpreendente. Van der Horst  (2003: 4) defende a possibilidade de Alexandre ter sido preso antes do 
envio da embaixada a Roma. Isto poderia explicar por que motivo foi Fílon nomeado responsável pela 
embaixada, e não o seu irmão, que ocupando um cargo como o de alabarca, seria talvez o homem mais 
indicado para a chefiar. Acresce a este argumento o facto de, tanto quanto sabemos, o nosso autor nunca 
ter ocupado cargos públicos e chegar mesmo a queixar-se (Spec., 3, 1-3) de ter deixado de ter tempo para 
se ocupar da filosofia, devido à inveja, que o lançara a um mar de cuidados civis. Ora, Fílon diz-nos que a 
inveja (φθόνος)  é o sentimento que está na origem da violência contra a comunidade judaica (cf. Flac., 
29-30),  o que nos permite inferir que este passo será uma alusão às implicações que os distúrbios de 38-
41 tiveram na sua vida: se o seu irmão estivesse preso, Fílon dificilmente se poderia recusar a ser o chefe  
da embaixada.
77Cf. Legat., 178.
78…γραμματεῖον γὰρ ἔδοξεν ἀναδοῦναι Γαΐῳ κεφαλαιώδη τύπον περιέχον ὧν τε ἐπάθομεν καὶ ὧν τυχεῖν  
ἠξιοῦμεν (Legat., 178).
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concedida a cidadania grega, uma vez que era o imperador que decidia  quem podia 

integrar o conjunto de cidadãos de Alexandria.

5.2.  Uma estátua no Templo de Jerusalém 

Ao chegar a Roma, Gaio concedeu à embaixada de Fílon uma primeira audiência 

muito breve, como de resto sucedeu com todas as outras embaixadas que entretanto se 

acumularam aguardando o seu regresso. Porém, qualquer aspiração que a comunidade 

judaica tivesse de alcançar um estatuto igual ou superior àquele de que anteriormente 

havia gozado foi severamente posta em causa quando, durante o Verão e ainda à espera 

de que o imperador lhes concedesse uma segunda audiência, receberam a notícia de que 

Gaio tencionava erigir uma estátua sua no Templo de Jerusalém, convertendo-o assim 

num altar do culto imperial.  

Esta  resolução  colocava  ainda  em causa  a  denúncia  que  a  embaixada  devia 

apresentar sobre a vandalização das sinagogas de Alexandria. O grupo de embaixadores 

por  que  Fílon  era  responsável  encontrava-se  agora  numa  posição  extremamente 

precária. Como podiam os seus membros informar o imperador de que o espaço sagrado 

das suas sinagogas tinha sido violado e pedir isenção do culto imperial,  se o próprio 

imperador pretendia erigir uma estátua sua no templo em Jerusalém?

Embora a decisão de Gaio possa nascer do desejo que o imperador alimentava de 

ser  venerado  como  um deus,  que  lhe  é  atribuído  por  Fílon79 e  por  outras  fontes80, 

importa  contextualizá-la.  Esta  resolução  terá  sido  imposta  à  Palestina,  em primeiro 

lugar, como punição pelos distúrbios que ocorreram na cidade de Jamnia, onde alguns 

habitantes, que não eram de origem judaica, resolveram erguer um altar a Gaio81. 

É  possível  que  alguns  elementos  da  população  tivessem  sido  movidos  pelo 

mesmo desejo de provocar os seus vizinhos Judeus que originou os distúrbios de 38 em 

Alexandria. Mas, é igualmente provável que, se este altar foi erigido no Inverno de 39-

40, os gentios de Jamnia o tivessem erguido em intenção de uma boa campanha de Gaio 

na Germânia. Contudo, os Judeus, indignados com um gesto que, para eles, significava 

a violação do carácter sagrado da Palestina, demoliram o altar (Legat., 202).

O imperador foi informado deste incidente numa altura em que já sabia que os 

Judeus  de  Alexandria  se  opunham a  que  se  erigissem estátuas  suas  nas  sinagogas. 
79Legat. passim.
80Cf., por exemplo, Díon Cássio, 59. 26, 5; Suet., Cal. 22.
81Legat., 200.
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Smallwood (1961: 264) defende que, se estes dois acontecimentos, isolados, podiam ser 

vistos como uma ligeira perturbação da paz, os dois juntos, tendo ocorrido com cerca de 

dezoito meses de diferença, podem muito bem ter sido entendidos por Gaio como sinais 

da deslealdade judaica:  o imperador  poderá ter  tomado esta  decisão como forma de 

punir o que entendeu ser um acto de insurreição.

No entanto, Petrónio, então governador da Síria, terá de imediato compreendido 

que a consequência de se erigir  uma estátua de Gaio no Templo seria a revolta dos 

Judeus  da  província82.  Perante  este  dilema,  o  governador  adoptou  a  solução  mais 

prudente: contemporizar. Ponderando os riscos que isto representava para si próprio e 

para a região por que era responsável, atrasou o mais que pôde o processo de construção 

da estátua, até que o rei Agripa, por meio de uma carta, conseguiu demover o imperador 

da sua intenção83.   

Pouco tempo depois do seu regresso a Roma para a ovação de 31 de Agosto, em 

honra das suas «campanhas» na Gália e na Germânia, e muito provavelmente já depois 

de ter revogado as ordens que tinha dado para que se erguesse a estátua no Templo,  

Gaio concedeu aos Judeus a segunda audiência que lhes havia prometido.

5.3.  A última audiência concedida à embaixada

Fílon descreve-nos este segundo encontro com Gaio como uma farsa, com as 

embaixadas a seguirem o imperador de um lado para outro, enquanto ele examinava as 

suas propriedades entre Mecenas e Lâmia84 e discutia as alterações que nelas planeava 

fazer. 

Contudo,  como  notou  Smallwood  (1981:  244),  o  imperador  de  facto  terá 

procurado escutar algumas das questões que lhe foram colocadas e Harker (2008: 17) 

defende que as palavras de Fílon em Legat., 36785 sugerem que o imperador confirmou 

a isenção dos Judeus do culto imperial. 

Fílon conta-nos que, temendo pela vida, a embaixada foi trazida à presença do 

imperador para expôr o seu caso. Gaio interpelou-os, afirmando que pertenciam ao povo 

que se recusava a reconhecê-lo como um deus, que, em vez de lhe dirigirem os seus 

sacrifícios, sacrificavam a uma outra divindade em sua intenção e perguntou-lhes, em 

82Legat., 209.
83Legat., 333.
84Legat., 351.
85«Apiedando-se de nós, Deus abriu-lhe o coração à misericórdia.»
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seguida, porque se abstinham eles de comer carne de porco86. Satisfeito com a resposta 

que lhe foi dada, de que diferentes povos tinham diferentes costumes, pediu-lhes então 

que o elucidassem sobre as suas reivindicações, mas tornou a distrair-se com assuntos 

relacionados com a remodelação das suas propriedades.  Segundo Fílon,  o imperador 

dispensou-os,  concluindo que eles não eram homens perversos mas sim «infelizes  e 

tolos»  por  não  acreditarem  na  sua  natureza  divina87,  sem  chegar  a  conceder  uma 

audiência apropriada à embaixada e sem proferir qualquer veredito. 

6.  O imperador Cláudio e a resolução do conflito 

6.1.  Edictos promulgados por Cláudio, novos tumultos em Alexandria

Tanto quanto nos é dado saber, nas últimas semanas que lhe restaram de vida, 

Gaio  nunca  deu  uma  resposta  definitiva  a  nenhuma  das  duas  embaixadas.  Quando 

Cláudio ascendeu ao Império, este foi um dos problemas que herdou do seu antecessor.

A notícia da morte de Gaio terá chegado a Alexandria em inícios de Março de 

41. Perante esta notícia, os mais radicais de entre os Judeus resolveram pegar em armas 

(que, como já referimos, entretanto teriam sido contrabandeadas) e vingar-se dos seus 

vizinhos88, não sem o auxílio de reforços vindos do resto do território e até da Judeia. 

O governador que sucedeu a Vitrásio Polião, L. Emílio Recto, foi bem sucedido 

na tarefa de conter  a revolta  e o imperador  emitiu  instruções no sentido de repor a 

ordem na cidade. Na verdade, um pouco antes de Março, já Cláudio começara a lidar 

com  o  problema  da  comunidade  judaica  de  Alexandria,  muito  provavelmente  com 

alguma influência de Agripa (que desempenhou o papel de mediador entre Cláudio e o 

senado na altura em que este ascendeu ao império89) e do irmão deste, Herodes. 

O  novo  imperador  terá  permitido  a  ambas  as  embaixadas  que  expusessem 

perante si as suas causas e, após deliberar,  redigiu um edicto que é reproduzido por 

Josefo90. Contudo, o texto que este autor cita deve ser lido cum grano salis. 

Josefo narra que Cláudio emitiu o edicto a pedido de Agripa e Herodes e que 

nele os direitos de que a comunidade judaica gozava antes dos incidentes de 38 foram 

reconhecidos e reinstaurados. Neste documento, ambas as facções eram advertidas para 
86Legat., 361.
87Legat., 367.
88Josefo, AJ 19. 278-9.
89Díon Cássio, 60.8, 2.
90AJ 19. 278-85.
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que não causassem novos distúrbios. Um outro edicto, nos mesmos termos, foi enviado 

para  a  Síria,  uma  vez  que  também  na  cidade  de  Antioquia  se  tinham  registado 

acontecimentos semelhantes aos de Alexandria91.

Por  meio  deste  edicto,  os  direitos  religiosos  e  políticos  de  que  os  Judeus 

gozavam, antes de o decreto de Flaco os revogar, eram restabelecidos, mas nele não 

existe qualquer referência à concessão de direitos de cidadania grega aos Judeus, muito 

provavelmente porque apenas um sector da comunidade teria esta aspiração e porque, 

para a própria embaixada e para Agripa, seria mais urgente a restauração do estatuto de 

πολίτευμα.

No  entanto,  Josefo,  ao  reproduzir  o  edicto  de  Cláudio,  afirma  que  nele  se 

promulgavam  para  os  Judeus  direitos  iguais  aos  dos  Alexandrinos92.  A  carta  que 

Cláudio envia para Alexandria contradiz esta afirmação. 

Embora o imperador,  alguns meses depois, tenha emitido um novo edicto, de 

natureza semelhante a este e que se aplicava a todas as comunidades Judaicas dispersas 

pelo império, edicto esse que também terá sido enviado para Alexandria93, contudo, a 

tensão entre as comunidades persistiu e, por essa altura, os Judeus atacaram os seus 

vizinhos. 

Como acima referimos, depois de o governador pôr fim à violência, os Gregos 

pediram para enviar a Roma uma nova embaixada, de modo a denunciarem perante o 

imperador este novo ataque. Os Judeus tinham agora razões para temer que Cláudio lhes 

retirasse o seu apoio e enviaram, também eles, uma ou duas novas embaixadas94.

Estas  embaixadas  representariam  diferentes  sectores  da  comunidade  judaica, 

diferentes até daquele a que a embaixada de Fílon daria voz. Como aponta Barclay 

(1996: 57), se a hostilidade grega tinha falhado em cumprir inúmeros objectivos, não 

falhara, contudo, em dividir os Judeus. Provavelmente, o atraso de Gaio em proferir 

uma decisão terá gerado desconfiança em alguns sectores da comunidade. Isto, aliado à 

sua  decisão  de  erigir  uma  estátua  no  templo  em Jerusalém,  terá  sido  um sinal  do 

fracasso da embaixa liderada por Fílon e terá dividido a opinião da comunidade em 

91AJ 19, 279.
92AJ 19, 281.
93AJ 19, 310.
94Sabemos, pela carta que Cláudio posteriormente envia para Alexandria, que duas embaixadas judaicas 
compareceram perante o imperador. Uma hipótese defensável, mas menos provável em face da irritação 
de Cláudio perante o facto, é a de que a segunda embaixa judaica se tenha cruzado com a embaixada de 
Fílon, ainda em Roma. Outra possibilidade, e a mais plausível, é a de que a primeira embaixada, enviada  
a Gaio, entretanto tivesse regressado e a comunidade, demasiado dividida entre si, tivesse enviado duas 
embaixadas, em representação de cada uma das partes então em litígio. 
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relação  à  eficácia  de  uma  liderança  moderada  e  exercida  por  Judeus  socialmente 

aculturados.

O violento ataque contra os seus vizinhos, bem como a opção pelo envio de uma 

segunda embaixada,  podem ser entendidos como sinais da nova disposição agressiva 

que então deveria grassar entre alguns sectores da comunidade.

Admitindo que os Judeus, demasiado divididos entre si, enviaram duas novas 

embaixadas,  Smallwood (1981: 248) defende que uma delas representaria  a minoria 

helenizada  que  teria  aspirações  à  cidadania  grega  e  que  a  outra  daria  expressão  à 

maioria ortodoxa, que pretenderia apenas manter o statu quo de que tinha usufruído até 

então.

Quanto à nova embaixada grega, esta impressionava pelo número de elementos 

que  a  compunham,  doze,  e  pela  cultura  dos  seus  embaixadores.  Os  seus  nomes 

encontram-se conservados no papiro que é uma cópia da carta que Cláudio enviou para 

Alexandria.  A  maior  parte  deles  frequentava  o  círculo  de  intelectuais  gregos  de 

Alexandria  e  vários  estavam ligados  ao Museu. Seis eram cidadãos romanos e dois 

deles muito provavelmente ascenderam à cidadania depois de terem feito parte desta 

embaixada95.

6.2.  A carta de Cláudio aos Alexandrinos e a pacificação da cidade

Ouvidas  as  embaixadas,  a  resposta  de  Cláudio  foi  dada  numa  carta96 

posteriormente enviada para Alexandria, de que se conservou uma cópia que é talvez o 

mais importante documento que possuímos sobre a história da comunidade judaica no 

Egipto97.

Esta carta foi primeiro lida em Alexandria e depois copiada e enviada para o 

resto do Egipto. Uma das cópias foi preservada e descoberta na região do Faium. O 

texto preservou-se entre os documentos de um Egípcio helenizado, de nome Nemésio. 

Nemésio era um colector de impostos  na cidade de Filadélfia e não tinha quaisquer 

ligações  à cidade de Alexandria.  No entanto,  vários  dos seus amigos e  concidadãos 

tinham negócios nesta cidade e um deles revela fortes sentimentos contra os Judeus98. 

95Para uma descrição mais pormenorizada dos elementos desta embaixada cf. Harker (2008: 27-29).
96Reproduzimos a carta em anexo, na edição de Tcherikover – Fuks (CPJ, 2, 153). Cf. Anexo 2.
97CPJ, 2, 153 (P. Lond. 1912). Este documento foi publicado pela primeira vez em 1924, por H. I. Bell, 
em Jews and Christians in Egypt.  Para uma lista da bibliografia sobre o documento subsequentemente 
publicada cf. CPJ, 2, 153. 
98CPJ, 2, 152.

36



Harker (2008: 25) defende que o facto de Nemésio ter copiado a carta será um 

indício de que a história das embaixadas gozava de grande popularidade e de que a 

população do resto do Egipto, não apenas a de Alexandria, tinha um interesse activo em 

seguir a disputa entre Gregos e Judeus. 

A cópia foi feita a título privado, no verso de um papiro que já tinha sido usado 

para registar impostos. O grego foi copiado de forma descuidada e é em muitos pontos 

ambíguo  ou  ininteligível.  Algumas  omissões,  como  por  exemplo  a  do  nome  dos 

embaixadores judeus, sugerem que a carta poderá ter sido editada para apresentar em 

destaque as partes mais favoráveis aos Gregos. 

 A data do documento é omitida, mas no edicto em que L. Emílio Recto ordena a 

sua afixação, e que ocupa as primeiras treze linhas, está assinalado o dia 14 de Neos  

Sebastos, ou seja, 14 de Novembro (de 41). 

As  linhas  iniciais  são  ocupadas  pela  enumeração  dos  doze  elementos  que 

compunham  a  segunda  embaixada  grega  e  pelas  tradicionais  fórmulas  de  cortesia 

diplomática.  O  imperador  refere-se  em  seguida  às  honras  que  lhe  haviam  sido 

concedidas pela cidade e aos pedidos que os Alexandrinos lhe tinham endereçado. Não 

surge, contudo, qualquer alusão a quaisquer ofertas de cortesia diplomática que também 

os  embaixadores  judeus devem ter  apresentado.   Na parte  central  da carta,  Cláudio 

ocupa-se dos últimos distúrbios que tinham ocorrido na cidade.  

O imperador começa por admoestar ambos os partidos, declarando-se indignado 

com  aqueles  que  haviam  renovado  o  conflito.  Os  Alexandrinos  são  exortados  a 

comportarem-se de forma gentil para com os Judeus, que há muito habitavam na mesma 

cidade. É-lhes ordenado que respeitem os seus costumes ancestrais e que lhes permitam 

viver segundo as suas tradições, uma vez que este era um direito que remontava ao 

tempo de Augusto e fora por este sancionado.

O imperador é também claro e firme nas suas disposições quanto aos Judeus: 

estes não deveriam tentar obter mais do que já possuíam99 nem procurar participar nas 

provas atléticas organizadas no ginásio100. Isto significará que quaisquer aspirações que 

99...Καὶ Ἰουδέοις δὲ  ἄντικρυς κελεύωι μηδέν πλήωι ὧν προτέρον ἔσχον περιεργάζεσται... O sentido desta 
frase depende, evidentemente, do estatuto de que os Judeus gozassem antes de a carta  ser emitida, mas 
quase certamente aquilo que parte da comunidade desejaria obter era a cidadania.
100Tcherikover defende que existem três motivações possíveis para Cláudio proibir os Judeus de participar 
em concursos presididos por gimnasiarcas e cosmetas: porque estes eram reservados apenas a cidadãos; 
como forma de impedir os Judeus de participar na eleição destes magistrados; para impedir os Judeus de 
atacar a população que estivesse a assistir aos jogos. O autor considera esta última hipótese como a menos 
provável das três, uma vez que o verbo utilizado, ἐπισπαίειν, é demasiado moderado para designar actos 
de violência. Considerando que a educação no ginásio era um dos requisitos de acesso à cidadania, o mais 
plausível é que alguns dos membros da comunidade judaica estivessem a tentar forçar a sua admissão 
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parte  da  comunidade  judaica  tivesse  em  aceder  à  cidadania,  Cláudio  as  negava 

peremptoriamente: os Judeus deveriam contentar-se em usufruir, numa cidade que «não 

era a sua» (ἐν ἀλλοτρίᾳ πόλει), de uma «abundância de todas as coisas boas». 

Por último, não deveriam trazer ou convidar Judeus da Síria e do resto do Egipto 

para a cidade, sob pena de suscitarem no imperador a suspeita de estarem a alimentar 

uma  «praga101  para  o  mundo  inteiro»,  o  que  o  forçaria  a  tomar  medidas  contra  a 

comunidade. 

O  modo  imparcial  como,  nas  linhas  finais,  Cláudio  admoesta  ambas  as 

comunidades, não tomando expressamente qualquer partido, é visto pela maioria dos 

estudiosos como a atitude mais eficaz para pôr fim ao ciclo de violência que vigorava 

em Alexandria. 

Smallwood (1981: 250), porém, observa, na forma como a carta foi redigida, 

indícios de uma certa irritação de Cláudio para com os Judeus: a advertência de que não 

tornassem a enviar duas embaixadas, como se vivessem em diferentes cidades, a alusão 

final à suspeita de que elementos desta comunidade pudessem ser responsáveis pela 

tentativa de levar a cabo actos sediciosos por todo o Império e a firmeza do seu aviso, 

quer a Gregos quer a Judeus, poderão reflectir a indignação do imperador por entretanto 

ter tido de lidar com distúrbios causados por Judeus em Roma102.

Não é, contudo, de descartar a possibilidade de a irritação de Cláudio se dirigir a 

ambos  os  partidos  e,  num momento  posterior,  a  carta  ter  sido,  como  já  referimos, 

editada para parecer mais favorável aos Gregos.

À parte isto, ao clarificar e reinstaurar o estatuto cívico e religioso de que os 

Judeus gozavam antes de 38, esta carta é uma resposta clara da autoridade romana aos 

problemas colocados pelas relações tumultuosas entre  a comunidade judaica e os seus 

vizinhos. 

Competiria  a  Gaio  ter  tomado  medidas  imediatas  para  que  o  estatuto  da 

comunidade  judaica  em  Alexandria  fosse  clarificado  e  para  que  se  resolvesse  o 

problema da explosão de violência de que Flaco e, em parte, a Embaixada a Gaio nos 

dão notícia. Ou o imperador pretendia fazê-lo  in loco, na visita que tinha planeado a 

Alexandria, e daí a sua contemporização, ou foi em parte parcial e em parte negligente, 

como nos sugere o texto da Embaixada. 
nesta instituição. Barclay (1996) sugere que o facto de em seguida se afirmar que os Judeus habitavam  
numa cidade que não era a sua confirma esta leitura.
101O termo empregue é νόσος, que num contexto político pode assumir o sentido de στάσις. Sobre este uso 
do termo cf. CPJ, 2, p. 54.
102Cf. Díon Cássio 60. 6,6; Suet., Cl. 25. 4.
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De qualquer forma, de acordo com os dados de que dispomos, é através dos 

edictos  promulgados  por  Cláudio  e  desta  carta  que  se  põe  fim  ao  ciclo  de 

acontecimentos  iniciado  em  38.  A  restituição  aos  Judeus  do  estatuto  de  que 

anteriormente gozavam corresponderia à reparação pelos males que tinham sofrido e 

Roma  mantinha  a  sua  política  de  protecção  à  comunidade.  Contudo,  a  cidadania 

alexandrina continuaria a ser um privilégio quase exclusivamente da comunidade grega. 

A ordem na cidade só aparentemente, porém, regressava ao que fora. E, talvez 

nenhum  estudioso  tenha  compreendido  tão  bem  o  verdadeiro  impacto  dos 

acontecimentos  de 38 e  das  decisões  tomadas por  Cláudio em relação ao futuro da 

comunidade judaica como John Barclay (1996:60), ao afirmar, na mesma esteira do que 

é defendido por Tcherikover103:

In  that  little phrase,  'in  a city not their own',  was sounded the death knell  to their long and 

successfull attempts to integrate into the social and political life of the city. Although garanteed religious  

freedom, they were now denied permission to give their children the educational and social advancement 

they had themselves enjoyed. To Philo and those of his social class it was a disaster. In effect Claudius  

had halted the social and cultural integration of such Jews – at least as long as they identified themselves 

as  Jews.  As  far  as  we  know,  Philo's  philosophical  enterprise,  and  all  it  represented  in  cultural 

accomodation with Hellenism, was taken no further in the next generation. The leadership of the Jewish 

comunity passed into the hands of men whose horizons where narrower and whose social ambition was 

necessarily restrict. The violent events of 66 CE and the total war of 116-117 CE demonstrate the tragedy 

of this fatal change of conditions in the Alexandrian comunity.

7.  Flaco e o corpus filoniano

7.1.  Os tratados históricos de Fílon

Não existe  um consenso quanto  à  extensão original  do  conjunto  de  tratados 

históricos de Fílon de que  Flaco e  Embaixada a Gaio  fazem parte.  Também não é 

possível saber ao certo que lugar ocupariam estas obras na sequência geral dos tratados 

e se estariam de facto integradas neste conjunto.  

Com efeito, de acordo com a História Eclesiástica (2. 5,1) de Eusébio, que foi 

publicada  ca.  de 325, Fílon terá relatado em cinco livros o sofrimento dos Judeus no 

103CPJ, 1. 73-74.
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tempo de Gaio104. Esta afirmação está de acordo com aquilo que o início de Flaco e o 

final da Embaixada parecem sugerir: a existência de outros tratados. 

 Flaco começa com a afirmação de que o novo governador deu continuidade à 

política de Sejano na sua hostilidade para com os Judeus105, o que sugere que este livro 

seria precedido por outro, onde se relataria a perseguição por este empreendida. No final 

da  Embaixada afirma-se  que,  expostas  as  razões  do  ódio  de  Gaio,  era  necessário 

proceder a uma palinódia106. Daqui se infere que um outro livro se lhe seguiria, ou que 

estaria pelo menos planeado. 

Isto pode ser interpretado como indício de que ambas as obras seriam parte de 

uma sequência. É possível reconstituir a ordem do conjunto total dos tratados a partir de 

referências semelhantes a estas.

Morris  (1987:  860)  toma  como  ponto  de  partida  uma  nota  na  Crónica  de 

Eusébio107, em que se afirma que a perseguição a Sejano foi relatada no segundo dos 

cinco livros, e defende que esta informação implica que Flaco fosse o terceiro livro da 

sequência (uma vez que Fílon nos diz que Flaco sucedeu a Sejano), a  Embaixada a  

Gaio o quarto e a sequela que o final desta obra anuncia, o quinto. 

Poderia existir um problema em defender esta ordem cronológica, uma vez que 

Eusébio nos diz, no passo da  História Eclesiástica acima citado, que Fílon escreveu 

cinco  tratados  sobre  o  sofrimento  dos  Judeus  no  tempo  de  Gaio.  Ora,  Sejano  não 

sobreviveu a Tibério. Contudo, em  HE 2. 5,7, o autor corrige-se, afirmando que, em 

primeiro  lugar,  Fílon  relatou  os  esforços  de  Sejano  para  prejudicar  a  comunidade 

judaica e o ataque de Pilato ao Templo de Jerusalém. 

Como defendem Morris (idem) e van der Horst (2003: 6), é muito provável que, 

se  Eusébio  tivesse  notícia  deste  ataque  de  Pilato  apenas  por  meio  de  alusões  nas 

restantes obras, não o referisse. Como tal, é possível considerar que o primeiro tratado 

da sequência versasse sobre Pilato. 

Outra divisão, proposta por Schürer108, é a de que o primeiro tratado seria uma 

introdução aos  temas  da perseguição e  da providência,  o  segundo versaria  sobre as 

104Καὶ δὴ τὰ κατὰ Γάϊον οὗτος Ἰουδαίοις συμβάντα πέντε βιβλίοις παραδίδωσι (HE 2.5.1). 
105Δεύτερος μετὰ Σηιανὸν Φλάκκος Ἀουίλλιος διαδέχεται τὴν κατὰ τῶν Ἰουδαίων ἐπιβουλήν (Flac.,1).
106Λεκτέον δέ καὶ τὴν  παλινῳδίαν  (Legat.,  373).  Sobre o significado deste termo cf. Smallwood (1961: 
324).
107Segundo São Jerónimo:  Seianus Praefectus  Tiberii,  qui  apud eum plurimum poterat,  instantissime  
cohortatur ut gentium Judaeorum deleat. Filo meminit in libro legationis secundo (ed. Schoene vol. 2, pp. 
150-151).
108In The History of the Jews in the Time of Jesus Christ, vol. 3.1., pp. 542-3.
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perseguições  que ocorreram no tempo de Tibério  e  Pilato,  o  terceiro  seria  Flaco,  o 

quarto a Embaixada a Gaio e o quinto seria a «palinódia» sobre o fim de Gaio.

Uma outra possibilidade é a de que a Embaixada a Gaio seja uma compilação do 

quarto  e  do  quinto  livros,  de  forma  que  apenas  a  parte  final,  ou  seja,  o  relato  da 

«palinódia»  estaria  em  falta.  Morris  (1987:  862)  defende  que  isto  é  sugerido  pela 

extensão invulgarmente  longa deste  tratado e  pelo  facto  de este  apresentar  algumas 

lacunas. 

7.2.  O título do conjunto de tratados históricos

O título  da grande obra que conteria  estes  tratados oscila.  De acordo com a 

passagem da Crónica que referimos, este circularia com o título de Ἡ Πρεσβεία. Em HE 

2. 5, 6, Eusébio torna a  afirmar que foi este o título dado à obra completa. Contudo, em 

HE 2. 6, 3, o autor diz-nos que Fílon descreve os sofrimentos dos Judeus de Alexandria 

durante o principado de Gaio ...ἐν δευτέρῳ συγγράμματι ᾧ ἐπέγραφε περὶ ἀρετῶν...,  o 

que parece sugerir que foram escritos dois tratados diferentes. 

Porém, é bastante improvável que o autor tivesse escrito dois conjuntos de obras 

separados e quase certo que  Περὶ Ἀρετῶν  será o título correcto para o conjunto das 

cinco obras, pois Eusébio torna a referi-lo no seu catálogo das obras de Fílon109, que é, 

de um modo geral, bastante fiável. 

Não é mencionado qualquer outro tratado relacionado com estes acontecimentos. 

Morris considera por isso que é plausível que δευτέρῳ seja uma inserção de um copista 

que não conseguiu relacionar os títulos em 2. 5, 6 e 2. 6, 3 e que, consequentemente, 

não  entendeu  que  ambos  os  passos  seriam alusões  à  mesma  obra.  Um indício  que 

poderá  favorecer  esta  hipótese  é  o  facto  de na  versão  em siríaco  antigo  não surgir 

qualquer versão equivalente de ...ἐν δευτέρῳ συγγράμματι ᾧ ἐπέγραφε περὶ ἀρετῶν... O 

autor diz-nos que Fílon teria  escolhido este  título de forma irónica,  numa alusão às 

ímpias acções de Gaio.  

Περὶ Ἀρετῶν é o título citado em 2. 18, 8 e Morris considera-o preferível a  Ἡ 

Πρεσβεία, pois tem a vantagem de se poder aplicar ao conjunto de todos os tratados, e 

não apenas a uma secção (que é a desvantagem de Ἡ Πρεσβεία), e, segundo o que se 

infere a partir do texto de Eusébio, parece ter sido o próprio Fílon a escolhê-lo. 

109HE 2. 18, 8.
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No  entanto,  Morris  discute  a  leitura  irónica  que  Eusébio  faz  do  título, 

defendendo, pelo contrário, que este sugere a ideia de que a virtude prevalece sobre a 

impiedade. A somar a tudo isto, ἀρετή já teria conotações teológicas e litúrgicas para os 

Judeus numa época anterior  à da escrita  destes  tratados,  o que segundo Box (1939: 

xxxviii)  demonstra  que, para Fílon,  o conceito de história está intimamente ligado à 

noção de que um princípio divino rege o curso dos acontecimentos.  Ἀρετή,  utilizado 

neste contexto, significará «a virtude de Deus»,  e já surge com este sentido na versão 

dos Septuaginta e no Novo Testamento110.

7.3.  O lugar  de Flaco no corpus filoniano

Flaco  poderá ainda  ser  entendido como uma obra  distinta  deste  conjunto de 

cinco  tratados.  Isto  é  sugerido  pela  repetição  de  factos  narrados  em  Flaco  e  na 

Embaixada a Gaio,  porque Eusébio111 e  outros  autores112 consideram que estes dois 

tratados são independentes entre si e porque os manuscritos não apresentam Flaco como 

parte de Περὶ Ἀρετῶν, ainda que surja nos códices lado a lado com a Embaixada a Gaio. 

O manuscrito  mais  antigo da  Embaixada, C, identifica a obra como parte de 

Περὶ Ἀρετῶν e,  em todos os manuscritos  utilizados  por Reiter  (1915) para a  edição 

crítica  desta  obra,  Πρεσβεία πρὸς Γάιον  é identificado como parte  de  Περὶ Ἀρετῶν, 

exceptuando em A, que não é autoridade, uma vez que o título é considerado espúrio. 

Por  este  motivo,  Flaco,  bem  como  o  texto  relativo  a  Sejano,  poderão  ser  obras 

independentes de Περὶ Ἀρετῶν113. 

Baseando-se nestas hipóteses, Cohn (1899) conjectura que Fílon terá escrito um 

tratado cujo início se perdeu e que seria dedicado a Sejano. Esta obra precederia Flaco. 

Περὶ Ἀρετῶν,  por sua vez, teria por objecto as vicissitudes sofridas pelo povo judaico 

durante o principado de Gaio e incluiria alguns excursos sobre perseguições anteriores.

Esta teoria, defendida quer por Massebieau (1889) quer por Cohn (1899), tem a 

vantagem  sobre  as  restantes  de  respeitar  a  distinção  que  surge  estabelecida  nos 

manuscritos e nos testemunhos de Eusébio. 

110A este respeito, cf. Smallwood (1961: 40).
111Crónicas, 2 (ed. Schoene, p. 150): Φίλων  ἱστορεῖ ἐν  τῷ ἐπιγεγραμμένῳ λόγῳ Φλάκκῳ.
112Nomeadamente Fócio (Biblioteca, 105) e João Damasceno (em excertos dos Sacra Parallella).
113 Box (1939: xxxvii) e Smallwood (1961: 39-40) defendem esta última solução, na esteira de Cohn 
(1899) e Massebieau (1889); van der Horst (2003: 6) apresenta como hipóteses apenas as duas teorias em 
que Flaco surge integrado no conjunto de  Περὶ Ἀρετῶν.
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Outra hipótese, defendida por Pelletier (1972: 21), é a de que nem Flaco nem a 

Embaixada são obras originais de Fílon, mas sim resultado de compilações de diferentes 

partes dos cinco tratados referidos por Eusébio. Estas compilações teriam mais tarde 

substituído os originais nos manuscritos e passado a circular como tratados completos. 

Contudo, o facto de ambos os textos apresentarem uma unidade temática interna e as 

evidências de lacunas, pelo menos no caso de Flaco, não serem em número assim tão 

avultado, parecem tornar esta hipótese menos provável.  

7.4.  Os diferentes títulos de Flaco

Nos manuscritos utilizados na edição de Cohn-Reiter (1915), o título de Flaco 

varia. Em H, L e M o tratado é intitulado Εἰς Φλάκκον; em G, Φλάκκος Ψεγόμενος; e, 

em A,  Ἱστορία Πάνυ Ὠφέλιμος καὶ  τῶ Βίω (sic)  χρήσιμος τὰ κατὰ τὸν Φλάκκον ἤτοι  

περὶ προνοίας. 

Reiter  (1915:  lvi  –  lvii),  Box  (1939:  xxxiv)  e  van  der  Horst  (2003:  88) 

consideram unanimemente  que o título  de A, porque mais  elaborado,  é inferior  aos 

restantes. Em diferentes passos de Eusébio, João Damasceno e Fócio, os títulos também 

apresentam variações. Eusébio114 e Fócio115 apresentam títulos semelhantes aos de H, L 

e M: o primeiro chama-lhe simplesmente  Φλάκκος  e o segundo  Φλάκκος ἢ Φλάκκων 

(certamente por Φλάκκον) Ψεγόμενος.

Porém, João Damasceno, nos Sacra Parallella, diz-nos que o tratado se chama 

Τὰ Κατὰ Φλάκκον ou Τὰ Πρὸς Φλάκκον.  Van der Horst (2003: 6) nota que este título 

não tem tradição manuscrita e que a preposição  εἰς,  que surge em Εἰς Φλάκκον,  não 

poderá ter o mesmo sentido de κατά com genitivo («contra»). O mesmo é válido para 

κατά e πρός. 

Desta  forma,  os  títulos  mais  plausíveis  são  Εἰς  Φλάκκον  e  Φλάκκος,  que 

significam, respectivamente, Sobre Flaco e Flaco. Como a testemunha mais próxima da 

composição  do  tratado,  Eusébio,  o  intitula  Φλάκκος,  considerámos,  como  van  der 

Horst116, que este era o mais passível de ser o título original. No entanto, sobre esta 

questão não é possível ter certezas e Εἰς Φλάκκον, que é a lição do melhor manuscrito 

que possuímos (M), e estando atestada noutros dois, seria uma opção igualmente válida.

114Crón., Tibério 21.
115Bib., 105.
116Idem, p. 6.
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7.5. O género literário de Flaco

Flaco, apesar do tom próximo do género retórico que caracteriza algumas partes 

do texto, é, de um modo geral, identificado como pertencendo ao género historiográfico. 

Importa, contudo, ter em conta as palavras de van der Horst (2003: 12): “Philo's work is 

a mixture of historiography, pastoral theology, apologetics and theodicy...” 

 Pelletier (1967: 17) identifica esta mistura de diversos géneros com aquilo que 

será um subgénero específico da historiografia  – a aretalogia.  As  ἀρεταλογίαι terão 

surgido num tempo anterior ao séc. IV a.C. e eram enumerações quase litúrgicas das 

qualidades,  façanhas  e  poderes  de  determinada  divindade.  No  período  helenístico 

estarão, sobretudo, relacionadas com o culto de deuses importantes que não faziam parte 

do  panteão  grego,  como  Serápis  e  Ísis,  mas  surgirão  posteriormente  em  textos  de 

autores cristãos.  

As  Bacantes  de Eurípides, em que a morte violenta daquele que resiste a uma 

divindade é um dos temas dominantes, e os vestígios epigráficos relativos aos milagres 

de  Asclépio  (datados  do séc.  IV a.C.)  serão sinais  de  um primeiro  impulso  para  o 

surgimento  deste  género.  Van  der  Horst  (2003:13)  afirma  que  o  motivo  que 

encontramos em Eurípides é o de θεομαχεῖν, que está presente já em Homero, mas cuja 

primeira atestação associada a uma personagem histórica se encontra em Heródoto, em 

Histórias (3. 64). 

Neste  episódio  das  Histórias,  conta-se  que  o  rei  Cambises  feriu 

propositadamente o touro sagrado Ápis, com o propósito de humilhar o deus, e que, 

mais tarde e como punição divina, foi fatalmente ferido na mesma parte do corpo em 

que ferira o animal. Na narrativa da morte de Flaco, Fílon socorre-se deste motivo. 

O  governador  não  só  reconhece  em  Deus  o  responsável  pelo  seu  justo 

sofrimento (Flac., 170), em tudo análogo aos sofrimentos dos Judeus, como Fílon vai ao 

ponto de afirmar que o número de golpes que lhe foram infligidos perfazia o de Judeus 

que pereceram devido aos seus actos (Flac., 189). 

Quanto à origem do termo aretalogia, este deriva de ἀρετή. A partir do séc. IV, 

num período já posterior a Heródoto, este termo terá adquirido o significado de «virtude 

divina»  (e  daí  o  sentido  que  acima  discutimos  para  o  título  Περὶ  Ἀρετῶν)  e,  por 

extensão, terá passado a designar as proezas das divindades. 

Segundo Pelletier,  a  aretalogia  englobaria  três  temas  essenciais:  o  infortúnio 

(que corresponderia  à descrição de uma doença ou de uma perseguição);  o tema da 
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intervenção divina, que reparava o mal sucedido e, por fim, o reconhecimento por parte 

do Homem dessa intervenção divina

No  caso  específico  de  uma  aretalogia  que  narrasse  uma  perseguição,  o 

reconhecimento da intervenção divina dar-se-ia em três fases: reconhecendo a justiça do 

castigo que sobre ele se abatia, o perseguidor humilhava-se; seguia-se o júbilo daqueles 

que  anteriormente  haviam  sido  perseguidos,  e,  por  último,  em  alguns  casos,  era 

estabelecida uma festa anual para assinalar o triunfo sobre o perseguidor. 

Um outro texto representativo deste género será o De Mortibus Persecutorum da 

autoria  de Lactâncio,  escrito  no final  do séc.  IV d.C.  Esta  obra apresenta bastantes 

semelhanças  com  Flaco,  que  possivelmente  lhe  terá  servido  de  modelo.  Nela  se 

descreve o terrível destino de todos os que, tendo perseguido os crentes na fé cristã, 

encontraram às mãos de Deus a punição pelos seus actos. 

8.  Publicação de Flaco

8.1.  Data de composição e publicação

Não é possível afirmar com certezas em que data Flaco foi originalmente escrito 

e publicado. O mais provável é que, pouco tempo depois dos acontecimentos de 38, 

Fílon tenha reunido informações sobre o que sucedera, de modo a melhor defender a 

causa  judaica  como  embaixador  perante  Gaio.  Mais  tarde,  baseando-se  nos  dados 

reunidos, terá escrito este tratado. Não é possível determinar quanto tempo depois de 

39-40  Flaco é  produzido.   Fílon  poderá  tê-lo  escrito  depois  do  regresso  de  Roma: 

Goodenough (1962: 59), por exemplo, defende que Flaco data de 41, altura em que os 

Judeus resolveram vingar-se dos seus vizinhos.

A hostilidade que Fílon demonstra em relação a Gaio em algumas passagens de 

Flaco  sugere  que  o tratado  só terá  sido  divulgado após  a  morte  do imperador,  em 

Janeiro  de  41.  Todavia,  nada  nos  garante  que  Fílon  não tivesse  tido  coragem de  o 

publicar antes. Assim sendo, 40-41 será uma data aproximada, menos precisa mas mais 

fiável, para a publicação da obra, uma vez que inclui um intervalo de tempo anterior à 

morte de Gaio. 
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8.2.  Destinatários de Flaco

Discute-se muito acerca do tipo de público a que  Flaco  estaria destinado. Os 

indícios  que  Fílon  nos  deixou  no próprio  texto  não nos  permitem inferir  de  forma 

definitiva que destinatários teria ele em mente e o mais provável é que este tratado se 

dirigisse a mais do que um público.

Há passagens em que Fílon explica aspectos da religião judaica que não seria 

necessário explicar a um Judeu, como por exemplo a definição do que era a Festa dos 

Tabernáculos (§116), ou o facto de se explicar  que o rei Agripa era neto de Herodes 

(§25). 

A afirmação de que o papiro era originário do Egipto (§37) e que a cidade de 

Alexandria estava dividade em cinco quarteirões (§55) fazem-nos pensar que o autor 

não  teria  em mente  um público  oriundo  de  Alexandria  e  leva  alguns  estudiosos  a 

defender que o tratado se destinaria a leitores romanos.

Contudo, o destaque dado ao tema da providência divina, à noção de que Deus 

vela pelo seu povo, cujo ponto culminante é o último parágrafo, é um argumento a favor 

da hipótese de  Flaco  ser destinado à comunidade judaica: seria uma forma de trazer 

algum  consolo  e  confiança  àqueles  que  tinham  sido  severamente  afectados  pela 

perseguição.  Atendendo a estes indícios,  o mais  provável  é que  Flaco  fosse,  afinal, 

destinado a um público judaico e não-judaico. 

Não é de descartar, também, a possibilidade defendida por Goodenough (1962: 

59),  de  que  quer  a  Embaixada quer  Flaco  tenham sido  escritos  como  propaganda 

política,  e,  este último,  com o objectivo de dissuadir  o governador  que sucedesse a 

Flaco de prejudicar de alguma forma a comunidade judaica. 

O carácter abrangente do texto parece incluir todas estas hipóteses, sem que seja 

possível excluir ou confirmar alguma de forma definitiva.

9.  O texto de Flaco

9.1.  Manuscritos

Apenas  cinco  manuscritos  contêm  o  texto  de  Flaco:  M,  A,  G,  H  e  L.  O 

manuscrito M (códice Laurentianus X 20) encontra-se em Florença e data de inícios do 
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séc. XIII. O manuscrito A (Monacensis graecus 459) está em Munique e  foi produzido 

no mesmo século de M.

G (Vaticano-Palatinus graecus 248) é do séc. XIV e encontra-se no Vaticano. H 

(Venetus  graecus 40)  encontra-se  em Veneza  e  data  do  séc.  XIV.  O manuscrito  L 

(Parisinus graecus 433) está em Paris  e foi produzido na primeira metade do séc. XVI. 

Todos estes manuscritos foram copiados entre 1200 e 1550, o que significa que 

entre o autógrafo de Fílon e as cópias de que actualmente dispomos existem onze ou 

doze séculos de distância.

  Reiter, que fixou o texto da edição de Cohn e Wendland (1915), aponta como 

manuscritos principais M e G, atribuindo a A uma categoria intermédia e considerando 

H e L como manuscritos de qualidade inferior. G não se encontra completo, possuindo 

uma lacuna a meio. Por este motivo, M é o melhor manuscrito que possuímos. 

Alguns códices  de outras  obras de Fílon apresentam pequenas  citações  deste 

tratado, mas não chegam a ser relevantes para influenciarem a fixação do texto.

9.2. Os excertos citados por João Damasceno

João Damasceno cita  onze excertos  de  Flaco nos  Sacra Parallella.  A maior 

parte  das  citações  deste  autor  são  menos  fiáveis  do que  as  lições  apresentadas  nos 

manuscritos. Contudo, em casos que suscitavam dúvidas, os passos citados nesta obra 

serviram  para  confirmar  a  lição  de  um  único  manuscrito  ou  de  uma  minoria  de 

manuscritos.

Há, contudo, um passo citado nos  Sacra Parallella117, e atribuído a  Flaco por 

João Damasceno, que não surge em nenhum dos manuscritos. Não é possível identificar 

a que passo da obra poderia este excerto pertencer e esta dificuldade foi determinante 

para o termos excluído da nossa tradução118. O mais provável é que João Damasceno o 

tenha atribuído erradamente a Flaco, mas sobre esta questão não é possível ter certezas.

117Οὐκ ἔστι παρὰ Θεῷ, οὔτε πονηρὸν ὄντα ἀπολέσαι τὸν ἀγαθὸν μισθὸν περὶ ἑνὸς ἀγαθοῦ μετὰ πλειόνων  
κακῶν  πεπραγμένου,  οὔτε  πάλιν  ἀγαθὸν  ὄντα,  ἀπολέσαι  τὴν  κόλασιν,  καὶ  μὴ  λαβεῖν  αὐτὴν,  εἰ  μετὰ  
πλειόνων ἀγαθῶν ἔν τινι γένηται πονηρεύων. Ἀνάγκη γὰρ ζυγῷ καὶ σταθμῷ πάντα ἀποδιδόναι τὸν Θεόν.  
Este  fragmento  encontra-se  no  códice  Vat.  gr.  1236.  Citamos  aqui  a  versão  disponível  online no 
Thesaurus Linguae Graecae.
118Nenhuma das outras traduções ao nosso dispor inclui este excerto.
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9.3. Indícios de lacunas em Flaco

A transição  abrupta entre  os parágrafos  28 e  29 leva alguns comentadores  a 

defender  que  neste  passo  poderá  existir  uma  lacuna.  Porém,  a  argumentação  que 

favorece esta possibilidade não é suficientemente convincente119. 

O facto de se afirmar  que a violência  da agressão perpetrada  por Flaco fora 

demonstrada «por outras provas» (δι’ ἑτέρων – § 76), poderá também ser indício de que 

uma parte do texto se terá perdido. Mas …δι’ ἑτέρων… é uma expressão muito ambígua, 

porque não é  possível  determinar  o género do genitivo e  pela própria  semântica  do 

termo. Mesmo que o seu sentido seja, de facto, aquele por que o traduzimos, «por outras 

provas», tal não significa que Fílon tenha explicitado no texto o objecto de δι’ ἑτέρων. 

Desta forma, também neste caso não é possível provar irrefutavelmente que exista uma 

lacuna.

9.4. Edição crítica utilizada e outras edições

Na nossa tradução utilizámos a edição crítica de Reiter, incluída no vol. VI das 

Philoni  Alexandrini  Opera  Quae  Supersunt,  publicado  pela  primeira  vez  em 1915. 

Embora datada do princípio do século passado, não possuímos uma reconstituição mais 

fiável  do  texto  de  Flaco.  Os  Prolegomena ao  vol.  VI  apresentam  uma  descrição 

exaustiva dos manuscritos e da história do texto.

 Os comentários de que nos socorremos foram o de van der Horst (2003) e o de 

Box (1939). Este último será talvez o mais importante estudo sobre  Flaco produzido 

durante o séc. XX: pela atenção que dedica aos problemas históricos suscitados pela 

obra, tendo por base e reproduzindo constantemente fontes primárias,  continua a ter 

valor,  embora em alguns aspectos esteja,  inevitavelmente,  ultrapassado.   A edição é 

bilíngue e o texto utilizado para a tradução é o de Reiter.

O comentário  de  van der  Horst  (2003),  o  mais  actual  de que  dispomos,  em 

muitos aspectos acaba por colmatar as falhas que encontramos no comentário de Box. A 

sua introdução lida com quase todas as questões vitais para se compreender o contexto 

histórico e literário da obra. A tradução é, também ela, feita com base na edição crítica 

de Reiter, embora este autor em determinados passos prefira lições registadas no aparato 

crítico ou a leitura proposta por outros editores, sobretudo Mangey (1742), o que de 

119Cf. §28, n.160.
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resto se verifica também na obra de Box.  A grande desvantagem deste comentário será 

talvez o facto de a edição não ser bilíngue. Dependemos grandemente desta obra de van 

der Horst na elaboração das notas da nossa tradução.

 Socorremo-nos  ainda  das  traduções  anotadas  de  Colson e  de  Pelletier,  cuja 

edição crítica utilizada é, em ambos os casos, a de Reiter. A tradução de Colson foi 

publicada pela primeira vez em 1941, é precedida de uma introdução muito breve e 

apresenta notas bastante sucintas mas úteis no que se refere a aspectos de crítica textual. 

É, contudo, muito escassa em notas de cariz histórico e cultural. 

A edição  de Pelletier,  publicada  pela  primeira  vez em 1967, é  profusamente 

anotada.  As  notas  deste  autor  são  muito  condicionadas  pelas  de  Box,  embora,  em 

muitos  casos,  o autor acrescente mais informações  sobre questões tratadas  de forma 

mais sucinta por Box.

 Na sua «Introdução» destacamos a informação relativa ao género do tratado, 

que,  como já  referimos,  o  autor  identifica  como uma aretalogia,  e  como tendo por 

modelos o livro de Ester e o de Macabeus 2. 

Importa  referir  um estudo a  que,  infelizmente  não tivemos  acesso,  mas  cuja 

importância justifica a sua referência: a monografia conjunta sobre Embaixada a Gaio e 

Flaco, da  autoria  de  Clara  Kraus  Reggiani,  publicada  em 1967  e  intitulada  Filone  

Alessandrino  e  un'  Ora  Tragica  della  Storia  Ebraica.  Trata-se  da  tradução  (não 

anotada) de ambos os tratados, precedida de uma extensa introdução de cento e sessenta 

páginas. Na parte dedicada a Flaco, de acordo com o que nos diz van der Horst (2003: 

43), a autora reflecte  sobre a importância  dos temas da  δική  (no sentido de «justiça 

punitiva»)  e  da  πρόνοια («providência  divina»)  na  composição  da  obra,  que  são 

utilizados para demonstrar que Deus é o responsável pela punição do perseguidor e que, 

ao  mesmo  tempo,  vela  pelos  perseguidos,  o  que  é  próprio  da  estrutura  de  uma 

aretalogia.  Serão ainda relevantes as suas conclusões acerca do problema da posição 

ocupada pela Embaixada a Gaio e por Flaco no corpus filoniano, embora a autora não 

proponha novas soluções em relação às que acima descrevemos. Este estudioso enfatiza, 

porém,  a  originalidade  da  interpretação  proposta  por  Kraus  Reggiani  para  o  termo 

palinódia, a que Fílon alude no último parágrafo da Embaixada. A autora defende que 

palinódia é sempre resultado de metanoia (arrependimento, conversão). Desta forma, o 

livro ou capítulos  do livro que se perderam descreveriam o arrependimento de Gaio 

pelos  males  praticados  contra  os  Judeus,  o  que  estabeleceria  um  paralelo  com  o 

arrependimento de Flaco, descrito nos capítulos finais do nosso tratado. 
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10. Conclusão

No primeiro  ensaio do seu livro  Sete Noites,  Jorge Luis  Borges  recorda que 

«somos feitos para a memória (…) ou possivelmente para o esquecimento», mas que, 

deste  facto,  há sempre  «algo que resta  e esse algo é  a história  ou a  poesia».  Estas 

palavras parecem-me tanto mais pertinentes quando pensamos no relato que Fílon nos 

deixou em Flaco.

Nesta obra, ele fabrica uma imagem para a memória, com tudo o que o acto de 

moldar implica. Essa imagem poderá ser, e tem sido, exposta, à comparação com outras 

fontes,  suas  contemporâneas  ou  não,  que  nos  deixam  pistas  sobre  os  mesmos 

acontecimentos e que modificam a imagem que o autor quis fixar no tempo. 

Deste  acto  de  comparar  os  diferentes  discursos  de  que  dispomos,  o  que  se 

conclui é que nem sempre o relato de  Flaco é imparcial e objectivo. Fílon nunca nos 

enumera  as  causas  mais  profundas  que  levaram  aos  actos  de  violência  contra  os 

membros da sua comunidade e ele próprio parece contradizer-se em alguns pontos da 

narrativa. Em muitos momentos do texto cuja tradução aqui se apresenta, o que restou 

pertence mais ao  domínio da literatura do que ao da história.   

Contudo,  é certo  que alguns dos problemas  que  Flaco  nos coloca  seriam da 

mesma índole se  o relato que nos tivesse chegado fosse escrito por um Grego. E, tanto 

quanto é legítimo emitir  sobre esta questão um juízo de valor,  é compreensível  que 

Fílon  escolha  deixar-nos  esta  imagem,  e  não  o  nítido  e  imparcial  relato  «do  que 

realmente aconteceu». 

Em primeiro lugar, porque o acto de registar «o que realmente acontece» implica 

sempre  que o nosso olhar,  e  com ele  a  relação das nossas experiências,  das  nossas 

inclinações, do nosso código moral e cultural, se demore sobre os factos, e isso, só por 

si, basta para subtrair alguma parte de imparcialidade ao nosso relato.

Em  segundo  lugar,  porque  Fílon  nos  fala  de  acontecimentos  seus 

contemporâneos,  de  situações  que  ele  viveu  de  perto,  de  actos  que  levaram  à 

humilhação pública e, em alguns casos, à morte de pessoas da sua comunidade,  em 

alguns casos pessoas  com quem terá convivido,  que se movimentavam nas mesmas 

esferas que ele. É muito difícil esperar encontrar imparcialidade quando é esta a matéria 

de que um texto é feito.

 Todavia, e talvez justamente porque escreve sobre acontecimentos que lhe são 

contemporâneos  e  para  um  público  que  pertence  ao  seu  tempo,  Fílon  em  muitos 
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momentos  narra  isso  que  a  posteriori continuamente  buscamos,  «o  que  realmente 

aconteceu»,  descrições  que,  preservadas  em  certos  relatos,  nos  podem  ajudar  a 

estabelecer com um pouco mais de certeza os factos. Mas o que podemos saber (e isso 

perpassa  em tantos  momentos  do  trabalho  que  aqui  se  apresenta)  nunca  é  certo,  é 

sempre limitado. 

E contudo, falando-nos de uma hora da história que não nos é assim tão alheia 

(basta pensarmos nos anos, bem menos longíquos, de 1939 a 1945), Flaco, mesmo não 

sendo a fiel imagem do «realmente acontecido», é, sem dúvida, um precioso registo do 

nosso hábito de sermos feitos para a memória.
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Fílon de Alexandria

Flaco

1 Flaco  Avílio,  sucessor  de  Sejano120,  continuou  a  política  deste  na  sua 

perseguição  aos  Judeus.  Na  verdade,  não  tendo  podido,  como  aquele,  praticar 

abertamente a injustiça contra todo o nosso povo – pois tinha menos recursos para isso – 

a  todos  quantos  alcançava,  esforçava-se por  lhes  infligir  de  um  só  golpe  males 

irreparáveis. Embora o seu insidioso ataque parecesse ser apenas parcial, a verdade é 

que ele pretendia alargar a sua ofensiva a todos em toda a parte, mais por artimanha do 

que por  força,  pois  quando os  tiranos  por  natureza  não possuem poder,  recorrem à 

intriga para atingir os seus fins.  

2 Este  Flaco  contava-se  entre  os  companheiros  predilectos  do  imperador 

Tibério121.  Após  a  morte  de  Hibero122,  que  fora  prefeito  do  Egipto,  foi  nomeado 

governador de Alexandria e do restante território123, sendo a princípio um homem que, 

tanto quanto deixava transparecer, dava inúmeros sinais de excelência. Era sensato e 

perseverante,  incisivo a pensar e a executar  os seus planos,  muito hábil  a discursar, 

capaz de compreender o que era mantido em silêncio melhor do que o que era dito.  

120 Em Legat., 159-161, Fílon diz-nos que Sejano planeava exterminar todo o povo judaico e que apenas a  
sua execução (em 18 de Outubro de 31), sob a acusação de ter planeado o homicídio do futuro imperador  
Gaio (Calígula),  o  teria  impedido de  concretizar  este  plano.  Não existem, contudo,  quaisquer  outras  
referências noutros autores que sustentem esta afirmação, nem mesmo em Josefo, que dedicou bastante 
atenção a Sejano. Talvez Fílon tenha de alguma forma exagerado neste passo. Eusébio refere (Hist. Eccl.  
II,5.7),  porém,  que  o autor  registou  o  facto  de  Sejano  pretender  erradicar  toda  a  nação  judaica.  No 
entanto, Eusébio, ao fazer esta referência, não terá em mente o passo de abertura de Flac. mas antes um 
tratado perdido de Fílon que terá por objecto as perseguições de Sejano e do qual Flac. seria uma sequela. 
Smallwood (1987: 127) nota que o silêncio de Flávio Josefo em relação aos planos deste contra os Judeus 
leva a crer que eles seriam mais insignificantes do que aquilo que pretende Fílon. Para mais informação 
acerca de Sejano, vide Anexo 1. 7, Sejano.
121A expressão ...ἐν τοῖς ἑταίροις παρὰ Τιβερίῳ... significa que Flaco era um amicus Caesaris, título dado 
aos membros do círculo informal de cortesãos que rodeavam o imperador  e  eram os seus principais  
conselheiros. Estes amici eram, regra geral, membros das ordens equestre e senatorial.  
122M. António Hibero era um liberto que desempenhou importantes cargos no Egipto ao serviço imperial,  
nomeadamente nas finanças, de 26 a 28 d.C. Foi nomeado (vice-) prefeito do Egipto em 32 mas, pouco 
depois, viria a falecer. O termo Ἱβήρου é resultado da conjectura (amplamente aceite) de Reiter (1915:li) 
que tem por base a informação dada por Díon Cássio (58, 19. 6) de que Hibero sucedeu a Vitrásio Polião 
como prefeito do Egipto. Edições mais antigas de Flac. adoptaram como lição Σεβήρου em vez de Ἱβήρου 
porque é a que consta da maior parte dos manuscritos.  
123O praefectus Alexandriae et Aegypti (ou simplesmente  praefectus Aegypti) era governador de todo o 
Egipto, quer de Alexandria propriamente dita, quer da χώρα, o restante território egípcio. Tal separação 
constitucional entre Alexandria e Egipto dataria provavelmente da época dos Ptolemeus. Esse magistrado 
servia por um período que se prolongava, em princípio, entre um a três anos mas que se podia estender  
por mais de quatro ou cinco anos. 
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3 De facto, em pouco tempo, familiarizou-se a fundo com as questões do Egipto, 

que são diversas, complexas e apreendidas com esforço mesmo por homens que desde 

tenra idade fazem delas ocupação e modo de vida. Era supérflua a multidão dos seus 

secretários, pois nenhuma questão de estado, nem pequena nem grande, transcendia os 

limites da sua experiência, a ponto de não só os ultrapassar, mas também, graças ao 

domínio do pormenor, ter passado de aprendiz a mestre dos que até então haviam sido 

seus instrutores.

4 Geria  empenhadamente  tudo  o  que  se  relacionava  com  contabilidade  e 

administração de rendimentos, função que, embora importante e necessária, não fazia 

por si prova de que ele tivesse a alma de um líder. Havia nele outros sinais que de forma 

mais evidente atestavam o carácter régio da sua pessoa: a sua figura era imponente – a 

solenidade  exterior  é  muito  conveniente  a  um  governante  –  julgava  as  causas 

importantes em conjunto com outros magistrados, humilhava os soberbos e impedia que 

multidões  de  gente  promíscua  se  reunissem  e  planeassem  alguma  conspiração. 

Dissolveu  também  as  associações  e  os  clubes124 que,  com  o  pretexto  de  oferecem 

sacrifícios,  organizavam  constantemente  banquetes  em  que  homens  embriagados 

discutiam a situação política. Agia com firmeza e vigor contra os que resistiam às suas 

ordens. 

5 Em seguida,  depois  de ter  restabelecido  a  boa ordem na cidade  e  na região, 

passou a ocupar-se125 de questões relativas ao exército126, organizando, disciplinando e 

exercitando  as  forças  de  infantaria,  cavalaria  e  tropas  ligeiras.  Também instruiu  os 

oficiais  para que não privassem as tropas do seu soldo, instigando-os dessa forma à 

pilhagem e à rapina e, de novo, cada um dos soldados para que se abstivesse de tudo o 

124Quase todas as vilas e cidades do Império Romano possuíam os seus clubes e associações; o Egipto não 
era  excepção.  O  principal  objectivo  da  maioria  destas  instituições  era  promover  um sentimento  de 
comunidade e sociabilidade entre os seus membros. Fílon, contudo, é bastante crítico em relação a elas e 
sugere que a frequência de tais clubes levava a um comportamento lascivo. Do §135 em diante, o autor 
identifica  estes  clubes  como  principal  foco  de  agitação  contra  os  Judeus  e  enfatiza  que  neles  era 
recorrente a prática de excessivo consumo de álcool. Para Fílon, estes espaços eram focos de intriga e 
conspiração política. Uma vez que Flaco adopta esta medida durante o reinado de Tibério, que nutria uma 
grande desconfiança em relação a este tipo de associações, esta resolução poderá ser consequência da 
política geral do imperador e não uma medida emanada do governador.   
125Neste passo temos um uso pouco comum do verbo ἐφεδρεύω, que originalmente significava «esperar 
(por uma oportunidade de atacar)» mas que desenvolveu um sentido de «velar por» e mesmo de «ajudar» 
(sentido com que surge em Migr., 57). No entanto, em face dos partícipios que o acompanham o sentido é 
claro.
126De acordo com Estrabão (17, 1.12), o Egipto possuía uma guarnição militar de três legiões (uma delas  
estacionada nas fronteiras de Alexandria) e, ainda, nove coortes auxiliares. De acordo com Tácito (Ann. 
4, 5), Tibério terá reduzido o número do contingente militar (para duas legiões em 23 d.C.). Van der 
Horst (2003: 96) estima que o número total de efectivos nunca terá excedido os dezoito mil.  
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que era estranho ao serviço militar e se recordasse que havia sido nomeado para manter 

a paz.

6 Alguém poderá  dizer:  «Então  tu,  tendo  decidido  denunciar  um homem,  não 

proferiste contra ele qualquer acusação, mas teces-lhe os maiores elogios; porventura 

não perdeste o juízo e enlouqueceste?»

–  Não  enlouqueci,  meu  amigo,  nem  sou  um  tolo  qualquer,  incapaz  de 

compreender a sequência lógica de uma argumentação127.

7 Elogio Flaco não porque seja conveniente louvar um inimigo, mas para mais 

claramente demonstrar a sua iniquidade; o perdão concede-se a quem pratica o mal por 

ignorar o bem, mas aquele que pratica a injustiça lucidamente não tem defesa possível, 

estando previamente condenado pelo tribunal da sua consciência.   

8 Flaco  recebeu  o  poder  por  um  período  de  seis  anos128.  Durante  os  cinco 

primeiros, enquanto foi vivo o imperador Tibério, manteve a paz e exerceu o comando 

com tal vigor e firmeza que excedeu todos os seus antecessores.  9  Porém, no último 

ano, quando Tibério morreu e Gaio foi proclamado imperador, desleixou-se e começou 

a negligenciar tudo, ou porque a dor por Tibério fosse demasiado pesada – era evidente 

que  sofria  como  por  alguém  que  lhe  fosse  muito  próximo,  devido  à  sua  tristeza 

constante  e  pela  abundância  das  suas  lágrimas,  que  corriam  como  de  uma  fonte 

inesgotável  – ou porque se tornou odioso ao sucessor deste,  ao tomar partido pelos 

herdeiros naturais de Tibério129 e não pelos adoptados ou, ainda, por se contar entre os 

que atacaram a mãe de Gaio130, na altura em que surgiram as acusações pelas quais ela 
127Πράγματος ἀκολουθία, em grego, no original.
128Regra geral, o período dos mandatos dos governadores dependia da vontade do imperador. Estes seis 
anos de Flaco não são excepção (um dos seus antecessores, Galério, exerceu o cargo durante quinze anos,  
de 16 a 31 d.C.). Porém, o período de cinco anos que aqui se refere não será um número totalmente  
correcto. Flaco terá iniciado o seu mandato na primeira metade do ano de 32 (ou mesmo em Janeiro de 
32) e terá permanecido no cargo até meados de Outubro de 38, apesar de Tibério ter morrido em Março 
de 37. Portanto, Flaco exerceu funções durante mais de seis anos e meio. O que no §9 se refere como o 
seu «último ano» durou de Março de 37 a Outubro de 38, o que, de acordo com a maneira mais habitual  
de contar em Fílon, seria geralmente entendido como um período de dois anos. 
129 Flaco desempenhou um papel na disputa entre os sucessores de Tibério, que o fez perder o favor de  
Gaio. Tibério declarou no seu testamento que pretendia que o neto, Tibério Gémelo (descendente do seu 
filho Druso, que morreu em 23 d. C.), fosse nomeado seu herdeiro em conjunto com Gaio. De acordo 
com Suetónio (Tib., 76), o testamento, feito dois anos antes da morte de Tibério, instituía ambos como 
seus herdeiros em partes iguais e como herdeiros um do outro. Tibério Gémelo pertencia aos  γνήσιοι 
(«herdeiros naturais») e Gaio, filho de Germânico e sobrinho de Tibério, havia sido adoptado (era um 
θετός). Ambos tinham apoiantes, mas o único partidário de Gémelo de que temos notícia era Flaco. Gaio  
conseguiu a anulação do testamento de Tibério, argumentando que Gémelo era apenas uma criança (tinha 
18 anos e Gaio 25) e adoptou-o como filho. Mais tarde, em data anterior a 24 de Maio de 38, forçou-o a  
cometer suicídio. Os amigos pessoais do imperador,  entre os quais se contava Flaco,  argumentavam,  
contudo, que Gaio e Gémelo deviam partilhar o poder.      
130 Vipsânia Agripina, mãe de Gaio, acusava Tibério de ter ordenado a morte do seu marido e foi exilada 
pelo imperador  em 29 d.C. (cf.  Suetónio,  Tib.,53).  A julgar  pelas  palavras  de Fílon,  Flaco  terá tido 
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foi  condenada  à  morte131.  Em  suma,  Flaco  tornou-se  negligente  por  medo  de  ser 

condenado.

10 Durante  algum  tempo  ainda  tentou  fazer  face  à  situação,  não  abandonando 

completamente o cuidado dos assuntos de estado. Mas ao escutar que o neto de Tibério, 

nomeado  herdeiro  do  império  em  conjunto  com  Gaio132,  fora  por  ordem  deste 

assassinado,  Flaco  lançou-se  por  terra  e  quedou-se  boquiaberto,  atingido  por  um 

desgosto  indescritível  e,  mais  grave  ainda133,  deixado  e  abandonado  pelo  seu 

discernimento. 

11 Enquanto o jovem viveu, Flaco não renunciou a uma centelha de esperança em 

relação à sua própria segurança, mas, com a morte dele, pareciam perecer também as 

suas expectativas pessoais, embora lhe restasse ainda uma esperança de socorro – a sua 

amizade com Macro134, que, a princípio, tinha grande influência sobre Gaio. Segundo se 

dizia, tinha contribuído largamente para a ascensão deste ao poder e mais ainda para lhe 

salvar a vida.

12 Tibério ponderara por diversas vezes afastar Gaio porque o considerava vicioso 

e inepto para o exercício do poder e, também, porque temia pelo neto. Receava que, 

após a sua morte, este se tornasse um estorvo135. Por diversas vezes Macro afastou estas 

suspeitas e louvou Gaio pela sua honestidade, pelo seu carácter isento de vícios, pela 

sua afabilidade e, sobretudo, pela dedicação que tinha ao primo, a tal ponto que estaria 

alguma influência na sua condenação ao exílio.
131De acordo com Suetónio (Tib., 53) e Tácito (Ann. 6, 25), Agripina suicidou-se (recusando-se a comer). 
Mas existiam rumores de que Tibério ordenara a sua morte, o que parece reflectir-se nesta afirmação de 
Fílon.
132Cf. §9, n.129.
133«Mais grave ainda» é a nossa tradução de πολὺ πρότεπον. Seguimos aqui a versão proposta por Colson 
(1967, nota ad locum), que sugere que o significado desta expressão seria  a much grave matter. Como 
explica van der Horst (2003: 102), embora esta solução pareça um pouco conjectural, evita aquilo que de 
outra forma seria uma inconsistência na argumentação desenvolvida por Fílon.
134 Quinto Névio Cordo Sutório Macro comandou os  uigiles (uma espécie de brigada de bombeiros) de 
Roma até 31 d.C., altura em que assumiu um papel na destituição de Sejano empreendida por Tibério,  
tendo-lhe sucedido no comando da guarda pretoriana. Na luta pelo poder após a morte de Tibério, Macro 
tomou o partido de Gaio e foi bem sucedido na tarefa de assegurar a sua ascensão. Suetónio (Cal., 12) 
afirma que  o imperador  lhe terá  seduzido a  esposa,  Énia  Névia,  prometendo desposá-la,  de  modo a 
conquistar o seu auxílio para ascender ao império. Macro desempenhou funções como tutor de Gaio e 
este nomeou-o prefeito do Egipto no final de 37 d.C., mas pouco depois, antes de ele chegar a tomar  
posse do cargo, Gaio forçou-o, e ao resto da sua família, a cometer suicídio (Díon Cássio, 59, 10. 6).  
Desconhece-se a forma como Flaco travou amizade com Macro. Contudo, parece certo que as suas boas  
relações com ele lhe inspiravam alguma segurança, perdida à morte deste. Para mais informações sobre 
Macro cf. Anexo 1. 6, Macro.
135Μὴ παρανάλωμα γένηται τελευτήσαντος αὐτοῦ… estabelece um paralelo com o que se afirma em Legat., 
33: …μή νέος ἀπολειφθεὶς παραπόληται... Ambas as afirmações aludem ao facto de Gémelo, após a morte 
de Tibério, correr o risco de ser assassinado, visto que a sua pouca idade o deixava indefeso. O prefixo 
παρα- reflecte, segundo Pelletier (1967, nota  ad locum), em qualquer dos casos, a gratuidade do crime 
previsto por Gaio. 
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disposto a ceder-lhe, a ele apenas, o poder supremo ou, pelo menos, o primeiro lugar em 

tudo. 

13 Enganado por estes argumentos, Tibério não se apercebeu de que deixava para 

trás  um  implacável  inimigo  de  si  próprio,  da  sua  casa,  do  neto,  de  Macro,  que 

desempenhara o papel de advogado, e de toda a humanidade136. 

14 Quando Macro observou os seus desvios de conduta e o viu dar livre curso a 

impulsos  desenfreados,  fosse  em  que  altura  fosse  e  de  que  forma  fosse,  procurou 

admoestá-lo e acalmá-lo, julgando que aquele era ainda o mesmo Gaio dos tempos de 

Tibério, justo e obediente. O infeliz pagou com a pena máxima a excessiva boa vontade. 

Foi executado com toda a família, esposa e filhos137, como se fosse um fardo inútil e um 

empecilho.

15 Cada vez que Gaio o avistava a aproximar-se, dizia a quem o acompanhasse: 

«Evitemos  sorrir,  baixemos  os  olhos  com tristeza;  lá  vem o  pregador,  o  moralista 

austero138, que agora se arroga em pedagogo de um homem adulto, de um imperador, 

quando  a  ocasião  exigiu  a  dispensa  e  o  afastamento  dos  tutores  da  sua  primeira 

juventude.»

16 No momento em que Flaco se apercebeu de que Macro fora forçado ao suicídio, 

perdeu por completo a esperança que lhe restava e deixou de ser capaz de zelar pelos 

seus deveres da mesma forma, pois estava debilitado e descontrolado de espírito.

17 A partir do momento em que o governante renuncia ao exercício do poder, é 

forçoso que os súbditos em seguida se tornem insubmissos, sobretudo aqueles que por 

natureza  se exaltam com ninharias  e  acontecimentos  triviais.  Neste  aspecto,  o  povo 

egípcio detém o primeiro lugar, acostumado que está a atear graves sedições a partir da 

menor centelha. 

18 Tendo chegado a um dilema sem solução, Flaco agitava-se e, à medida que a sua 

razão  se  deteriorava,  alterou  toda  a  sua  conduta  anterior139,  a  começar  pelos  seus 

confidentes  mais  próximos.  Olhava com desconfiança e afastava as pessoas que lhe 

136 Suetónio (Cal., 11) afirma que Tibério dizia de Gaio que este era não só a sua perdição mas a perdição  
de todos e que estava a criar uma «hidra para o povo romano» e «um Faetonte para o universo».
137 Outras fontes que atestam a morte de Macro e da sua esposa, Énia, são Fílon (Legat., 61) e Díon 
Cássio (59.10, 6). Apenas neste passo de Flaco é mencionada a existência de filhos.
138 Αὐθέκαστος é um termo de conotação positiva que aqui assume um sentido negativo: daí  a nossa 
tradução, de acordo com a proposta de van der Horst (2003: 104), por «moralista austero». Não existe, de  
resto, um consenso em relação à versão deste termo e a tradução varia consoante as edições. 
139Na tradução de …τά πρὸ μικροῦ πάντα… seguimos a lição proposta por Reiter (1915, ad locum). Este 
editor sugere a conjectura  …πάντα δόξαντα πρὸ μικροῦ... Esta hipótese é seguida por tradutores mais 
recentes.
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queriam bem, bem como os seus melhores amigos, e reconciliou-se com aqueles que 

desde o início haviam sido seus inimigos declarados140, tomando-os como conselheiros 

em tudo.

19 Estes  últimos  –  na  verdade  cheios  de  ressentimento  –  fingiram  uma 

reconciliação existente apenas em palavras; na realidade, intimamente, guardavam-lhe 

um rancor inexorável e, como num teatro, estavam apenas a representar uma amizade 

sincera. Ganharam total controlo sobre ele. Desta forma, o governador tornou-se súbdito 

e os súbditos tornaram-se déspotas, propondo as mais desvantajosas medidas e fazendo-

as aprovar de imediato.

20 Com efeito, efectivavam todas as medidas que aconselhavam; puseram Flaco em 

cena como uma máscara muda141, que tem inscrito por baixo o título de «autoridade» 

unicamente para manter as aparências. Eram demagogos142 como Dionísio143, escribas 

miseráveis como Lâmpon, chefes de quadrilha como Isidoro, metediços, inventores de 

perversidades,  perturbadores  da  ordem  pública144;  desta  forma  governava  Flaco  em 

título145. 

21 Todos estes homens,  de mútuo acordo,  planearam o mais  terrível  dos planos 

contra os Judeus e, encontrando-se com Flaco em privado, disseram-lhe:

22 «– Perderam-se as tuas esperanças no jovem Tibério Nero, perdida está também 

a tua expectativa seguinte, o teu amigo Macro, e nada tens de favorável a esperar do 

imperador; é necessário encontrar-te o mais poderoso advogado, que faça Gaio ficar a 

teu favor.

140 Destes «inimigos declarados», os mais importantes seriam Isidoro e Lâmpon (cf. n. 289). Cf. §§ 128-
145.
141 Κωφὸν προσωπεῖον designa a máscara reservada aos figurantes, desprovida de orifício para a boca. Ao 
empregar esta expressão, procura-se transmitir a ideia de que Flaco se tornara, ele próprio, uma espécie  
de figurante, desprovido de toda a importância e autoridade.
142A expressão que aqui traduzimos por «demagogos» é  δημοκόποι. Na verdade, trata-se de um termo 
mais pejorativo do que  δημαγωγοί.  A principal  diferença entre uns e outros, de acordo com Plutarco 
(Praecepta  Gerendae  Reipublicae,  5),  é  que  os  últimos  procuravam  persuadir  por  meio  da  palavra, 
enquanto os primeiros recorriam à organização de festividades e a distribuições gratuitas de comida e 
bebida. Colson (1967, ad locum) e van der Horst (2003, ad locum) traduzem a expressão por popularity-
hunters. 
143Διονύσιοι, Λάμπονες e Ἱσίδωροι surgem no plural para designar um certo tipo de pessoas, semelhantes a 
estas. Sobre estas três figuras, cf. Anexo 1. 
144Ταραξίπολις é um termo possivelmente cunhado por Fílon, pois não se encontra atestado em nenhum 
outro  autor  e  é  apenas  utilizado  mais  uma  vez  em todo  o  corpus  filoniano,  no  §137,  referindo-se 
novamente a Isidoro. 
145As traduções existentes para este passo são pouco satisfatórias. Van der Horst (2003: 111) defende que 
o referente mais natural de τοὔνομα é ὄνομα ἀρχῆς, o que torna inevitável a interpretação de Flaco como 
sujeito de κεκράτηκε: foi esta a interpretação que aqui seguimos. 
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23 Tal advogado é a cidade de Alexandria, que desde o início foi honrada por toda a 

família imperial146, e em especial pelo nosso actual imperador. Ela intercederá por ti, se 

em  troca  receber  algum  favor.  Não  lhe  poderás  oferecer  melhor  presente  do  que 

entregar-lhe os Judeus, abandonando-os147.» 

24 Face a isto, Flaco deveria ter repelido com indignação os seus interlocutores, 

como revolucionários e inimigos comuns, mas subscreveu as palavras que foram ditas. 

Inicialmente  dissimulava  as  suas  más  intenções:  não  concedia  uma  audição  justa  e 

imparcial148 às  partes  envolvidas  em litígio  e  inclinava-se  mais  para  um dos  lados, 

noutras questões não concedia igual liberdade de expressão. 

Porém,  sempre  que  era  abordado  por  um  dos  Judeus,  virava-lhe  as  costas, 

exibindo apenas para com estes um comportamento pouco afável. Mais tarde viria a 

demonstrar a sua hostilidade abertamente. 

25 A sua loucura, que se devia mais à influência de outros do que propriamente à 

sua natureza,  foi agravada por um outro acontecimento:  o imperador Gaio concedeu 

como reino a Agripa149, neto do rei Herodes, um terço da herança de seu avô, da qual até 

então beneficiara o seu tio paterno, o tetrarca Filipe150.

26 Estando  Agripa  prestes  a  embarcar,  Gaio  aconselhou-o  a  não  empreender  a 

viagem de Brundísio até à Síria (visto que era uma travessia mais longa e fatigante) e a 

esperar pelos ventos etésios151 para tomar a rota mais curta, por Alexandria152. Afirmou 

146Nem toda a família imperial honraria Alexandria. O próprio Augusto privara a cidade da sua  βουλή 
(senado), aparentemente como punição pela hostilidade que os seus habitantes lhe haviam demonstrado, e 
nunca mais  a  visitou depois  de 30. Tibério também nunca o fez.  De um modo geral,  nos primeiros  
sessenta anos de principado, as relações entre Roma e Alexandria foram pouco cordiais. 
147O verbo ἐκδίδωμι expressa a ideia de entregar pessoas aos seus inimigos, enquanto προΐημι implica a 
noção de abandonar alguém à sua sorte. O único motivo plausível para esta ideia de que «entregar  e 
abandonar» os  Judeus  permitiria  a  Flaco  recuperar  a  confiança  de  Gaio residiria  no facto  de ser  do 
conhecimento geral que o imperador nutria sentimentos hostis aos Judeus.
148Cf. Legat., 183.
149 Sobre Agripa, vide Anexo 1. 1, Agripa.
150Filho de Herodes e Cleópatra. Terá vivido de 26 a.C. até 34 d.C. Respeitando-se o testamento de seu  
pai, Herodes, e por vontade de Augusto, tornou-se tetrarca da parte norte do reino deste. O seu território 
estaria provisoriamente agregado à província romana da Síria, com excepção da cobrança de impostos 
(Josefo, AJ 18, 106-108). O modo como governou sobre uma vasta população síria, não judaica, foi muito 
celebrado por Josefo. Quando morreu, em 34, o seu território foi provisoriamente anexado à província da 
Síria. Em 37 passou a ser governado por Agripa.  
151 Ἐτησίαι (ἄνεμοι) eram os ventos sazonais que sopravam de norte na bacia oriental do Mediterrâneo  
durante o Verão. Começavam em meados de Julho e podiam durar entre vinte e três e sessenta dias. 
Estrabão (17, 1. 7) diz-nos que o bom clima de Alexandria durante o Verão se devia ao facto de estes  
ventos soprarem sobre a cidade. Actualmente são designados pelo termo turco: meltemi. 
152A rota mais curta não seria por Alexandria, trata-se de uma imprecisão – de Gaio ou de Fílon, mas era 
de facto a mais rápida, pois a viagem levaria cerca de duas a quatro semanas, dependendo das condições 
climáticas e de outras circunstâncias. Percorrer a outra rota, entre Brundísio, a Grécia e as ilhas gregas, 
era relativamente comum, mas era uma viagem mais longa e penosa, que durava cerca de dois ou três  
meses. Smallwood (1981: 238) defende que, se Agripa tivesse tomado esta rota, em vez da que lhe foi  
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que  aí  as  embarcações  navegavam mais  rapidamente,  que  os  pilotos  eram os  mais 

experimentados e que, como os atletas que conduzem cavalos de corrida, asseguravam 

um caminho  directo,  sem desvios.  Agripa  obedeceu,  em parte  porque Gaio  era  seu 

soberano, em parte porque o conselho lhe pareceu útil. 

27 Chegado  a  Dicearquia153,  e  vendo  no  ancoradouro  navios  alexandrinos 

preparados para zarpar, embarcou com o seu séquito. Fez uma navegação propícia154 e 

desembarcou,  poucos dias depois,  de forma discreta  e em segredo155,  ordenando aos 

pilotos156 – visto que é ao entardecer que Faros157 surge – que recolhessem as velas e 

permanecessem ao largo, em alto mar158, sem se afastarem, até ser noite profunda e que 

abordassem o porto de noite,  para desembarcar quando todos estivessem a dormir  e 

chegar a casa do seu anfitrião sem ninguém o ver.                       

28 Desembarcou com tanta discrição porque desejava, se fosse possível, partir da 

cidade incógnito.  De facto, não tinha vindo para visitar  Alexandria,  uma vez que já 

antes aí havia estado159, na época em que empreendera a navegação a Roma para se 

sugerida por Gaio, seria para evitar um encontro com o seu credor Alexandre, irmão de Fílon.
153Trata-se da cidade portuária de Putéolos (Puzzuoli), que se situa na baía de Nápoles. Na Antiguidade, a 
maior parte dos navios alexandrinos ancorava para transferir as suas cargas para barcos que navegavam 
para Roma subindo o rio.
154A expressão aqui traduzida por «navegação propícia» é o termo poético εὔπλοια, de origem homérica, e 
não ocorre em quaisquer outros textos em prosa. Todavia, de acordo com van der Horst, Fílon utiliza-a 
catorze vezes ao longo da sua obra (cf. Mayer [1974: 127]).
155 Os termos que aqui traduzimos por “de forma discreta e em segredo” são, respectivamente ἀνεπιφάτως 
e ἀφωράτως, dois hapax legomena na obra de Fílon. Optámos por uma tradução redundante, de modo a 
manter a redundância do original. Em 110, surge um vocábulo próximo, ἀνεπιφάντον,  que é a lição de 
apenas um dos manuscritos, o A, mas preferível a ἀνεπιφάτον, atestado nos restantes – cf. Reiter (1915, 
Proleg. II, p. lv).
156O piloto era a autoridade máxima dentro de um navio. Agripa dá as suas instruções aos pilotos, para 
que estes, por sua vez, transmitam as ordens à tripulação.
157 Ὁ Φάρος é a torre do farol. Localizava-se no extremo oriental da península que rodeava o grande porto 
de Alexandria e ajudava a orientar  os  navios  que ancoravam.  Este,  pos sua vez, estava dividido em 
secções menores, também denominadas «portos». De acordo com Estrabão (17, 1.9) quem navegava para 
o Grande Porto avistava à direita a torre de Faros e à esquerda o promontório de Lóquias, onde se situava 
o palácio real.  À medida que se navegava em direcção  a este  porto,  avistava-se à esquerda palácios 
interiores, que estavam ligados ao de Lóquias. Abaixo destes existia um porto artificial, que não estava 
visível e era propriedade privada dos reis.
158 Esta repetição é uma forma de enfatizar a noção de que Agripa desejava permanecer incógnito.
159 Fílon neste passo procurará  explicar  o comportamento do monarca,  que descreve  em termos algo 
contraditórios:  porque  desembarcou  se  não  pretendia  visitar  a  cidade  e  como  poderia  permanecer 
incógnito se «[atraía] a atenção de todos os que [viam] o exército de lanceiros da sua guarda pessoal»?  
Podemos especular que talvez o corpo da guarda de Agripa não fosse assim tão exuberante e que se 
tratasse de um exagero dos «conselheiros» de Flaco, de modo a espicaçar a inveja do governador, como o 
próprio Fílon sugere, mas este argumento não parece muito consistente. Sabemos por Josefo que a visita 
anterior do rei, em 36, teve como objectivo contrair um empréstimo no valor de duzentas mil dracmas  
junto de Alexandre, o alabarca, irmão de Fílon. Van der Horst (2003: 121) defende a possibilidade de um 
dos motivos pelo qual o rei  desembarcou em Alexandria ter sido para pagar parcial  ou totalmente a  
dívida. Outra possibilidade, defendida por Schwartz (1990: 76), é a de que a passagem do rei pela cidade  
se devesse ao facto de ele pretender negociar o casamento da sua filha com o filho de Alexandre.
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encontrar com Tibério; procurava apenas servir-se de um atalho para regressar à sua 

região.160   

29 Mas eles estavam a estourar de inveja – na verdade o Egípcio é invejoso por 

natureza – e consideravam os êxitos alheios como infortúnios para si próprios; além 

disso,  devido  ao  seu  rancor  ancestral  e,  de  certa  forma,  inato  contra  os  Judeus161, 

irritaram-se por um Judeu ter sido nomeado rei, como se cada um deles tivesse sido 

privado de um reino dos seus antepassados. 

30 Por outro lado, aqueles que rodeavam o pobre Flaco incitaram-no mais uma vez 

e provocaram-no de modo a que compartilhasse do mesmo sentimento de inveja. «A 

permanência desse homem aqui será a tua ruína» – diziam. «Foi investido de honra e 

prestígio com maior  dignidade do que tu. Atrai  a atenção de todos quantos vêem o 

exército de lanceiros da sua guarda pessoal a desfilar com as suas armas adornadas de 

prata e ouro162.

31 Que necessidade tinha ele de vir a uma província governada por outro, podendo 

regressar  aos  seus  domínios  em  segurança,  fazendo  uma  navegação  propícia163?  E 

mesmo que Gaio lho tivesse permitido,  mesmo que a tal  o tivesse constrangido, ele 

deveria  tê-lo  instado  para  que  o  dispensasse  de  cá  vir,  de  modo  a  evitar  que  o 

governador da província fosse ultrapassado em consideração e aviltado.»

160É possível considerar que a transição entre 28 e 29 é abrupta, o que pode indicar uma lacuna no texto  
tal como chegou até nós. Todavia a impressão de existir aqui uma falha advém do facto de Fílon narrar os 
eventos  mais  importantes  da estadia de Agripa  num período mais  avançado do texto (§103).  Não é  
possível afirmar com toda a certeza que se trate de facto de uma lacuna.
161 Este argumento de que o rancor de Egípcios contra Judeus era inato ressurge no final do século em 
Josefo (CA 1, 223), que atribui a este povo a origem do sentimento de hostilidade para com a comunidade 
judaica.  É curioso notar  que neste passo Fílon não imputa a  origem do rancor  ao lado grego (cujos 
gimnasiarcas foram responsáveis pelos actos de violência contra a comunidade) mas ao egípcio. «Inato» é 
tradução da conjectura de Reiter (1915, ad locum) <φύσει> γεγενημένην. 
162Esta  é  a  única  alusão  que  Fílon  faz  à  parada  do  corpo  da  guarda  de  Agripa.  Como previamente  
observámos, é preciso ter em conta que estas afirmações surgem proferidas pelos Gregos e, portanto,  
deverão ser encaradas com prudência, mas Fílon não nega que há uma exibição de armas por parte destes  
guardas.  Poderá  ter  sido  este  acontecimento  a  despoletar  os  actos  de  violência  praticados  contra  a 
comunidade judaica? A visão dos guardas e o orgulho da comunidade judaica em Agripa  poderiam ter 
recordado aos membros da comunidade grega, bem como da egípcia o facto de que Alexandria (que 
outrora fora capital de um território e governada pelo poder de sucessivos soberanos, semelhantes àquele  
que se exibia em parada nas suas ruas) era agora uma província de Roma. É possível que Gregos e 
Egípcios tenham visto neste acto uma tentativa da comunidade judaica de os humilhar, ou pelo menos um 
sinal  de que a sua lealdade se dirigia,  em primeiro lugar,  a um rei estrangeiro.  É também necessário 
questionar como se coaduna esta parada com o desejo de Agripa de permanecer incógnito. Van der Horst  
(2003:  123)  defende  a  hipótese  de  esta  afirmação  ser  uma referência  ao  momento do desembarque,  
durante a noite, opinião também defendida por outros estudiosos. Se assim fosse, esta descrição já se 
coadunaria, pelo menos minimamente, com o desejo atribuído a Agripa de permanecer incógnito.  
163 Em ático,  πλοῦς sem precedência de artigo é suficiente para transmitir a ideia de uma navegação  
favorável, isenta de incidentes. 
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32 Flaco ao escutar estas palavras exaltava-se ainda mais do que já estava e, embora 

em público representasse o papel de amigo e camarada de Agripa, por receio de quem o 

enviara, em privado manifestava claramente a inveja e o ódio que sentia e,  pelas costas, 

humilhava-o, uma vez que não tinha coragem de o fazer abertamente164.  

33 Àquela  multidão  indolente  e  desocupada da cidade  – turba que se ocupa da 

tagarelice sem fim e que emprega o tempo em calúnias e maledicências – permitiu que 

difamasse o soberano, ou por ter dado pessoalmente origem à difamação ou porque a 

incitou  e  encorajou  de  forma  deliberada,  por  intermédio  daqueles  que  costumavam 

assisti-lo em tais tarefas165.

34 Aproveitando o pretexto, estes passavam os dias no ginásio166 escarnecendo do 

rei  e  repetindo  gracejos.  Sem  dúvida  que  tomavam  por  mestres  os  autores  de 

pantomimas167 e farsas, exibindo desta forma o seu talento para a baixeza. Eram lentos a 

aprender o bem mas excepcionalmente perspicazes e hábeis a instruir-se em matérias 

contrárias.                      

35 Porque não se indignou ele, porque não os mandou prender nem os puniu pela 

sua difamação insolente? Ainda que não se tratasse de um rei, Agripa continuaria a ser 

um membro da casa  de César:  não  deveria  ser  tratado com uma certa  deferência  e 

respeito? Tais  factos  são,  porém,  prova evidente  de que Flaco fora cúmplice  destas 

calúnias.  Ele,  que  poderia  tê-los  chamado  à  razão  ou,  em  última  análise,  tê-los 

impedido, se nada fez para os deter, era evidente que foi ele próprio que permitiu e deu 

o seu consentimento a tais actos. 

164 É  possível  que  Fílon  estivesse  ao  corrente  do  comportamento  do  governador  em  privado  por 
intermédio do seu irmão Alexandre, que na qualidade de alabarca teria contacto regular com Flaco e com 
os que o rodeavam.
165Van der Horst (2003: 125) classifica esta afirmação de Fílon como inverosímil, pelo facto de Flaco, ao 
adoptar semelhante atitude, estar a colocar a sua posição (ainda mais) em risco. Seria sempre gravíssimo 
para o governador, se se tornasse público em Roma que ultrajara um amigo do imperador. 
166 Nas cidades gregas, os ginásios não eram apenas locais destinados ao exercício físico, eram centros  
intelectuais e, com o decorrer do tempo, adquiriram o carácter de escolas, mas nunca perderam a vertente  
de instalações destinadas à prática de desporto. O ginásio de Alexandria localizava-se no centro da cidade 
e tornou-se um local  de manutenção  da identidade  grega.  Frequentemente  eram aí  tomadas decisões 
políticas. Estrabão (17, 10. 62) afirma que este era o mais belo edifício da cidade, com pórticos maiores 
em comprimento do que um estádio. 
167Em  grego,  no  original,  …ποιηταῖς μίμων καὶ γελοίων... O  termo μίμος (que  traduzimos  por 
pantomimas) designa um género teatral que englobava representações de cenas do quotidiano, geralmente 
com  dança  e  recurso  a  diálogo.  Eram  frequentemente  desempenhadas  por  um  só  actor.  Na  época 
helenística  eram  representações  bastante  vulgares,  de  tema  erótico  e  com  linguagem  extremamente 
explícita, muito populares entre as massas. Fílon procura uma identificação entre o comportamento da 
multidão no ginásio e um divertimento muito vulgar (nos dois sentidos do termo) que existia à época em 
Alexandria.
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Ora,  se,  em  qualquer  circunstância,  uma  multidão  indisciplinada  toma  um 

pretexto  para  praticar  o  mal,  já  não  desiste:  passa  de  uma transgressão  para  outra, 

aperfeiçoando-se sempre com alguma nova iniquidade168.

36 Existia um certo louco, de nome Carabás169, cuja loucura não era aquela de tipo 

violento ou feroz – perigosa170 portanto para os que dela sofrem e para quem os rodeia – 

mas de tipo moderado e mais inofensivo. Passava os dias e as noites nu nos caminhos, 

fizesse frio ou calor, e era motivo de distracção para crianças e jovens ociosos.           

37 Conduziram este infeliz ao ginásio e colocaram-no num sítio elevado, para que 

ficasse à vista de todos. Alisaram uma folha de papiro171 e colocaram-na na sua cabeça à 

maneira de um diadema. Cobriram-lhe o resto do corpo com um tapete172, a servir de 

clâmide e, como ceptro, alguém lhe deu um pequeno pedaço do papiro da região173, que 

encontrara lançado à estrada.    

38 Quando ele recebeu as insígnias reais e foi mascarado de rei, como nas farsas 

teatrais, uns rapazes, trazendo varas sobre os ombros à maneira de lanceiros, rodearam-

no de ambos os lados, a imitar uma escolta. Outros aproximaram-se em seguida: uns 

para  o  saudar,  outros  clamando  justiça  e  alguns  como  que  para  consultá-lo  sobre 

assuntos de estado.  

39 Da multidão que o rodeava ecoou em seguida um grito absurdo, começaram a 

chamar-lhe Marin174 (que dizem ser o título dado ao soberano entre os Sírios) sabiam, na 

168Προσεπεξεργαζόμενος é um vocábulo bastante raro e um hapax no corpus filónico.
169Discute-se a origem deste antropónimo. Box (1939: 89) defende que o termo será de origem aramaica, 
derivando da  palavra  karaba (cesto),  tratando-se,  portanto,  de uma alcunha.  Também van der  Horst 
(2003: 128) aponta para esta possibilidade, embora sublinhe que nenhum dos dicionários existentes lista 
uma palavra deste tipo. Cohn conjectura que se trate antes de Barab(b)as, um nome aramaico que surge 
nos Evangelhos.  Outros estudiosos defendem que se trata de uma derivação grega, como é o caso de 
Pelletier (1967: 69), que defende que o nome advém da palavra grega κάραβος, que designa o possuidor 
de um ou mais  pequenos  barcos.  Também neste  caso o nome seria  uma alcunha.  O termo  κάραβος 
designa ainda uma espécie de besouro ou caranguejo, o que podia, mais uma vez, ser uma alcunha que 
aludisse ao modo de andar de Carabás.   
170Ἄσκηπτος é um termo aceite por Cohn e Reiter na sua edição, mas não faz sentido neste contexto.  
Ἀσκέπαστος é  conjecturado  por  Colson  (1967:  322:23,  n.1)  e  o  seu  sentido  de  «descoberto»,  «não  
abrigado» passa facilmente a «perigoso», o que, tendo em conta o contexto, nos parece mais apropriado. 
171 …Βύβλον... εὐρύναντες… é uma expressão que sugere que pegaram numa folha de papiro e alisaram as 
suas extremidades curvas, de modo a utilizá-lo para cobrir a cabeça.
172Χαμαίστρωτον, que traduzimos por «tapete», seria uma esteira mais ou menos maleável.
173O facto de Fílon explicar que o papiro era  característico da região pode significar que ele teria em  
mente um público não egípcio.
174Este termo é uma transposição grega de um dos títulos que era utilizado em aramaico quando alguém se 
dirigia ao soberano. O uso do termo nesta língua poderia ser uma forma de vincar, como sugere Feldman 
(1996:115),  o  facto  de os  Gregos  considerarem que a primeira  lealdade  dos Judeus era  para  com o 
governante da Palestina, falante de aramaico, tendo gritado Marin de modo a deixar implícito este facto. 
O prefixo ἀπο- em ἀποκαλέω,  de acordo com Pelletier (1967,  nota ad locum) indica o uso indevido da 
designação, visto que Carabás não era, evidentemente, rei. 
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verdade,  que  Agripa  era  de  origem síria  e  que  reinava  sobre  uma  grande  parte  do 

território da Síria175. 

40 Ao escutar,  ou melhor,  ao ver  tais  coisas,  Flaco  deveria  não só ter  detido e 

colocado na prisão o louco, para não dar àqueles que escarneciam um pretexto para 

injuriar quem lhes era superior, mas também ter punido os que arquitectaram aquela 

farsa porque esses tinham ousado insultar,  por meio  de palavras  e acções,  directa  e 

indirectamente, um soberano e um amigo de César176, distinguido pelo senado romano 

com as insígnias de pretor177. Mas ele não só não os puniu como nem sequer achou 

apropriado impedi-los, dando assim impunidade e licença a quem era mal-intencionado 

e agia com malevolência, fingindo não ver o que via nem ouvir o que ouvia.    

41 Apercebendo-se disto,  a  multidão  – não o conjunto  de cidadãos  tranquilos  e 

civilizados mas aquela multidão acostumada a tudo encher de tumulto e confusão, pelo 

hábito de se imiscuir na vida alheia178, por apego a uma vida intolerável de se viver179, 

por possuir uma natureza indolente e desocupada, causadora de distúrbios – acorreu ao 

teatro180 de  manhã  cedo,  tendo  previamente  comprado  Flaco  a  troco  de  honras 

miseráveis181, que este, na sua febre de glória, vendido182, aceitou, não só em detrimento 

da sua segurança pessoal mas da segurança colectiva. 

175 Síria muitas vezes designa não apenas este território mas também o Líbano e a Palestina. O reino de  
Agripa situava-se nas zonas montanhosas do Líbano.
176 Aqui não se tratará do título honorífico acima referido (cf. §2). Agripa era um amigo pessoal de Gaio. 
177 Os ornamenta praetoria (στρατηγικαὶ τιμαί) foram provavelmente concedidos a Agripa quando ele foi 
nomeado rei. Esta distinção permitia-lhe, entre outros privilégios, envergar a toga praetexta, bordada com 
uma faixa púrpura, e ser escoltado por seis  lictores. Durante o reinado de Cláudio, Agripa seria ainda 
honrado com as insígnias consulares (τιμαὶ ὑπατικαί). 
178 Em grego, no original, φιλοπραγμοσύνη. 
179Neste passo, que traduzimos por «apego a uma vida intolerável de se viver» (…ζῆλον ἀβιώτου βίου…), 
seguimos a versão de van der  Horst.  A sua argumentação em relação à tradução de Pelletier  (…par 
rancoeur de son existence invivable...) parece-nos válida, pois  ζῆλος (ardor, zelo, ebulição) não poderá 
assumir, como explica van der Horst, o sentido de «rancor» e o facto de Fílon designar o seu modo de  
vida como  ἀβίωτος não implica que eles próprios fizessem esse juízo acerca das suas vidas, mas que 
Fílon assim o entende. 
180 Como instituição cívica com múltiplos fins, o teatro tinha uma posição preponderante na vida social de 
muitas cidades da Antiguidade e muitas vezes funcionava como um forum em que membros do governo 
interagiam com a multidão. Em Alexandria, existiria um teatro não muito longe do porto (Júlio César,  
Bell. Ciu. 3, 12). Este espaço em Flac. desempenha um papel importante.  
181…Φλάκκον ἤδη τιμῶν ἀθλίων ἐωνημένοι… literalmente significa «…compraram Flaco por um preço 
miserável…». O significado de τιμαί é ambíguo, pelo que optámos por uma tradução de acordo com a 
argumentação de Pelletier, tendo em conta que «honras miseráveis» é uma expressão que neste contexto  
não designará honras oficiais: será antes uma referência ao facto de Flaco se ter deixado persuadir pela  
adulação daqueles que eram hostis aos Judeus. As palavras de Flaco no §172, serão, muito possivelmente, 
uma referência a estes acontecimentos.
182 Παλίμπρατος significa, literalmente, «vendido outra vez», e é um termo que se aplica a um escravo  
pouco eficiente, que é por isso sucessivamente vendido. A ideia veiculada será a de que Flaco podia ser 
facilmente corrompido.
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Gritaram então  todos  a  uma  só  voz,  exigindo  que  se  erigissem estátuas  nas 

sinagogas183: propunham uma violação da nossa lei totalmente inusitada, nunca antes 

levada a cabo.

42 Conscientes disso – pois no que toca à iniquidade são extremamente argutos – 

utilizaram astutamente o nome de César como pretexto184, nome ao qual não é lícito 

associar seja o que for de censurável. 

43 O que fez então o governador da região? Ele sabia que a cidade, tal como todo o 

Egipto, tem dois grupos185 de habitantes, nós próprios e eles, e sabia também que os 

Judeus residentes em Alexandria e no resto do território, desde o desfiladeiro escarpado 

que nos separa da Líbia até às fronteiras da Etiópia, não são em número inferior a um 

milhão186. Sabia ainda que se tratava de um ataque dirigido contra todos nós e que nada 

de bom poderia advir de perturbar os nossos costumes ancestrais187. Mas, desprezando 

todas estas razões, ele permitiu que as estátuas fossem erigidas, embora pudesse como 

governador ter promulgado medidas preventivas ou tê-las aconselhado como amigo. 

44 Ora  ele,  pelo  contrário,  compactuou  com  cada  um  dos  delitos  cometidos. 

Recorrendo à sua suprema autoridade,  julgou por bem atiçar a revolta acrescentando 

183 As estátuas eram representações do imperador Gaio (como se esclarece em Legat.,  134). Os Gregos 
pretendiam forçar os Judeus a tomar parte no culto ao imperador, comum na Alexandria romana. Fílon vê 
neste  gesto  um ataque  frontal  à  religião  e  ao  modo de  vida  judaicos.  Erigir  estátuas  nas  sinagogas 
constituía, evidentemente, uma grave violação da lei judaica contra imagens esculpidas (Ex. 20:4;  Dt. 
4:16:18). Sobre as implicações deste acto de profanação, Jutta Leonhardt-Balzer ( in Frey [2007:47 – 48]) 
explica que as sinagogas não eram insubstituíveis, e que isto é demonstrado pelo facto de, em 121-124, 
Fílon nos dizer que os Judeus, já privados das suas sinagogas, não perderam tempo a procurar edifícios e 
dirigiram-se  a  um  lugar  ao  ar  livre  e  próximo  de  água  (onde  regra  geral  as  sinagogas  devem  ser 
edificadas) para rezar e adorar a Deus. Sobre o carácter sagrado da Sinagoga no tempo de Fílon cf. Fine 
(1997: 25-33).
184 A astúcia reside na utilização do argumento de que o imperador desejava ser venerado pelos seus  
súbditos e, visto que a tal veneração estava associado o culto de estátuas e representações, estas deveriam 
ser  colocadas  nas  sinagogas,  espaços  sagrados  para  o  povo  judaico.  Isto  implicava  a  anulação  da 
prerrogativa que isentava os Judeus da obrigação de praticar este culto (o que sucedia desde o princípio  
do Império Romano).  
185Os dois  grupos  de  habitantes  a  que  Fílon  se  refere  serão  possivelmente  os  Judeus  e  os  Gregos,  
ignorando desta  forma o estrato egípcio  da população.  Outra  interpretação  possível  é  que estes  dois 
grupos sejam os Judeus e os não-Judeus (incluindo desta forma os Egípcios).
186Os números relativos à demografia  que nos são fornecidos por autores da Antiguidade são sempre 
pouco fiáveis e é bastante difícil,  se não de todo impossível, chegar ao número exacto dos diferentes 
grupos  populacionais.  Este  é  também  o  caso  do  Egipto.  O  número  de  um  milhão  de  Judeus,  aqui 
avançado por Fílon, é, quase de certeza, excessivamente elevado. Estimativas modernas para a população 
total de Alexandria à época apontam para um número entre quinhentos mil e dois milhões de habitantes. 
Os Judeus seriam entre cinquenta e duzentos mil. Possivelmente constituíram um quarto da população da 
cidade (se tivermos em conta que ocupavam dois dos cinco quarteirões), o que torna plausível que fossem 
cerca de cem mil. 
187 Os costumes ancestrais (πάτρια ἔθη), de acordo com a definição de Fílon em Spec. Leg., 4, 149-150, 
são  leis  não  escritas  e  decisões  aprovadas  por  anciãos,  que  não  tinham  qualquer  registo  e  eram 
transmitidas de pais para filhos, desde a mais tenra idade. O direito concedido ao povo judaico de viver de 
acordo com as suas leis ancestrais era garantido pelas autoridades.
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permanentemente novas iniquidades e, quase se poderia dizer, que naquilo que estava ao 

seu alcance, encheu o mundo inteiro de guerras civis188.

45 Era evidente que o rumor da destruição das sinagogas189 alastraria de imediato 

aos nomos do Egipto190 e, a partir de Alexandria, correria do Egipto para Levante, para 

os povos orientais; da faixa costeira191 e de Márea192, que fazem fronteira com a Líbia, 

em direcção a Poente e aos povos ocidentais. Não pode uma só terra ser povoada por tão 

vasto povo. 

46 É por este motivo que os Judeus se repartem pela maior parte das regiões mais 

prósperas da Europa e da Ásia, por ilhas e continentes. Consideram como metrópole a 

Cidade  Santa193,  onde  se  encontra  o  Templo  sagrado  de  Deus  Altíssimo,  mas 

consideram que a sua pátria é o território que cada um deles recebeu dos pais, dos avós, 

dos  bisavós  e  de  antepassados  ainda  mais  remotos,  para  aí  viver,  o  sítio  em  que 

nasceram  e  foram  criados.  A  algumas  destas  regiões  chegaram  como  colonos 

exactamente na altura da sua fundação194, para agrado dos seus fundadores.   

188 Em Legat., 346, é o próprio imperador que surge como responsável pela agitação, enquanto em  Flac.  
a responsabilidade é imputada ao governador. Será possível especular que Fílon teria em mente, como 
leitores deste tratado, um público oriundo daquela religião (embora não exclusivamente judaico, como se 
pode inferir de passos de carácter explicativo, como 116) a quem interessaria sobretudo a conduta do 
governador do Egipto, porque se trataria de uma figura mais próxima.
189 É possível encontrar um relato mais pormenorizado da violência contra as sinagogas em Legat., 132. 
Nos parágrafos anteriores, o autor refere apenas a colocação das estátuas de Gaio nos templos judaicos,  
não a destruição destes, mas, de acordo com o que é descrito em Legat., 132, houve diversos actos de 
vandalismo.
190 «Nomo» é o termo que designa os distritos do Egipto,  que eram cerca de quarenta e constituíam  
unidades geográficas e administrativas independentes. O receio de Fílon de que a violência alastrasse a 
outras  zonas  parece  algo  infundado.  De  acordo  com  van  der  Horst  (2003:  139),  não  há  notícia  de 
quaisquer incidentes fora de Alexandria.
191 Segundo refere Pelletier (1967: 76, n. 1), esta faixa costeira estende-se em frente a Márea, a leste do 
nomo líbio.  
192 Esta cidade pertencia ao Egipto. Situava-se na fronteira com a Líbia.
193 A Cidade Santa entendida como metrópole é Jerusalém, e o Templo Sagrado é o chamado Segundo 
Templo, reconstruído por Herodes, o Grande. O uso de ἱερόπολις por ἱερὰ πόλις é tipicamente filoniano e 
é possível que tenha sido ele a cunhar o termo, para distinguir Jerusalém de outras cidades sagradas no 
Mundo Antigo.   
194 Seriam  os  casos  de  Éfeso,  das  cidades  da  Jónia,  de  Alexandria  (por  extensão  ao  referir-se  aos  
privilégios dados por reis asiáticos aos Judeus) e de Antioquia. Josefo (CA 2, 39 e AJ 12, 119) defende 
que os Judeus possuíam o estatuto de cidadãos de Antioquia desde a sua fundação. 
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47 Era de recear que, em seguida, gente por toda a parte tomasse o exemplo de 

Alexandria  e  ultrajasse  os  seus  concidadãos195 judeus,  atentando196 contra  as  suas 

sinagogas e costumes ancestrais.      

48 Estes – embora por natureza inclinados à paz – não iriam ficar para sempre sem 

reagir, não só porque para todos os homens a luta pelas suas tradições ancestrais está 

acima dos riscos que ameaçam a vida197 mas, ainda, porque este é o único povo de entre 

os que habitam debaixo do sol  que,  uma vez privado das suas sinagogas198,  fica  ao 

mesmo tempo privado de mostrar piedade para com os seus benfeitores, falta que eles 

considerariam digna do tormento de sofrerem milhares de mortes, porque sem os seus 

recintos sagrados não têm como testemunhar  o seu reconhecimento.  Poderiam então 

dizer aos seus adversários:

49 «–  Não  vos  dais  conta  de  que  não  estais  a  acrescentar  honra  aos  vossos 

soberanos mas a privá-los dela? Não sabeis que para os Judeus do mundo inteiro as 

sinagogas  são  evidentemente  o  centro  de  onde irradia  a  sua  piedade199 para  com a 

família imperial? Se elas forem destruídas, que outro lugar ou meio nos resta para lhe 

prestar homenagem? 

50 Na verdade, se negligenciarmos os costumes pátrios que nos foram confiados, 

merecidamente  recebemos  os  piores  dos  castigos  por  não  termos  demonstrado  um 

reconhecimento  proporcional  aos  benefícios  que  recebemos.  Mas  se  nos  recusamos 

porque as nossas leis200, que Augusto com agrado ratificou, não o permitem, não vejo 

195Fílon empregará aqui o termo πολῖται não tanto no sentido de cidadãos mas de co-habitantes da cidade 
e de cidadãos do πολίτευμα judaico. O termo não deverá ser entendido em sentido jurídico.
196Νεωτερίζειν (que  traduzimos por  «atentar»)  significa,  em primeiro  lugar,  «fazer  inovações» mas é 
frequentemente utilizado de forma eufemística para referir atitudes ou actos violentos. Fílon utiliza muitas 
vezes este verbo e os seus derivados para se referir a ataques à religião judaica.  Τὰ πάτρια é o uso do 
adjectivo substantivado a significar «costumes ancestrais». A referência ao respeito por velhas tradições e 
costumes ancestrais é comum na Grécia e Roma antigas.
197 Este era um argumento também familiar a Gregos e Romanos.
198 Estando  proibida  de  participar  em  qualquer  forma  de  culto  imperial,  a  comunidade  judaica 
demonstrava  a  sua  deferência  para  com  o  imperador  mediante  a  dedicação  de  sinagogas,  decretos 
honorários, emblemas em honra do poder imperial (tais como coroas ou escudos de ouro), doações ou 
orações em favor do imperador. A singularidade do caso judaico poderia residir não tanto no facto de eles 
serem o único povo que dependia das sinagogas,  ou seja, dos seus lugares de culto, para demonstrar  
piedade para com o imperador (sacrificando a Deus em favor dele), porque também Gregos e Romanos  
dependiam  dos  seus  templos,  mas  porque  a  colocação  de  imagens  nos  recintos  sagrados  judaicos 
implicava a sua dessacralização.
199 As dedicações honoríficas de sinagogas, que surgem em inscrições encontradas em algumas cidades 
egípcias,  atestam  que  os  templos  judaicos  eram  de  facto  os  locais  onde  se  realizavam  actos  que 
demonstravam «piedade» para  com os governantes,  pelo  menos durante  a  época  dos  Ptolemeus  (cf. 
Horbury, Noy [1992], inscrições: 13, 22, 24, 25). 
200 Fílon  emprega  o  termo  νόμινα,  no  sentido  de  νόμοι.  O  autor  repete,  em  Legat., 153,  que  o 
reconhecimento geral das leis judaicas fora concedido por Augusto. Também Josefo o afirma em AJ 16, 
163.
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em que ofensa, pequena ou grande, estaremos a incorrer. A menos que se queira acusar-

nos de infracção involuntária  da lei,  pelo facto de não nos termos precavido contra 

alterações  dos  nossos  costumes,  as  quais,  ainda  que  eventualmente  causadas  por 

terceiros,  frequentemente  acabam  por  atingir  os  que  <não>  são  por  elas 

responsáveis201.» 

51 Mas Flaco,  ao  calar  o  que  devia  ter  dito  e  dizendo  o  que  devia  ter  calado, 

cometeu desta forma uma falta para connosco. 

Que  intenções  teriam  aqueles  a  quem  ele  procurava  agradar?  Desejavam 

porventura  honrar  o  imperador?  Haveria  escassez  de  templos,  numa  cidade  cujos 

maiores e mais importantes espaços se encontram consagrados aos deuses, para erigir as 

estátuas que quisessem202?

52 Estamos, por conseguinte, a falar de um ataque de gente movida pelo ódio, que 

conspira recorrendo à intriga, de uma forma tal que os opressores não parecem agir com 

iniquidade e para as vítimas não é seguro resistir. Na verdade, ó nobres homens203, não 

há qualquer honra em abolir leis, perturbar costumes ancestrais, ameaçar concidadãos 

ou ensinar a habitantes de outras cidades o desprezo pela concórdia.

53 Logo que este ataque contra as nossas leis pareceu bem encaminhado àquele que 

saqueara as nossas sinagogas204 sem lhes deixar sequer o nome205, esse homem avançou 

para um novo projecto: destruir  a nossa organização política206.  O seu propósito,  ao 
201 A linguagem deste período é bastante obscura. Van der Horst (2003: 149:150) considera que seria 
preferível τοὺς ἀναιτίους a τοὺς αἰτίους, ou que talvez haja uma lacuna nos manuscritos e tenha caído um 
μή. Foi esta conjectura (τοὺς <μὴ> αἰτίους) que seguimos. Τελευτῶσι εἰς é também de difícil tradução e 
Colson (1967:330, n. b)  sugere que o significado geral será:  If we are to be blamed it is not because we  
refused to break the law by admitting images, but because we have not been strict enough in preventing  
defection. Τraduzimos φυλαξαμένους por «nos termos precavido contra» (seguindo Box [1939: 98]), uma 
vez que este particípio não pode, em correlação com ἐκδιαίτησις, ter o sentido de «guardar».   
202Estrabão (17.1, 10) diz-nos que a cidade estava cheia de santuários.
203 «Nobres homens» (ὦ γενναῖοι) será uma expressão irónica: Fílon terá em mente não os leitores mas os 
principais responsáveis pelos actos praticados contra a comunidade judaica em 38. 
204Fílon neste passo responsabiliza Flaco pelo ataque às sinagogas, levado a cabo pela multidão.
205 Não se sabe muito acerca dos nomes de sinagogas na Antiguidade. A partir de epitáfios judaicos em 
Roma ficamos a saber o nome de cerca de dez destes recintos. É possível que a expressão «sem lhes  
deixar sequer o nome» se refira à remoção de placas afixadas nos edifícios, onde estariam gravadas as 
designações por que eram conhecidos.
206 A tradução correcta de πολιτεία («organização política») é muito debatida, uma vez que não sabemos 
ao  certo  se  os  Judeus  tinham,  ou  aspiravam  a  ter,  direitos  de  cidadania  em  Alexandria.  Muito 
provavelmente a maior parte da comunidade não gozaria deste estatuto e, depois dos acontecimentos de 
38, os Judeus deverão ter reivindicado apenas a restauração dos seus direitos enquanto  πολίτευμα. Isto 
implica que πολιτεία não pode significar neste contexto «cidadania», deverá antes designar os direitos de 
que a comunidade que formava um  πολίτευμα usufruía,  o que seria o caso específico da comunidade 
judaica. Πολίτευμα, na época helenística, era um termo que designava a corporação formada por membros 
de uma comunidade estabelecida num estado estrangeiro e que, devido a esta organização, gozava de 
certos privilégios. Os membros do  πολίτευμα eram por vezes designados por  πολῖται, o que pode gerar 
ambiguidade  em  relação  ao  estatuto  de  que  efectivamente  se  usufruía.  Sobre  o  estatuto  cívico  da 
comunidade judaica cf. Introdução, 2.3.
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cortar os únicos vínculos a que estava ancorada a nossa vida (nomeadamente os nossos 

costumes ancestrais e a nossa participação nos direitos cívicos207) era que ficássemos 

expostos às piores desgraças, sem nenhuma amarra a que nos pudéssemos agarrar para 

nossa segurança.

54 Alguns dias mais tarde, de facto, promulgava um edicto no qual nos declarava 

estrangeiros e imigrantes208, não nos concedendo qualquer direito a defender a nossa 

causa, mas condenando-nos sem julgamento. Que maior declaração de tirania poderia 

haver? Flaco assumiu, sozinho, todos os papéis: acusador, inimigo, testemunha, juiz, 

carrasco. 

Em seguida, aos dois primeiros crimes acrescentou um terceiro209, permitindo, 

como no saque de uma cidade, a quem assim o desejasse, espoliar os Judeus.

55 Garantida a impunidade, que fazem as pessoas? A cidade tem cinco quarteirões, 

que são designados pelas cinco primeiras letras do alfabeto210. Dois deles são também 

chamados quarteirões judaicos, pois aí habitam Judeus em grande número211 e não são 

207«Participação nos direitos cívicos» (μετουσία ποιλιτκῶν δικαίων, literalmente, «...dos direitos cívicos») 
é  uma expressão  que  não  implica  que  os  Judeus  tivessem direitos  iguais  aos  de  outros  cidadãos  de 
Alexandria;  será  antes  uma  referência  a  certos  privilégios  de  que  gozariam  dentro  da  sua  própria 
organização cívica.                                                                                                                                      
208 «Estrangeiros e imigrantes» não é apenas uma fórmula pleonástica: o seu uso significava que os Judeus 
perderiam todas as possibilidade de, sequer, aspirar à cidadania alexandrina, o que de resto se tornava um 
problema perfeitamente secundário, uma vez que esta fórmula implicaria que fossem relegados para a 
condição de residentes desprovidos de quaisquer privilégios. Fílon utiliza frequentemente esta expressão 
para se referir a um estatuto significativamente inferior ao de cidadão. Embora a maior parte dos Judeus  
não possuísse este estatuto, não nos parece difícil de compreender a indignação de Fílon, que se pode 
dever (embora o autor não o mencione) ao facto de alguns Judeus terem formalmente feito um pedido de 
total cidadania (sobre esta questão cf. Smallwood [1981:228]) e de o edicto ser a recusa formal desse 
pedido, ou, mais provavelmente, porque a promulgação deste edicto deixava os Judeus numa situação 
bastante  precária,  porque  lhes  retirava  o  estatuto  de  residentes  estrangeiros,  do  qual  dependia  a 
manutenção do seu πολίτευμα.  De acordo com Smallwood (1981) eles poderiam agora ser expulsos da 
cidade: daí a afirmação de Fílon de que Flaco não dera aos Judeus oportunidade de se defenderem e os 
condenara sem julgamento. É possível que os Gregos tivessem de alguma forma influenciado Flaco para 
ele promulgar este documento. Em Legat., 119, o autor atribui esta medida directamente a Gaio.  
209O primeiro crime foi o facto de Flaco ter permitido que as estátuas fossem erigidas nas sinagogas; o 
segundo foi privar os Judeus do seu estatuto político com a promulgação deste edicto; o terceiro foi a 
permissão dada a quem quisesse pilhar os Judeus.  
210De  acordo  com  Estrabão  (17,  8),  a  cidade  estava  dividida  em  duas  longas  e  largas  ruas  que  se 
interceptavam,  a  rua  do  Canopo  (longitudinal)  e  a  rua  do  Sema (latitudinal).  Segundo  esta  divisão 
deveriam existir quatro quarteirões e não os cinco aqui mencionados. Contudo, a informação de Fílon 
deve ser mais fiável, uma vez que o autor se dirige aos seus contemporâneos, que tal como ele deveriam 
conhecer  bem a geografia  da cidade.  Segundo  Pseudo-Calístenes  (1,  32) a  divisão data da época  da 
fundação da cidade. 
211 Estrabão, segundo Josefo (AJ 14, 117), afirmava que no Egipto os Judeus tinham locais de residência 
separados  e que uma grande parte  de  Alexandria  estava  ocupada  por  eles.  Ainda tendo em conta  o 
testemunho  de  Josefo  (CA 2,  34-35),  esta  parte  da  cidade  fora  atribuída  aos  Judeus  pelo  próprio 
Alexandre  (o que será falso)  e  situava-se na zona de faixa costeira  que não possuía portos,  na área 
nordeste da cidade. Segundo o mesmo autor (BJ 2, 495), o principal quarteirão do povo judaico era o 
Delta (Δ), não sabemos qual seria o outro, mas importa ainda ter em conta a sua dispersão pelos restantes, 
aqui referida por Fílon.
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poucos  os  que  vivem dispersos  pelos  restantes.  Que  fizeram então? Expulsaram os 

Judeus de quatro desses quarteirões e concentraram-nos numa pequeníssima parte de 

um só.   

56 Devido ao seu grande número, os Judeus, desapossados de todos os seus bens, 

inundaram praias, locais imundos e sepulcros212 . Os seus inimigos invadiram-lhes as 

casas  deixadas  vazias  e  entregaram-se  à  pilhagem.  Dividiam  despojos  como  se 

estivessem em tempo de guerra. 

Porque ninguém se lhes opunha, arrombaram as oficinas dos Judeus, fechadas 

em sinal de luto por Drusila213, e trouxeram consigo todos os objectos que encontraram 

– que eram imensos. Levaram tudo para o meio do mercado e negociaram bens alheios 

como se lhes pertencessem. 

57 Um mal mais grave do que a pilhagem foi o desemprego que consequentemente 

surgiu214.  Os  homens  de  negócios215 perderam os  seus  capitais  e  ninguém – nem o 

agricultor216, nem o armador, nem o mercador217, nem o artesão218 – podia ocupar-se do 

seu ofício habitual. A pobreza atingiu-os por dois motivos: em primeiro lugar, devido à 

pilhagem,  pela  qual  foram,  no  espaço  de  um único  dia,  privados  dos  seus  bens  e 

212O quarteirão Delta fazia fronteira com a costa marítima. Também se afirma que os Judeus se dirigiram  
para os «locais imundos (κοπρίας) e sepulcros». Os sepulcros eram as necrópoles, que se localizavam fora 
da zona nordeste da cidade, a pouca distância do quarteirão judaico (Estrabão, 17, 10).
213 Júlia Drusila (16-38 d. C.), filha de Germânico e Agripina, era irmã de Gaio. Nos seus vinte e dois 
anos de vida foi casada duas vezes e terá mantido uma relação incestuosa com o irmão (cf. Suetónio, 
Calig.,  24). Quando morreu, a 10 de Junho de 38, Gaio declarou luto oficial em todo o império. Mais 
tarde ordenou que ela fosse deificada como Panteia, provavelmente a 23 de Setembro de 38, durante o 
aniversário de Augusto. A pilhagem das casas dos Judeus teve lugar entre estas duas datas. O período de 
luto por Drusila teria acabado provavelmente no final de Junho, mas de acordo com Fílon os motins só  
começaram depois da chegada de Agripa, a qual dificilmente teria tido lugar antes do final do mês de  
Julho. Van der Horst (2003: 160), partindo do princípio que não há neste passo um lapso em relação à 
cronologia,  visto  que semelhante  erro  seria  facilmente  identificado pelos  contemporâneos  de  Fílon e 
poderia colocar em causa a veracidade do seu relato, defende que é muito possível que Agripa tenha 
partido de Roma muito cedo (por vezes os ventos da estação começavam no princípio de Junho, a julgar 
por Mos., 1. 115), chegando, desta forma, a Alexandria antes do fim de Junho. 
214 Δέ e μέν podem ser entendidos como expressando consequência,  μέν de ἀρπαγή,  δέ de ἀπραξία (Box 
[1939:100]) e daí a nossa tradução por «…um mal mais grave do que a pilhagem foi o desemprego que  
consequentemente surgiu.»
215A expressão que aqui traduzimos por «homens de negócios» (προσισταί) refere-se provavelmente a 
ricos investidores ou homens que emprestavam dinheiro, como seria o caso do irmão de Fílon, Alexandre.
216Os agricultores (γεωργοί) seriam os camponeses que cultivavam terras nas imediações de Alexandria e 
que vendiam o seu milho nos mercados da cidade.
217 Os armadores e os mercadores (ναύκληροι e ἔμποροι) são frequentemente mencionados em conjunto. À 
primeira categoria pertenciam os donos de navios que transportavam bens a bordo das  suas  próprias  
embarcações, enquanto os ἔμποροι eram mercadores no sentido mais lato do termo. Tendo em conta que 
Alexandria era uma cidade marítima, os ναύκληροι seriam a aristocracia entre os mercadores judeus e os 
ἔμποροι pertenceriam à classe média.
218 Os artesãos (τεχνίται) provavelmente venderiam os produtos que fabricavam nas suas oficinas. 
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desapossados de tudo quanto possuíam; em segundo, porque não podiam viver dos seus 

habituais ofícios.

58 Apesar de tal situação ser insuportável, comparada, no entanto, com alguns dos 

actos mais tarde praticados, era tolerável. A pobreza é, de facto, penosa219, sobretudo 

quando infligida por inimigos, mas é decerto menos penosa do que qualquer tipo de 

violência física, por mínima que seja. 

59 Foram tais os excessos suportados pelos nossos que, se alguém eventualmente os 

designasse como «injúria» ou «ultraje», não estaria a empregar os termos adequados. 

Faltar-lhe-iam, parece-me, as palavras exactas, perante a magnitude desta crueldade sem 

precedentes;  de  tal  forma  que  os  actos  de  vencedores  de  guerra,  por  natureza 

implacáveis  para  com  os  vencidos,  em  comparação  com  estes,  pareceriam 

extremamente misericordiosos.

60 Os vencedores saqueiam riquezas e capturam um grande número de prisioneiros 

de guerra, mas arriscaram-se previamente, caso tivessem sido vencidos, a perder os seus 

próprios bens. Mais ainda, de entre os que derrotaram pela lança, libertam inúmeros 

prisioneiros, cujos familiares ou amigos pagaram resgate,  talvez não porque a tal  os 

mova a piedade mas devido à sua própria ganância. «Mas que importa isso? – poder-se-

ia perguntar – Para os afortunados é indiferente a forma da sua salvação.»

61 Acresce  ainda  que  alguns  vencedores,  movidos  por  um  sentimento  de 

humanidade,  consideram justo pagar a sepultura dos inimigos caídos em combate.  E 

aqueles que até aos mortos estendem o seu rancor acabam por devolver os cadáveres 

durante as tréguas, para que não fiquem privados das tradicionais honras fúnebres. 

62 Assim fazem os inimigos em tempo de guerra220. Vejamos agora o que em tempo 

de paz fizeram os que até há pouco eram nossos amigos. 

Depois  das  pilhagens,  das  perseguições  e  de  serem brutalmente  expulsos  da 

maior parte dos quarteirões da cidade, como aqueles que ficam sitiados quando inimigos 

os  cercam,  os  Judeus,  oprimidos  pela  pobreza  e  por  uma  terrível  carência  de  bens 

essenciais,  viam as  suas  mulheres  e  filhos  pequenos  morrer  diante  dos  seus  olhos, 

vítimas de uma fome forjada por homens221.

219Ao contrário do que sucede no Cristianismo, a pobreza no Judaísmo não é idealizada. 
220 O termo δυσμενεῖς, que aqui se traduz por «inimigos», designa, já desde Homero, inimigos de guerra. 
Trata-se de uma expressão própria do vocabulário militar. 
221O facto de Fílon mencionar a existência de fome indica claramente que esta situação durou mais do que 
apenas alguns dias.
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63 Na  verdade,  em  todos  os  outros  locais,  tudo  florescia  de  abundância  e 

prosperidade. Durante as cheias, o rio inundara copiosamente os campos, e as planícies, 

tão ricas em cereal, produziram uma vastíssima colheita de trigo graças à sua fertilidade. 

64 Não  podendo  suportar  mais  privações,  alguns  deles,  contra  o  que  era  seu 

costume,  dirigiram-se  a  casa  de  familiares  e  amigos  para  pedir,  a  título  de 

empréstimo222,  os  bens  estritamente  necessários.  Outros,  por  nobreza  de  carácter, 

recusaram a condição de mendigos, considerando-a própria de escravos e indigna de 

homens livres, e dirigiram-se ao mercado sem outra intenção que não a de comprar 

víveres para si e para os seus. Pobres homens...

65 Imediatamente agarrados por aqueles que contra eles haviam atiçado223 o poder 

da  multidão,  foram  assassinados  à  traição,  arrastados  à  força  por  toda  a  cidade  e 

espezinhados.  Foram completamente desfeitos:  nada restou do corpo que se pudesse 

sepultar224.

66 Outros, em número incontável, foram subjugados e aniquilados com recurso às 

mais diversas formas de violência, postas em prática para satisfazer a crueldade atroz 

daqueles que, enlouquecidos, foram reduzidos, pela ferocidade demonstrada, à condição 

de animais selvagens. Onde quer que avistassem Judeus, apedrejavam-nos ou agrediam-

nos  com bastões,  evitando  atingi-los  de  imediato  com golpes  em partes  vitais  para 

impedir que, morrendo de forma mais rápida, também mais rapidamente se libertassem 

da consciência dos seus sofrimentos.

67 Alguns tornaram-se mais impetuosos, devido à impunidade e licença com que 

podiam praticar estes crimes e, desprezando armas menos violentas, recorreram às mais 

eficazes de todas – ferro e fogo. Muitos pereceram pela espada225 e não poucos foram 

mortos pelo fogo.   

222 O termo ἔρανον designava um empréstimo geralmente feito de forma desinteressada, mas recuperável 
em prestações.
223 O  verbo  que  aqui  traduzimos  por  «atiçar»,  ἐπιτειχίζω,  significava  originalmente  «construir  uma 
fortaleza em fronteira inimiga para atacar a partir dela»,  mas a partir deste sentido evoluiu para o de 
«utilizar algo como reduto, como fortaleza». Aqui, de certa forma, a ideia implícita é a de que o poder da 
multidão é utilizado como o reduto a partir do qual se prepara o ataque. A expressão «atiçar o poder da 
multidão contra» pareceu-nos expressar a ideia com a fidelidade necessária ao português e ao grego. 
224 No  mundo  grego,  não  ser  sepultado  era,  como  afirma  Pelletier  (1967:  89,  n.  4),  o  «supremo 
infortúnio». Em círculos judaicos, sepultar os mortos a quem ainda não havia sido concedida sepultura 
era visto como um mandamento divino. A importância deste acto possui toda uma tradição em literatura  
grega e latina. Mutilar o corpo de modo a que nada restasse para sepultar seria a pior das ofensas à 
sensibilidade religiosa de um Judeu. 
225Não há propriamente forma de saber qual o número exacto destes «muitos» referidos por Fílon. Não 
seria  cientificamente correcto  alicerçar  uma especulação  acerca  do número de baixas na referência à 
pilhagem em 94.
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68 Para  cúmulo  de  tudo  isto,  os  mais  impiedosos  queimaram  em plena  cidade 

famílias inteiras: os maridos com as suas esposas, as crianças pequenas com os seus 

pais, não lhes despertando qualquer compaixão nem a velhice, nem a juventude, nem a 

idade inocente das crianças. Quando faltaram troncos para os queimar, juntaram restos 

de  madeira  e  matavam-nos  mais  por  asfixia226 do  que  propriamente  pelo  fogo, 

inventando uma morte mais lenta e dolorosa para esses infelizes, cujos corpos meio-

queimados  jaziam  desordenadamente,  num  espectáculo  penoso  e  extremamente 

aflitivode se ver227.  

69 E, se as pessoas a quem eles haviam incumbido de arranjar lenha228 tardavam 

demasiado, queimavam os donos das casas sobre as suas próprias mobílias, fruto de 

pilhagem. Reservando para si  próprios os objectos  mais  valiosos,  lançavam ao fogo 

coisas inúteis, que serviam de madeira à falta desta.

70 Foram muitos, ainda, aqueles a quem eles amarraram um dos pés pelo tornozelo 

e  a  quem arrastaram ao mesmo tempo  que os  desmembravam,  saltando  sobre eles, 

inventando desta forma a mais atroz das mortes229.  

71 Mas nem a morte das vítimas mitigava a sua fúria interminável: infligiam aos 

corpos os piores ultrajes. Arrastavam-nos por todas as ruelas da cidade, ou quase, até o 

cadáver perder a pele, a carne, os músculos, os nervos, completamente desfeitos pelas 

irregularidades  e  aspereza  do  solo.  Todas  as  partes  que  haviam  constituído  um 

organismo eram desmembradas e dispersavam-se em várias direcções, sem nada restar. 

72 Os responsáveis  por  estes  actos  faziam o  papel  de  vítimas,  como nas  farsas 

teatrais,  enquanto  os  amigos  e  familiares  das  verdadeiras  vítimas,  unicamente  por 

demonstrarem compaixão pelo sofrimento dos que lhe eram próximos, foram presos, 

chicoteados, torturados na roda230 e depois de todos estes tormentos, que eram tantos 

quantos os que os seus corpos podiam suportar, o suplício que lhes estava reservado no 

final era a cruz.                 

226 Literalmente: «pelo fumo». As pessoas não morriam queimadas, eram antes lentamente asfixiadas por  
falta de oxigénio. 
227 Em Legat., 130, é possível encontrar um relato mais extenso dos factos aqui narrados.
228 «As pessoas que eles haviam incumbido» é tradução de οἱ παραληφθέντες, resultado da conjectura de 
Mangey para a versão que surge nos manuscritos (οἱ περιλειφθέντες, ou -έντας). Pela referência ao atraso 
(ἐβράδυνον) será legítimo supor que eram as próprias vítimas que seriam encarregadas de recolher lenha. 
229 Existe um paralelo com  Legat., 131. 
230 A flagelação muitas vezes precedia a crucificação (cf., por exemplo, Josefo, BJ 2, 308).
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73 Tal como um ladrão em busca de rapina, Flaco tudo revolvia e não deixou isenta 

das piores insídias qualquer parte da comunidade judaica. Responsável por barbaridades 

e inventor de crimes inusitados, divisou então um ataque invulgar e sem precedentes.

74 A comunidade judaica possui um conselho de anciãos231,  que Augusto,  nosso 

salvador e benfeitor, estabeleceu, após a morte do genearca, para velar pelos interesses 

judaicos, tendo sido dadas instruções nesse sentido a Mágio Máximo232, quando este se 

preparava para assumir o governo da cidade na fronteira do Egipto e de toda a região233. 

Flaco mandou prender trinta e oito membros deste conselho – aqueles que na 

altura234 foram  encontrados  em  suas  casas  –  e  ordenou  que  fossem  imediatamente 

acorrentados. 

Organizou então um belo cortejo pelo meio da praça pública, em que fez desfilar 

estes  anciãos  acorrentados,  de  mãos  atadas  atrás  das  costas,  com  correias  ou  com 

cadeias  de  ferro,  e  conduziu-os  até  ao  teatro,  num  espectáculo  lamentável  e 

extremamente inadequado, tendo em conta a ocasião235.
231 O conselho de anciãos (γερουσία) era um conselho com um papel central, que administrava as questões 
relacionadas com a grande comunidade judaica de Alexandria, desde o tempo de Augusto. Por razões 
desconhecidas, este imperador deliberou (em 11-12 d.C., após a morte do genearca em funções) abolir o 
cargo de etnarca, o responsável administrativo a que Fílon neste passo chama genearca (aparentemente 
entre  a  comunidade judaica  os  termos eram sinónimos para  designar  o seu  primeiro  magistrado,  cf.  
Pelletier [1967: 93, n. 4]), e colocou a comunidade sob o controlo do conselho de anciãos. Este conselho 
deveria  contar  no seu total  com setenta e um membros mas não temos forma de saber se este é um 
número fiável ou se é baseado no número de membros do Sanhedrin (aquilo que corresponderia ao antigo 
sistema de tribunais judaico) de Jerusalém. O número de setenta para os membros destes tribunais é 
também um número que nos surge de acordo com a tradição. Há uma contradição entre Fílon e o edicto 
de Cláudio na forma como é citado por Josefo (AJ 19, 283), uma vez que este afirma que quando o 
etnarca judeu morreu, Augusto não aboliu este cargo. Esta contradição pode ser resolvida se tivermos em 
conta a ideia defendida por Box (1939:103):  o cargo  de etnarca  poderia ter-se revestido, no período 
ptolemaico tardio, de características demasiado monárquicas. Quando o etnarca em funções na altura da 
anexação do Egipto por Augusto morreu, muito provavelmente o imperador, procurando corresponder ao 
desejo dos Judeus de Alexandria, estabeleceu a γερουσία, a que o etnarca deveria presidir. Se nada mais 
se sabe acerca deste magistrado após a morte de Augusto, tal poderá ser explicável pelo facto de ele ter 
perdido  quaisquer  poderes  que  tivesse.  Poderá  ainda  ter-se  dado  o  caso  de  o  etnarca  não  ter  sido 
substituído por ser o último de uma dinastia, sem qualquer intervenção de Augusto. Outra possibilidade,  
ainda, é a de que o texto de Josefo seja corrupto.
232 Nos manuscritos surge  Μάγνον mas o nome correcto será, quase de certeza,  Μάγιον,  porque Mágio 
Máximo era o prefeito romano do Egipto que, seguindo ordens de Augusto, reformulou a organização 
interior da comunidade judaica em 11/12 d.C. 
233 Α nossa tradução é baseada na conjectura de Rea (1968:365:367): μέλλοντα πόλιν <τήν> ἀπ' Αἰγύπτου 
καὶ τὴν χώραν ἐπιτροπεύειν, também seguida por van der Horst (2003). Neste caso, a lição seguida por 
Reiter (  μέλλοντα πάλιν  [ἀπ']  Ἀλεξανδείας καὶ τὴν χώραν ἐπιτροπεύειν) é improvável do ponto de vista 
histórico, uma vez que, como nota Millar (in Schürer [1973 – 1987:3.93]), não temos qualquer atestação 
de casos de governadores do Egipto que tenham ocupado o cargo duas vezes de forma iterativa até ao séc. 
IV d.C.
234 Acrescentámos na altura para que mais facilmente seja perceptível que foram presos aqueles trinta e  
oito anciãos porque eram os que foram encontrados em suas casas,  uma vez que no texto grego fica 
implícito que o número seria maior, se mais tivessem sido encontrados.
235 A ocasião a que Fílon aqui se refere será possivelmente 31 de Agosto, o aniversário de Gaio, a que se 
alude expressamente em 83. Em tal ocasião realizava-se no teatro toda a espécie de festividades, entre as 
quais procissões. 
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75 Uma  vez  aí,  foram expostos  perante  os  seus  inimigos,  que  se  encontravam 

sentados  para  assistir  àquele  vergonhoso  espectáculo.  Ordenou  em  seguida  que  os 

despissem  a  todos  e  que  fossem  açoitados  com  chicotes,  um  castigo  aviltante, 

geralmente  reservado  aos  piores  criminosos.  Devido  à  violência  dos  golpes,  alguns 

sucumbiram de imediato, no preciso momento em que eram transportados em macas. 

Outros  padeceram durante  tão  longo  período  de  tempo,  que  perderam totalmente  a 

esperança de salvação.

76 A gravidade desta perseguição foi demonstrada por outras provas236,  mas não 

será menos claramente ilustrada pelo que estou prestes a contar. 

Três homens do conselho de anciãos, Évodo, Trífon e Ándron237, haviam sido 

desapossados de todos os seus bens. De um só golpe, tudo o que possuíam em suas 

casas  foi  pilhado.  Flaco  não  ignorava  o  que  lhes  tinha  sucedido.  Com efeito,  fora 

informado  do  facto  quando,  em  ocasião  anterior,  mandara  chamar  os  nossos 

magistrados  para  aparentemente  negociar  uma  reconciliação  entre  nós  e  o  resto  da 

cidade. 

77 E, embora sabendo perfeitamente que estes homens haviam sido privados dos 

seus bens, ordenou que fossem espancados aos olhos de quem os tinha assaltado, para 

que suportassem um duplo infortúnio – a miséria e, ao mesmo tempo, a violência física 

– enquanto os outros experimentavam o duplo prazer de usufruir da riqueza alheia e de 

gozarem, até à saciedade, a humilhação daqueles a quem haviam saqueado.

78 Há um detalhe sobre o que então aconteceu de que hesito em falar, pois temo 

que seja tido por banalidade e que possa amesquinhar a importância dos factos.

Por muito insignificante que seja, é sinal de uma iniquidade que nada tem de 

insignificante.  Os chicotes utilizados na cidade diferem entre si, conforme o estatuto 

social de quem é punido: acontece que os Egípcios são espancados com outros chicotes 

e  por  carrascos  diferentes  dos  Alexandrinos,  chicoteados  com lâminas  planas  e  por 

carrascos de Alexandria238.

236A expressão δι' ἑτερῶν permite diferentes interpretações e Box (1939: 103) suspeita de uma lacuna no 
texto. A expressão é ambígua para se poder ter certezas. Van der Horst (2003: 76), por exemplo, defende 
que o referente de ἕτερα são os actos de violência que Fílon descreveu nos parágrafos anteriores, e daí a  
nossa tradução.
237 Nenhum destes antropónimos é de origem judaica. Van der Horst (2003:171) diz-nos que Ándron é 
provavelmente uma forma abreviada de Andronico. Nada se sabe acerca destes três Judeus.
238Na Antiguidade a diferença entre cidadãos e não-cidadãos era marcada pela forma como se executavam 
as penas judiciais. A partir do tempo dos Ptolemeus, existiam duas formas de punir os criminosos, sendo 
que a flagelação estava reservada aos piores malfeitores. Collins (2000: 131-138) alerta para o facto de 
este ataque à γερουσία retirar publicamente ao πολίτευμα judaico quaisquer privilégios e estatuto de que 
ainda gozasse. Para este autor a proeminência dada por Fílon à questão do tipo de arma utilizada para 
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79 Esta  prática  era  igualmente  observada  em  relação  ao  nosso  povo  pelos 

antecessores de Flaco e pelo próprio Flaco, durante os seus primeiros anos no cargo de 

governador. 

Até na humilhação é  possível,  é  realmente  possível,  encontrar  uma qualquer 

insignificância  que recorde a dignidade de cidadão e,  no ultraje,  algo que evoque o 

decoro.  Tal  sucede quando se examina a natureza dos factos imparcialmente,  sem a 

interferência  de  uma paixão239 pessoal  insidiosa,  susceptível  de restringir  e  eliminar 

qualquer elemento mais indulgente que se lhe possa adicionar.

80 De facto, como não julgar insuportável que Judeus de Alexandria240 com estatuto 

de simples particulares fossem vergastados com chicotes reservados a homens livres e a 

cidadãos  em  todas  as  ocasiões  em  que  aparentavam  ter  praticado  actos  dignos  de 

castigos corporais, e os seus magistrados, o seu conselho de anciãos, cujo título implica 

por si só idade e honra, tivessem sido tratados com menos dignidade do que os seus 

inferiores,  como  se  fossem  Egípcios  do  mais  baixo  estatuto,  culpados  dos  piores 

crimes?

81 Estou a omitir  o facto de que, mesmo que eles fossem culpados de inúmeros 

crimes, Flaco tinha o dever de adiar as punições, respeitando a ocasião241. Na verdade, 

os magistrados que governam de forma apropriada e que não se limitam a fingir prestar 

honras  aos  seus  benfeitores,  honrando-os  realmente,  têm  o  costume  de  não  punir 

nenhum  condenado  até  que  terminem  as  [ilustres242]  celebrações  em  honra  dos 

aniversários dos ilustres Augustos.    

82 Mas Flaco infringiu as leis justamente nesta ocasião e puniu quem não tinha 

cometido qualquer crime, embora lhe fosse possível, se assim o quisesse, castigá-los 

mais tarde. Porém, apressou-se e acelerou o processo de modo a agradar à multidão que 

era hostil aos Judeus, convencido de que desta forma poderia mais facilmente cativá-la 

para os actos que planeava.  

flagelar os Judeus demonstra que para ele a questão central era observar se estes seriam tratados como 
Alexandrinos ou como Egípcios de baixo estatuto.
239 A paixão pessoal que Fílon terá em mente será o ódio. A este opõe-se o «elemento mais indulgente» 
(ἐπιεικεστέρας ἰδέας), que foi ignorado na forma como os Judeus foram flagelados, justamente por falta 
de imparcialidade.
240 O uso da expressão «Judeus de Alexandria» não será uma referência a qualquer estatuto formal de 
cidadania. Embora alguns Judeus fossem efectivamente cidadãos segundo o direito grego, como era o 
caso certamente de Fílon e do seu irmão, a maior parte dos membros da comunidade não gozaria deste 
estatuto. Cf. Introdução, 2.3.
241A ocasião seria o aniversário de Gaio. Cf. §74, n. 235.
242 Aqui seguimos a lição proposta por Mangey (1742), que defende que a repetição de «ilustres» (…αἱ 
ἐπιφανεῖς ... τῶν ἐπιφανῶν…) será uma inserção (no caso da primeira ocorrência do termo) de um copista 
descuidado.
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83 Efectivamente,  tomei  conhecimento  de  casos  de  condenados  que,  tendo  sido 

crucificados  em  vésperas  destas  celebrações,  foram  descidos  da  cruz243 e  os  seus 

cadáveres foram restituídos aos familiares para que lhes fossem concedidas sepultura e 

as tradicionais honras fúnebres, porque é necessário que mesmo os mortos usufruam de 

alguma benesse no aniversário do imperador e que, ao mesmo tempo, seja preservado o 

carácter sagrado do festival244.

84 Flaco, contudo, ordenou não que descessem da cruz os que haviam morrido mas 

que se crucificassem os vivos, a quem a ocasião concedia uma breve amnistia, não em 

definitivo, não para sua completa absolvição, mas como mero adiamento da pena. Fez 

isto depois de eles terem sido espancados em pleno teatro e torturados pelo fogo e pela 

espada245. 

85 E  este  espectáculo  tinha  várias  partes.  As  primeiras  exibições  do  programa 

prolongavam-se  desde  o  amanhecer  até  à  terceira  ou  quarta  hora  e  consistiam  no 

seguinte: Judeus a serem chicoteados, dependurados, torturados na roda, espancados e 

conduzidos  pelo  meio  da  orquestra  em  direcção  à  morte.  Após  esta  bela  exibição 

entravam os bailarinos, os mimos, os tocadores de flauta e todos os outros divertimentos 

próprios das competições teatrais. 

86 Mas porquê alongar-me nesta descrição? Flaco já planeava um segundo acto de 

perseguição246, desejoso de lançar ao assalto, contra nós, o imenso exército, sob pretexto 

de uma estranha acusação. Tal acusação consistia em afirmar que os Judeus possuíam 

em suas casas todo o tipo de armas. 

Tendo convocado um centurião chamado Casto247, no qual depositava a maior 

confiança, ordenou que levasse consigo os soldados mais corajosos que tinha sob o seu 

comando e que, sem qualquer aviso prévio, entrasse nas casas dos Judeus e as revistasse 

a fim de averiguar se havia provisão de armas.

243 Nenhuma lei impedia que se sepultassem os condenados à morte.
244 Não sepultar os mortos era uma violação da lei prescrita em Dt. 21. 
245Para mais informação sobre os tormentos pelo ferro e pelo fogo, Box, Pelletier e van der Horst referem 
um tratado de 1594 de A. Gallonio: De Sanctorum Martyrum Crucriatibus.
246 O primeiro seria o descrito em 53-57, quando os Judeus são expulsos dos quatro quarteirões da cidade 
e as suas casas são assaltadas pela multidão.
247 O centurião aqui chamado Casto surge com este nome em todos os manuscritos à excepção de um (A), 
em que é denominado Castor. Contudo, Casto é mencionado numa inscrição egípcia do tempo de Tibério,  
que se refere a estradas que soldados romanos construíram sob a supervisão dos seus centuriões (cf. CIL, 
3, 6627), o que torna este nome a leitura mais provável. 
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87 Casto apressou-se a cumprir as ordens que lhe tinham sido dadas. Os Judeus, que 

nem suspeitavam deste  plano,  a princípio  ficaram atemorizados248,  enquanto as  suas 

esposas e filhos pequenos se estreitavam contra eles, banhados em lágrimas, com medo 

de serem feitos cativos249, sempre à espera do desfecho da pilhagem250.

88 Quando ouviram um dos investigadores perguntar: «Onde guardais as armas?», 

suspiraram  de  alívio  e  mostraram  tudo,  até  os  objectos  que  tinham  guardado  nos 

recantos.

89 Por um lado alegravam-se,  por outro lamentavam-se.  Alegravam-se porque a 

calúnia se refutaria por si própria, mas lamentavam-se, em primeiro lugar, porque se 

acreditava  em  tamanhas  calúnias,  inventadas  contra  si  pelos  seus  inimigos  e,  em 

segundo  lugar,  porque  as  suas  mulheres,  que  viviam  em  recolhimento251,  não  se 

aproximando  sequer  do  limiar  da  porta,  e  as  suas  filhas  solteiras,  que  estavam 

confinadas  aos  aposentos  das  mulheres,  evitando  por  pudor  os  olhares  de  homens, 

mesmo daqueles que eram os seus familiares mais chegados, não só se viam, naquele 

momento,  expostas  a  homens  que  não  lhes  eram  próximos,  mas  a  soldados,  que 

infundem um terror que lhes é próprio252.

90 Depois  desta  minuciosa  investigação,  que  grande  quantidade  de  armas 

defensivas  foi  descoberta?  Elmos,  couraças,  escudos,  punhais,  dardos,  armaduras 

248  A invasão das casas judaicas por parte dos soldados corresponde à violação do que haveria de mais  
privado para um Judeu. O padrão das casas judaicas era muito distinto das casas romanas e mesmo das  
dos Gregos de Alexandria. À entrada existia o  pylon (portão de entrada), depois o  auleios  (espécie de 
entrada para o pátio), em seguida a aule (pátio) e, para além desta, o thalamos (a dependência doméstica). 
Fílon, em LA 3. 40, refere que o pylon estava reservado aos homens e em Spec., 3, 169 diz-nos que as 
mulheres  solteiras  estavam confinadas  a  uma divisão à parte,  o  mesaulon, e  que as  casadas  podiam 
circular pelo pylon. Existia «uma poderosa divisão ideológica entre a frente e as traseiras da casa» (Alston 
[1997:171]), o que tornaria ainda mais terrível a exposição deste espaço a estranhos, como, de resto, é  
notado pelo próprio Fílon.
249Porque o grego neste passo não é claro, em vez da lição dos manuscritos (...διὰ τὸν’ ἐπ’ αἰχμαλώτοις  
φόβον...),  Mangey (1742) defende que a conjectura  αἰχμαλωσίᾳ seria  preferível  a  αἰχμαλώτοις.  Esta 
lição  é  seguida  por  Box  (1939:107).  No  entanto,  Colson  (1967:  350)  argumenta  que  temos  uma 
construção semelhante em Jos., 184 (…τὸν ὡς ἐπὶ τεθνεῶτι φόβον…) e que, sendo o medo inspirado pelo 
desconhecimento do motivo da chegada dos soldados, o significado do passo é bastante claro, apesar da 
construção. Tendo em conta esta argumentação, optámos por seguir a lição dos manuscritos.
250 A tradução de πόρθησις (que aqui surge como «pilhagem») levanta algumas dificuldades, uma vez que 
a palavra tanto pode significar «pilhagem» como «destruição».  Visto que no §86 se diz que Flaco já  
preparava  uma segunda  «pilhagem» (sendo a  primeira  a  que  se  dá  na altura  em que os  Judeus  são 
expulsos  dos  quarteirões),  concluímos  que  a  tradução  mais  correcta  do  termo,  por  uma  questão  de 
coerência de sentido, será a que se apresenta.
251 Esta passagem (…γύναια κατάκλειστα…) é sempre citada quando se discute a condição das mulheres 
no Judaísmo durante a Antiguidade.  A este respeito, cf. Spec., 3, 169. Sobre a condição da mulher em 
Fílon, vide Sly (1990).
252 Em grego, no original: … στρατιωτικὸν δέος ἐπανατειμένοις... O verbo ἐπανατείνομαι é, de acordo com 
Pelletier  (1967:  163-164),  um  termo  do  direito  criminal  alexandrino.  O  verbo  será  um  substituto 
helenístico do ἀπειλεῖν clássico.
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completas  foram trazidas  aos  montes?  Ou,  por  outro  lado,  armas  ofensivas:  lanças, 

fisgas,  arcos,  flechas253?  Nada  disso  foi  descoberto,  nem  sequer  daquelas  facas 

diariamente utilizadas pelos cozinheiros no seu ofício. 

91 Por isto se torna de imediato evidente a simplicidade do estilo de vida de pessoas 

que não admitem nem a extravagância nem o luxo, coisas que pela sua natureza geram a 

saciedade; a saciedade que, por sua vez, origina o excesso, fonte de todos os males254. 

92 Na verdade, pouco tempo antes, por toda a região, as armas dos Egípcios haviam 

sido recolhidas255, por um certo Basso, a quem Flaco confiara essa tarefa. Nessa ocasião 

era possível ver uma numerosa frota de navios que, após descer o rio, ia ancorando nos 

seus  portos,  repleta  de  toda  a  espécie  de  armas.  Era  também  possível  observar 

numerosas  bestas  de  carga  carregadas  de  lanças  entrecruzadas  para  manter  o  peso 

equilibrado de ambos os lados. Quase todas as carroças do acampamento do exército 

estavam cheias de armaduras completas e avançavam sucessivamente alinhadas, com 

disposição regular e em boa ordem. Para abarcá-las a todas bastava olhar de relance. A 

distância total entre os portos e os depósitos de armas dos palácios, onde estas tinham 

de ser depositadas, rondaria ao todo, uns dez estádios.

93 Era justo revistar as casas dos que tinham preparado tudo isso porque, uma vez 

tendo  participado  em  revoltas,  voltavam  frequentemente  a  ser  suspeitos  de  novas 

actividades  sediciosas.  As  autoridades  deveriam até  ter  instituído  um novo  festival 

trienal256 no Egipto, à semelhança dos festivais religiosos, para recolha de armas, para 

prevenir o rearmamento, ou, pelo menos, para que em vez de muitas houvesse poucas, 

para não terem tempo para as repor257.

253 Neste passo há uma clara divisão entre armas ofensivas (ἑκηβόλα) e defensivas (ἀμυντήρια).   Box 
(1939: lxi-lxii) defende a hipótese de os Judeus possuírem espadas, justamente porque Fílon não as refere 
nesta  sua  enumeração.  No  entanto,  van  der  Horst  (2003:  181)  defende  que  a  presença  do  termo 
μαχαιροφοράν na linha 9 do  Pap. Bossier (Mitteis-Wilcken [1912: 22-24]) será um indício de que as 
espadas estariam proibidas desde 34-35. É possível que seja por este motivo que Fílon não as menciona  
aqui.
254A forma original deste aforismo pertencerá a Sólon, tal como citado por Aristóteles na  Constituição 
dos Atenienses,12: Τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν ὄλβος ἕπηται. 
255 Esta recolha de armas (na χώρα, não em Alexandria) será a que ocorreu em 34-35 d.C., quando Flaco 
proibiu a sua posse e restringiu o seu uso apenas a certos grupos e pessoas. A ordem encontra-se registada 
no Pap. Boissier (Mitteis-Wilcken [1912: 24-13]).
256 Fílon sugere com ironia que se deveria instituir um desarmamento periódico, de acordo com o modelo 
das festividades religiosas, uma espécie de celebração trienal para a recolha de armas.
257Colson (1967: 352: 353, n.1) sugere  ἀναπλήρωσιν em vez de  ἀναχώρησιν (a versão que consta nos 
manuscritos).  Como  nota  Pelletier,  o  termo  ἀναπλήρωσιν corresponde  melhor  à  ideia  de  renovar  a 
quantidade de armas. Reiter, por sua vez, sugere ἀνανέωσιν, mas como afirmámos, a proposta de Colson, 
pela razão referida, parece uma opção mais prudente e foi a solução que aqui adoptámos. 
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94 Mas nós, por que razão foi necessário que sofrêssemos tais vicissitudes? Quando 

é que alguma vez fomos suspeitos de insurreição? Quando não fomos nós considerados 

pacíficos  para  com  toda  a  gente?  As  nossas  ocupações,  a  que  diariamente  nos 

dedicamos, não são elas irrepreensíveis e não contribuem para a boa ordem e para a 

estabilidade da cidade? Se os Judeus realmente possuíssem armas em suas casas, teriam 

sido  desapossados  de  mais  de  quatrocentas  habitações258,  que  abandonaram para  se 

tornarem sem-abrigo, perseguidos por aqueles que haviam pilhado os seus bens? Por 

que motivo não se revistaram então as casas destes últimos, que, se não possuíam armas 

próprias, teriam pelo menos em sua posse aquelas que haviam pilhado259?

95 Mas, como disse, toda esta situação não passava de um estratagema, resultante 

da  crueldade  de  Flaco  e  da  populaça,  de  que  também  as  mulheres  tiveram  a 

oportunidade de usufruir260. Com efeito, foram presas como se fossem cativas de guerra 

e arrastaram-nas não só no mercado mas também no meio do teatro, pelo palco, alvos de 

uma qualquer falsa acusação intolerável e de uma penosa injúria.

96 Em seguida, quando eram reconhecidas como de outra etnia – porque prenderam 

muitas mulheres tomando-as por Judias sem proceder a uma minuciosa investigação da 

258Este número referir-se-á apenas à quantidade de Judeus que viviam fora dos dois quarteirões judaicos.
259 Em Legat., 161, Fílon diz-nos que Tibério conhecia a disposição pacífica dos Judeus e o facto de os 
seus costumes conduzirem à boa ordem cívica. Box (1939: 110) recorda, a propósito desta afirmação, a  
carta que Cláudio envia aos Alexandrinos, na qual o imperador proíbe os Judeus de trazerem consigo 
outros Judeus da Síria ou do Egipto porque suspeitava que estivessem a fomentar uma «praga comum» 
para o mundo inteiro, sendo que o uso do termo «praga» (νόσος), como explica van der Horst (2003: 
184),  deve  ser  entendido  como  equivalente  a  sedição  (στάσις).  Em  relação  ao  último  período  do 
parágrafo, não é certo se Fílon está a admitir que os Judeus possuíam armas antes das pilhagens ou se está 
apenas a ser irónico. Contudo, sabemos que em 41 d.C. os Judeus as tinham de facto em sua posse e que 
se revoltaram contra os Gregos. O imperador Cláudio teve de intervir e enviar instruções ao prefeito para 
pôr termo à situação (o excerto da epístola acima transcrita refere-se a esta situação). O facto de os Judeus 
não terem utilizado armas em 38-39 será um indício a favor da hipótese de que não as tinham em seu 
poder. O mais provável é que as tenham reunido entretanto.   
260 O verbo que aqui traduzimos pela expressão «ter a oportunidade de usufruir» é ἀπολαύω, que significa 
«gozar», «beneficiar de», e tem frequentemente um uso irónico. Este parágrafo não está relacionado com 
os eventos descritos em 89. Ao referir-se à situação das mulheres judaicas apenas neste passo, quando ele  
estaria inserido na sequência de acontecimentos descrita em 58-85, Fílon cria-nos um problema. Colson 
(1967: 355, n. c) defende que isto se explica pelo facto de o autor pretender expressar a noção de que o 
insulto à modéstia feminina durante a «investigação» não foi a única ameaça com que as mulheres se 
depararam. O problema é que, no relato de atrocidades anteriormente sofridas pela comunidade judaica, 
Fílon em nenhum momento descreve actos de violência praticados contra as mulheres. Van der Horst 
(2003: 185) considera esta argumentação de Colson inconsistente e enumera outras hipóteses que podem 
explicar  esta  referência  deslocada  e «tardia»:  ou esta  ordem um pouco confusa  deriva  de uma certa 
urgência  da  parte  de  Fílon  na  composição  do  tratado,  ou  o  autor  descurou  a  sua  estrutura.  Outra 
possibilidade, ainda segundo van der Horst, é que esta deslocação se deva não tanto a uma questão de 
urgência na composição mas antes ao facto de Fílon adoptar uma atitude patriarcal: as sevícias sofridas 
pelas mulheres seriam para ele uma questão secundária e daí a descrição tardia destes acontecimentos. 
Qualquer uma destas hipóteses poderá ser válida.
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verdade  –  libertavam-nas261.  Mas,  se  fossem  identificadas  como  gente  da  nossa 

comunidade, os espectadores convertiam-se em tiranos despóticos, ordenavam que fosse 

trazida  carne  de porco262 e  que lhes  fosse  dada.  Aquelas  que,  temendo  o castigo,  a 

provaram, foram libertadas sem sofrer mais sevícias. Porém, as que eram de índole mais 

resoluta foram entregues a carrascos para serem submetidas a uma fatal tortura, o que 

constitui a mais evidente prova de que elas não haviam praticado qualquer mal.

97 Para além do que já foi dito, Flaco procurava e meditava ainda em formas de nos 

prejudicar  não  só  pelos  seus  próprios  meios  mas  também  com  a  intervenção  do 

imperador. 

Depois  de  termos  decretado  por  votação  todas  as  honras  que  as  nossas  leis 

permitiam conceder  a  Gaio263,  e  de  as  termos  prestado  efectivamente,  confiámos  o 

decreto  a  Flaco  e,  uma  vez  que  se  lhe  pedíssemos  uma  embaixada  ele  não  no-la 

concederia, pedimos-lhe que o transmitisse ele próprio264.

98 Enquanto  lia,  Flaco  foi  meneando  muitas  vezes  a  cabeça,  em  sinal  de 

assentimento a cada resolução do decreto. Sorria, radiante, ou pelo menos fingia estar 

satisfeito e disse: «Regozijo-me com todos pela vossa piedade e vou enviar o que me 

pedis ou assumirei eu próprio o papel de embaixador para que Gaio tome conhecimento 

da vossa gratidão.

99 Darei testemunho do muito que sei acerca do vosso comportamento ordeiro e 

obediente, sem nada acrescentar, porque, no vosso caso, a verdade é elogio mais do que 

suficiente265.»

261 O relato de Fílon leva-nos a crer que estas mulheres de «outra etnia» terão sido presas no seio da  
comunidade judaica, o que poderá indicar a prática de casamentos mistos dentro da comunidade. Poderia, 
ainda, tratar-se de escravas pagãs que desempenhassem serviço doméstico.
262 Esta era uma forma muito comum de identificar Judeus (famosas são as histórias do ancião Eleázar em 
2 Mac. 6 e a da mãe e dos seus sete filhos mártires em 2 Mac. 7, que preferem a morte a comer carne de 
porco). O objectivo seria não tanto identificar as pessoas como pertencendo à comunidade judaica, quanto 
testar a sua lealdade para com a religião judaica. O facto de os Judeus se absterem de comer carne de 
porco  seria  causa  de  divertimento e  confusão  para  os  pagãos.  Denota-o,  por  exemplo,  o  facto  de  o 
imperador Gaio perguntar aos membros da embaixada liderada por Fílon por que motivo não comem eles 
carne de porco (Legat., 361).   
263 As honras que as leis judaicas permitiriam conceder a Gaio e que eram discriminadas neste decreto 
seriam a dedicação de sinagogas e/ou de objectos de metal com o seu nome inscrito, que se depositavam  
nas sinagogas, de modo a perpetuar a sua memória. O documento conteria ainda preces em intenção do 
novo imperador. Cf. Pelletier (1967: 108).
264 De acordo com Estrabão (2. 3, 5), era o governador romano quem tinha de dar permissão para se poder 
abandonar  o  porto  de  Alexandria.  Fílon  não  esclarece  os  motivos  pelos  quais  duvidava  que  uma 
embaixada lhes fosse concedida. Ou os Judeus não apresentaram este pedido porque já então suspeitavam 
de Flaco, ou então sabiam que contariam com a oposição dos Gregos.
265 Tal gesto da parte de Flaco significaria que, em vez de se limitar a transmitir o texto do decreto sem  
qualquer outro acrescento, iria incorporar o conteúdo deste numa carta ou relatório em tom elogioso. 
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100 Alegrámo-nos  com tais  promessas  e,  de  acordo  com as  nossas  expectativas, 

sentimo-nos gratos, cheios de esperanças, como se o decreto já tivesse sido dado a ler a 

Gaio.  E  era  natural,  uma  vez  que  tudo  o  que  é  expedido  pelos  governadores  com 

carácter urgente é de imediato submetido à apreciação do imperador266.

101 Mas Flaco, que declarara regozijar-se muito com o que tínhamos pensado, com o 

que tinha dito e com o que tinha prometido, reteve o nosso decreto em sua posse para 

que  nos  tornássemos  o  único  povo  debaixo  do  sol  a  ser  considerado  inimigo  do 

imperador. 

Tais atitudes não eram próprias de um homem que passou longas noites sem 

dormir e que ponderou cuidadosamente o seu plano contra nós? Ou seria, pelo contrário, 

próprio de alguém que agiu movido por  um súbito  acesso de loucura,  devido a  ter 

perdido a razão?                             

102 Mas, segundo parece, Deus, que vela pelos assuntos humanos, reprovou as suas 

palavras aduladoras, habilidosamente forjadas com o intuito de ludibriar, bem como os 

conselhos267 daquela mente corrupta, em que nasciam traiçoeiros estratagemas268. Deus 

teve piedade de nós e, sem tardar, providenciou-nos a ocasião de não ficarmos iludidos 

na nossa esperança. 

103 Com efeito, quando o rei Agripa nos visitou269, expusemos-lhe o ataque de Flaco 

e ele interveio para resolver o assunto. Prometeu-nos que iria entregar o decreto e, assim 

que o tomou em mãos, segundo nos chegou aos ouvidos, expediu-o, justificando até o 
266A expressão «[…] é de imediato submetido à apreciação do imperador […]», é resultado da tradução da 
conjectura  ἀνυπέρθετον ἔχει τὴν παρ’  ἡγεμόνι δι<αν>άγνωσιν.  A tradução deste passo levanta alguns 
problemas. Os manuscritos em vez de ἡγεμόνι apresentam ἡμῖν ou ὑμῖν. A conjectura ἡγεμόνι é da autoria 
de Mangey (1742) e  é aceite  de um modo geral  pelos  diferentes  editores e tradutores,  uma vez que 
nenhuma das lições dos manuscritos faz sentido. Para  διάγνωσιν, Mangey propõe διανάγνωσιν, que é a 
versão adoptada por Box, e explica que o que é necessário neste passo é um termo que tenha o significado  
de «ler»,  portanto,  διαναγιγνώσκω (e não διαγιγνώσκω). Apesar de  διαναγνώσις não surgir atestado em 
qualquer outro local, o verbo  διανaγιγνώσκω é comum. Em relação à nossa tradução por «submeter à 
apreciação»,  deve  ser  tida  como perífrase  para  «ler»,  mais  do  que  como forma  de  uma solução  de  
compromisso  entre  os  dois  sentidos  que  aqui  estão  em  causa.  Pelas  razões  expostas,  optámos, 
evidentemente, pela conjectura de Mangey. 
267O termo que traduzimos por «conselhos» corresponde, no grego, a βουλευτήριον, que designa «palácio 
ou sala do conselho» (Pelletier, por exemplo traduz a expressão por Conseil). A imagem de uma «sala do 
conselho» ou de um «conselho interior» para o local de deliberação em pensamento não é rara em Fílon  
(cf., por exemplo, Decal., 98 ou Ebr., 165).
268 O verbo καταστρατηγεῖν (que significa «vencer por um estratagema ou por uma manobra de guerra»)  
regra geral apresenta uma construção com genitivo ou acusativo. Apenas neste passo e em Legat., 125 
Fílon o utiliza sem complementos nestes casos, e daí a nossa tradução.
269 Cf. §§25 e segs. Esta visita decorreu em Agosto de 38. A tradução «quando o rei Agripa nos visitou» é  
baseada na possibilidade defendida por Schwartz (1990:75, n. 37) de ligar ἐπιδημήσας a ἡμῖν. O uso desta 
expressão pode indicar uma reunião do próprio Fílon com o rei Agripa. Isto não seria de todo impossível,  
se tivermos em conta as relações entre o monarca e o irmão do autor. Não se pode saber se é este o  
significado das palavras de Fílon em definitivo, porque, embora a tradução que aqui  se apresenta seja a 
mais provável, ainda assim, a ordem dos termos na frase é muito pouco comum.  
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atraso: não fôramos lentos a compreender o nosso dever de demonstrar piedade para 

com  a  família  imperial;  pelo  contrário,  havíamos  sido  zelosos270 desde  o  primeiro 

instante, mas tínhamos sido privados de demonstrar esse zelo no momento certo devido 

à insídia do governador.       

104 Foi nestas circunstâncias que a Justiça271, protectora e defensora dos inocentes, 

vingadora de actos e de homens ímpios, começou a preparar o combate contra Flaco. 

Para começar,  ele  sofreu uma afronta sem precedentes  e um revés que nenhum dos 

governadores que o precedeu alguma vez experimentou desde que a casa de Augusto 

possui o domínio da terra e do mar.

105 Na verdade, alguns daqueles que exerceram funções como governadores durante 

o império de Tibério e de seu pai, César, converteram a solicitude inerente ao seu cargo 

em despotismo e tirania. Espalharam pelas províncias males irremediáveis por meio de 

subornos,  pilhagens,  condenações,  expulsões,  proscrições de pessoas inocentes  e por 

execuções  sem julgamento  de  homens  poderosos.  Terminado  o  seu  mandato,  estes 

governadores regressavam a Roma e, uma vez aí, os imperadores exigiam um relatório 

dos  seus  actos  e um exame da sua conduta272,  sobretudo quando as  cidades  lesadas 

enviavam uma delegação.

106 Nestas  ocasiões  os  imperadores  revelavam-se  juízes  imparciais  e,  após 

escutarem em iguais condições a acusação e a defesa, porque consideravam que não se 

devia condenar ninguém sem julgamento prévio, deliberavam sobre a sentença que lhes 

parecia justa, não se deixando influenciar nem pela hostilidade nem pela simpatia, mas 

agindo de acordo com a verdade dos factos.

270 Com esta afirmação, Fílon refere-se ao facto de os Judeus terem aprovado o seu decreto em honra de  
Gaio, bem como a declaração de lealdade, imediatamente após terem recebido notícias da sua ascensão ao 
império.  
271 A personificação de elementos abstractos (neste caso a  Δίκη – Justiça) sob a forma de divindades é 
recorrente  na  literatura  grega  desde  os  seus  primórdios.  De  acordo  com  a  definição  de  Hesíodo 
(Teogonia, 901-3), a Justiça era filha de Zeus e Témis. 
272 Neste passo Fílon aplica a fórmula técnica λόγον καὶ εὐθύνας (διδόναι) para se referir ao relatório que 
os governadores  tinham de expor ao imperador,  após o termo dos seus mandatos.  Λόγος (sempre no 
singular)  refere-se  ao  relatório  das  finanças  e  εὐθύναι (sempre  no  plural)  corresponde  ao  exame de 
conduta. Acerca de inscrições que atestam o uso técnico destes termos cf. Box (1939: 111).  Brunt (1998: 
66)  diz-nos  que  depois  de  60  d.C.  não  temos  registos  de  julgamentos  de  cavaleiros  por  crimes 
relacionados  com  má  administração  de  províncias,  no  senado,  o  que  significa  que  seria  o  próprio 
imperador  a  julgar  estes  casos.  O  mesmo autor  observa  que  há  atestações  de  que  Cláudio,  Nero  e 
Vespasiano  julgaram  crimes  de  repetundae  (extorsão)  e  outros  casos  de  governadores  acusados  de 
corrupção nas suas cortes.  Fílon poderá ter em mente exemplos semelhantes, quando aqui se refere à 
imparcialidade com que Augusto e Tibério deliberavam sobre estas acusações.  
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107 Porém, no caso de Flaco não foi no fim do mandato mas antes mesmo do seu 

termo regular que a Justiça273, severa com os iníquos274, veio ao seu encontro, indignada 

com os inconcebíveis excessos dos seus actos injustos e das suas transgressões à lei. 

108 E foi esta a forma como foi detido. Flaco julgava que as suspeitas de Gaio contra 

si tinham sido apaziguadas, em parte devido às suas cartas, transbordantes de lisonja, 

em  parte  pelos  seus  discursos,  nos  quais  ele  o  bajulava  recorrendo  a  palavras 

aduladoras, debitando longas tiradas de elogios afectados, e, também, devido à forte 

estima de que gozava na maior parte da cidade. 

109 Sem o saber enganava-se a si próprio (porque, na verdade, são infundadas as 

esperanças de homens vis,  que esperam pelo que lhes é favorável,  mas acabam por 

sofrer o oposto, que é justamente o que merecem). De Itália foi enviado um centurião de 

nome  Basso275,  escolhido  por  Gaio,  com  uma  companhia  de  soldados  sob  o  seu 

comando.  

110 Tendo embarcado  num navio  dos  mais  rápidos,  em poucos  dias  chegou aos 

portos de Alexandria,  junto à ilha de  Faros, quase ao anoitecer,  e ordenou então ao 

piloto que permanecesse ao largo até ao pôr-do-sol. Planeava permanecer incógnito276, 

temendo que Flaco,  apercebendo-se da sua chegada,  resolvesse praticar  algum novo 

acto que tornasse impraticável a sua missão277.

111 Chegada a noite, o navio aportou e Basso desembarcou com os seus soldados, 

sem reconhecer ninguém e sem ser reconhecido. Tendo encontrado pelo caminho um 

dos soldados das esquadras278 de sentinelas, ordenou-lhe que lhe indicasse a morada do 

comandante do exército, porque planeava pô-lo ao corrente das suas instruções secretas 

para que, se viesse a necessitar de reforços, tivesse o necessário apoio.

112 Quando ficou a saber que o comandante se encontrava num banquete em casa de 

determinada pessoa e na companhia de Flaco, dirigiu-se imediatamente à morada do 

273Este encontro com a Justiça antes do final do seu mandato corresponde à humilhação sem precedentes 
([…]  καινοτάτην ...  ὕβριν […]) que se refere em 104.  Ἐμπροθέσμος é um adjectivo que pertencia ao 
vocabulário da agricultura. O advérbio ἐμπροθέσμως é extremamente raro e só neste passo é usado por 
Fílon. Na restante obra do autor há apenas mais uma ocorrência do adjectivo a registar, em Mos., 2. 23. 
Este termo só virá a surgir de forma mais frequente em autores do séc. II, III e mais tardios.  
274 Este epíteto, segundo Pelletier (1967: 113, n.4), faz parte do vocabulário comum da moral.
275 Nada sabemos acerca deste centurião Basso. O nome é vulgar. Não se trata do mesmo Basso (referido 
no §92) incumbido de recolher de armas ilegais.
276Cf. Flac., 27.
277O termo ὑπηρεσία, que traduzimos por «expedição», designava originalmente o conjunto de remadores 
de um navio. Mais tarde adquiriu o sentido de «serviço» e, também, de «expedição», «empresa». 
278 Conjunto de quatro soldados, um para cada um dos quatro turnos da noite. A cada um dos quatro 
destacamentos (de quatro soldados cada) correspondia um turno. Existiam várias esquadras  destas na 
cidade.
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anfitrião  – era  Estefânio279,  um dos libertos  do imperador  Tibério,  o  homem que o 

convidara. 

Mantendo-se afastado durante algum tempo, Basso enviou um dos seus soldados 

disfarçado de servo para fazer o reconhecimento, um estratagema para que ninguém se 

desse conta do que se estava a passar. Tendo entrado na sala do banquete, fingindo-se 

escravo de um dos convidados, o soldado observou tudo minuciosamente e, no regresso, 

informou Basso.

113 Quando este  soube que as saídas não estavam guardadas e que o séquito de 

Flaco era reduzido – apenas dez ou quinze escravos do seu serviço o acompanhavam – 

dando aos seus o sinal combinado, irrompeu de forma súbita pelo banquete. 

Alguns  soldados  tinham tomado  posição  na  sala,  com as  espadas  cingidas  à 

cintura, e rodearam Flaco sem que este se apercebesse, porque se encontrava prestes a 

fazer um brinde a alguém e confraternizava com os presentes.

114 No momento em que Basso avançou para o meio da sala e Flaco o viu, ficou 

boquiaberto de espanto. Quis levantar-se, mas apercebeu-se dos guardas à sua volta e 

compreendeu, antes mesmo de lhe ser dito, as intenções de Gaio em relação a si, as 

ordens que haviam recebido os que chegavam e o que o esperava num futuro próximo, 

porque o espírito humano é extremamente hábil a apreender num relance tudo o que se 

irá desenrolar durante um longo espaço de tempo280 e a entender tudo de uma só vez.

115 Cada um dos convivas se levantou, tremendo de medo e aterrorizado, temendo 

que alguma sentença tivesse sido igualmente fixada para quem tomasse parte no mesmo 

festim que o acusado. Fugir não era seguro nem sequer possível, uma vez que as saídas 

estavam guardadas. 

Flaco foi levado pelos soldados de acordo com a ordem de Basso e foi esta a 

última  vez  que  saiu  de  um banquete.  Contra  alguém que privara  dos  seus  lares  as 

famílias de tantos homens inocentes, era necessário que a justiçasse começasse a actuar 

no interior de um lar.

116 Esta  humilhação  sem  precedentes,  Flaco  sofreu-a  na  região  em  que  era 

governador. Se foi feito prisioneiro à maneira de um inimigo, foi, parece-me, por causa 

dos Judeus, a quem ele ansiava aniquilar totalmente, sedento de glória. Prova evidente é 

279 Box (1939: 112) afirma que os numerosos oficiais subalternos do Egipto eram seleccionados entre os 
escravos e os libertos imperiais e especula que Estefânio deveria possuir um elevado estatuto entre esses 
libertos. Não possuímos qualquer outra informação acerca de Estefânio. 
280 Esta afirmação não possui um paralelo exacto com nenhuma outra em toda a obra de Fílon. Contudo, 
recorda vagamente a famosa passagem de Santo Agostinho sobre a memória (Conf., 10. 12-16).
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o momento da sua prisão: era a festa de todo o povo judaico, o equinócio de Outono, em 

que os Judeus têm o costume de viver em tendas281.

117 Porém, nenhum dos rituais da celebração fora realizado: os nossos magistrados 

ainda se encontravam na prisão, após terem sofrido torturas irreparáveis e atrocidades 

inadmissíveis; além disso, os simples particulares, considerando os infortúnios dos seus 

magistrados  comuns  a  toda  a  nação,  e  com os  terríveis  sofrimentos  que  os  haviam 

atingido individualmente, sentiam-se profundamente infelizes.

118 O sofrimento é geralmente sentido em dobro, sobretudo em ocasiões festivas, 

por quem não as pode celebrar, porque falta a alegria de espírito que uma celebração 

requer  e  pela  comunhão  de  tristeza  em que  todos  se  encontram mergulhados,  sem 

conseguir encontrar remédio para tamanha calamidade.

119 Encontrando-se  nesta  situação  aflitiva,  oprimidos  pelo  mais  pesado fardo,  já 

noite  cerrada  tinham-se  reunido  em  suas  casas.  Entretanto,  alguns  vieram  trazer  a 

notícia  da  detenção  que  tinha  ocorrido.  Mas  eles,  pensando que  se  tratava  de  uma 

armadilha, e não da verdade, afligiram-se ainda mais, pois julgaram que escarneciam de 

si e que se tratava de uma emboscada.   

120 Deu-se então o tumulto na cidade. Era um vai e vem de sentinelas nocturnas282, 

de cavaleiros que se dirigiam apressadamente para o acampamento ou dele partiam a 

toda a pressa. Intrigados por este acontecimento inusitado, alguns dos Judeus saíram de 

suas casas, procurando informar-se acerca do que se passara, pois era evidente que algo 

de insólito acontecera.

121 Quando ficaram ao corrente da detenção e de que Flaco já se encontrava de facto 

preso na rede283, ergueram as mãos aos céus e entoaram um hino e outros cânticos a 

Deus, que vela pelos assuntos humanos, dizendo: «Não nos alegramos284, Senhor, pelos 

281Tendo provavelmente em conta os seus leitores que não eram Judeus, Fílon explica aqui a forma como 
estes celebravam o equinócio de Outono com a Festa dos Tabernáculos. Esta celebração corresponde à 
festa das colheitas (cf. Ex.23:16).
282Estrabão 17. 12, ao enumerar os diferentes oficiais de Alexandria, menciona também um  νυκτερινὸς 
στρατηγός,  um comandante  nocturno,  e  refere  que este  cargo  era  um dos que eram assegurados  por 
indígenas (os outros eram os de intérprete, escrivão e prefeito dos juízes). Fílon emprega aqui o termo  
νυκτοφύλαξ, que em toda a sua obra só utiliza mais uma vez, em Spec., 1. 156. 
283Uso metafórico da expressão.
284 Nikiprowetzky (1996: 96-109) contraria  a tendência de alguns autores,  como por exemplo Colson 
(1967: 301), para ver aqui um comprazimento de Fílon na desgraça que se abateu sobre Flaco. No seu  
artigo intitulado “Schadenfreude  chez Philon de Alexandrie?”, este autor defende que o sentimento de 
Schandenfreude (o prazer que deriva das desgraças de outros) não é o que está patente neste passo: ainda 
que  à  primeira  vista  toda  a  segunda  parte  possa  ser  interpretada  como  uma  demonstração  de  
Schandenfreude, a ênfase é antes colocada no facto de que observar a queda do seu inimigo diante dos 
seus próprios olhos é para os Judeus um sinal de rápida intervenção divina. O objectivo será o de criar  
esperança entre o povo judaico. Deste modo, a alegria sentida não se relaciona com a desgraça de um 
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sofrimentos  infligidos  a  um nosso  inimigo,  porque  aprendemos  com as  nossas  leis 

sagradas a compaixão para com os homens. Mas é justo dar-vos graças por terdes tido 

piedade  de  nós  e  demonstrado  misericórdia,  tendo-nos  aliviado  de  uma  opressão 

constante e permanente.» 

122 Passaram toda a noite em hinos e cânticos. Ao amanhecer atravessaram as portas 

da cidade e dirigiram-se para as praias que ficavam nas imediações – visto que tinham 

sido privados das suas sinagogas. Em seguida,  de pé no local  mais puro possível285, 

entoaram a uma só voz:

123 «Ó Rei supremo dos mortais e imortais, dirigimo-nos aqui, evocando terra e mar, 

ar e céu, as partes do universo286, o universo inteiro, para vos dar graças. Estes são os 

únicos  lugares  que  nos  restam,  expulsos  que  fomos  de  todas  as  outras  moradas 

edificadas pelos homens, banidos da cidade e de todos os locais privados ou públicos 

que as suas muralhas contêm. Somos o único povo debaixo do Sol a ver-se reduzido a 

um estado de sem-cidade e de sem-abrigo devido à insídia de um governador.

124 Mas vós fizestes-nos compreender  que podemos estar  confiantes,  tudo o que 

ainda nos resta recuperar, sê-lo-á de facto287, porque já começastes a atender às nossas 

preces. Na verdade, derrubastes subitamente o inimigo comum do nosso povo, mestre e 

instigador dos infortúnios que sobre nós se abateram, aquele que, todo inchado no seu 

orgulho, acreditava que tais actos lhe outorgariam glória. E não o fizestes quando ele se 

encontrava já demasiado afastado, numa altura em que as suas vítimas se aperceberiam 

da sua punição apenas por ouvir dizer e experimentariam uma satisfação diminuta288, 

mas quando ele estava ainda próximo, quase aos olhos daqueles que injustiçou, dando, 

desta forma, uma mais clara imagem da prontidão inesperada da vossa punição.»

inimigo mas com o que isto implica, ou seja, a misericordiosa intervenção de Deus.
285Cf. §41, n. 183.
286 Há um consenso geral (Colson [1967:368: 369], Box [1939: 113: 114], Pelletier [1967:121, n. 4] e van  
der Horst [2003: 205]) em relação ao facto de Fílon aqui se referir às quatro partes (regiões) visíveis do 
universo, o que expressa um modo de falar corrente à época, não se tratando, pois, de uma referência aos  
«quatro  elementos» da teoria  de Empédocles  (nesse  caso  o termo que Fílon utilizaria,  decerto,  seria 
στοιχεῖα e não μέρη).  
287 O  significado  deste  passo  é  ambíguo.  O termo que  traduzimos  por  «tudo  o  que  ainda  nos  resta  
recuperar» é τά λειπόμενα. É difícil identificar ao certo qual o referente de τά λειπόμενα. Certamente não 
serão  apenas  as  sinagogas  e as  casas  que  haviam sido pilhadas.Optámos aqui  por seguir  a  tradução 
proposta por van der Horst (2003: 206), que considera que esta expressão não se refere à questão da luta 
judaica por direitos de total cidadania, mas sim à restauração dos direitos de que esta comunidade gozava  
e que Flaco entretanto abolira (cf. §54).
288 O facto de o sentimento expresso neste passo ser de júbilo pelo sofrimento de um inimigo pode parecer  
contraditório em relação ao que se afirma no §121, mas este canto fará eco de outros cânticos de graças 
de Israel (cf. Est. 9:11:15 e Jdt. 16:7). 
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125 Aos factos já mencionados devo ainda acrescentar um terceiro, que também me 

parece dever-se a providência divina. 

Embarcado no princípio do Inverno (era necessário que Flaco, esse homem que 

já saturara de actos ímpios todos os elementos do universo, experimentasse agora os 

terrores do mar), foi com dificuldade e depois de sofrer inúmeras adversidades que ele 

chegou a Itália. 

Uma vez aí, foi imediatamente confrontado com o facto de que dois dos seus 

piores inimigos, Isidoro e Lâmpon289, estavam incumbidos das acusações contra ele.

126 Não há muito,  estes homens haviam sido seus subordinados e chamavam-lhe 

«senhor»,  «benfeitor»,  «salvador»  e  outros  títulos  semelhantes.  Agora,  contudo, 

convertiam-se  em  seus  adversários  e  exibiam  uma  autoridade  que  não  só  não  era 

equivalente à sua, mas bastante superior290, não apenas porque estavam confiados na 

justiça da sua causa mas, o que é mais importante, porque se aperceberam que aquele 

que preside aos assuntos dos homens291 era um seu implacável inimigo: o imperador 

estava  prestes  a  investir-se  da  figura  de  juiz,  de  forma  premeditada,  para  que  não 

parecesse que ia condenar  alguém previamente e sem direito  a julgamento,  mas,  na 

realidade,  ia  mostrar-se  um  juiz  adverso,  que  antes  de  ouvir  acusação  ou  defesa 

intimamente já o condenara e já lhe fixara a mais severa das penas. 

127 Nada  é  tão  penoso  para  os  poderosos  como  verem-se  acusados  pelos  seus 

inferiores;  e  nada  tão  penoso  para  os  que  exerceram  a  autoridade  como  verem-se 

acusados  pelos  seus  subordinados,  tal  como  seria  penoso  para  senhores  verem-se 

acusados por escravos nascidos em suas casas ou adquiridos com o seu dinheiro.

128 Contudo, em minha opinião, este era um mal menor, comparado com outro ainda 

mais grave. Não se tratava simplesmente de gente que havia sido sua subordinada e que 

agora, subitamente, de comum acordo, o atacava com as suas acusações mas de pessoas 

que,  durante  a  maior  parte  do  tempo  em  que  ele  tinha  exercido  funções  como 

governador da província, se destacavam entre todas devido à hostilidade contra ele. 

289 Sobre Isidoro e Lâmpon cf. Anexo 1. 4., 1. 5.
290 A expressão ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος é  uma das  expressões  favoritas  de  Fílon para  indicar  uma 
superioridade excepcional (cf., por exemplo, Mos., 1. 93 ou Agr., 112). Com base em Agr., 112, Pelletier 
(1967: 123) sugere que esta era uma fórmula oficial para proclamações de vencedores e que deveria,  
portanto, ser familiar aos espectadores de diversos concursos, mas não indica qualquer outra fonte em que 
se baseie esta informação.  
291 Aqui, como esclarece a oração seguinte, não se trata de uma referência a Deus, como no §121 ([…]  
τὸν ἔφορον θεὸν ἀνθρωπίνων πραγμάτων […]),  mas  ao  imperador  Gaio  ([…]  τὸν πρύτανιν τῶν 
ἀνθρωπίνων πραγμάτων […]).
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Lâmpon  fora chamado  à  justiça  sob a  acusação  de  impiedade292 para  com o 

imperador  Tibério.  Como  a  questão  se  arrastou  durante  dois  anos,  ele  estava 

desesperado.

129 Com efeito, o juiz, mal-intencionado, inventava adiamentos e atrasos. Ainda que 

ele lograsse escapar à acusação, este tencionava tornar-lhe a vida mais penosa do que a 

morte, ao fazer pender sobre ele, durante um período de tempo considerável, o medo de 

um futuro incerto.

130 Mais tarde, quando parecia ter vencido o caso, Lâmpon alegou que tinha sido 

desrespeitado  em  relação  aos  seus  bens  –  de  facto,  fora-lhe  imposto  o  cargo  de 

gimnasiarca293. 

Na verdade,  ele podia ser mesquinho e avaro face às despesas e por isso ter 

alegado não possuir riqueza suficiente para suprir os pesados custos inerentes ao cargo. 

Ou, então, não a possuía realmente e, antes de ter de o provar, gabara-se de ser muito 

rico mas ao ter  de comprová-lo não se revelou de todo um homem abastado, tendo 

adquirido tudo o que possuía com recurso a actos ilícitos.

131 Lâmpon assistia os governadores sempre que estes deliberavam294 sobre questões 

judiciais e fazia registos de tudo o que sucedia durante o julgamento, porque tinha por 

ofício ser o apresentador dos casos em tribunal295. 

292Ἀσεβείας corresponderia ao crime de maiestas (deslealdade). Tudo leva a crer que Lâmpon terá vencido 
a causa em que foi julgado. Segundo Díon Cássio (57. 9, 2), ser-se acusado deste crime era bastante  
comum durante a época de Tibério. 
293Um gimnasiarca, na época helenística e romana, tinha por obrigação supervisionar o treino físico e a 
educação que eram dados no ginásio. O cargo comportava pesadas despesas (sobretudo com o azeite para 
ungir o corpo durante os exercícios atléticos e com o combustível para banhos quentes, mas também com 
o pagamento dos professores) e responsabilidade, o que constituía um motivo pelo qual os cidadãos mais 
ricos  procuravam  escapar  ao  seu  exercício.  Ser  gimnasiarca  concedia  uma  certa  proeminência  local 
devido ao papel central do ginásio na vida cívica e os detentores do cargo controlavam os direitos cívicos  
dos seus alunos. Devido a este facto os gimnasiarcas em Alexandria eram muitas vezes responsáveis por 
actos de oposição à autoridade romana. Em cidades onde existisse mais do que um ginásio, existia mais  
do que um gimnasiarca. A gimnasiarquia foi exercida no Egipto até 370 d.C. Pelletier (1967: 124: 125) 
discute a duração e o termo do cargo e, baseando-se na carta que Cláudio envia aos Alexandrinos em 41, 
defende que se podia contar entre as magistraturas que no Egipto eram exercidas de forma vitalícia.
294 Neste passo os manuscritos apresentam a lição δικάζοιντο e, embora esta leitura não seja de excluir, a 
proposta de Cohn,  δικάζοιεν, é geralmente aceite (porque no §133 o mesmo verbo surge novamente na 
forma activa: δικάζοντας).
295 Em relação à expressão «fazia registos», o grego apresenta o verbo ὑπεμνηματίζετο, o que significa que 
a Lâmpon cabia a tarefa de um ὑπομνηματογράφος (ou εἰσαγωγεύς). Um ὑπομνηματογράφος transportava 
as ὑπομνηματισμοί (os registos ou minutas), que continham os relatórios oficiais dos escrivães. Face a isto 
a lição εἰσάγων ὡς ἔχων τάξιν dificilmente será satisfatória, pelo que optámos por seguir a conjectura de 
Box (Classical Quartely,  1935):  εἰσάγωγέως ἔχων τάξιν.  A conjectura de Box é baseada no facto de 
εἰσαγωγεύς ser o termo técnico para designar o oficial que trazia os processos para o tribunal, escrevia os  
relatórios e fiscalizava a sua colocação em arquivo, segundo se encontra atestado em diferentes papiros e 
inscrições.
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Em seguida, apagava ou omitia deliberadamente certas informações ou inseria 

afirmações  que  não  tinham sido  feitas.  Por  vezes  fazia  alterações  nos  documentos, 

transformando-os,  modificando-os,  chegando  mesmo  a  reescrevê-los  totalmente296. 

Fazia  dinheiro de cada sílaba ou,  melhor  ainda,  de cada  traço de letra,  o  miserável 

escriba297.       

132 Por  mais  de  uma  vez,  todo  o  povo,  unanimemente,  o  proclamou,  de  forma 

precisa e exacta, «o assassino do cálamo»298, porque tinha causado a morte a inúmeras 

pessoas devido ao que escreveu, e reduziu os sobreviventes a uma condição pior do que 

a morte: estes poderiam ter vencido as suas causas e gozado de prosperidade mas, em 

vez disso, sofreram a derrota e a mais injusta pobreza, ambas compradas pelos seus 

inimigos a esse homem que traficava e vendia bens alheios.

133 Era, de facto, impossível que os governadores, administrando um território de 

tão vasta dimensão, com a constante afluência de novos casos públicos e privados, se 

recordassem de tudo. Para mais, eles não tinham de deliberar apenas sobre questões 

jurídicas, recebiam também os cálculos dos rendimentos e impostos299, cuja verificação 

absorvia a maior parte do ano.

134 Incumbido  da  tarefa  de  guardar  o  arquivo  mais  necessário  de  todos,  o  dos 

registos judiciais  e das mais sagradas sentenças neles contidas, Lâmpon explorava a 

falha de memória dos juízes,  registando entre  os derrotados quem havia vencido os 

processos e,  depois de receber o seu amaldiçoado salário ou, melhor  dizendo, o seu 

soldo, quem tinha sido derrotado entre os vencedores. 

135 Tal  era  este  Lâmpon,  que agora  surgia  no papel  de  acusador  de  Flaco,  mas 

Isidoro não lhe era inferior em perversidade: um adulador da multidão, um demagogo 

que se ocupava a semear a desordem e a confusão, inimigo da paz e da estabilidade, 

hábil a organizar tumultos onde não existiam e, uma vez produzidos, a aplaudi-los e 

amplificá-los. Isidoro empenhara-se em reunir em torno de si uma multidão promíscua, 

296 Os  documentos  seriam reescritos  após  a  sessão  em tribunal  e  seria  nessa  altura  que  Lâmpon  os 
alterava, uma vez que o registo feito numa primeira ocasião logicamente seria apenas um rascunho.
297Pelletier aponta Demóstenes (De Coronna, 209) como sendo o provável inventor deste gracejo, que 
teria como alvo Ésquines. A palavra em si evoca a posição do escriba que tem de estar constantemente 
debruçado sobre o texto em que trabalha, mas em sentido depreciativo indica uma deformação que era 
característica desta profissão e que surgia devido ao facto de o escriba passar muito tempo curvado. 
298 Καλαμοσφάκτης (assassino do cálamo) é um hapax em literatura grega. De acordo com o próprio Fílon 
terá sido cunhada por todo o povo de forma unânime. Pelletier (1967, nota ad locum) identifica este «todo 
o povo» com os Gregos de Alexandria. Porém, van der Horst (2003: 212) considera que Fílon explica a  
origem deste epíteto de forma hiperbólica: não seria «todo o povo» mas os muitos Alexandrinos que  
foram enganados por Lâmpon.   
299Daí a «multidão de secretários» referida no §3.
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desordeira  e  violenta,  composta  de  toda  a  espécie  de  gente,  que  se  encontrava 

subdividida em grupos, à semelhança de algumas colectividades.

136 Na cidade, existem confrarias com um grande número de membros300. Nelas não 

reina qualquer salutar ideal de comunidade mas apenas o vinho puro, a embriaguez, os 

desmandos próprios de quem está sob o efeito do álcool e a violência que daí resulta. As 

suas reuniões são chamadas sínodos e simpósios301 pelos naturais da região.    

137 Em todas as confrarias, ou pelo menos na sua maioria, Isidoro ocupa o primeiro 

lugar e é conhecido pelos títulos de «líder do simpósio»,  «presidente do banquete», 

«agitador  da  cidade»302.  Tendo  isto  em conta,  quando deseja  praticar  qualquer  acto 

iníquo, basta um sinal seu para que esses grupos acorram em magote e falem e actuem 

de acordo com o que lhes foi ordenado.

138 Em certa ocasião, Isidoro encolerizou-se contra Flaco, uma vez que, a princípio, 

gozava da reputação de ter influência junto do governador e mais tarde não foi tratado 

de acordo com esse estatuto.

Contratou então os desocupados que prestavam serviços no ginásio, aqueles que 

têm por hábito vociferar e vender os seus gritos a quem os queira comprar, como no 

mercado303, e ordenou que se reunissem no ginásio.

139 Quando  encheram  totalmente  o  recinto,  começaram  a  acusar  Flaco  sem  o 

mínimo pretexto para isso; inventaram acusações sem fundamento, proferindo longas 

tiradas satíricas304 e falsidades. A tal ponto que, pelo absurdo da situação, não só Flaco 
300 Cf. §4, nota ad locum.
301 «Sínodos e simpósios» traduz a expressão συνόδοι καὶ κλῖναι, que é em si intraduzível. Colson (1967: 
537) sugere que κλίνη designava o leito onde era colocada uma imagem da divindade (embora sobre isto 
não seja possível ter certezas) e dá, como exemplo, o leito de Adónis, referido no Idílio 15 de Teócrito. 
Por extensão, o termo designaria também o banquete celebrado em sua honra (daí a nossa opção por 
simpósio)  e  o  próprio  grupo  de  convivas.  Em  papiros  e  inscrições  egípcias  existem  atestações  de 
associações com estes nomes.   
302 Συμποσίαρχος e κλινάρχης são palavras com sentido semelhante (em relação a ταραξίπολις cf. §20, n. 
144). A diferença entre singular e plural fez-nos, neste parágrafo, optar por uma tradução diferente da de 
20 («perturbadores da ordem pública»), uma vez que no primeiro caso se tratava de nomear o colectivo e 
aqui um indivíduo.
303Τοὺς ἀλειφοβίους («os desocupados que prestavam serviços no ginásio») não deve ser entendido como 
um  sinónimo  de  ἀλείπτας,  treinadores  profissionais.  Como  explica  Pelletier  (1967:130,  n.  1)  τοὺς 
ἀλειφοβίους deveriam ser pessoas desocupadas que passavam os seus dias no ginásio, prestando pequenos 
serviços (como ajudar os atletas a ungirem-se com óleo) e esperando pela ocasião de qualquer pequeno 
roubο para eventualmente gerar  tumultos,  sendo que,  enquanto esperavam, incitavam os ginastas  nos 
concursos atléticos com os seus gritos. Será, de resto, a esta situação que Fílon alude ao empregar o verbo  
φωνασκεῖν  que, segundo Colson (1967: 378, n.  b), significa «exercitar a voz» (mais do que, como se 
refere  em  LSJ,  «treinar»).  Afirmar  que  estes  vendiam  «os  seus  gritos  como  no  mercado»,  é, 
provavelmente,  uma alusão de Fílon ao facto de estes «desocupados» receberem algum dinheiro para 
apoiar os combatentes com os seus gritos. 
304Seguimos neste passo a tradução de Pelletier (1967, nota ad locum) porque, tal como ele aponta,  δι’  
ἀναπαίστων (à letra: «em versos anapésticos» – o verso da sátira) aqui não designa o metro próprio da 
sátira mas o género literário em si. 
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ficou estupefacto mas também os outros. Presumiram – o que estava correcto –  que 

havia  certamente  alguém  a  quem  aqueles  procuravam  agradar,  visto  que  em  nada 

tinham sido prejudicados, nem o resto da cidade tinha sofrido qualquer negligência e 

eles sabiam-no bem.

140 Após deliberação, decidiram proceder à prisão de alguns deles para averiguar a 

causa deste acesso irreflectido e repentino de desvario e agitação. Os indivíduos que 

foram presos confessaram a verdade sem recurso a tortura e forneceram provas dos 

factos: o pagamento acordado, a soma já recebida e a que receberiam no final segundo o 

que lhes fora prometido; que homens haviam sido escolhidos para dividir o dinheiro 

como líderes da revolta; o lugar e a hora em que havia ocorrido o suborno.

141 Como  é  evidente,  todos  ficaram  indignados  e  a  cidade  encarou  com 

descontentamento o facto de a sua reputação ser prejudicada pela insensatez de alguns. 

Flaco resolveu convocar  os  mais  respeitáveis  de entre  os  cidadãos  e,  no dia 

seguinte,  trazer  à  presença  destes  os  responsáveis  pela  distribuição  do  dinheiro,  de 

modo a refutar Isidoro e a defender a sua própria política, demonstrando que tinha sido 

injustamente caluniado. 

Quando  se  aperceberam  desta  ordem,  não  foram  só  os  magistrados305 que 

acorreram mas toda a cidade, excepto a fracção que deveria ser condenada por suborno.

142 Aqueles  que  prestaram este  belo  serviço306 foram forçados  a  subir  para  uma 

tribuna para que ficassem num plano elevado e fossem vistos e reconhecidos por todos. 

Acusaram então  Isidoro de estar  na origem dos distúrbios e  das  calúnias  proferidas 

contra Flaco, bem como de ter oferecido dinheiro e vinho a uma quantidade razoável de 

gente com o intuito de o prejudicar307.

143 «De que forma – diziam eles – iríamos nós adquirir tamanha riqueza? Somos 

pobres, mal conseguimos obter o suficiente para suprir as nossas necessidades diárias. 

Que mal tão terrível sofremos nós às mãos do governador, que fôssemos forçados a 

guardar-lhe ressentimento? Não, o responsável e artífice de tudo isto é esse homem, 

sempre invejoso da prosperidade alheia e inimigo da ordem pública.»

305 Em grego, no original, οἱ ἐν τέλει. Tratar-se-ia dos magistrados municipais de Alexandria. 
306 Uso irónico de καλός, à semelhança de §74.
307 Δι’αὐτόν que traduzimos por «com o intuito de o prejudicar» significa literalmente «por causa dele». 
Aὐτόν terá como referente Flaco, uma vez que é por causa de Flaco que Isidoro distribui dinheiro e vinho  
aos revoltosos. Colson (1967: 380, n. 1), por seu lado, segue o único manuscrito que tem como lição  
δι’αὐτῶν,  interpretando  αὐτῶν como tendo por referente  as  pessoas contratadas  por Isidoro.  Fazendo 
sentido  a  lição  dos  restantes  manuscritos,  não  encontrámos  motivo  para  seguir  uma  versão  menos 
provável.
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144 Quando os presentes escutaram estas declarações e reconheceram o que era dito 

como sendo retrato evidente e indício das intenções do acusado, começaram a gritar: 

alguns exigiam a sua degradação308, outros o seu exílio, havia ainda quem reclamasse a 

sua morte; estes últimos eram em maior número e os restantes foram aderindo ao seu 

parecer até que finalmente todos clamavam, exigindo, a uma só voz, a execução daquele 

flagelo público. Desde que Isidoro chegara e se imiscuíra309 nos assuntos de estado, não 

deixara qualquer parte da cidade isenta de mal.

145 De consciência  pesada310e  temendo  a  prisão,  Isidoro  fugiu.  Flaco  não tomou 

quaisquer outras medidas contra ele,  porque pensava que, agora que este se afastara 

voluntariamente, a vida na cidade voltaria a ser isenta de perturbações e intrigas.

146 Alonguei-me na descrição destes factos não para recordar injustiças passadas 

mas por admiração pela Justiça311, que vela pelos assuntos humanos, porque aqueles que 

desde o princípio se mostraram hostis para com Flaco e para quem este se tornou mais 

odioso do que qualquer outra pessoa, foram aqueles que, para cúmulo do seu desespero, 

foram nomeados seus acusadores. Porque mais terrível do que ser-se acusado, é sê-lo 

por inimigos declarados.

147 Ora não só ele, um magistrado, foi acusado pelos seus inferiores e por pessoas 

que tinham sido desde sempre suas inimigas, quando pouco antes havia sido senhor das 

vidas de cada um deles, como foi, também, brutalmente condenado e atingido por uma 

dupla fatalidade. Para além da derrota, tornou-se motivo de troça para os seus inimigos, 

que ficaram exultantes. O que, para homens de bom senso, é pior do que a morte.

148 Abateu-se depois sobre ele uma abundante série de desgraças: foi imediatamente 

expropriado de todos os seus bens, quer do património herdado dos pais, quer daquele 

que adquirira pelos próprios meios. Ora, Flaco era sobremaneira um amante do luxo. A 

sua  fortuna  não  era,  como  para  alguns  homens  ricos,  matéria  inerte.  Tudo  fora 

cuidadosamente escolhido visando o requinte: taças, vestes, leitos, móveis e todos os 

demais objectos que constituem o adorno de um lar, tudo era de qualidade superior. 

149 Além  disto,  existia  ainda  o  conjunto  dos  seus  serviçais  domésticos, 

308 O verbo  ἀτιμοῦν (lit.  «desonrar»)  significa,  neste  contexto,  a  exigência  de  perda  dos  direitos  de 
cidadão. Implicava portanto uma degradação de estatuto de Isidoro, daí termos traduzido por este termo. 
309 O verbo que aqui traduzimos por «imiscuir-se»,  διακύπτειν,  significava,  segundo Box (1939:119), 
stoop and creep through e mais tarde terá desenvolvido o sentido de to stoop (so as) to peep in, que 
Pelletier  (1967:  133) traduz  por  a jeté  un regard par sa fenêtre.  «Imiscuir-se» acaba  por veicular  o 
mesmo sentido.  
310 Τὸ συνειδός literalmente significa «consciência» mas, dependendo do contexto, pode assumir o sentido 
de «consciência pesada». 
311 Sobre a Δίκη personificada, cf. §104, nota ad locum.
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criteriosamente seleccionados entre os melhores, quer pela beleza do corpo, quer por 

uma  vigorosa  compleição  física,  bem  como  pela  capacidade  de  realizar  de  forma 

irrepreensível  as  tarefas  que  lhes  eram confiadas.  Cada  um desempenhava  as  suas 

funções  com tal  eficiência  que  podiam ser  considerados  os  primeiros  entre  os  que 

ocupavam o mesmo posto ou em nada inferiores a qualquer outro que desempenhasse a 

mesma tarefa. 

150 Uma prova evidente deste facto é que,  enquanto um grande número de bens 

pertencentes a pessoas condenadas foi vendido em hasta pública, apenas os de Flaco 

foram reservados  para  o  imperador,  à  excepção  de  uma  pequena  parte,  para  evitar 

infringir a lei estabelecida para condenados com este estatuto312.

151 Confiscados os seus bens, Flaco foi condenado ao exílio. Baniram-no de todo o 

continente – ou seja, da melhor e maior parte do mundo – bem como de toda a ilha onde 

vivesse gente próspera313. 

Estava, na verdade, prestes a ser exilado para a mais sinistra das ilhas do Egeu, 

Gíaros314,  se  Lépido315 não  tivesse  intervindo.  Graças  a  ele,  Gíaros  foi  trocada  por 

Andros, uma ilha adjacente.

152 Tomou, então, de novo a rota de Roma a Brundísio, que percorrera poucos anos 

antes,  quando  fora  nomeado  governador  do  Egipto  e  da  vizinha  Líbia. 

312Neste parágrafo descreve-se um procedimento comum na época do Império Romano. Δημόπρατος é um 
hapax que  terá  o  mesmo  significado  de  (τὰ)  δημιόπρατα («bens  confiscados  e  vendidos  em  hasta 
pública»). A lei a que se alude é provavelmente a lex Julia e discute-se se terá sido César a aprová-la em 
46 a.C. ou o próprio Octaviano. Embora não haja indícios de que Augusto tenha aprovado uma nova lex  
maiestatis (cf. OCD, p. 851 e OCD, p. 913), o seu âmbito era alterado pela existência de um imperador. 
De qualquer forma, neste caso, a lex Julia maiestatis que foi aplicada terá sido a de 46 a.C. (cf. van der 
Horst 2003: 222), promulgada por César e resultante da revisão da lei de Sula ( lex Cornelia maiestatis), 
que previa uma pena de aquae et ignis interdictio (exílio).  Mas, na verdade, neste caso, a lei foi apenas 
parcialmente cumprida. Com a aplicação desta lei, todos os bens de Flaco teriam de ser vendidos em 
hasta pública mas, aparentemente devido ao seu elevado valor,  o imperador apoderou-se da maioria, 
procedendo-se  apenas  à  venda  de  uma  «pequena  parte»  para  manter  uma  aparência  de  legalidade. 
Algumas fontes dizem-nos que Gaio sentenciou inúmeras pessoas a penas de exílio ou morte apenas para  
se apoderar dos seus bens (cf. Díon Cássio, 59. 10, 7, por ex.).
313O exílio era uma punição legal. O termo exilado, como nota Brunt (1998: 67), podia designar uma série 
de diferentes condenações. Um condenado ao exílio podia ser simplesmente banido de Roma e de Itália 
por meio de relegatio para uma ilha onde lhe era atribuído um local de residência. Em caso de deportatio 
os bens de um condenado seriam confiscados e a condenação implicava a perda de todos os direitos de 
cidadão. A relegatio podia ser temporária, a  deportatio era permanente. Brunt (1998:68) diz-nos que a 
deportatio foi instituída durante o principado de Tibério, mas que a distinção legal  entre  relegatio in  
insulam e deportatio poderá ter sido estabelecida mais tarde, no tempo de Trajano. No caso de Flaco, pela 
descrição de Fílon sabemos que a sua pena foi a deportatio, mas não sabemos por que motivo(s).
314 Gíaros ou Gíaro é uma pequena ilha rochosa no Egeu. Situava-se fora da costa da Ática, entre Cia e  
Andros.  Era  uma  ilha  árida  e  pobre,  habitada  apenas  por  um  punhado  de  pescadores  e  tornou-se 
proverbial como local para onde os suspeitos de crimes e os criminosos eram banidos pelos imperadores.
315 Trata-se de M. Emílio Lépido, marido de Drusila, a irmã de Calígula que morrera no início daquele  
ano (cf. §56), mandado assassinar pelo imperador por estar associado à conspiração de Lêntulo Getúlico.  
Para mais informação sobre Lépido vide Barrett (1990: 106 – 111).
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Consequentemente,  as  cidades  que  o  haviam  visto  pleno  de  orgulho  e  exibindo  a 

magnitude do seu sucesso, contemplavam-no agora coberto de opróbrio.

153 Embora  fosse  apontado  a  dedo  e  insultado,  sentia-se  oprimido  por  um 

sofrimento  ainda  mais  penoso,  causado  por  esta  mudança  repentina316.  A  sua 

infelicidade  era  incessantemente  renovada  e  avivada  por  um  acréscimo  de  novos 

infortúnios que, como em recaídas frequentes de uma mesma doença317,  evocavam a 

recordação de sofrimentos antigos, que pareciam, entretanto, ter diminuído.

154 Após atravessar  o Golfo Jónico318,  Flaco vogou pelo mar  que se estende até 

Corinto319,  convertendo-se  em  espectáculo  para  todas  as  cidades  costeiras  do 

Peloponeso320, à medida que estas ficavam ao corrente do seu súbito revés de fortuna. 

Cada  vez  que  ele  desembarcava  do  navio,  reunia-se  uma  multidão.  Os  mal-

intencionados para satisfazer os seus maus instintos; os outros, aqueles que geralmente 

encontram motivo de reflexão nos infortúnios alheios, para se compadecerem do seu 

sofrimento.

155 Do Lequeu321 atravessou o Istmo até ao mar oposto e chegou a Cêncreas322, o 

porto de Corinto.  Uma vez aí,  foi  forçado pelos guardas,  que não lhe permitiram a 

mínima demora, a embarcar num pequeno navio de carga e a levantar âncora. 

Ao começar a soprar com violência um vento contrário, sofreu amargamente e, 

arrastado pela força da tempestade, foi com grande dificuldade323 que chegou ao Pireu.

316 Seguimos aqui a proposta de Colson (1967: 384, n.  b),  que observa que  ὀνειδίζομαι é geralmente 
seguido de um acusativo e não de um genitivo, pelo que a interpretação de alguns tradutores do genitivo 
τῆς ἀθρόας μεταβολῆς como complemento do verbo aparentemente não faz muito sentido. 
317 Os manuscritos e a edição de Cohn-Wendland para este passo apresentam a lição …ἃ καθάπερ ἐν ταῖς 
νόσοις ὑποτροπιάζειν ἀναγκάζει  καὶ τὰς τῶν ἀρχαίων κακοπραγιῶν ὑπομνήσεις…, mas preferimos seguir 
Box e Pelletier na opção pela lição de Mangey,  ὑποτροπιαζούσαις ἀνάγει.  Como bem aponta van der 
Horst (2003: 225), o facto de ὑποτροπιάζειν surgir no §182 como um termo médico para designar doenças 
que ressurgiam recorrentemente é um argumento a favor desta hipótese, visto que o que se pretenderá  
aqui  dizer  é  que  Flaco  era  constantemente  forçado  a  recordar-se  de  males  anteriores  porque  nunca 
chegava a recuperar totalmente: faz mais sentido ἀνάγει do que ἀναγκάζει. Esta comparação só se entende 
se  νόσοις não for uma referência a doenças em geral,  ou seja, se for qualificado por um termo como 
ὑποτροπιαζούσαις, conjecturado por Mangey.
318«Golfo Jónico» é uma expressão que pode ser utilizada como alternativa a «mar Adriático» e, por vezes 
em sentido mais abrangente, pode designar a costa marítima a oriente da Sicília.
319 Esta expressão,  …ἡ ἄχρι Κορίνθου θάλαττα…, designa o estreito que actualmente é conhecido como 
Golfo de Corinto.
320 Seriam as cidades na costa norte do Peloponeso, tais como Dime, Patras, Égio, Egira (Estrabão, 8. 4).
321 Esta cidade era o porto marítimo de Corinto.
322 Cêncreas é, também, uma cidade de portos, a oriente de Corinto, situada no Golfo Sarónico (ou Golfo 
de Egina).
323O verbo κατασύρεσθαι modifica o advérbio μόλις, veiculando, deste modo, a ideia de que Flaco chegou 
ao Pireu com grande dificuldade porque o barco foi arrastado e sacudido no mar pela tempestade, ficando 
quase à deriva. Recorremos à perífrase («arrastado pela força da tempestade») para traduzir κατασύρεται. 
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156 Terminada  a  tempestade,  costeou  a  Ática  até  ao  cabo  Súnio324 e  prosseguiu 

viagem325 ao longo de uma série de ilhas, Helena, Cia, Citnos326 e todas as outras que 

jazem  sucessivamente  alinhadas,  em  fila,  até  que  por  fim  chegou  ao  seu  destino, 

Andros.

157 Avistando-a ao longe, o infeliz chorava copiosamente (as lágrimas escorriam-lhe 

pela face como se brotassem de uma fonte) e ele batia no peito. Lamentando-se muito 

amargamente,  dizia:  «Ó homens,  ó  guardas  que  me  escoltais,  que  bela  terra  é  esta 

Andros327, uma ilha desafortunada, que recebo em troca da bem-aventurada Itália!

158 Eu,  Flaco,  nascido,  criado  e  educado  na  Roma  imperial,  eu,  condiscípulo  e 

companheiro328 dos  netos  de  Augusto,  escolhido  entre  os  primeiros  amigos329 do 

imperador Tibério e que durante seis anos330 fui encarregado do mais vasto dos seus 

domínios, o Egipto!

159 Mas o que significará tamanha mudança? A noite, à semelhança do que sucede 

num eclipse, desceu em pleno dia e apoderou-se da minha vida. Esta ilha, o que direi 

dela? Será o lugar do meu exílio ou talvez uma nova pátria? Um porto de abrigo ou um 

refúgio  amaldiçoado?  Túmulo  deverá  ser  o  nome  que  lhe  é  mais  apropriado.  Vim, 

infeliz de mim, como para desempenhar a tarefa de transportar o meu próprio cadáver 

para a sua sepultura. Na verdade, ou deverei, devido aos meus sofrimentos, pôr termo a 

324Súnio é a zona mais meridional da Ática e nela fica situado o promontório com os famosos templos de 
Atena e Posídon.   
325 Box (1939: 122) afirma que é impossível que ἐπεραιοῦτο νήσους neste contexto signifique «atravessou 
as ilhas», mas o sentido mais adequado (navegar através de, passar por) não se encontra atestado para este 
verbo. Pelletier (1967:165), pelo contrário, defende que o recurso a este termo se justifica exactamente se  
tivermos em conta a descrição do itinerário (…διὰ δὲ Πελοποννήσου μέχρι Κορίνθου, διὰ δὲ τῆς Ἀττικῆς 
καὶ τῶν νήσων ἄχρις Ἄνδρου…). Van der Horst (2003: 227) argumenta que se tratará de um uso algo 
descuidado do verbo neste  contexto.  Tendo em conta  este  último argumento,  optámos  pela tradução 
«prosseguiu viagem».    
326 Helena corresponde actualmente a Makronisi, Cia tem hoje o nome de Cea, Citnos mantém o nome na 
actualidade. Todas estas ilhas se situam a sudeste do cabo Súnio. 
327 Este uso irónico de  καλήν terá paralelo com o §74, em que se emprega a expressão  καλὴν πομπήν 
relativamente aos anciãos Judeus que são exibidos a caminho do teatro de Alexandria.  De notar que 
também Flaco foi convertido «em espectáculo para todas as cidades costeiras do Peloponeso» (§154) e 
podemos inferir, pela enumeração de ilhas feita no §156, que seria intenção de Fílon, de acordo com Box 
(1939: xlviii, n. 5), prolongar ao máximo o relato da viagem de Flaco, o que teria como consequência a  
sua exibição por inúmeros lugares, numa forma de estabelecer um paralelo com a parada dos anciãos 
judeus.  Analogia  semelhante  será,  talvez,  a  que  se  encontra  no  §189.  Andros  situava-se  a  cem 
quilómetros a Oriente de Atenas.
328 Os netos de Augusto eram os filhos de Júlia, filha de Augusto, e Marco Vipsânio Agripa: C. César (20  
a.C. – 4 d.C.); L. César (17 a.C. – 2 d.C.); Agripa Póstumo (12 a.C. – 14 d.C.). Todos eles vieram a 
falecer  antes  de  Augusto  (à  excepção  de  Agripa  Póstumo que foi  assassinado,  desconhecendo-se  às 
ordens  de  quem,  pouco depois  da morte  do  avô).  Esta  referência  permite-nos inferir  que Flaco  terá 
nascido em cerca de 15 a.C.   
329 Cf.§ 2, n. 121 Aqui a expressão não é utilizada como título honorífico.
330 De 32 a 38 d.C.
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esta vida miserável, ou, se puder sobreviver, deverei sofrer uma morte lenta, plenamente 

consciente.»

160 Deste  modo  se  lamentava  Flaco.  Quando  o  navio  chegou  ao  porto,  ele 

desembarcou, curvando-se totalmente em direcção ao solo, como fazem as pessoas que 

são oprimidas  pelo mais  pesado dos fardos,  inclinando a nuca sob o peso dos  seus 

infortúnios.  Não tinha  sequer  ânimo para  levantar  a  cabeça,  ou  não ousava  fazê-lo 

devido às pessoas que tinham vindo ao seu encontro e aos que tinham vindo para assistir 

ao acontecimento, que se encontravam alinhados de ambos os lados da estrada.

161 A sua  escolta  conduziu-o  à  assembleia  de  Andros,  e  aí  o  exibiram a  todos, 

tomando-os por testemunhas da chegada do exilado à  ilha.  Cumprida a sua missão, 

partiram.

162 Porém,  Flaco,  não  reconhecendo  nenhum  olhar  familiar,  sentiu  a  sua  dor 

renovar-se de forma mais pungente, sob impressões mais vívidas, e, quando considerou 

a imensa solidão que o rodeava, no meio da qual fora abandonado, pareceu-lhe então 

que uma morte  violenta  na sua pátria  seria um mal menor,  ou mesmo uma solução 

desejável, em comparação com as presentes circunstâncias. 

Por  vezes,  era  acometido  de  espasmos331 a  tal  ponto  que  em nada  se  podia 

distingui-lo dos loucos. Corria de um lado para o outro, muitas vezes saltitava, batia 

com as mãos, golpeava as coxas e exclamava frequentemente: 

163 «Eu sou Flaco, ainda há pouco governador da grande cidade, da múltipla cidade 

de Alexandria, prefeito da mais próspera das províncias, o Egipto; para mim se viravam 

os seus milhares  de habitantes.  Eu,  que comandava forças de infantaria,  cavalaria  e 

marinha332, consideráveis não só pelo número dos seus efectivos mas também pelo seu 

valor comprovado! Eu que, todos os dias, ao sair, era acompanhado por uma inumerável 

escolta!

164 Terá  isto  sido  uma  ilusão  e  não  a  realidade?  Terei  visto  essa  felicidade 

momentânea em sonhos, enquanto dormia? Imagens movendo-se no vazio, invenções 

da alma, talvez, que desenhavam como real o que não existia?

331 O verbo que traduzimos pela expressão «era acometido de espasmos» é σφᾳδάζειν. Fílon utiliza este 
verbo frequentemente e Colson (1967: 390) defende que uma tradução possível para este passo seria …so 
violent  was his emotion…,  acrescentando que este  verbo quase sempre sugere uma forte  perturbação 
emocional mas não implica qualquer manifestação física (à excepção de  Praem., 140). Van der Horst 
aponta (e bem) que as frases imediatamente seguintes não corroboram esta asserção de Colson, daí a  
nossa tradução.
332Cf. §5, n. 126. 
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165 Deixei-me levar! Afinal tudo isto eram sombras de realidade e não a realidade; a 

imitação de uma percepção clara e não, em si, a clara percepção333 que desmascara a 

falsidade. Tal como ao acordar não encontramos nada do que nos surgiu em sonhos, 

tudo se dissipou em conjunto, assim, da mesma forma, todo o esplendor que conheci 

outrora, dissipou-se no curto espaço de um instante.»

166 Tais eram os pensamentos com que Flaco constantemente se debatia e que, por 

assim dizer, o venciam por completo334. 

Evitava os lugares onde se concentrava muita gente. Devido ao sentimento de 

vergonha  que  o  acompanhava  constantemente,  não  ia  ao  porto  nem  ao  mercado. 

Escondia-se antes em casa, trancado. Não tinha coragem sequer para atravessar o átrio.

167 No entanto, por vezes, de madrugada, quando os demais ainda se encontravam a 

dormir, sem se mostrar a ninguém, ele dirigia-se para fora das muralhas da cidade e 

passava o dia na solidão. Se estava prestes a encontrar-se com alguém, desviava-se, a tal 

ponto  o  seu  espírito  estava  atormentado  e  consumido  pelas  recordações  dos  seus 

infortúnios recentes, pobre infeliz. 

Só  regressava  quando  era  já  noite  profunda,  desejando,  nos  seus  tormentos 

desmedidos e intermináveis,  que a noite se fizesse dia, tremendo de medo perante a 

escuridão e as estranhas visões que experimentava ao adormecer; mas de manhã rezava 

para  que  se  fizesse  noite:  as  trevas  que  o  envolviam  eram  o  oposto  de  toda  a 

claridade335.

168 Alguns meses mais tarde, adquiriu um pequeno pedaço de terra, onde passava a 

maior parte do tempo na solidão, chorando e lamentando o seu singular destino336.

169 Conta-se que em certa ocasião, a meio da noite, foi tomado de uma inspiração 

divina semelhante às que ocorrem nos ritos dos coribantes337 e, saindo de casa338, ergueu 

os olhos ao céu e, vendo a ordem que verdadeiramente reina no cosmo339, gritava:

333 Em grego, no original, ἐναργεία.
334 O verbo  ἐκτραχηλίζειν  já tinha surgido em §118 e aqui repete-se denotando o mesmo sentimento, 
embora neste contexto tenhamos optado por tradução diferente. 
335 Neste passo todos os comentadores se referem a Dt. 28: 66:67, a que a expressão «[…] as trevas que o 
envolviam eram o oposto de toda a claridade […]» será uma referência.
336 A expressão «[…] chorando e lamentando o seu singular destino […]» é a tradução de … τὸν οἰκεῖον 
ἐπιστένων  καὶ κατακλαίων δαίμονα ... De acordo com Pelletier (1967: 145, n. 4), οἰκεῖον possui um valor 
afectivo, expressando de certa forma uma queixa interior de Flaco, e não pleonástico, como se poderia 
julgar. Também Colson (1967: 394, n. a) considera que não se trata de um uso pleonástico.
337 Os coribantes eram sacerdotes nos cultos de Cíbele. Celebravam os seus mistérios com danças e cantos 
desordenados, como que tomados de uma inspiração, de um delírio.
338  Ἔπαυλις designa, à letra, uma «casa rústica». 
339 Em grego, no original: … τὸν ἐν κόσμῳ  κόσμον ὄντως ἱδῶν… Κόσμος terá aqui um sentido de ordem, 
o que expressa uma noção comum entre os Antigos, daí a nossa tradução. A mesma imagem é utilizada 
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170 «Soberano de deuses e homens, é agora evidente que não abandonaste a nação 

judaica, nem eles estavam errados em confiar na tua providência. Aqueles que negam 

que os Judeus tenham em ti um campeão e um defensor340 da sua causa, afastam-se da 

opinião sensata.  Eu sou prova evidente disso. Todos os actos que na minha loucura 

cometi contra os Judeus, sofro-os agora.    

171 Fechei os olhos à pilhagem dos seus bens, dando licença a quem os espoliava. 

Como punição, fui eu próprio despojado dos bens que herdei de meu pai e de minha 

mãe, de tudo o que recebi na forma de favores ou dádivas e de tudo o que adquiri por 

outros meios.                  

172 Outrora ultrajei o povo judaico, afirmando que não possuíam direitos cívicos e 

que eram estrangeiros341,  embora  fossem habitantes  que possuíam os seus  direitos  e 

privilégios. Pratiquei esta acção de modo a agradar aos seus adversários, uma multidão 

desordeira e volúvel, por cuja adulação eu, infeliz, me deixei levar. Fui, por este motivo, 

privado dos meus direitos  cívicos,  exilado,  banido do mundo inteiro e  enclausurado 

neste lugar.

173 Dei ordens para que alguns fossem conduzidos ao teatro e espancados diante dos 

seus  piores  inimigos342,  injustamente.  De forma justa  fui  eu,  então,  conduzido,  para 

sofrer as piores violências mais na minha alma miserável do que no corpo, não a um só 

teatro, não a uma única cidade, mas exibido por toda a Itália até Brundísio, por todo o 

Peloponeso até Corinto, através da Ática e das ilhas até à minha prisão, Andros343.

em  Praem., 41 e  Abr., 159.  
340 Πραγωνιστής καὶ ὑπερμάχος é uma expressão que ocorre também em Abr., 232 e em outra passagens, 
como por exemplo, Opif., 160 e Spec., 3. 75, 132.
341 Fílon, ao colocar estas palavras na boca de Flaco, procurará demonstrar a total falsidade das asserções 
do decreto (cf. 54, n. 208). Os Judeus possuíam, devido ao estatuto  de  πολίτευμα da sua comunidade, 
alguns direitos, tal como outros grupos cívicos de estrangeiros que tivessem o mesmo estatuto. Eram 
«cidadãos», mas apenas em relação uns aos outros dentro do πολίτευμα. O seu estatuto em comparação 
com  o  dos  Gregos  era  o  de  metecos,  estrangeiros  com  direito  a  domicílio,  possuindo  um  estatuto 
intermédio entre os Gregos cidadãos de Alexandria e os Egípcios,  que, regra geral,  não gozavam de  
quaisquer privilégios. Tinham ainda direito a residência e organização cívica própria, mas não faziam 
parte da organização política grega (sobre esta matéria cf. Smallwood: 1981: 229:230). Van der Horst  
(2003: 236) considera que esta referência de Fílon ao estatuto cívico judaico será deliberadamente vaga,  
pelo que não se sabe se a expressão que aqui surge (...ἐπιτίμοις ... κατοίκοις…) se refere a habitantes de 
pleno direito ou apenas a colonos com alguns privilégios.     
342 Cf. §74.
343 Esta descrição que Flaco faz da sua própria viagem não coincide com a descrição feita em 154-156. 
Pelletier  (167:  148, n.  2) avança  com a explicação de que será o próprio Flaco a exagerar  nas suas  
humilhações,  sendo  que  Fílon  procurará  explorar  aqui  o  impacto  retórico  desta  lamentação.  Estas 
imprecisões  geográficas  poderão  também ser  entendidas  como «exagero  retórico».  Cf.  van der  Horst 
(2003: 238).
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174 Estou intimamente convencido de que este não é o fim dos meus infortúnios mas 

de que outros me estão ainda reservados até que se venha a perfazer um número de 

males exactamente equivalente aos que perpetrei344.

 Ordenei a morte de alguns homens e não vinguei aqueles que foram mortos por 

outros.  Alguns foram apedrejados,  outros  queimados  vivos,  alguns foram arrastados 

pelo meio do mercado até os seus corpos serem totalmente estropiados345. 

175 Por  tudo isto,  sei  que  as  Fúrias  me  aguardam,  que  os  génios  vingadores  se 

encontram como que na meta346, ávidos de sangue, preparados para partirem em minha 

perseguição. E a cada dia, ou melhor, a cada hora, eu morro por antecipação, sofrendo 

inúmeras mortes em vez de perecer uma única.» 

176 Flaco  encontrava-se  continuamente  assustado  e  entrava  em  pânico,  os  seus 

membros e todas as outras partes do corpo tremiam e estremeciam, a sua alma agitava-

se de medo, percorrida de palpitações e espasmos347. Havia sido privado da única coisa 

que pode por natureza trazer conforto à existência  humana: a esperança em algo de 

bom.

177 Nenhum bom presságio lhe surgia, todos eram desfavoráveis. Os ruídos eram 

aziagos348, as vigílias penosas, o sono pleno de terrores, a sua solidão semelhante à de 

animais selvagens349. Mas será que lhe era mais agradável ter companhia? Não, o mais 

penoso de tudo era o tempo passado na cidade. 

Ainda que indigna, era, ao menos, segura a solidão do campo? Não, era perigosa 

e inexorável. Qualquer pessoa que se aproximasse tranquilamente era observada com 

desconfiança:

178 «Aquele conspira contra mim – dizia ele –, pois aproxima-se com demasiada 

rapidez. Parece que não se apressa por qualquer outro motivo que não perseguir-me. 

Aquele que é amável prepara-me uma armadilha. O que fala com franqueza despreza-

me. Dão-me comida e bebida como a uma vítima para mais tarde sacrificar.

344 Aqui está patente a ideia de que Δίκη neste contexto actua com a lógica da pena de talião. A mesma 
ideia surge abaixo, no §189.  
345 Trata-se de uma referência aos Judeus que se dirigiram aos quarteirões dos quais haviam sido expulsos 
e foram mortos por apedrejamento (66), pelo fogo (67) ou arrastados pelas ruas (70-71). 
346 Ἐπὶ βαλβῖσιν refere-se às cordas que numa corrida assinalavam a meta de partida ou a linha final. A  
imagem da vida como uma corrida com fim previamente determinado é bastante comum entre os Antigos.
347 Esta descrição parece aludir ao fenómeno de hiperventilação, que Fílon aqui aponta como sinal de  
perturbação psicológica. 
348 Κληδόνες παμλίμφημοι («ruídos aziagos») será uma alusão à interpretação de presságios auditivos, tais 
como sons casuais ou espirros, que eram tidos como sinais divinos e pressagos.   
349Haverá aqui uma referência a Daniel 4:30. 
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179 Até quando suportarei,  qual  homem de ferro,  tamanhos  infortúnios?  Sei  que 

fraquejo ante a morte350 devido à crueldade de uma divindade que não me permite pôr 

abruptamente um fim a esta vida miserável, porque fixou para mim males irremediáveis 

em abundância, de modo a dar uma satisfação a quem foi por mim assassinado à traição.

180 Remoendo tais pensamentos e agitando-se, Flaco aguardava ansiosamente o fim 

que lhe estava destinado; um sofrimento incessante continuava a atormentar-lhe a alma 

e  a  confundir-lha.  Entretanto,  Gaio,  por  natureza  cruel  e  insaciável  nas  suas 

vinganças351, não deixava em paz, ao contrário de outros, aqueles que já havia punido 

uma vez. A sua cólera implacável preparava-lhes sempre algum novo infortúnio. No 

caso de Flaco,  ele  odiava-o a tal  ponto que era hostil  com os seus homónimos,  tão 

repulsivo lhe era o nome.

181 Frequentemente era tomado de arrependimento por o ter  condenado apenas a 

uma pena de exílio e não à morte e, embora respeitasse Lépido352, que intercedera em 

favor dele, culpava-o pela sua decisão, de tal modo que este renunciou a defendê-lo353, 

por medo de ser ele próprio alvo de sanções. Com efeito, temia, como é natural, que, 

tendo contribuído para aligeirar a sentença de outro, acabasse ele próprio por receber 

uma mais pesada.

182 Visto que já ninguém ousava dizer  uma palavra no sentido de o tornar mais 

compassivo, Gaio deu livre curso à sua cólera, implacável e desenfreada, que, longe de 

se mitigar com o tempo, se tornou mais exacerbada, como nos corpos as várias recaídas 

de uma doença recorrente,  que tendem a tornar-se mais  graves do que as primeiras 

crises354.

183 Conta-se que certa vez, numa noite de insónia355, Gaio começou a pensar nos 

seus magistrados no exílio que em teoria levavam vidas infelizes mas que na realidade 

viviam sem sobressaltos, tendo alcançado uma existência tranquila e livre.    

350 Este  verbo  (μαλακίζεσθαι)  denota  cobardia  perante  a  morte,  tem  geralmente  o  significado  de 
«enfraquecer, amolecer». Flaco censura a si próprio a sua falta de coragem para cometer suicídio. Há uma 
passagem semelhante em Xenofonte (Apol., 33), sobre Sócrates.
351 Todos os biógrafos e historiadores da Antiguidade que escreveram sobre Gaio referem a sua crueldade 
excessiva. 
352 Cf. §151, n. 315.
353 Os manuscritos apresentam  ὡς  neste passo, mas Reiter defende a conjectura  ὥστε, que é a versão 
aceite por todos os editores que se lhe seguem. Colson (1967: 398) traduz ἀπηγόρευσε por was prostate 
mas a opção por «renunciou a defendê-lo», ou expressão semelhante, parece-nos ser a mais adequada e 
perceptível neste contexto. 
354Cf. §153, n. 317.
355 Cf. Suet., Cal. 50.
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184 Chegou mesmo a alterar  a designação de exílio  para «férias no estrangeiro». 

«Porque o exílio  dessa gente – dizia  ele  – é,  na verdade,  uma espécie  de férias  no 

estrangeiro:  têm  tudo  o  que  lhes  é  necessário  em  abundância,  podendo  viver  sem 

perturbações e no bem-estar356. É absurdo permitir-lhes que levem uma vida de ócio, 

gozando de paz e usufruindo de uma vida de filósofos357.»

185 Por  fim,  ordenou  o  assassínio  dos  magistrados  mais  distintos  e  de  maior 

reputação358, fornecendo uma lista de nomes encabeçada por Flaco. Quando os homens 

que haviam sido encarregados de o matar chegaram a Andros, Flaco, por acaso, tinha-se 

deslocado  do  campo  à  cidade.  Vindos  do  porto,  eles  foram  ao  seu  encontro  e 

reconheceram-se uns aos outros à distância.

186 Flaco apercebeu-se imediatamente das suas intenções – porque a alma de cada 

homem  é  extremamente  clarividente,  sobretudo  a  alma  daqueles  que  caíram  em 

desgraça.  Desviando-se  do  seu  caminho,  tentou  fugir  por  um  trilho  acidentado, 

esquecido talvez de que se encontrava numa ilha e não no continente. 

De que  serve,  pois,  a  velocidade  quando se está  cercado  por  mar?  De duas 

coisas, uma sucederia forçosamente: ou ele avançava demasiado e se precipitava no mar 

ou chegava ao extremo da ilha e aí era apanhado.

187 Comparando dois males, é preferível a morte em terra do que no mar, uma vez 

que a natureza atribuiu aos homens e a todas as criaturas terrestres a terra como o mais 

apropriado domínio,  não só  durante  a  vida  mas  também na morte,  de modo  que  o 

elemento que primeiro os recebe à nascença, é também aquele que os acolhe no termo 

da vida. 

188 Tendo-o perseguido até ficar sem fôlego, o grupo acabou por apanhá-lo. Alguns 

começaram de imediato a escavar um buraco, enquanto outros o arrastavam à força. 

Entretanto ele resistia, gritava, debatia-se. Foi por isso ferido em todo o corpo, porque 

se precipitava sobre os golpes, à semelhança dos animais selvagens.

189 Agarrando-se aos assassinos, colava-se a eles. Como isso os impedia de desferir 

golpes a direito, atingiam-no de forma oblíqua, o que para ele se tornou causa de maior 

sofrimento.

356Em grego, no original:  ...σὺν ἀπραγμοσύνῃ καὶ εὐσταθείᾳ ζῆν... Viver uma vida em  ἀπραγμοσύνη e 
εὐσταθεία constituía a realização de um ideal filosófico.
357A expressão  …  βίον…φιλόσοφον… designará  aqui  uma vida de lazer,  que supõe,  como no Museu 
durante o reinado dos Lágidas,  uma pensão  assegurada  pelo estado.  Pode também ser  uma alusão à 
liberdade oferecida por uma vida rural, longe das pesadas obrigações políticas e cívicas dos cidadãos de 
classes elevadas em meios urbanos.  
358Cf. Suet., Cal. 28.   
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 Com as mãos, os pés, a cabeça, o tronco, os flancos decepados e despedaçados, 

finalmente caiu por terra, desmembrado como a vítima de um sacrifício. A justiça quis 

assim infligir  neste único corpo feridas em número igual  ao dos Judeus ilegalmente 

assassinados.

190 O local  ficou  completamente  inundado  de  sangue,  que  corria  como  de  uma 

fonte,  das  inúmeras  veias,  dilaceradas  umas  após  outras.  Enquanto  o  cadáver  era 

arrastado para a cova que fora aberta, a maior parte dos membros deslaçaram-se-lhe, 

porque haviam sido dilacerados  os  ligamentos  que asseguram a junção359 de todo o 

corpo. 

191 Estas foram as provações que também Flaco sofreu, tornando-se deste modo a 

mais indubitável prova de que o povo judeu não havia sido privado do auxílio de Deus.

           

359Pelletier (1967: 154-155) observa que … ἡ κοινωνία συνεδεῖτο πᾶσα τοῦ σώματος… não se trata de uma 
tautologia. A expressão fará antes eco da morte dos Judeus vítimas, em parte, dos actos de Flaco descritos 
no §71.
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Anexos

Anexo 1 

Algumas figuras históricas de Flaco

1.  Agripa I 

Marco Júlio Agripa I nasceu em 10 a. C. e era neto de Herodes, o Grande. A sua 

infância foi passada em Roma, sob o patronato de Antónia, a mais nova das filhas de 

Marco António, e de Octávia, até ao ano de 23, data em que regressa à Judeia. Em 

Antiguidades Judaicas (18. 133-354), Flávio Josefo deixa-nos uma espécie de biografia 

do monarca, da qual não consta o episódio do seu desembarque secreto em Alexandria.

Agripa devia o nome pagão de Júlio ao seu bisavô Ântipas, a quem Júlio César 

concedera a cidadania romana, e o sobrenome de Agripa à amizade que unia o seu avô, 

Herodes,  ao  general  de  Augusto,  Marco  Vipsânio  Agripa.  Todavia,  na  Judeia 

provavelmente seria conhecido apenas pelo nome do avô, o que se atestado nos Actos  

dos Apóstolos (12. 19, 21).      

Debatendo-se constantemente com problemas financeiros, numa época anterior a 

36 d.C.,  Agripa terá tentado angariar  fundos na Palestina e em Itália.  Regressado a 

Roma em inícios de 36, tornou-se amigo de Gaio (Calígula), que na altura não era ainda 

visto como possível herdeiro do império. No decurso de um banquete, o futuro soberano 

terá feito votos para que Gaio sucedesse a Tibério, quando na altura o candidato mais 

provável a tornar-se imperador seria Gémelo. 

Tibério, informado do sucedido, ordenou que Agripa fosse preso. Josefo diz-nos 

que o soberano só foi libertado seis meses depois, em Março de 37, por ordem de Gaio. 

O novo imperador nomeou-o tetrarca dos territórios a nordeste do Mar da Galileia, que 

anteriormente haviam sido governados por seu tio, Filipe, bem como dos domínios de 

Lisânias.  Em 39,  a  estes  territórios  foram acrescentados  os  da  Galileia  e  os  que  se 

situavam a oeste do rio Jordão, entre o mar da Galileia e o mar Morto, e que até então 

tinham pertencido a Herodes Ântipas.
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Em  Flaco é  a  passagem de  Agripa  por  Alexandria,  após  ter  sido  nomeado 

tetrarca,  no  Verão  de  38,  que  precipita  os  actos  de  violência  contra  a  comunidade 

judaica e é na satirização da sua chegada que esta violência encontrará a sua primeira 

forma de expressão .   

É  também Agripa  quem envia  ao  novo imperador  uma cópia  do  decreto  de 

felicitações aprovado em honra deste e que Flaco tinha retido em seu poder, juntamente 

com uma carta em que explica os motivos da expedição tardia deste documento. De 

acordo com o que Fílon nos diz em Embaixada a Gaio (§179), Agripa terá anexado a 

estes  documentos  um terceiro,  expondo os  abusos  de  que  os  Judeus estavam a  ser 

vítimas por parte do governador. 

Em  41,  Cláudio,  porque  Agripa  desempenhou  o  papel  de  mediador  nas 

negociações entre ele e o senado na altura em que ele se tornou imperador360, concedeu-

lhe  os  territórios  da  Judeia  e  da  Samaria:  esta  é  a  extensão  máxima  que  os  seus 

domínios viriam a atingir.  O imperador nomearia ainda o seu irmão, Herodes, rei de 

Cálcis.  

Agripa foi também distinguido com as insígnias consulares  e obteve de Cláudio 

um edicto a favor das comunidades judaicas da Síria e de Alexandria. Josefo refere que 

Cláudio,  instado  pelos  dois  irmãos,  publicou  ainda  um outro  edicto,  em favor  dos 

Judeus de todo o Império.

Mais tarde, o  monarca decidiu reconstruir as muralhas a norte de Jerusalém  e 

convidou reis  seus clientes  para se reunirem com ele  em Tiberíades.  Estas  decisões 

originaram suspeitas por parte de Cláudio, pois o imperador temia que por essa ocasião 

se desse uma revolta. 

Se  é  Agripa  I  que  surge  atacado  por  Isidoro  nos  Actos  dos  Mártires  

Alexandrinos (embora seja  mais provável que se trate de  Agripa II), podemos inferir 

que o rei  não caiu  em descrédito  junto do imperador,  uma vez que  este  o  defende 

perante os ataques do Alexandrino. 

Contudo,  Schäffer  (2003:  113)  argumenta  que  a  semelhança  entre  os  relatos 

conservados nas fontes que nos dão notícia da sua morte (segundo o Novo Testamento, 

o rei morre devorado por vermes; na versão de Josefo, com fortes dores abdominais) 

poderá ser um indício de que o soberano terá sido envenenado e que os responsáveis 

poderão ter sido os Romanos, para quem as ambições políticas e a grande popularidade 

de Agripa junto do seu povo seriam fontes de preocupação.

360Cf. Díon Cássio, 60. 8.
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2.  Dionísio 

O único texto em que temos a certeza de que Dionísio é representado é Flaco. É 

possível,  porém, identificá-lo  com  o  mesmo  Dionísio  que  nos  Actos  dos  Mártires  

Alexandrinos  surge numa reunião com Flaco e Isidoro no Serapeu de Alexandria  (cf. 

CPJ, 2, 154). 

Tratando-se de um antropónimo bastante comum durante a época helenística, 

não é possível confirmar se este é o mesmo Dionísio (dito filho de Téon, emissário de 

Alexandria na corte imperial) que Cláudio refere na carta que envia para Alexandria em 

41  e que surge como um dos embaixadores  responsáveis  pela  defesa dos interesses 

gregos perante o imperador, embora Box (1939: 80) considere esta hipótese provável. 

3.  Flaco      

  Sobre Flaco não sabemos muito.  As únicas fontes que atestam a sua vida são 

justamente Flaco e Embaixada a Gaio. Contudo, importa ter em conta que ele próprio e 

os  seus  actos  nos  surgem sob  o  olhar  de  Fílon,   o  que implica  um certo  grau  de 

subjectividade na sua descrição.

  Sabemos o seu nome completo, Aulo Avílio Flaco, devido ao cabeçalho de uma 

ordem dada ao estratego Heliodoro, datada de ca. 33-34 e que se encontra conservada 

na linha 5 do  Pap. Bossier  (Mitteis-Wilcken [1912:24-13]). Flaco nasceu em Roma, 

aproximadamente no ano 15 a.C., o que significa que teria uma idade próxima da de 

Fílon. 

Podemos inferir a sua data de nascimento porque em Flac.,  158, se afirma que 

ele  foi  «condiscípulo  e  companheiro  dos  netos  de Augusto».  Estes  netos  seriam os 

filhos que nasceram da união de Júlia e Marco Vipsânio Agripa. Se esta informação 

estiver correcta, Flaco foi educado com três membros da família imperial que nasceram 

na segunda década do séc. I a. C., aproximadamente no ano 15 a. C., uma vez que os 

netos de Augusto, Gaio Júlio César, Lúcio Júlio César e Agripa Póstumo, nasceram, 

respectivamente,  em 20 a.C.,  17  a.  C.  e  12  a.  C.  Para  que  Flaco  pudesse  ter  sido 

companheiro de escola dos três teria de ter nascido aproximadamente em 15. 

  A frequência da escola em conjunto com os netos do imperador significa que o 

governador  seria  oriundo de  uma família  de  elevado  estatuto,  com ligações  à  corte 

imperial. Esta inferência é reforçada pelo facto de em  Flac., 2, se afirmar que ele se 
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contava entre «os companheiros predilectos» do imperador Tibério. Gozava portanto do 

título de amicus Caesaris, concedido aos membros da corte que rodeavam o imperador 

e que, de modo informal, eram os seus principais conselheiros.

A sua amizade com Macro, comandante da guarda pretoriana de Tibério, a sua 

proximidade com Emílio Lépido, marido de Drusila (irmã de Gaio), e o facto de ter sido 

nomeado governador do Egipto confirmam o elevado estatuto de que Flaco gozava em 

Roma. 

Da  sua  carreira  até 32,  ano em que foi nomeado por Tibério para suceder  a 

Vitrásio Polião como governador do Egipto, pouco sabemos, exceptuando a alusão de 

Fílon ao facto de este ter desempenhado um papel activo na condenação de Agripina. 

Tendo  em  conta  que  Agripina  foi  banida  em  29,  esta  é  a  única  data  que 

possuímos que pode significar que Flaco desempenhou actividades políticas nos anos 

anteriores  a 32.  Nesse período entre  29 e 32,  certamente depois do processo contra 

Agripina, Flaco terá tomado o partido de Gémelo, neto de Tibério, porque este lhe terá 

parecido um candidato mais provável a tornar-se o próximo imperador.

  Em 37, quando Gaio acedeu ao poder, Flaco, pelas razões acima expostas, tinha 

motivos  para estar  ansioso.  Ao golpe da morte  de Tibério seguiu-se o da morte  de 

Gémelo e o do suicídio de Macro, que era, de acordo com Fílon , «a esperança que lhe 

restava».

  Flaco  terá  então  compreendido  que  se  comprometera  aos  olhos  do  novo 

imperador  e  Fílon aponta a  consciência  deste  facto como estando na génese da sua 

alteração de conduta. 

  Após um princípio de carreira promissor enquanto governador do Egipto, Flaco 

procurou o apoio dos «nacionalistas» gregos de Alexandria, que entenderiam que uma 

forma de  atacar  indirectamente  a  autoridade  romana seria  perseguir  os  Judeus,  essa 

comunidade que tinha sabido obter do invasor os mesmos privilégios de que beneficiara 

na época ptolemaica. 

Aproveitando-se da posição vulnerável de Flaco, que na descrição de Fílon surge 

como incapaz de tomar as rédeas da situação e de manipular os Gregos (muito pelo 

contrário), estes persuadiram o governador a fechar os olhos aos ataques à comunidade 

judaica. Pouco depois, Flaco ter-se-á tornado cúmplice destes actos e, entretanto, reteve 

em suas mãos o edicto que lhe fora confiado pelos Judeus a felicitar  Gaio pela sua 

ascensão a imperador. 
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  Agripa,  de passagem pelo Egipto,  é  informado desta  situação e denuncia-a a 

Gaio: o governador não só cometera uma falta para com a comunidade judaica,  como 

também negligenciara os deveres inerentes ao seu cargo. 

  Flaco é preso pouco depois, durante um banquete. Em Roma os seus acusadores 

são os mesmos Gregos com quem compactuara nos actos de violência de 38. Segue-se a 

humilhação do exílio, para a ilha de Andros, que no relato de Fílon é narrada de forma a 

estabelecer um paralelo com o processo de expulsão e expropriação de que os Judeus 

tinham sido vítimas.

Flaco terá morrido no Outono de 39, porque Fílon nos diz que Marco Lépido 

estava vivo quando Gaio ordenou a morte  do antigo governador.  É possível  datar a 

morte de Lépido a partir de outras fontes (por ex., Suetónio, Cl. 9).

4.  Isidoro 

Isidoro,  em conjunto  com Lâmpon,  surge-nos  como uma figura  proeminente 

entre os agitadores de Alexandria, homens que gozavam de elevado estatuto no seio da 

comunidade grega e que se opunham à autoridade romana.

Em Flac. 136-7, Fílon diz-nos que Isidoro era uma espécie de líder de diversos 

clubes  e  associações  de  Alexandria,  por  ele  utilizados para  as  suas  actividades 

sediciosas, muitas delas sem dúvida relacionadas com a oposição ao domínio  romano. 

Em  §§135-145,  Fílon  representa  Isidoro  como  um  dos  homens  mais  hostis  à 

comunidade  judaica  e,  em  Embaixada  a  Gaio,  ele  é  descrito  como  uma  figura 

proeminente da embaixada grega.

No princípio da carreira de Flaco, quando este possuía uma firme autoridade e 

era capaz de desempenhar de forma eficaz os deveres inerentes ao seu cargo, Isidoro 

seria um dos seus principais antagonistas. Em finais do ano de 38 d.C., Isidoro estaria 

em Roma, uma vez que surge como um dos acusadores de Flaco no julgamento que o 

condenou ao exílio. 

A partir  dos  Actos dos Mártires Alexandrinos (CPJ,  156,  passim),  ficamos a 

saber que ele exerceu o cargo de gimnasiarca,  tal  como Lâmpon, o que corrobora a 

noção de que, regra geral, a este cargo estava associada a proeminência em actividades 

contra a autoridade romana. 

Ainda na mesma obra, Isidoro surge em atitude de desafio para com o imperador 

Cláudio, que o acusa de ter sido causador da morte de dois amigos seus e de, naquela 
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ocasião,  querer acusar o rei  Agripa.  Na sequência da discussão entre  o imperador  e 

Isidoro,  que  chega  a  insultar  Cláudio,  apelidando-o  de  «filho  bastardo  da  Judia 

Salomé», Isidoro e Lâmpon são condenados à morte. 

H. Stuart Jones considera que este julgamento se deu em 53 d.C., durante a visita 

de Agripa II, e não de Agripa I, a Roma. Contudo, o facto de ambos surgirem neste 

texto corrobora a noção que nos é deixada pela leitura de Flaco e Embaixada a Gaio: a 

de que Isidoro e Lâmpon ainda estariam vivos na altura em que estes tratados foram 

produzidos.

  O facto de ambos terem sido gimnasiarcas em Alexandria e manifestamente 

hostis à comunidade judaica significa que, sendo o ginásio uma das portas de acesso à 

cidadania  grega,  eles poderiam  vedá-la  aos  Judeus.  A  propósito  desta  questão, 

recordemo-nos que em 41 Cláudio, na carta enviada para a cidade, proíbe os membros 

da comunidade  judaica de participar na educação  fornecida por esta instituição,  cuja 

frequência  era,  como  já  afirmámos,  uma  espécie  de  pré-requisito  para  aceder  à 

cidadania. 

Em  Legat., 355, Fílon  torna a mencionar  Isidoro como um dos membros  da 

embaixada grega enviada a Gaio.   

 Uma inscrição de final do séc. I d.C., descoberta em Alexandria, presta honra a 

um gimnasiarca  Alexandrino  de nome Isidoro,  filho  de Isidoro,  possivelmente  filho 

deste Isidoro361.

5.  Lâmpon 

Esta personagem surge em Flaco como responsável, em conjunto com Isidoro, 

pela acusação de Flaco em Roma. De acordo com Fílon, Lâmpon adulterou documentos 

quando desempenhou o cargo de secretário do governador, causando a condenação de 

inúmeros  inocentes  e  salvando  inúmeros  criminosos,  mediante  pagamento  de  um 

suborno.   

Fílon diz-nos ainda que Lâmpon foi julgado pelo crime de maiestas, acusado de 

deslealdade  para  com o imperador  (Tibério),  e  ainda  que,  à  semelhança  de Isidoro, 

exercera o cargo de gimnasiarca contra sua vontade, uma vez que alegava não possuir 

meios suficientes para custear as pesadas despesas inerentes ao cargo. 

361Cf. CPJ, 2, 156, 2. 1.2, 3.
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Também Lâmpon surge nos Actos dos Mártires Alexandrinos. Estes documentos 

revelam que Isidoro tinha acusado o rei Agripa perante Cláudio. Não sabemos ao certo 

quais  as  acusações,  mas  Isidoro  terá  levado  o  soberano a  tribunal  na  qualidade  de 

cidadão privado e não  de gimnasiarca.  Defendendo a sua causa perante o imperador 

Cláudio,  quer  Isidoro quer  Lâmpon,  que entretanto  fora chamado a tribunal,  foram, 

como já dissemos, condenados à morte. Esta execução terá dado início a esta literatura 

de «martírios» de índole pagã. 

6.  Macro 

Quinto  Névio  Cordo  Sutório  Macro  era  oriundo  da  cidade  romana  de  Alba 

Fucens. Sabemo-lo devido a uma inscrição descoberta em 1956362, no anfiteatro dessa 

cidade. De acordo com esta inscrição, Macro fora prefeito das Vigílias e seria este o 

cargo que desempenhava quando cumpriu ordens de Tibério no processo que levou à 

deposição de Sejano, a quem sucedeu no comando da guarda pretoriana. É possível que 

o então novo prefeito do Pretório tenha desempenhado um papel activo, em conjunto 

com Gaio, na destituição do seu predecessor. 

Macro  ocupou  um  lugar  predominante  na  vida  política  de  Roma enquanto 

Tibério  viveu  e,  de  acordo  com Fílon,  a  sua  influência  junto  de  Tibério  terá  sido 

fundamental para assegurar a ascensão de Gaio a imperador. 

Em 38, foi nomeado governador do Egipto. Porém, antes de assumir o cargo, o 

novo imperador, desagradado com a influência que este  pretenderia exercer sobre si, 

forçou-o ao suicídio, com a sua esposa Énia. Visto que Flaco é preso em Outubro de 38, 

a morte de Macro terá tido lugar um pouco antes desta data.

O seu testamento, que doava à cidade de que era oriundo uma quantia para a 

construção de um anfiteatro, permaneceu válido, como o atesta a fórmula que surge na 

inscrição: testamento dedit. 

O anfiteatro  terá  sido  construído,  estima-se,  cerca  do ano 40.  O facto  de  as 

disposições testamentárias de Macro não terem sido anuladas é um indício de que os 

seus bens não foram confiscados. Isto leva a crer que ele terá cometido suicídio não só 

antes da condenação a uma pena capital, mas mesmo num momento prévio a qualquer 

tipo de acusação formal. Tal facto explicaria a ausência de qualquer referência ao título 

362 Cf. Pelletier (1967: 32).
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de  governador  do  Egipto  na  inscrição,  quando  os  outros  dois  cargos  por  si 

desempenhados estão indicados.

 

7.  Sejano

   

A primeira figura referida em Flaco é Sejano, que, segundo Fílon, terá precedido 

Flaco numa política de perseguição aos Judeus. Lúcio Élio Sejano faleceu em 31 d. C. e 

era oriundo de uma família da ordem equestre. Assistiu o neto de Augusto, G. Júlio 

César, no Oriente e, em 14 d. C., foi nomeado prefeito da guarda pretoriana, juntamente 

com L. Seio Estrabão, de quem era filho. 

Quando  o  seu  pai  foi  nomeado governador  do  Egipto,  Sejano  tornou-se 

comandante  da  guarda  pretoriana.  A  sua  influência  junto  do  imperador  aumentou 

exponencialmente após a morte do filho de Tibério, Druso Júlio César, em 23. Vendo o 

seu  poder  aumentar,  Sejano começou  a  perseguir  os  seus  oponentes,  sobretudo  os 

apoiantes de Agripina. 

Por esta altura, Tibério ter-lhe-á negado o direito de se casar com a viúva de 

Druso, Lívia Júlia.  Contudo, quando o imperador se retirou de Roma em 26, a já grande 

influência  de  Sejano  nos  assuntos  de  estado  aumentou.  Concediam-lhe  honras  e 

prestavam-lhe juramento como a Tibério. 

   Em 29, Agripina e o seu filho mais velho, Nero Júlio César, foram exilados. O 

segundo filho  desta,  Druso  Júlio  César,  foi  aprisionado  em 30.  Nesse  mesmo  ano, 

Sejano foi nomeado cônsul para o ano de 31 d. C. O outro cônsul era Tibério.

    A este cargo seguiu-se o império proconsular e Sejano começou a aspirar ao 

poder tribunício. Tibério, contudo, viria a travar a sua ascensão. Em Outubro de 31, o 

imperador, que terá sido avisado pela cunhada, Antónia, enviou uma carta ao senado, 

acusando Sejano de conspirar contra o mais jovem dos filhos de Germânico, Gaio (o 

futuro imperador Calígula). 

  Sejano foi julgado no senado e condenado à morte. Seguiu-se a perseguição de 

Lívia Júlia e de outros apoiantes seus, reais ou disso falsamente acusados. Mesmo os 

seus filhos mais jovens foram assassinados. 

  Suspeitava-se que Sejano conspirara contra o imperador, mas é mais provável 

que a sua intenção fosse ascender gradualmente ao exercício de um poder dividido, 

envolvendo provavelmente, para este efeito, Tibério Júlio César Nero (Gémelo), o filho 

de Lívia Júlia. No comando da guarda pretoriana sucedeu-lhe Macro.     
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Anexo 2

Corpus Papyrorum Judaicarum n.º 153363

363Tcherikover-Fuks (1960: 39-43)
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Anexo 3

ΕΙΣ ΦΛΑΚΚΟΝ364

1 Δεύτερος  μετὰ  Σηιανὸν  Φλάκκος  Ἀουίλλιος  διαδέχεται  τὴν  κατὰ  τῶν  Ἰουδαίων 

ἐπιβουλήν, σύμπαν μὲν ἀδικῆσαι τὸ ἔθνος ὥσπερ ἐκεῖνος ἄντικρυς οὐ δυνηθείς—ἐλάττους γὰρ εἶχε 

τὰς εἰς  τοῦτ’ ἀφορμάς —, ἐφ’ ὅσους δ’ ἔφθανεν, ἀθρόους ἀνηκέστοις περιέπειρε κακοῖς. οὐ μὴν ἀλλὰ 

καὶ   μέρει  δόξας ἐπιτίθεσθαι τὴν ἐπιβουλὴν ἐξέτεινεν ἐπιὼν τοὺς πανταχοῦ πάντας διὰ τέχνης τὸ 

πλέον  ἢ δυνάμεως· οἷς γὰρ ἰσχὺς οὐ πρόσεστι τῶν τὰς φύσεις τυραννικῶν, πανουργίαις τὰς ἐπιβουλὰς 

κατορθοῦσιν. 

2 ὁ Φλάκκος οὖν οὗτος ἐν τοῖς ἑταίροις κριθεὶς παρὰ Τιβερίῳ Καίσαρι μετὰ τὴν Ἰβήρου 

τελευτήν,  ὃς  ἐπετέτραπτο  Αἴγυπτον,  καθίσταται  τῆς  Ἀλεξανδρείας  καὶ  τῆς  χώρας  ἐπίτροπος, 

ἄνθρωπος ἐν ἀρχῇ μυρία καλοκαγαθίας ὅσα τῷ δοκεῖν ἐξενεγκὼν δείγματα· πυκνός τε γὰρ ἦν καὶ 

συνεχὴς καὶ ὀξὺς  νοῆσαι  καὶ  τὰ  βουλευθέντα  πρᾶξαι  καὶ  προχειρότατος  εἰπεῖν  καὶ  πρὸ  τοῦ 

λεγομένου τὸ ἡσυχαζόμενον αἰσθέσθαι. 

3 παντάπασιν  οὖν  ὀλίγῳ  χρόνῳ  τῶν  κατὰ  τὴν  Αἴγυπτον  πραγματειῶν  ἐθὰς  γίνεται· 

πολύτροποι δ’  εἰσὶ  καὶ  ποικίλαι,  μόλις  τοῖς  ἐκ πρώτης ἡλικίας τὸ ἔργον ἐπιτήδευμα πεποιημένοις  

γνωριζόμεναι.  περιττὸς  ὄχλος  ἦσαν  οἱ  γραμματεῖς,  ἤδη  πρὸς  πάντα μικρὰ καὶ  μεγάλα φθάνοντος 

αὐτοῦ ταῖς  ἐμπειρίαις,  ὡς μὴ μόνον ὑπερβαλεῖν ἀλλὰ χάριν ἀκριβείας ἀντὶ  γνωρίμου διδάσκαλον  

γεγενῆσθαι τῶν τέως ὑφηγητῶν. 

4 καὶ ὅσα μὲν περὶ λογισμοὺς καὶ τὴν τῶν προσοδευομένων κατώρθου διοίκησιν, εἰ καὶ 

μεγάλα καὶ ἀναγκαῖα ἦν, ἀλλ’ οὐδέν γε δεῖγμα ψυχῆς ὑπέφαινεν ἡγεμονικῆς, ἃ δὲ λαμπροτέραν καὶ  

βασιλικὴν  ἐδήλου  φύσιν,  μετὰ  πλείονος  παρρησίας  ἐπεδείκνυτο·  οἷον  σεμνότερον  ἦγεν  αὑτόν—

ἄρχοντι  δὲ  λυσιτελέστατον  ὁ  τῦφος—,  ἐδίκαζε  τὰ  μεγάλα  μετὰ  τῶν  ἐν  τέλει,  τοὺς  ὑπεραύχους 

καθῄρει,  μιγάδων καὶ  συγκλύδων ἀνθρώπων ὄχλον ἐκώλυεν  ἐπισυνίστασθαι·  τάς τε ἑταιρείας καὶ 

συνόδους,  αἳ  ἀεὶ  ἐπὶ  προφάσει  θυσιῶν  εἱστιῶντο  τοῖς  πράγμασιν  ἐμπαροινοῦσαι,  διέλυε  τοῖς 

ἀφηνιάζουσιν ἐμβριθῶς καὶ εὐτόνως προσφερόμενος. 

5 εἶτ’  ἐπειδὴ  τὴν  πόλιν  καὶ  τὴν  χώραν  ἀνέπλησεν  εὐνομίας,  ἐν  μέρει  πάλιν  ταῖς 

στρατιωτικαῖς δυνάμεσιν ἐφήδρευεν ἐκτάττων, συγκροτῶν, γυμνάζων πεζούς, ἱππεῖς, τοὺς τῆς κούφης 

ὁπλίσεως, τοὺς ἡγεμόνας, ἵνα μὴ τὰς μισθοφορὰς τῶν στρατιωτῶν ἀφαιρούμενοι πρὸς λῃστείας καὶ  

ἁρπαγὰς αὐτοὺς ἀλείφωσι, πάλιν τῶν στρατιωτῶν ἕκαστον, ἵνα μηδὲν ἔξω τῶν κατὰ τὴν στρατείαν 

περιεργάζηται μεμνημένος, ὅτι τέτακται καὶ τὴν εἰρήνην διαφυλάττειν. 

364 Neste anexo reproduz-se o texto grego de Flaco, tal como fixado por Reiter (1915), que serviu de base 
à nossa tradução.
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6 Ἴσως δ’ ἄν τις εἴποι· „σὺ δ’,  ὦ οὗτος, ἐγνωκὼς ἀνθρώπου κατηγορεῖν ἔγκλημα μὲν 

οὐδὲν διεξῆλθες, μακροὺς δ’ ἐπαίνους συνείρεις· μὴ ἄρα παραπαίεις καὶ μέμηνας; “ — οὐ μέμηνα, ὦ 

οὗτος, οὐδ’ ἠλίθιός τίς εἰμι, ὡς μὴ δύνασθαι πράγματος ἀκολουθίαν ἰδεῖν. 

7 ἐπαινῶ τὸν Φλάκκον, οὐκ ἐπειδὴ προσῆκεν ἐχθρὸν ἐγκωμιάζειν, ἀλλ’ ἵν’ αὐτοῦ τὴν 

μοχθηρίαν ἀριδηλοτέραν παραστήσω· τῷ μὲν γὰρ ἀγνοίᾳ τοῦ κρείττονος διαμαρτάνοντι συγγνώμη 

δίδοται, ὁ δ’ ἐξ ἐπιστήμης ἀδικῶν ἀπολογίαν οὐκ ἔχει προεαλωκὼς ἐν τῷ τοῦ συνειδότος δικαστηρίῳ.

8 Ἑξαετίαν  γὰρ  τὴν  ἐπικράτειαν  λαβὼν  πέντε  μὲν  ἔτη  τὰ  πρῶτα,  ζῶντος  Τιβερίου 

Καίσαρος, τήν τε εἰρήνην διεφύλαξε καὶ οὕτως εὐτόνως καὶ ἐρρωμένως ἀφηγήσατο, ὡς τοὺς πρὸ 

αὐτοῦ πάντας ὑπερβαλεῖν. 

9 τῷ δ’  ὑστάτῳ,  Τιβερίου μὲν  τελευτήσαντος,  Γαΐου δ’  ἀποδειχθέντος  αὐτοκράτορος, 

ὑφιέναι καὶ χαλᾶν ἤρξατο τὰ πάντα εἴτε διὰ τὸ ἐπὶ Τιβερίῳ βαρύτατον πένθος —δῆλος γὰρ ἦν ὡς ἐπ’ 

οἰκειοτάτῳ περιπαθῶν ἔκ τε τῆς συνεχοῦς κατηφείας καὶ τῆς τῶν δακρύων φορᾶς, ἃ καθάπερ ἀπὸ 

πηγῆς ἀπαύστως ἐξεχεῖτο—εἴτε καὶ κακόνους ὢν τῷ διαδόχῳ διὰ τὸ τὴν τῶν γνησίων πρὸ τῆς τῶν 

θετῶν τεθεραπευκέναι μερίδα εἴτε καὶ τῶν συνεπιθεμένων τῇ Γαΐου μητρί, καθ’ ὃν χρόνον εἶχε τὰς 

αἰτίας ἐφ’ αἷς ἀνῃρέθη, γεγονὼς καὶ διὰ φόβον ἁλώσεως ἐπιλελησμένος. 

10 καὶ μέχρι μέν τινος ἔτ’ ἀντεῖχε μὴ κατὰ τὸ παντελὲς μεθιέμενος τὴν τῶν πραγμάτων 

ἀντίληψιν.  Ὡς  δ’  ἤκουσε  τὸν  Τιβερίου  μὲν  υἱωνὸν  κοινωνὸν  δὲ  τῆς  ἀρχῆς  ἀναιρεθέντα  Γαΐου 

κελεύσαντος, ἀλέκτῳ  πληγεὶς  συμφορᾷ  καταβαλὼν  ἑαυτὸν  ἀχανὴς  ἔκειτο,  τῆς  διανοίας  πολὺ 

πρότερον ἀπειρηκυίας καὶ παρειμένης αὐτῷ. 

11 ζῶντος  μὲν  γὰρ  τοῦ  μειρακίου  τὰ  ζώπυρα  τῆς  ἰδίας  σωτηρίας  οὐκ  ἀπεγίνωσκεν, 

ἀποθανόντος  δὲ  συντεθνάναι  καὶ  τὰς  οἰκείας  ἐλπίδας  ἔδοξεν,  εἰ  γίνωσκεν,  ἀποθανόντος  δὲ 

συντεθνάναι καὶ τὰς οἰκείας  ἐλπίδας  ἔδοξεν,  εἰ  καὶ  μικρά τις  ἀπελείπετο  αὔρα βοηθείας,  ἡ  πρὸς 

Μάκρωνα  φιλία  τὰ  σύμπαντα  παρὰ  Γαΐῳ  κατ’  ἀρχὰς  δυνηθέντα  καὶ  πλείστην  μοῖραν  ὡς  λόγος 

εἰσενεγκάμενον αὐτῷ 12 πρὸς τὸ τυχεῖν τῆς ἡγεμονίας καὶ ἔτι μᾶλλον πρὸς τὸ σωθῆναι, πολλάκις μὲν 

ἐκποδὼν ποιήσασθαι τὸν Γάιον διανοηθέντος Τιβερίου ὡς κακοήθη καὶ οὐ πεφυκότα πρὸς ἀρχήν, καὶ 

ἅμα διὰ τὸν ἐπὶ  τῷ υἱωνῷ φόβον—ἐδεδίει  γάρ,  μὴ παρανάλωμα γένηται  τελευτήσαντος αὐτοῦ—, 

πολλάκις δὲ τοῦ Μάκρωνος τὰς ὑπονοίας ὑπεξαιρουμένου καὶ τὸν Γάιον ἐπαινοῦντος ὡς ἁπλοῦν καὶ 

ἀπόνηρον καὶ κοινωνικὸν καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ μάλιστα ἡττημένον, ὡς ἢ μόνῳ ἂν ἐθελῆσαι παραχωρῆσαι 

τὴν ἡγεμονίαν ἢ πάντως τὰ πρωτεῖα. 

13 ὑφ’ ὧν ἀπατηθεὶς ἔλαθεν ἄσπονδον ἐχθρὸν ἑαυτῷ καὶ υἱωνῷ καὶ γένει καὶ παρακλήτῳ 

Μάκρωνι καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις καταλιπών. 

14 ἐπειδὴ γὰρ ὁ Μάκρων ὁρῶν αὐτὸν ἐκδιαιτώμενον καὶ ἀχαλίνοις ταῖς ὁρμαῖς, ἐφ’ ἃ ἂν 

τύχῃ καὶ ὡς ἂν τύχῃ, χρώμενον ἐνουθέτει καὶ παρηγόρει νομίζων ἐκεῖνον εἶναι Γάιον τόν, ἡνίκ’ ἔτ’ 

ἔζη Τιβέριος,  ἐπιεικῆ καὶ  πειθαρχικόν,  ὁ κακοδαίμων εὐνοίας περιττῆς ἔδωκε τὰς  ἀνωτάτω δίκας 

πανοίκιος αὐτῇ γυναικὶ καὶ τέκνοις συναναιρεθεὶς ὡς περιττὸν ἄχθος καὶ παρενόχλημα. 
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15 καὶ γὰρ ὁπότε πόρρωθεν αὐτὸν ἀφικνούμενον ἴδοι, τοιαῦτα πρὸς τοὺς συνόντας διεξῄει· 

„μὴ  μειδιῶμεν,  κατηφῶμεν·  ὁ  νουθετητὴς  παραγίνεται,  ὁ  αὐθέκαστος,  ὁ  ἀνδρὸς  τελείου  καὶ 

αὐτοκράτορος ἀρξάμενος νῦν εἶναι παιδαγωγός, ὅτε καὶ τοὺς ἐκ πρώτης ἡλικίας ὁ καιρὸς ἀπήλασε καὶ 

διέζευξεν.

16 “ Ἐπεὶ δ’ οὖν καὶ τοῦτον ἔγνω προσανῃρημένον ὁ Φλάκκος, τὴν λοιπὴν ἐλπίδα κατὰ τὸ 

παντελὲς ἀπεγνώκει καὶ οὐκέθ’ ὁμοίως ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων οἷός τε ἦν ἐξασθενῶν καὶ 

διαρρέων τὴν γνώμην. 

17 ὅταν δ’ ὁ ἄρχων ἀπογνῷ τὸ δύνασθαι κρατεῖν, ἀνάγκη τοὺς ὑπηκόους εὐθὺς ἀφηνιάζειν 

καὶ μάλιστα τοὺς ἐκ μικρῶν καὶ τῶν τυχόντων πεφυκότας ἀνερεθίζεσθαι· ἐν οἷς τὸ Αἰγυπτιακὸν τὰ 

πρωτεῖα φέρεται διὰ βραχυτάτου σπινθῆρος εἰωθὸς ἐκφυσᾶν στάσεις μεγάλας. 

18 ἐν ἀμηχάνοις δὲ καὶ ἀπόροις γεγονὼς ἐσφάδᾳζε καὶ τὰ πρὸ μικροῦ πάντα ἤλλαξεν ἅμα 

τῇ τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸ χεῖρον μεταβολῇ ποιησάμενος τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν συνηθεστάτων· τοὺς μὲν 

γὰρ εὔνους καὶ μάλιστα φίλους ὑφωρᾶτο καὶ διωθεῖτο, τοῖς δ’ ἐξ ἀρχῆς ἀνομολογηθεῖσιν ἐχθροῖς  

ἐσπένδετο καὶ συμβούλοις περὶ πάντων ἐχρῆτο. 

19 οἱ  δ’—ἐγκότως  γὰρ  εἶχον  — τὸ  κατηλλάχθαι  δοκεῖν  λόγῳ  μόνον  ἐπιμορφάσαντες, 

ἔργοις δὲ κατὰ διάνοιαν ἀσύμβατα μνησικακοῦντες καὶ ὥσπερ ἐν θεάτρῳ καθυποκρινόμενοι γνησίαν 

φιλίαν ὅλον αὐτὸν  συναρπάζουσι·  καὶ  γίνεται  ὁ  μὲν  ἄρχων  ὑπήκοος,  οἱ  δ’  ὑπήκοοι  ἡγεμόνες, 

εἰσηγούμενοι μὲν ἀλυσιτελεστάτας γνώμας, εὐθὺς δὲ ταύτας ἐπισφραγιζόμενοι. 

20 βεβαιωταὶ γὰρ ὧν ἐβουλεύσαντο πάντων ἐγίνοντο κωφὸν ὡς ἐπὶ σκηνῆς προσωπεῖον 

ἕνεκα  προσχήματος  αὐτὸ  μόνον  παραλαμβάνοντες  ἐπιγεγραμμένον  ὄνομα  ἀρχῆς,  Διονύσιοι 

δημοκόποι,  Λάμπωνες  γραμματοκύφωνες,  Ἰσίδωροι  στασιάρχαι,  φιλοπράγμονες,  κακῶν  εὑρεταί, 

ταραξιπόλιδες· τοῦτο γὰρ κεκράτηκέ πως τοὔνομα. 

21 συνταξάμενοι πάντες οὗτοι βούλευμα βουλεύουσι κατὰ τῶν Ἰουδαίων ἀργαλεώτατον 

καὶ τῷ Φλάκκῳ προσελθόντες ἰδίᾳ φασίν· 

22 „ἔρρει μέν σοι τὰ ἀπὸ Τιβερίου Νέρωνος τοῦ παιδός, ἔρρει δὲ καὶ ἡ μετ’ ἐκεῖνον ἐλπίς, 

ὁ ἑταῖρός σου Μάκρων, αἴσια δ’ οὐκ ἔστι σοι τὰ ἀπὸ τοῦ κρατοῦντος· δεῖ δὴ παράκλητον ἡμᾶς εὑρεῖν  

δυνατώτατον, ὑφ’ οὗ Γάιος ἐξευμενισθήσεται. 

23 ὁ  δὲ  παράκλητος  ἡ  πόλις  Ἀλεξανδρέων  ἐστίν,  ἣν  τετίμηκε  μὲν  ἐξ  ἀρχῆς  ἅπας  ὁ 

Σεβαστὸς οἶκος, διαφερόντως δ’ ὁ νῦν ἡμῶν δεσπότης. παρακλητεύσει δὲ τυχοῦσά τινος παρὰ σοῦ 

δωρεᾶς· μεῖζον δ’ ἀγαθὸν οὐδὲν αὐτῇ παρέξεις ἢ τοὺς Ἰουδαίους ἐκδοὺς καὶ προέμενος.“

24 ἐπὶτούτοις ὀφείλων ἀπώσασθαι καὶ δυσχερᾶναι τοὺς λέγοντας ὡς νεωτεροποιοὺς καὶ 

κοινοὺς  πολεμίους  συνεπιγράφεται  τοῖς  λεχθεῖσι.  καὶ  τὸ  μὲν  πρῶτον  ἀδηλοτέρας  ἐποιεῖτο  τὰς 

ἐπιβουλὰς μήτ’ ἴσον παρέχων καὶ κοινὸν ἀκροατὴν ἑαυτὸν τοῖς τὰς ἀμφισβητήσεις ἔχουσιν, ἀλλὰ 

πρὸς θάτερον  ἀποκλίνων μέρος, μήτ’ ἐν τοῖς ἄλλοις ἰσηγορίαν διδούς, ἀλλὰ καὶ ὁπότε προσίοι τις τῶν 

Ἰουδαίων, ἀποστρεφόμενος καὶ τὸ δυσέντευκτον ἐπιτηδεύων ἐπὶ μόνων τούτων· αὖθις δὲ καὶ ἐκ τοῦ 

φανεροῦ τὴν δυσμένειαν ἐπεδείξατο. 
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25 Προσεπέρρωσε  δ’  αὐτοῦ  τὴν  ἐκ  μαθήσεως  τὸ  πλέον  ἢ  φύσεως  ἐπιτετηδευμένην 

ἀπόνοιαν καὶ συντυχία  τις  τοιαύτη.  Γάιος  Καῖσαρ  ἐπιτετηδευμένην  ἀπόνοιαν  καὶ  συντυχία  τις 

τοιαύτη. Γάιος Καῖσαρ Ἀγρίππᾳ τῷ Ἡρῴδου βασιλέως υἱωνῷ δίδωσι βασιλείαν τῆς παππῴας λήξεως 

τρίτην μοῖραν, ἣν Φίλιππος τετράρχης θεῖος ὢν αὐτῷ πρὸς πατρὸς ἐκαρποῦτο. 

26 μέλλοντι  δ’ ἀπαίρειν συνεβούλευσεν ὁ Γάιος τὸν μὲν ἀπὸ Βρεντεσίου μέχρι Συρίας 

πλοῦν μακρὸν ὄντα καὶ καματηρὸν παραιτήσασθαι, χρῆσθαι δ’ ἐπιτόμῳ τοὺς ἐτησίας ἀναμείναντι τῷ 

διὰ  τῆς  Ἀλεξανδρείας·  τάς  τε  γὰρ  ἐκεῖθεν  ὁλκάδας  ταχυναυτεῖν  ἔφασκε  καὶ  ἐμπειροτάτους  εἶναι 

κυβερνήτας, οἳ καθάπερ ἀθλητὰς ἵππους ἡνιοχοῦσιν ἀπλανῆ παρέχοντες τὸν ἐπ’ εὐθείας δρόμον. ὁ δὲ 

πειθαρχεῖ ὡς δεσπότῃ τε ἅμα καὶ τὰ δοκοῦντα συμφέρειν παραγγέλλοντι. 

27 καταβὰς δ’ εἰς  Δικαιάρχειαν καὶ  ναῦς ὑφόρμους Ἀλεξανδρίδας ἰδὼν εὐτρεπεῖς  πρὸς 

ἀναγωγήν,  ἐπιβὰς μετὰ τῶν ἰδίων,  εὐπλοίᾳ χρησάμενος,  ὀλίγαις  ὕστερον ἡμέραις  ἀνεπιφάτως καὶ 

ἀφωράτως κατάγεται, κελεύσας τοῖς κυβερνήταις — περὶ γὰρ δείλην ὥραν ὁ Φάρος ἀναφαίνεται—τὰ 

μὲν  ἱστία  συνάγειν,   ἔξω δὲ περὶ  αὐτὸν  μὴ μακρὰν  ἀφισταμένους  θαλαττεύειν  ἄχρι  τοῦ βαθεῖαν 

ἑσπέραν ἐπιγενέσθαι καὶ νυκτὸς τοῖς λιμέσι προσσχεῖν, ἵν’ ἀποβὰς ἤδη τετραμμένων <ἁπάντων> πρὸς 

ὕπνον, μηδενὸς ὁρῶντος, ἀφίκηται πρὸς τὸν ξενοδόχον. 

28 ὁ μὲν δὴ μετὰ τοσαύτης αἰδοῦς ἐπεδήμησε βουλόμενος, εἴ πως οἷόν τε ἦν, ἅπαντας τοὺς 

ἐν  τῇ  πόλει  λαθὼν ὑπεξελθεῖν·  οὐ  γὰρ  κατὰ  θέαν  ἀφῖκτο  τῆς  Ἀλεξανδρείας  ἐπιδεδημηκὼς  αὐτῇ 

πρότερον, ἡνίκα τὸν ἐπὶ Ῥώμης πλοῦν ἐστέλλετο πρὸς Τιβέριον, ἀλλ’ ὁδῷ χρησόμενος ἐπιτόμῳ τῆς 

οἴκαδε ἀφίξεως. 

29 οἱ δ’ ὑπὸ φθόνου ῥηγνύμενοι — βάσκανον γὰρ φύσει τὸ Αἰγυπτιακόν — καὶ τὰς ἑτέρων 

εὐτυχίας ἰδίας ὑπελάμβανον εἶναι κακοπραγίας καὶ ἅμα διὰ τὴν παλαιὰν καὶ τρόπον τινὰ <φύσει>  

γεγενημένην  πρὸς  Ἰουδαίους  ἀπέχθειαν  ἤσχαλλον  ἐπὶ  τῷ  γεγενῆσθαί  τινα  βασιλέα  Ἰουδαῖον  οὐχ 

ἧττον, ἢ εἰ αὐτός τις ἕκαστος βασιλείαν προγονικὴν ἀφῄρητο. 

30 καὶ τὸν ἄθλιον Φλάκκον πάλιν οἱ συνόντες ἀνηρέθιζον εἰς τὸν αὐτὸν ἐνάγοντες καὶ  

προκαλούμενοι  φθόνον,  „σὴ  κατάλυσίς  ἐστι“  φάσκοντες  „ἡ  ἐπιδημία  τούτου·  μείζονα  τιμῆς  καὶ 

εὐδοξίας  ὄγκον  ἢ  σὺ  περιβέβληται·  πάντας  εἰς  ἑαυτὸν  ἐπιστρέφει  τὴν  δορυφόρον  τῶν 

σωματοφυλάκων στρατιὰν ὁρῶντας ἐπαργύροις καὶ ἐπιχρύσοις ὅπλοις διακεκοσμημένην.

 31 ἔδει  γὰρ  ἥκειν  εἰς  ἐπικράτειαν  ἑτέρου  δυνάμενον  πλῷ χρησάμενον  εἰς  τὴν  οἰκείαν 

ἀσφαλῶς παραπεμφθῆναι; καὶ γὰρ εἰ Γάιος ἐπέτρεπε, μᾶλλον δ’ ἠνάγκαζεν, ἐχρῆν ἐκλιπαρήσαντα 

παραιτήσασθαι τὴν ἐνθάδε ἄφιξιν, ἵνα μὴ παρευημερηθεὶς ὁ τῆς χώρας ἡγεμὼν ἀδοξῇ.” 

32 ταῦτα ἀκούων ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ᾤδει καὶ ἐν μὲν τῷ φανερῷ τὸν ἑταῖρον καὶ φίλον 

καθυπεκρίνετο διὰ τὸ πέμψαντος φόβον, ἰδίᾳ δὲ ἐζηλοτύπει καὶ ἐξελάλει τὸ μῖσος καὶ πλαγίως  αὐτὸν 

ὕβριζεν, ἐπειδήπερ ἄντικρυς οὐκ ἐθάρρει. 

33 τῷ γὰρ ἀργοῦντι  καὶ  σχολάζοντι  τῆς  πόλεως  ὄχλῳ—πλῆθος δ’  ἐστὶν  ἐπιτετηδευκὸς 

γλωσσαλγίαν καὶ ἐνευκαιροῦν διαβολαῖς καὶ βλασφημίαις—ἐπιτρέπει κακηγορεῖν τὸν βασιλέα εἴτε 
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ἀρξάμενος δι’ ἑαυτοῦ τῶν λοιδοριῶν εἴτε προτρεψάμενος καὶ ἐναγαγὼν αὐτὸς διὰ τῶν ὑπηρετεῖν τὰ 

τοιαῦτα εἰωθότων.  

34 οἱ δ’  ἀφορμῆς λαβόμενοι  διημέρευον ἐν τῷ γυμνασίῳ χλευάζοντες τὸν βασιλέα καὶ 

σκώμματα συνείροντες· πῇ δὲ καὶ  ποιηταῖς  μίμων καὶ  γελοίων διδασκάλοις χρώμενοι  τὴν ἐν τοῖς  

αἰσχροῖς εὐφυΐαν ἐπεδείκνυντο,  βραδεῖς  μὲν ὄντες τὰ καλὰ παιδεύεσθαι,  τὰ δ’  ἐναντία μανθάνειν  

ὀξύτατοι καὶ προχειρότατοι. 

35 διὰ τί γὰρ οὐκ ἠγανάκτησεν, οὐκ ἀπήγαγεν, οὐκ ἐπέπληξε τῆς αὐθάδους βλασφημίας; εἰ 

δὲ μὴ βασιλεὺς ἦν, ἀλλά τις τῶν ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας, οὐκ ὤφειλε προνομίαν τινὰ καὶ τιμὴν ἔχειν; 

ἀλλὰ  ταῦτ’  εἰσὶ  πίστεις  ἐναργεῖς  τοῦ  συναίτιον  γεγενῆσθαι  τῶν  βλασφημιῶν  Φλάκκον·  ὁ  γὰρ 

ἐπιπλήττειν ἢ τὸ πανύστατον ἐπέχειν ἂν δυνηθεὶς εἰ μὴ κεκώλυκε,  δῆλος ἦν ἐφιεὶς καὶ ἐπιτρέπων 

αὐτός. πρὸς ὅ τι δ’ ἂν ὄχλος ἀσύντακτος ἀφορμὴν λάβῃ τῶν ἁμαρτημάτων, οὐχ ἵσταται, μέτεισι δ’  

ἀφ’ ἑτέρων εἰς ἕτερα προσεπεξεργαζόμενος ἀεί τι νεώτερον.

36 Ἦν τις μεμηνὼς ὄνομα Καραβᾶς οὐ τὴν ἀγρίαν καὶ θηριώδη μανίαν—ἄσκηπτος γὰρ 

αὕτη γε καὶ τοῖς  ἔχουσι  καὶ  τοῖς  πλησιάζουσιν—,  ἀλλὰ τὴν  ἀνειμένην  καὶ  μαλακωτέραν.  οὗτος 

διημέρευε καὶ διενυκτέρευε γυμνὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς οὔτε θάλπος οὔτε κρυμὸν ἐκτρεπόμενος, ἄθυρμα 

νηπίων καὶ μειρακίων σχολαζόντων. 

37 συνελάσαντες τὸν ἄθλιον ἄχρι τοῦ γυμνασίου καὶ στήσαντες μετέωρον, ἵνα καθορῷτο 

πρὸς πάντων, βύβλον γυμνασίου καὶ στήσαντες μετέωρον, ἵνα καθορῷτο πρὸς πάντων, βύβλον μὲν 

εὐρύναντες  ἀντὶ  διαδήματος  ἐπιτιθέασιν  αὐτοῦ  τῇ  κεφαλῇ,  χαμαιστρώτῳ  δὲ  τὸ  ἄλλο  σῶμα 

περιβάλλουσιν ἀντὶ χλαμύδος, ἀντὶ δὲ σκήπτρου βραχύ τι παπύρου τμῆμα τῆς ἐγχωρίου καθ’ ὁδὸν 

ἐρριμμένον ἰδών τις ἀναδίδωσιν. 

38 ἐπεὶ δὲ ὡς ἐν θεατρικοῖς μίμοις τὰ παράσημα τῆς βασιλείας ἀνειλήφει καὶ διεκεκόσμητο 

εἰς  βασιλέα,  νεανίαι  ῥάβδους  ἐπὶ  τῶν  ὤμων  φέροντες  ἀντὶ  λογχοφόρων  ἑκατέρωθεν  εἱστήκεσαν 

μιμούμενοι δορυφόρους. εἶθ’ ἕτεροι προσῄεσαν, οἱ μὲν ὡς ἀσπασόμενοι, οἱ δὲ ὡς δικασόμενοι, οἱ δ’ 

ὡς ἐντευξόμενοι περὶ κοινῶν πραγμάτων. 

39 εἶτ’ ἐκ τοῦ περιεστῶτος ἐν κύκλῳ πλήθους ἐξήχει βοή τις ἄτοπος Μάριν ἀποκαλούντων 

—οὕτως δέ φασι τὸν κύριον ὀνομάζεσθαι παρὰ Σύροις—· ᾔδεσαν γὰρ Ἀγρίππαν καὶ γένει Σύρον καὶ 

Συρίας μεγάλην ἀποτομὴν ἔχοντα, ἧς ἐβασίλευε. 

40 ταῦτα δὲ ἀκούων, μᾶλλον δὲ ὁρῶν ὁ Φλάκκος, δεόντως ἂν καὶ τὸν μεμηνότα συλλαβὼν 

καὶ  καθείρξας,  ἵνα μὴ παρέχῃ τοῖς  κατακερτομοῦσιν  ἀφορμὴν εἰς  ὕβριν τῶν βελτιόνων,  καὶ  τοὺς 

ἐνσκευάσαντας τιμωρησάμενος, ὅτι γε βασιλέα καὶ φίλον Καίσαρος καὶ ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς 

τετιμημένον στρατηγικαῖς τιμαῖς ἐτόλμησαν καὶ ἔργοις καὶ λόγοις καὶ φανερῶς καὶ πλαγίως ὑβρίζειν,  

οὐ μόνον οὐκ ἐπέπληξεν, ἀλλ’ οὐδ’ ἐπισχεῖν ἠξίωσεν ἄδειαν καὶ ἐκεχειρίαν διδοὺς τοῖς ἐθελοκακοῦσι  

καὶ ἐθελέχθρως ἔχουσι, προσποιούμενος ἅ τε ἑώρα μὴ ὁρᾶν καὶ ὧν ἤκουε μὴ ἀκούειν. 

41 ὅπερ συναισθόμενος ὁ ὄχλος — οὐχ ὁ καθεστὼς καὶ δημοτικός, ἀλλ’ὁ πάντα θορύβου 

καὶ ταραχῆς εἰωθὼς ἀναπιμπλάναι διὰ φιλοπραγμοσύνην καὶ ζῆλον ἀβιώτου βίου καὶ τὴν ἐξ ἔθους 

137



ἀργίαν καὶ σχολήν, πρᾶγμα ἐπίβουλον — συρρυέντες εἰς τὸ θέατρον ἐξ ἑωθινοῦ Φλάκκον ἤδη τιμῶν 

ἀθλίων ἐωνημένοι, ἃς ὁ δοξομανὴς καὶ παλίμπρατος ἐλάμβανεν οὐ καθ’ αὑτοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς 

κοινῆς  ἀσφαλείας,  ἀνεβόησαν  ἀφ’  ἑνὸς  συνθήματος  εἰκόνας  ἐν  ταῖς  προσευχαῖς  ἀνατιθέναι, 

καινότατον καὶ μηδέπω πραχθὲν εἰσηγούμενοι παρανόμημα. 

42 καὶ τοῦτ’ εἰδότες — ὀξύτατοι γὰρ τὴν μοχθηρίαν εἰσί — κατασοφίζονται τὸ Καίσαρος 

ὄνομα προκάλυμμα ποιησάμενοι, ᾧ προσάπτειν τι τῶν ἐπαιτίων οὐ θεμιτόν. 

43 Τί οὖν ὁ τῆς χώρας ἐπίτροπος; ἐπιστάμενος, ὅτι καὶ ἡ πόλις οἰκήτορας ἔχει διττούς, 

ἡμᾶς τε καὶ τούτους,  καὶ  πᾶσα  Αἴγυπτος,  καὶ  ὅτι  οὐκ  ἀποδέουσι  μυριάδων  ἑκατὸν  οἱ  τὴν 

Ἀλεξάνδρειαν καὶ τὴν χώραν Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες ἀπὸ τοῦ πρὸς Λιβύην καταβαθμοῦ μέχρι τῶν 

ὁρίων Αἰθιοπίας, καὶ ὡς ἡ πεῖρα κατὰ πάντων ἐστὶ καὶ ὡς οὐ λυσιτελὲς ἔθη πάτρια κινεῖν, ἀμελήσας  

ἁπάντων ἐπιτρέπει ποιήσασθαι τὴν ἀνάθεσιν, μυρία καὶ πάντα προνοητικὰ δυνάμενος ἢ ὡς ἄρχων 

κελεύειν ἢ συμβουλεύειν ὡς φίλος.  

44 ὁ δὲ — συνεχειρούργει γὰρ ἕκαστα τῶν ἁμαρτανομένων — καὶ ἀπὸ μείζονος ἐξουσίας 

ἀναρριπίζειν καινοτέραις ἀεὶ κακῶν προσθήκαις τὴν στάσιν ἠξίου καὶ τό γ’ ἐφ’ αὑτὸν ἧκον μέρος  

ἅπασαν ὀλίγου δεῖν φάναι τὴν οἰκουμένην ἐμφυλίων πολέμων ἐπλήρωσεν. 

45 οὐ γὰρ ἦν ἄδηλον, ὅτι ἡ περὶ τὴν κατάλυσιν τῶν προσευχῶν φήμη λαβοῦσα τὴν ἀρχὴν 

ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρείας διαδοθήσεται μὲν εὐθὺς εἰς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ νομούς, δραμεῖται δ’ ἀπὸ μὲν 

Αἰγύπτου πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἔθνη τὰ ἑῷα, ἀπὸ δὲ τῆς ὑποταινίου καὶ Μαρείας, αἳ Λιβύης εἰσὶν ἀρχαί, 

πρὸς δυσμὰς καὶ ἔθνη τὰ ἑσπέρια· Ἰουδαίους γὰρ χώρα μία διὰ πολυανθρωπίαν οὐ  χωρεῖ. 

46 ἧς αἰτίας ἕνεκα τὰς πλείστας καὶ εὐδαιμονεστάτας τῶν ἐν Εὐρώπῃ καὶ Ἀσίᾳ κατά τε 

νήσους καὶ  ἠπείρους ἐκνέμονται μητρόπολιν μὲν τὴν ἱερόπολιν ἡγούμενοι,  καθ’ ἣν ἵδρυται ὁ τοῦ 

ὑψίστου θεοῦ νεὼς ἅγιος, ἃς δ’ ἔλαχον ἐκ πατέρων καὶ  πάππων καὶ  προπάππων καὶ τῶν ἔτι ἄνω 

προγόνων οἰκεῖν ἕκαστοι πατρίδας νομίζοντες, ἐν αἷς ἐγεννήθησαν καὶ ἐτράφησαν· εἰς ἐνίας δὲ καὶ  

κτιζομένας εὐθὺς ἦλθον ἀποικίαν στειλάμενοι, τοῖς κτίσταις χαριζόμενοι. 

47 καὶ δέος ἦν, μὴ οἱ πανταχοῦ τὴν ἀφορμὴν ἐκεῖθεν λαβόντες ἐπηρεάζωσι τοῖς πολίταις 

αὐτῶν Ἰουδαίοις εἰς τὰς προσευχὰς καὶ τὰ πάτρια νεωτερίζοντες. 

48 οἱ δέ — οὐ γὰρ ἔμελλον ἄχρι παντὸς ἡσυχάζειν καίτοι πεφυκότες εὖ πρὸς εἰρήνην, οὐ 

μόνον  ὅτι  παρὰ  πᾶσιν  ἀνθρώποις  οἱ  περὶ  τῶν  ἐθῶν  ἀγῶνες  καὶ  τοὺς  περὶ  ψυχῆς  κινδύνους 

ὑπερβάλλουσιν, ἀλλ’ ὅτι καὶ μόνοι τῶν ὑφ’ ἥλιον ἅμα ταῖς προσευχαῖς ἀπεστεροῦντο τὴν εἰς τοὺς 

εὐεργέτας  εὐσέβειαν,  ὃ  μυρίων  θανάτων  ἐτετίμηντο  ἄν  —  οὐκ  ἔχοντες  ἱεροὺς  περιβόλους,  οἷς 

ἐνδιαθήσονται 49 τὸ εὐχάριστον, καὶ τοῖς ἐναντιουμένοις εἶπον ἄν· „λελήθατε ἑαυτοὺς οὐ εὐχάριστον, 

καὶ  τοῖς  ἐναντιουμένοις  εἶπον  ἄν·  „λελήθατε  ἑαυτοὺς  οὐ  προστιθέντες  τοῖς  κυρίοις  τιμήν,  ἀλλ’ 

ἀφαιρούμενοι,  οὐκ  εἰδότες  ὡς  τοῖς  πανταχόθι  τῆς  οἰκουμένης  Ἰουδαίοις  ὁρμητήρια  τῆς  εἰς  τὸν 

Σεβαστὸν οἶκον ὁσιότητός εἰσιν αἱ προσευχαὶ ἐπιδήλως, ὧν ἡμῖν ἀναιρεθεισῶν τίς ἕτεροςἀπολείπεται 

τόπος ἢ τρόπος τιμῆς; 
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50 εἰ μὲν γὰρ ἐφιέντων τῶν ἐθῶν ὀλιγωροῦμεν, τῆς ἀνωτάτω τιμωρίας δίκαιοι τυγχάνειν 

ἐσμὲν  μὴ  παρέχοντες  ἀρτίους  καὶ  πλήρεις  τὰς  ἀμοιβάς.  εἰ  δ’  οὐκ  ἐξὸν  τοῖς  ἰδίοις  ὑποστέλλομεν 

νομίμοις, ἃ καὶ τῷ Σεβαστῷ φίλον βεβαιοῦν, τί μικρὸν ἢ μέγα πλημμελοῦμεν οὐκ οἶδα· πλὴν εἰ μὴ 

ψέγειν τις ἐθελήσειε τὸ μὴ γνώμῃ ἑκουσίῳ παρανομεῖν τὰς ἐκδιαιτήσεις τῶν ἐθῶν οὐ φυλαξαμένους,  

αἵ, κἂν ἀφ’ ἑτέρων ἄρξωνται, τελευτῶσι πολλάκις εἰς τοὺς αἰτίους.“

51 ἀλλ’ ὁ μὲν Φλάκκος τά τε λεκτέα ἡσυχάζων καὶ τὰ ἡσυχαστέα λέγων οὕτως εἰς ἡμᾶς 

ἐξημάρτανεν. ἐκεῖνοι δ’,  οἷς ἐχαρίζετο, τίνα γνώμην εἶχον; ἆρά γε τὴν τῶν τιμᾶν ἐθελόντων; εἶτα  

σπάνις ἦν ἱερῶν κατὰ τὴν πόλιν, ἧς τὰ πλεῖστα καὶ ἀναγκαιότατα μέρη τετεμένισται, πρὸς ἀνάθεσιν 

ὧν ἐβούλοντο; 

52 τὴν μὲν οὖν τῶν φιλαπεχθημόνων καὶ μετὰ τέχνης ἐπιβουλευόντων ὁρμὴν ἔφαμεν, δι’ 

ἣν οἱ μὲν ἐπηρεάζοντες οὐ δόξουσιν ἀδικεῖν, τοῖς δ’ ἐπηρεαζομένοις οὐκ ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι. οὐ 

γάρ  ἐστιν,  ὦ  γενναῖοι,  τιμὴ  καταλύειν  νόμους,  ἔθη  πάτρια  κινεῖν,  ἐπηρεάζειν  τοῖς  συνοικοῦσι,  

διδάσκειν καὶ τοὺς ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὁμοφροσύνης ἀλογεῖν. 

53 Ἐπειδὴ τοίνυν ἡ κατὰ τῶν νόμων πεῖρα εὐοδεῖν ἔδοξεν αὐτῷ τὰς προσευχὰς ἁρπάσαντι 

καὶ μηδὲ τοὔνομα ὑπολιπομένῳ, πάλιν ἐφ’ ἕτερον ἐτρέπετο, τὴν τῆς ἡμετέρας πολιτείας ἀναίρεσιν, ἵν’ 

ἀποκοπέντων οἷς μόνοις ἐφώρμει ὁ ἡμέτερος βίος ἐθῶν τε πατρίων καὶ μετουσίας πολιτικῶν δικαίων 

τὰς ἐσχάτας ὑπομένωμεν συμφορὰς οὐδενὸς ἐπειλημμένοι πείσματος εἰς ἀσφάλειαν.

54 ὀλίγαις  γὰρ  ὕστερον  ἡμέραις  τίθησι  πρόγραμμα,  δι’  οὗ  ξένους  καὶ  ἐπήλυδας  ἡμᾶς 

ἀπεκάλει  μηδὲ  λόγου  μεταδούς,  ἀλλ’  ἀκρίτως  καταδικάζων.  οὗ  τί  ἂν  εἴη  τυραννίδος  ἐπάγγελμα 

μεῖζον; αὐτὸς γενόμενος τὰ πάντα, κατήγορος, ἐχθρός, μάρτυς, δικαστής, κολαστής, εἶτα δυσὶ τοῖς 

προτέροις καὶ τρίτον προσέθηκεν ἐφεὶς ὡς ἐν ἁλώσει τοῖς ἐθέλουσι πορθεῖν Ἰουδαίους. 

55 οἱ  δὲ  λαβόντες  ἄδειαν  τί  πράττουσι;  πέντε  μοῖραι  τῆς  πόλεώς  εἰσιν,  ἐπώνυμοι  τῶν 

πρώτων  στοιχείων  τῆς  ἐγγραμμάτου  φωνῆς·  τούτων  δύο  Ἰουδαϊκαὶ  λέγονται  διὰ  τὸ  πλείστους 

Ἰουδαίους ἐν ταύταις κατοικεῖν· οἰκοῦσι δὲ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις οὐκ ὀλίγοι σποράδες. τί οὖν ἐποίησαν;  

ἐκ τῶν τεσσάρων γραμμάτων ἐξῴκισαν τοὺς Ἰουδαίους καὶ συνήλασαν εἰς ἑνὸς μοῖραν βραχυτάτην. 

56 οἱ  δὲ  ἐξεχέοντο  διὰ  τὸ  πλῆθος  εἰς  αἰγιαλοὺς  καὶ  κοπρίας  καὶ  μνήματα  πάντων 

στερόμενοι τῶν ἰδίων. ἐκεῖνοι δὲ τὰς οἰκίας ἐρήμους καταδραμόντες ἐφ’ ἁρπαγὴν ἐτράποντο καὶ ὡς 

ἐκ  πολέμου  λείαν  διενέμοντο,  μηδενὸς  δὲ  κωλύοντος  καὶ  τὰ  ἐργαστήρια  τῶν  Ἰουδαίων 

συγκεκλεισμένα διὰ τὸ ἐπὶ Δρουσίλλῃ πένθος ἀναρρήξαντες ὅσα εὗρον — πολλὰ δὲ καὶ ταῦτ’ ἦν — 

ἐξεφόρησαν καὶ διὰ μέσης ἀγορᾶς ἐκόμιζον ὡς οἰκείοις τοῖς ἀλλοτρίοις καταχρώμενοι. 

57 τῆς δ’ ἁρπαγῆς ἡ ἀπραξία κακὸν ἦν βαρύτερον, τὰς μὲν ἐνθήκας ἀπολωλεκότων τῶν 

ποριστῶν, μηδενὸς δὲ ἐωμένου, μὴ γεωργοῦ, μὴ ναυκλήρου, μὴ ἐμπόρου, μὴ τεχνίτου, τὰ συνήθη 

πραγματεύεσθαι,  ὡς  διχόθεν  κατεσκευάσθαι  πενίαν,  ἔκ  τε  τῆς  ἁρπαγῆς,  ἐξουσίων  μιᾷ  ἡμέρᾳ 

γενομένων  καὶ  περισεσυλημένων  τὰ  ἴδια,  κἀκ  τοῦ  μὴ  δεδυνῆσθαι  πορίζειν  ἐκ  τῶν  συνήθων 

ἐπιτηδευμάτων.  
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58 Καὶ ταῦτα μὲν εἰ καὶ ἀφόρητα, ἀλλ’ οὖν τοῖς αὖθις πεπραγμένοις συγκρινόμενα οἰστά. 

πενία γὰρ χαλεπὸν μέν, καὶ μάλισθ’ ὅταν κατασκευάζηται πρὸς ἐχθρῶν, ἔλαττον δὲ τῆς εἰς τὰ σώματα 

ὕβρεως, κἂν ᾖ βραχυτάτη. 

59 τοὺς  δ’  ἡμετέρους  διὰ  τὰς  ὑπερβολὰς  ὧν  ἔπαθον  οὐδ’  ἂν  εἴποι  τις  ὕβριν  ἢ  αἰκίαν 

ἐνδεδέχθαι κυρίοις χρώμενος τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλά μοι δοκεῖ προσρήσεων οἰκείων ἂν ἀπορῆσαι διὰ  

μέγεθος κεκαινουργημένης ὠμότητος, ὡς τὰ τῶν πολέμῳ μὲν κρατησάντων, ἐκ φύσεως δ’ ἀσπόνδων 

εἰς τοὺς ἑαλωκότας, συγκρινόμενα τοῖς τούτων ἡμερώτατα ἂν εἶναι δόξαι. 

60 χρήματα ἁρπάζουσιν ἐκεῖνοι καὶ πλῆθος αἰχμαλώτων σωμάτων, ἀλλὰ κινδυνεύσαντες, 

εἴπερ ἡττήθησαν, ἀποβαλεῖν τὰ οἰκεῖα. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μυρίους, ὧν λύτρα κατατιθέασι συγγενεῖς ἢ 

φίλοι, μεθίενται τῶν δορυαλώτων, ἴσως μὲν ἀκαμπεῖς ὄντες πρὸς ἔλεον, ἡττώμενοι δὲ φιλαργυρίας. 

ἀλλὰ τί τοῦτο; φαίη τις ἄν· τοῖς γὰρ εὖ ἡττώμενοι δὲ φιλαργυρίας. ἀλλὰ τί τοῦτο; φαίη τις ἄν· τοῖς γὰρ 

εὖ πάσχουσιν ἀδιαφορεῖ τῆς σωτηρίας ὁ τρόπος. 

61 ἤδη δὲ καὶ τοὺς πεσόντας ἐν τῷ πολέμῳ τῶν ἐχθρῶν ταφῆς ἀξιοῦσιν οἱ μὲν ἐπιεικεῖς καὶ 

φιλάνθρωποι ταῖς οἴκοθεν δαπάναις, οἱ δὲ τὴν ἔχθραν καὶ πρὸς νεκροὺς ἀποτείνοντες ὑπόσπονδα τὰ 

σώματα διδόντες ὑπὲρ τοῦ μὴ τῆς τελευταίας χάριτος ἀμοιρῆσαι τῶν νομιζομένων. 

62 ἐν πολέμῳ μὲν οἱ δυσμενεῖς ταῦτα· ἐν εἰρήνῃ δ’ οἱ πρὸ μικροῦ φίλοι θεασώμεθα ὁποῖα.  

μετὰ γὰρ τὰς ἁρπαγὰς καὶ  τοὺς ἀνοικισμοὺς καὶ  τὰς ἐκ τῶν πλείστων μερῶν τῆς πόλεως βιαίους 

ἐλάσεις καθάπερ τειχήρεις ἐν κύκλῳ περικαθημένων ἐχθρῶν γεγονότες, ἀπορίᾳ καὶ σπάνει δεινῇ τῶν 

ἀναγκαίων  πιεζόμενοι  καὶ  γύναια  καὶ  τέκνα  νήπια  ὁρῶντες  ἐν  ὀφθαλμοῖς  παραπολλύμενα  λιμῷ 

633χειροποιήτῳ  —  πάντα  γὰρ  τἄλλα  εὐθηνίας  καὶ  εὐετηρίας  μεστὰ  ἦν,  τοῦ  μὲν  ποταμοῦ  ταῖς 

πλημμύραις  τὰς  ἀρούρας  πλουσίως  λιμνάσαντος,  τῆς  δὲ  πεδιάδος,  ὅση  πυροφόρος,  ἀφθονώτατον 

64ὑπ’ εὐγονίας τὸν τοῦ σίτου καρπὸν ἀναγούσης —, μηκέτι στέγειν δυνάμενοι τὰς ἐνδείας, οἱ μὲν ἐπὶ 

συγγενῶν καὶ φίλων, πρότερον οὐκ εἰωθότες, οἰκίας ἦλθον ἔρανον αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα αἰτήσοντες,  οἱ 

δ’  ἀπὸ φρονήματος  εὐγενοῦς  τὴν  μεταιτῶν  τύχην  ὡς  δουλοπρεπῆ  καὶ  ἀνελεύθερον  ἐκτρεπόμενοι 

προῆλθον εἰς ἀγορὰν οὐδενὸς ἑτέρου χάριν ἢ τοῦ πρίασθαι τοῖς τε οἰκείοις καὶ ἑαυτοῖς τροφάς, οἱ 

δυστυχεῖς. 

65 εὐθὺς γὰρ συναρπασθέντες ὑπὸ τῶν τὴν ὀχλοκρατίαν ἐπιτειχισάντων δολοφονοῦνται 

καὶ  συρόμενοι  καὶ  πατούμενοι  διὰ  τῆς  πόλεως  ἁπάσης  ἐξαναλώθησαν,  οὐδενὸς  ὑπολειφθέντος 

μέρους, ὃ δυνήσεται κοινωνῆσαι ταφῆς. 

66 μυρίους  μέντοι  καὶ  ἄλλους  πολυτρόποις  κακῶν ἰδέαις  ἐπιτετηδευμέναις  εἰς  χαλεπὴν 

ὠμότητα κατειργάσαντο καὶ διέφθειραν οἱ λελυττηκότες ὑπ’ ἀγριότητος εἰς θηρίων φύσιν· τοὺς γὰρ 

ὅπῃ τύχοι φανέντας τῶν Ἰουδαίων ἢ κατέλευον ἢ ξύλοις κατέκοπτον οὐκ εὐθὺς ἐπὶ τὰ καιριώτατα 

μέρη τὰς πληγὰς φέροντες, ἵνα μὴ θᾶττον τελευτήσαντες θᾶττον καὶ τὴν τῶν ὀδυνηρῶν ἀντίληψιν 

ἀπόθωνται. 
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67 τῇ  δὲ  τῶν  συμφορῶν  ἀδείᾳ  καὶ  ἐκεχειρίᾳ  τινὲς  ἐπινεανιευόμενοι,  τῶν  ἀμβλυτέρων 

ὅπλων  ἀλογήσαντες,  ἀνελάμβανον  τὰ  πάντων  ἀνυσιμώτατα,  πῦρ  καὶ  σίδηρον,  καὶ  πολλοὺς  μὲν 

ξίφεσιν ἀνεῖλον, οὐκ ὀλίγους δὲ πυρὶ διέφθειραν. 

68 Ἤδη δὲ καὶ γενεὰς ὅλας, ἄνδρας μετὰ γυναικῶν, τέκνα νήπια μετὰ γονέων, ἐνέπρησαν 

οἱ πάντων ἀνηλεέστατοι κατὰ μέσην τὴν πόλιν, μὴ γῆρας, μὴ νεότητα, μὴ παίδων ἄκακον ἡλικίαν 

οἰκτισάμενοι·  καὶ  ὁπότε  ξύλων  ὕλης  ἀπορήσειαν,  φρύγανα  συλλέγοντες  καπνῷ τὸ  πλέον  ἢ  πυρὶ 

διέφθειρον,  οἰκτρότερον  καὶ  ἐπιμηκέστερον  ὄλεθρον  τοῖς  δειλαίοις  τεχνάζοντες,  ὧν  τὰ  σώματα 

ἡμίφλεκτα ἀναμὶξ ἔκειτο, χαλεπὴ καὶ ὀδυνηροτάτη θέα. 

69 Εἰ δὲ καὶ οἱ παραληφθέντες ἐπὶ φρυγανισμὸν ἐβράδυνον, ἐπὶ τῶν ἰδίων σκευῶν τῶν ἐκ 

τῆς ἁρπαγῆς ἐνεπίμπρασαν τοὺς δεσπότας τὰ μὲν πολυτελῆ νοσφιζόμενοι, τὰ δὲ μὴ πάνυ χρήσιμα 

συγκαταφλέγοντες, οἷς ἀντὶ ξύλων εἰκαίων ἐχρῶντο. 

70 πολλοὺς δὲ καὶ ζῶντας τοῖν ποδοῖν τὸν ἕτερον ἐκδήσαντες κατὰ τὸ σφυρὸν εἷλκον ἅμα 

καὶ κατηλόων ἐναλλόμενοι θάνατον ὠμότατον ἐπινοήσαντες· 

71 καὶ τελευτησάντων, οὐδὲν ἧττον ἀτελεύτητα μηνιῶντες βαρυτέρας αἰκίας τοῖς σώμασιν 

ἐπέφερον,  διὰ πάντων ὀλίγου δέω φάναι  τῶν τῆς πόλεως στενωπῶν κατασύροντες,  ἕως ὁ νεκρὸς 

δοράς, σάρκας, ἶνας ὑπὸ τῆς τῶν ἐδάφων ἀνωμαλίας καὶ τραχύτητος περιθρυφθείς, καὶ τῶν ἡνωμένων 

μερῶν τῆς συμφυίας διαστάντων καὶ διασπαρέντων ἀλλαχόσε ἄλλων, ἐδαπανήθη. 

72 καὶ  οἱ  μὲν  ταῦτα  δρῶντες  ὥσπερ  ἐν  τοῖς  θεατρικοῖς  μίμοις  καθυπεκρίνοντο  τοὺς 

πάσχοντας· τῶν δ’ ὡς ἀληθῶς πεπονθότων φίλοι  καὶ συγγενεῖς,  ὅτι  μόνον ταῖς τῶν προσηκόντων 

συμφοραῖς  συνήλγησαν,  ἀπήγοντο,  ἐμαστιγοῦντο,  ἐτροχίζοντο,  καὶ  μετὰ  πάσας  τὰς  αἰκίας,  ὅσας 

ἐδύνατο χωρῆσαι τὰ σώματα αὐτοῖς, ἡ τελευταία καὶ  ἔφεδρος τιμωρία σταυρὸς ἦν. 

73 Πάντα  δὲ  διορύξας  καὶ  τοιχωρυχήσας  ὁ  Φλάκκος  καὶ  μηδὲν  μέρος  τῶν  Ἰουδαϊκῶν 

ἀμέτοχον ἐπιβουλῆς τῆς ἀνωτάτω καταλιπὼν ἐπενόησεν ἔκτοπόν τινα καὶ παρηλλαγμένην ἐπίθεσιν, ὁ 

μεγαλουργός, ὁ καινῶν ἀδικημάτων εὑρετής. 

74 τῆς γὰρ ἡμετέρας γερουσίας, ἣν ὁ σωτὴρ καὶ εὐεργέτης Σεβαστὸς ἐπιμελησομένην τῶν 

Ἰουδαϊκῶν εἵλετο μετὰ τὴν τοῦ γενάρχου τελευτὴν διὰ τῶν πρὸς Μάγιον Μάξιμον ἐντολῶν μέλλοντα 

πάλιν  [ἀπ’]  Ἀλεξανδρείας  καὶ  τῆς  χώρας  ἐπιτροπεύειν,  ὀκτὼ  καὶ  τριάκοντα  συλλαβὼν  τοὺς 

εὑρεθέντας ἐν ταῖς οἰκίαις εὐθὺς μὲν δῆσαι κελεύει,  καὶ στείλας καλὴν πομπὴν διὰ μέσης ἀγορᾶς 

πρεσβύτας δεσμίους ἐξηγκωνισμένους, τοὺς μὲν ἱμάσι, τοὺς δὲ σιδηραῖς ἁλύσεσιν, εἰς τὸ θέατρον 75 

εἰσάγει — θέαν οἰκτίστην καὶ ἀλλοτριωτάτην τῷ καιρῷ — καὶ στάντας ἀντικρὺ ἐχθρῶν καθεζομένων 

πρὸς  ἐπίδειξιν  αἰσχύνης  προστάττει  πάντας  περιδυθέντας  αἰκισθῆναι  μάστιξιν,  αἷς  ἔθος  τοὺς 

κακούργων πονηροτάτους  προπηλακίζεσθαι,  ὡς ἐκ τῶν πληγῶν τοὺς μὲν φοράδην ἐκκομισθέντας 

αὐτίκα τελευτῆσαι, τοὺς δὲ νοσήσαντας ἐπὶ πλεῖστον χρόνον εἰς ἀπόγνωσιν σωτηρίας ἐλθεῖν. 

76 ἧς ἐπιβουλῆς τὸ μέγεθος ἐξελήλεγκται μὲν καὶ δι’ ἑτέρων, οὐχ ἧττον δὲ καὶ διὰ τοῦ 

μέλλοντος λέγεσθαι σαφέστερον ἐπιδειχθήσεται.  τῶν ἀπὸ τῆς γερουσίας τρεῖς ἄνδρες, Εὔοδος καὶ 

Τρύφων καὶ Ἄνδρων, ἐγεγένηντο ἐξούσιοι, πάνθ’ ὅσα εἶχον ἐν ταῖς οἰκίαις διαρπασθέντες ἐφόδῳ μιᾷ, 
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οὓς οὐκ ἠγνόησε ταῦτα πεπονθότας· ἐδηλώθη γὰρ αὐτῷ μεταπεμψαμένῳ πρότερον τοὺς ἡμετέρους 

ἄρχοντας ὅσα τῷ δοκεῖν ἐπὶ καταλλαγαῖς ταῖς πρὸς τὴν ἄλλην πόλιν. 

77 καὶ ὅμως εἰδὼς ἀκριβῶς <τού>τους στερομένους τῶν ἰδίων ἐν ὄψεσι τῶν ἁρπασάντων 

ἔτυπτεν, ἵν’ οἱ μὲν ὑπομένωσι διττὰς συμφοράς, πενίαν ὁμοῦ καὶ τὴν ἐν τοῖς σώμασιν ὕβριν, οἱ δὲ 

διττὴν  ἡδονήν,  ἀλλότριόν  τε  καρπούμενοι  πλοῦτον  καὶ  τῆς  τῶν  ἀφαιρεθέντων  ἀτιμίας  εἰς  κόρον 

ἀπολαύοντες. 

78 ἔχων τι τῶν τότε πεπραγμένων εἰπεῖν ἐπαμφοτερίζω, μὴ ἄρα εὐτελὲς εἶναι νομισθὲν 

ἐκλύσῃ  τὰ  μεγέθη  τῶν  τοσούτων·  ἔστι  δ’  εἰ  καὶ  μικρόν,  ἀλλ’  οὐ  μικρᾶς  δεῖγμα  κακονοίας.  τῶν 

μαστίγων εἰσὶ διαφοραὶ διακεκριμέναι κατὰ τὴν πόλιν πρὸς τὰ τῶν τύπτεσθαι μελλόντων ἀξιώματα· 

τοὺς  μὲν γὰρ Αἰγυπτίους  ἑτέραις  μαστίζεσθαι  συμβέβηκε  καὶ  πρὸς ἑτέρων, τοὺς  δὲ Ἀλεξανδρέας 

σπάθαις καὶ ὑπὸ σπαθηφόρων Ἀλεξανδρέων. 

79 τὸ ἔθος τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων διετήρησαν οἱ πρὸ Φλάκκου καὶ Φλάκκος αὐτὸς 

τοὺς πρώτους χρόνους. ἔστι γάρ, ἔστι καὶ ἐν ἀτιμίᾳ βραχύ τι τῶν εἰς ἐπιτιμίαν εὑρεῖν καὶ ἐν ὕβρει 

παραφερόμενόν τι τῶν εἰς τὸ ἀνύβριστον, ὅταν τις αὐτὰς ἐφ’ ἑαυτῶν ἐᾷ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων 

ἐξετάζεσθαι, μὴ προστιθεὶς οἴκοθεν ἐπίβουλον πάθος, ὃ πάνθ’ ὅσα παραμέμικται τῆς  ἐπιεικεστέρας 

ἰδέας ὑφαιρεῖ καὶ διοικίζει. 

80 πῶς οὖν οὐ παγχάλεπον, τῶν ἰδιωτῶν Ἀλεξανδρέων Ἰουδαίων ταῖς ἐλευθεριωτέραις καὶ 

πολιτικωτέραις μάστιξι τετυπτημένων, εἴ ποτε ἔδοξαν πληγῶν ἄξια ἐργάσασθαι, τοὺς ἄρχοντας,τὴν 

γερουσίαν,  οἳ  καὶ  γήρως  καὶ  τιμῆς  εἰσιν  ἐπώνυμοι,  κατὰ  τοῦτο  τὸ  μέρος  ἔλαττον  τῶν  ὑπηκόων 

ἐνέγκασθαι, καθάπερ Αἰγυπτίων τοὺς ἀφανεστάτους καὶ ἐνόχους τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασιν; 

81 ἐῶ  λέγειν  ὅτι,   εἰ  καὶ  μυρία  ἦσαν  ἡμαρτηκότες,  ὤφειλε  τὸν  καιρὸν  αἰδεσθεὶς  τὰς 

τιμωρίας ὑπερθέσθαι· τοῖς γὰρ ὀρθῶς πολιτευομένοις τῶν ἀρχόντων καὶ μὴ προσποιουμένοις τιμᾶν 

ἀλλ’ ὄντως τιμῶσι τοὺς εὐεργέτας ἔθος ἐστὶ μηδένα κολάζειν τῶν κατακρίτων, ἄχρις ἂν αἱ ἐπιφανεῖς  

γενέθλιοι καὶ πανηγύρεις αὗται τῶν ἐπιφανῶν Σεβαστῶν διεξέλθωσιν. 

82 ὁ δ’ ἐν αὐταῖς παρηνόμει καὶ ἐτιμωρεῖτο τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας, οὓς ἐνῆν αὖθις, εἴπερ 

ἐβούλετο,  κολάζειν.  ἀλλ’  ἔσπευδε καὶ  κατήπειγεν ἕνεκα τῆς  πρὸς  τὸν ἐναντίον ὄχλον  ἀρεσκείας,  

ταύτῃ νομίζων ἐξοικειώσασθαι μᾶλλον αὐτὸν εἰς ἅπερ διενοεῖτο. 

83 ἤδη  τινὰς  οἶδα  τῶν  ἀνεσκολοπισμένων  μελλούσης  ἐνίστασθαι  τοιαύτης  ἐκεχειρίας 

καθαιρεθέντας  καὶ  τοῖς  συγγενέσιν  ἐπὶ  τῷ  ταφῆς  ἀξιωθῆναι  καὶ  τυχεῖν  τῶν  νενομισμένων 

ἀποδοθέντας· ἔδει γὰρ καὶ νεκροὺς ἀπολαῦσαί τινος χρηστοῦ γενεθλιακαῖς αὐτοκράτορος καὶ ἅμα τὸ 

ἱεροπρεπὲς τῆς πανηγύρεως φυλαχθῆναι. 

84 ὁ  δ’  οὐ  τετελευτηκότας  ἐπὶ  σταυρῶν  καθαιρεῖν,  ζῶντας  δ’  ἀνασκολοπίζεσθαι 

προσέταττεν, οἷς ἀμνηστίαν ἐπ’ ὀλίγον, οὐ τὴν εἰς ἅπαν, ὁ καιρὸς ἐδίδου πρὸς ὑπέρθεσιν τιμωρίας, 

οὐκ ἄφεσιν παντελῆ. καὶ ταῦτ’ εἰργάζετο μετὰ τὸ πληγαῖς αἰκίσασθαι ἐν μέσῳ τῷ θεάτρῳ καὶ πυρὶ καὶ  

σιδήρῳ βασανίσαι.  
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85 καὶ ἡ θέα διενενέμητο· τὰ μὲν γὰρ πρῶτα τῶν θεαμάτων ἄχρι τρίτης ἢ τετάρτης ὥρας ἐξ 

ἑωθινοῦ ταῦτα ἦν· Ἰουδαῖοι μαστιγούμενοι, κρεμάμενοι, τροχιζόμενοι, καταικιζόμενοι, διὰ μέσης τῆς 

ὀρχήστρας ἀπαγόμενοι τὴν ἐπὶ θανάτῳ· τὰ δὲ μετὰ τὴν καλὴν ταύτην ἐπίδειξιν ὀρχησταὶ καὶ μῖμοι  

καὶ αὐληταὶ καὶ ὅσα ἄλλα σκηνικῶν ἀθύρματα ἀγώνων. 

86 Καὶ  τί  ταῦτα  μηκύνω;  δευτέρα  γὰρ  ἐπινοεῖται  πόρθησις,  βουλομένου  καὶ  τὸ 

στρατευόμενον πλῆθος ἡμῖν ἐπιτειχίσαι ξένου συκοφαντήματος εὑρέσει. τὸ δὲ συκοφάντημα ἦν, ὡς 

τῶν  Ἰουδαίων  πανοπλίας  ἐν  ταῖς  οἰκίαις  ἐχόντων.  μεταπεμψάμενος  οὖν  ἑκατόνταρχον  ᾧ  μάλιστ’ 

ἐπίστευε,  Κάστον  ὄνομα,  κελεύει  παραλαβόντα  τῆς  ὑπηκόου  τάξεως  ἑαυτῷ  τοὺς  εὐτολμοτάτους 

στρατιώτας ἐπισπεύδειν καὶ ἄνευ προρρήσεως ἐπεισιόντα ταῖς τῶν Ἰουδαίων οἰκίαις ἐρευνᾶν, μή τις  

ὅπλων ἐναπόκειται παρασκευή. 

87 καὶ ὁ μὲν συντείνας ἔθει τὸ προσταχθὲν ἐργασόμενος. Οἱ δὲ τὴν ἐπίνοιαν οὐκ εἰδότες 

ἀχανεῖς  τὸ  πρῶτον  εἱστήκεσαν  ὑπ’  ἐκπλήξεως,  γυναίων  καὶ  τέκνων  αὐτοῖς  ἐμπλεκομένων  καὶ 

ῥεομένων  δάκρυσι  διὰ  τὸν  ἐπ’  αἰχμαλώτοις  φόβον·  ὃ  γὰρ  λοιπὸν  τῆς  πορθήσεως,  τοῦτ’  ἀεὶ  

προσεδόκων. 

88 ὡς  δ’  ἤκουσαν  παρά  τινος  τῶν  ἐρευνώντων·  „ποῦ  ταμιεύεσθε  τὰ  ὅπλα;“  μικρὸν 

ἀνέπνευσαν  καὶ  πάντα  καὶ  τὰ  ἐν  μυχοῖς  ἀναπετάσαντες  ἐπεδείκνυντο,  τῇ  μὲν  ἡδόμενοι,  τῇ  δὲ 

στένοντες, ἡδόμενοι 89 μὲν ἐπὶ τῷ διελεγχθήσεσθαι τὸ συκοφάντημα ἐξ ἑαυτοῦ, δυσχεραίνοντες δέ, 

ὅτι πρῶτον μὲν αἱ τηλικαῦται διαβολαὶ κατ’ αὐτῶν προπιστεύονται συντιθέμεναι πρὸς ἐχθρῶν, ἔπειτα 

δ’, ὅτι γύναια κατάκλειστα μηδὲ τὴν αὔλειον προερχόμενα καὶ θαλαμευόμεναι παρθένοι, δι’ αἰδῶ τὰς 

ἀνδρῶν ὄψεις καὶ τῶν οἰκειοτάτων ἐκτρεπόμεναι, τότε οὐ μόνον ἀσυνήθεσιν ἀλλὰ καὶ στρατιωτικὸν 

δέος ἐπανατεινομένοις ἐμφανεῖς ἐγένοντο. 

90 γενομένης δ’ ὅμως ἀκριβοῦς ἐρεύνης ὅσον πλῆθος ἀμυντηρίων ὅπλων εὑρέθη; κράνη, 

θώρακες, ἀσπίδες, ἐγχειρίδια, κοντοί, παντευχίαι σωρηδὸν προεκομίζοντο; καὶ ἐν μέρει τὰ ἑκηβόλα, 

παλτοί,  σφενδόναι, τόξα, βέλη; τούτων ἁπλῶς οὐδέν· ἀλλ’ οὐδὲ τὰ πρὸς τὴν καθ’ ἡμέραν δίαιταν 

ὀψαρτυτῶν αὐτάρκη μαχαιρίδια. 

91 ἐξ οὗ καὶ ἡ περὶ τὸν βίον εὐθὺς εὐκολία διεφαίνετο πολυτέλειαν καὶ τὸ ἁβροδίαιτον μὴ 

προσιεμένων, ἃ πέφυκε γεννᾶν κόρον· κόρου δ’ ὕβρις ἔκγονον, ἡ πάντων κακῶν ἀρχή. 

92 Καίτοι γ’ οὐ πρὸ πολλοῦ τῶν κατὰ τὴν χώραν Αἰγυπτίων ὁπλολογηθέντων ὑπὸ Βάσσου 

τινός,  ᾧ  προσέταξεν  ὁ  Φλάκκος  τουτὶ  τὸ  ἔργον,  [ἀλλ’]  ἦν  τότε  ἰδεῖν  στόλον  μὲν  πολὺν  νεῶν 

καταπεπλευκότα καὶ ἐνορμοῦντα τοῖς τοῦ ποταμοῦ λιμέσι, γέμοντα παντοίων ὅπλων, ἀχθοφόρα δ’ 

ὑποζύγια παμπληθῆ συνδεδεμένων δοράτων φορμηδὸν ἀφ’ ἑκατέρας πλευρᾶς εἰς τὸ ἰσόρροπον, τὰς 

δὲ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου πάσας σχεδὸν ἁρμαμάξας μεστὰς πανοπλιῶν, αἳ στοιχηδὸν ὑπὸ μίαν ὄψιν 

καὶ τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἐν κόσμῳ προῄεσαν· τὸ δὲ μεταξὺ τῶν λιμένων καὶ τῆς ἐν τοῖς βασιλείοις  

ὁπλοθήκης, εἰς ἣν ἔδει κατατεθῆναι τὰ ὅπλα, δέκα σταδίων που διάστημα σύμπαν ἔχον. 

93 τὰς τῶν ταῦτα παρασκευασαμένων οἰκίας ἄξιον ἦν ἐρευνᾶσθαι· πρὸς γὰρ νεωτερισμὸν 

ὕποπτοι  πολλάκις  ἀποστάντες  ἦσαν,  καὶ  ἔδει  κατὰ  μίμησιν  τῶν  ἱερῶν ἀγώνων  τριετηρίδας  ἄγειν 
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καινὰς ἐν Αἰγύπτῳ συγκομιδῆς ὅπλων τοὺς προεστῶτας, ἵν’ ἢ μὴ κατασκευάζεσθαι φθάνωσιν ἢ ἀντὶ 

πολλῶν ὀλίγα, καιρὸν οὐκ ἔχοντες εἰς ἀνανέωσιν. 

94 ἡμᾶς δὲ τί τοιοῦτον ἔδει παθεῖν; πότε γὰρ εἰς ἀπόστασιν ὑπωπτεύθημεν; πότε δ’ οὐκ 

εἰρηνικοὶ  πᾶσιν  ἐνομίσθημεν;  τὰ  δ’  ἐπιτηδεύματα,  οἷς  καθ’  ἑκάστην  ἡμέραν  χρώμεθα,  οὐκ 

ἀνεπίληπτα, οὐ συντείνοντα πρὸς εὐνομίαν πόλεως καὶ εὐστάθειαν; εἴ γε μὴν εἶχον ὅπλα Ἰουδαῖοι 

παρ’ αὑτοῖς, ὑπὲρ τετρακοσίας ἀφῃρέθησαν <ἂν> οἰκίας, ἐξ ὧν μετανάσται ἐγένοντο, φυγαδευθέντες 

πρὸς τῶν τὰς οὐσίας ἁρπασάντων; διὰ τί οὖν οὐχὶ καὶ τὰ παρὰ τούτοις ἠρεύνησέ τις, τοῖς εἰ καὶ μὴ 

ἴδια ὅπλα, ὅσα γοῦν ἥρπασαν, ἔχουσιν; 

95 ἀλλ’ ἦν, ὡς ἔφην, ὅλον τὸ πρᾶγμα ἐπιβουλὴ τῆς ἀποτομίας Φλάκκου καὶ τῶν ὄχλων, ὧν 

ἀπέλαυσαν καὶ γυναῖκες. οὐκ ἐν ἀγορᾷ γὰρ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν μέσῳ τῷ θεάτρῳ καθάπερ αἰχμάλωτοι 

συνηρπάζοντο  καὶ  ἐπὶ  τὴν  σκηνὴν  ἐφ’  ὅτῳ  δήποτε  συκοφαντούμεναι  παρήγοντο  μετά  96 τινος 

ἀφορήτου καὶ ἀργαλεωτάτης ὕβρεως· εἶτ’ ἐπειδὴ μὲν ἐγνωρίσθησαν ἑτέρου γένους, ἀπελύοντο — 

πολλὰς γὰρ ὡς Ἰουδαίας ἀκριβῆ μὴ ποιούμενοι τῆς ἀληθείας τὴν ἔρευναν συνελάμβανον —, εἰ δ’  

ἐφάνησαν  ἡμέτεραι,  προσέταττον  οἱ  ἀντὶ  θεατῶν  τύραννοι  καὶ  δεσπόται  γεγονότες  κρέα  χοίρεια 

διδόναι κομίζοντας. ὅσαι μὲν οὖν φόβῳ κολάσεως ἀπεγεύσαντο, μηδὲν ἔτι δεινὸν προσυπομείνασαι 

ἀπελύοντο· αἱ δ’ ἐγκρατέστεραι βασανισταῖς παρεδίδοντο πρὸς αἰκίας ἀνηκέστους, ὅπερ τοῦ μηδὲν 

ἀδικεῖν αὐτὰς σαφεστάτη πίστις ἐστί. 

97  Πρὸς τοῖς εἰρημένοις οὐ δι’ ἑαυτοῦ μόνον ἀλλ’ ἤδη καὶ διὰ τοῦ αὐτοκράτορος ἐζήτει 

καὶ ἐπενόει κακοῦν  ἡμᾶς.  τιμὰς  γάρ,  ὅσας  οἷόν  τε  ἦν  καὶ  ἐπέτρεπον  οἱ  νόμοι,  πάσας  Γαΐῳ 

ψηφισάμενοι  καὶ  ἐπιτελέσαντες  ἔργοις  ἀνέδομεν  τὸ  ψήφισμα  αὐτῷ,  δεηθέντες,  ἐπειδὴ  πρεσβείαν 

αἰτησαμένοις οὐκ ἂν ἐπέτρεψεν, ἵνα διαπέμψηται δι’ αὑτοῦ. 

98 ἀναγνοὺς  δὲ  καὶ  ἑκάστῳ  τῶν  ἐν  τῷ ψηφίσματι  πολλάκις  τῇ  κεφαλῇ  συνεπινεύσας, 

ὑπομειδιῶν καὶ γεγανωμένος ἢ προσποιούμενος τὸν ἡδόμενον, „ἀποδέχομαι πάντας ὑμᾶς“ ἔφη „τῆς 

εὐσεβείας  καὶ  πέμψω,  καθάπερ  αἰτεῖσθε,  ἢ  πρεσβευτοῦ  τάξιν  ἐκπλήσω,  ἵν’  αἴσθηται  Γάιος  τῆς  

ὑμετέρας εὐχαριστίας.  

99 μαρτυρήσω δὲ καὶ αὐτὸς ὅσα σύνοιδα τῷ πλήθει τῶν εἰς κοσμιότητα καὶ εἰς εὐπείθειαν 

προστιθεὶς οὐδέν· ἡ γὰρ ἀλήθεια αὐταρκέστατος ἔπαινος“. 

100 ἐπὶ  ταύταις  ταῖς  ὑποσχέσεσι  γεγηθότες  εὐχαριστοῦμεν,  ὡς  ἤδη  ταῖς  ἐλπίσι 

παρανεγνωσμένου  Γαΐῳ τοῦ  ψηφίσματος.  καὶ  γὰρ  ἦν  εἰκός,  ἐπειδὴ  πάνθ’  ὅσα  διὰ  τῶν  ὑπάρχων 

πέμπεται μετὰ σπουδῆς ἀνυπέρθετον ἔχει τὴν παρ’ ἡγεμόνι διάγνωσιν. 

101 ὁ δὲ πολλὰ χαίρειν φράσας οἷς διενοήθημεν, οἷς εἶπεν, οἷς ὡμολόγησε, τὸ ψήφισμα παρ’ 

ἑαυτῷ  παρακατέσχεν,  ἵνα  μόνοι  τῶν  ὑφ’  ἥλιον  ἀνθρώπων  ἐχθροὶ  νομισθῶμεν.  ταῦτ’  οὐ 

διηγρυπνηκότος ἦν ἐκ πολλοῦ καὶ περιεσκεμμένου τὴν καθ’ ἡμῶν ἐπιβουλήν, ἀλλὰ μὴ κατ’ ἀπόνοιαν 

αὐτοσχεδιάζοντος ἀκαίρῳ φορᾷ καὶ παραγωγῇ τινὶ λογισμοῦ; 

102 θεὸς δ’ ὡς ἔοικεν, ᾧ μέλει τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, τοὺς θῶπας αὐτοῦ λόγους καὶ 

κεκομψευμένους  ἐπὶ  φενακισμῷ καὶ τὸ τῆς ἐκνόμου διανοίας  βουλευτήριον,  ἐν  ᾧ κατεστρατήγει, 
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προβαλλόμενος,  λαβὼν οἶκτον ἡμῶν, ἀφορμὴν οὐκ εἰς  μακρὰν ἐμπαρέσχε τοῦ μὴ ψευσθῆναι τῆς 

ἐλπίδος. 

103 Ἀγρίππας γὰρ ἐπιδημήσας ὁ βασιλεὺς διηγησαμένοις ἡμῖν τὴν ἐκ Φλάκκου γενομένην 

ἐπιβουλὴν ἐπανορθοῦται τὸ πρᾶγμα καὶ ὑποσχόμενος τὸ ψήφισμα διαπέμψεσθαι λαβὼν ὡς ἀκούομεν 

ἔπεμψεν, ἀπολογησάμενος καὶ περὶ τοῦ χρόνου, ὡς οὐκ ὀψὲ μαθόντων εὐσεβεῖν εἰς τὸν εὐεργέτην 

οἶκον,  ἀλλ’  ἐξ  ἀρχῆς  μὲν  σπουδασάντων,  ἐπηρείᾳ  δὲ  τοῦ  προεστῶτος  τὴν  καίριον  ἐπίδειξιν  

ἀφαιρεθέντων. 

104 ἐπὶ  δὴ  τούτοις  ἤρξατο  κονίεσθαι  κατ’  αὐτοῦ  ἡ  ὑπέρμαχος  μὲν  καὶ  παραστάτις 

ἀδικουμένων τιμωρὸς  δ’  ἀνοσίων  καὶ  ἔργων  καὶ  ἀνθρώπων  δίκη.  πρῶτον  μὲν  γὰρ  καινοτάτην 

ὑπέμεινεν  ὕβριν  καὶ  συμφορὰν  οὐδενὶ  τῶν  πάλαι  γενομένην  ὑπάρχων,  ἀφ’  οὗ  τὴν  ἡγεμονίαν  ὁ 

Σεβαστὸς οἶκος ἀνήψατο γῆς καὶ θαλάττης. 

105 ἔνιοι  γὰρ καὶ  ἐπὶ  Τιβερίου καὶ  ἐπὶ  τοῦ πατρὸς  αὐτοῦ Καίσαρος τῶν  διεπόντων τὰς 

ἐπικρατείας,  τὴν  ἐπιμέλειαν  καὶ  προστασίαν  εἰς  δυναστείαν  καὶ  τυραννίδα  μεθαρμοσάμενοι,  τὰς 

χώρας ἐνέπλησαν κακῶν ἀνηκέστων δωροδοκίαις,  ἁρπαγαῖς,  καταδίκαις,  τῶν μηδὲν ἡμαρτηκότων 

ἐλάσεσι καὶ φυγαῖς, τῶν δυνατῶν ἀκρίτοις ἀναιρέσεσιν· οὓς μετὰ τὸν ὁρισθέντα χρόνον τῆς ἀρχῆς 

ἐπανελθόντας εἰς Ῥώμην οἱ αὐτοκράτορες λόγον καὶ εὐθύνας τῶν πεπραγμένων ᾔτουν, καὶ μάλισθ’ 

ὁπότε πρεσβεύσαιντο αἱ ἀδικηθεῖσαι πόλεις. 

106 τότε γὰρ κοινοὺς παρέχοντες ἑαυτοὺς δικαστάς, ἐξ ἴσου καὶ τῶν κατηγόρων καὶ τῶν 

ἀπολογουμένων ἀκροώμενοι, μηδενὸς ἀκρίτου προκαταγινώσκειν ἀξιοῦντες, ἐβράβευον οὔτε πρὸς 

ἔχθραν οὔτε πρὸς χάριν, ἀλλὰ πρὸς τὴν φύσιν τῆς ἀληθείας τὰ δόξαντα εἶναι δίκαια. 

107 Φλάκκῳ δ’ οὐ μετὰ τὴν ἀρχὴν ἀλλ’ ἐμπροθέσμως προϋπήντησεν ἡ μισοπόνηρος δίκη 

ταῖς ἀμέτροις ὑπερβολαῖς ὧν ἠδίκει καὶ παρηνόμει δυσχεράνασα. 

108 Γίνεται δ’ ὁ τρόπος αὐτῷ τῆς συλλήψεως τοιόσδε. ὑπέλαβεν ἤδη τὸν Γάιον περὶ ὧν 

ὕποπτος ἦν ἐξευμενίσθαι, τὰ μὲν ἐπιστολιμαίοις γράμμασιν, ἃ κολακείας ἦν ὑπέρμεστα, τὰ δὲ ἐν οἷς 

δημηγορῶν πολλάκις ἐθεράπευε λόγους θῶπας καὶ μακρὰς ῥήσεις πεπλασμένων ἐγκωμίων συνείρων, 

τὰ δὲ καὶ ἐκ τοῦ σφόδρα εὐδοκιμεῖν παρὰ τῷ πλείστῳ μέρει τῆς πόλεως. 

109 ἔλαθε δ’ αὑτὸν ἀπατῶν· ἀβέβαιοι γὰρ αἱ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ἐλπίδες, εἰκαζόντων 

μὲν τὰ χρηστότερα, τὰ δὲ παλίμφημα καὶ ὧν ἄξιοι τυγχάνειν εἰσὶ πασχόντων. πέμπεται μὲν γὰρ ἀπὸ  

τῆς Ἰταλίας Βάσσος ἑκατοντάρχης ὑπὸ Γαΐου χειροτονηθεὶς μετὰ τῆς τάξεως τῶν στρατιωτῶν, ἧς 

ἀφηγεῖτο. 

110 σκάφους  δ’  ἐπιβὰς  τῶν  μάλιστα  ταχυναυτούντων  ὀλίγαις  ἡμέραις  πρὸς  τοῖς  λιμέσι 

γίνεται τῆς Ἀλεξανδρείας κατὰ τὴν Φάρον νῆσον περὶ δείλην ἑσπέραν καὶ  κελεύει  τῷ κυβερνήτῃ 

μέχρις ἡλίου καταδύσεως ἔξω θαλαττεύειν, τεχνάζων τὸ ἀνεπίφαντον ἕνεκα τοῦ μὴ προαισθόμενον 

Φλάκκον καὶ βουλευσάμενόν τι νεώτερον ἄπρακτον αὐτῷ τὴν ὑπηρεσίαν ἐργάσασθαι. 

111 γενομένης δ’ ἑσπέρας, ἡ μὲν ναῦς προσέσχεν,  ὁ δὲ Βάσσος μετὰ τῶν ἰδίων ἀποβὰς 

προῄει, μήτε γνωρίζων τινὰ μήτε γνωριζόμενος ὑπό του, στρατιώτην δέ τινα τῶν ἐν τοῖς τετραδίοις 
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φυλάκων καθ’ ὁδὸν εὑρὼν κελεύει δεικνύναι τὴν οἰκίαν τοῦ στρατάρχου· τούτῳ γὰρ ἐβούλετο τὸ 

ἀπόρρητον ἀνενεγκεῖν, ἵνα, κἂν δέῃ πολυχειρίας, ἔχῃ τὸν συναγωνιούμενον. 

112 πυθόμενος δ’ αὐτὸν ἑστιᾶσθαι παρά τινι σὺν Φλάκκῳ, μηδὲν τάχους ἀνιεὶς συνέτεινεν 

ἄχρι τῆς τοῦ κεκληκότος οἰκίας — Στεφανίων ἦν τῶν τοῦ Τιβερίου Καίσαρος ἀπελευθέρων, παρ’ ᾧ 

κατήγοντο — καὶ μικρὸν ἄποθεν ὑποστείλας ἐκπέμπει τινὰ τῶν ἰδίων κατασκεψόμενον εἰς ἀκόλουθον 

ἀσκήσας, σόφισμα τοῦ μηδένα συναισθέσθαι. παρελθὼν δὲ εἰς τὸ συμπόσιον ὡς ἑνός τινος  τῶν 

παρατυγχανόντων οἰκέτης, ἅπαντα μετ’ ἀκριβείας περιαθρήσας, ἐπανελθὼν ἐμήνυσε τῷ Βάσσῳ. 

113 γνοὺς δὲ τὸ περὶ τὰς εἰσόδους ἀφύλακτον καὶ τὴν περὶ τὸν Φλάκκον ὀλιγότητα — μόλις 

γὰρ δέκα ἢ πεντεκαίδεκα τῶν διακονικῶν ἀνδραπόδων ἐπηκολουθήκει — σύνθημα δοὺς τοῖς περὶ  

αὑτὸν εἰσέδραμεν ἐξαίφνης, καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν παρὰ τὸ συμπόσιον ἐπιστάντες ὑπεζωσμένοι 

τὰ  ξίφη  κυκλοῦσιν  αὐτὸν  οὐ  προϊδόμενον·  ἐτύγχανε  γὰρ  καὶ  πρόποσίν  τινι  διδοὺς  καὶ 

φιλοφρονούμενος τοὺς παρόντας. 

114 εἰς μέσον δὲ τοῦ Βάσσου παρελθόντος, ἰδὼν εὐθὺς ὑπ’ ἐκπλήξεως ἀχανὴς γίνεται καὶ 

βουλόμενος ἀναστῆναι,  τὴν ἐν κύκλῳ φρουρὰν θεασάμενος, ἔγνω καὶ πρὶν ἀκοῦσαι, τί  βούλεται 

Γάιος ἐπ’ αὐτῷ καὶ τί προστέτακται τοῖς ἥκουσι καὶ τί παραυτίκα μελλήσει ὑπομένειν· δεινὸς γὰρ ὁ 

νοῦς τὰ κατὰ μέρος ἐν χρόνῳ μακρῷ γινόμενα πάνθ’ ἅμα ἰδεῖν καὶ πάντων ἀθρόων ἀκοῦσαι. 

115 τῶν μὲν οὖν συνδειπνούντων ἕκαστος ἀναστὰς ὑπὸ δέους ἐπεφρίκει καὶ ἐπεπήγει, μή τις 

ὥρισται  καὶ  τοῦ  συνεστιαθῆναι  δίκη·  φεύγειν  γὰρ  οὔτ’  ἀσφαλὲς  ἦν  οὔτ’  ἄλλως  ἐνεδέχετο, 

προκατεχομένων  τῶν  εἰσόδων.  ὁ  δὲ  ὑπὸ  τῶν  στρατιωτῶν  τοῦ  Βάσσου  κελεύσαντος  ἀπάγεται, 

τελευταίαν ταύτην ἀνάλυσιν ἐκ συμποσίου ποιησάμενος· ἔδει γὰρ ἀφ’ ἑστίας ἄρξασθαι τὴν δίκην 

κατὰ τοῦ μυρίους ἀνεστίους οἴκους οὐδὲν ἠδικηκότων ἀνθρώπων ἐργασαμένου. 

116 Τοῦτο  καινότατον  ὑπέμεινε  Φλάκκος  ἐν  χώρᾳ,  ἧς  ἀφηγεῖτο,  πολεμίου  τρόπον 

ζωγρηθεὶς ἕνεκά μοι δοκῶ τῶν  Ἰουδαίων,  οὓς  ἄρδην  ἀφανίσαι  διεγνώκει  λιμοδοξῶν.  ἐναργὴς  δὲ 

πίστις καὶ ὁ χρόνος τῆς συλλήψεως· ἑορτὴ μὲν γὰρ ἦν πάνδημος τοῖς Ἰουδαίοις κατὰ τὴν μετοπωρινὴν 

ἰσημερίαν, ἐν ᾗ διάγειν Ἰουδαίοις ἔθος ἐν σκηναῖς. 

117 οὐδὲν δὲ τῶν ἐν ἑορτῇ συνόλως ἀπετελεῖτο, τῶν μὲν ἀρχόντων ἔτι καθειργμένων μετὰ 

τὰς ἀνηκέστους καὶ ἀφορήτους αἰκίας καὶ ὕβρεις, τῶν δὲ ἰδιωτῶν τάς τε ἐκείνων συμφορὰς ἅπαντος 

τοῦ  ἔθνους  κοινὰς  νομιζόντων  καὶ  ἐπὶ  ταῖς  ἐξαιρέτοις,  ἃς  ἰδίᾳ  ἕκαστος  ὑπέμεινεν,  οὐ  μετρίως 

κατηφούντων.

 118 τὰ γὰρ ἀνιαρὰ διπλασιάζεσθαι φιλεῖ μάλιστα ἐν ἑορταῖς τοῖς μὴ δυναμένοις ἑορτάζειν,  

στερήσει τε ἱλαρᾶς εὐθυμίας, ἣν πανήγυρις ἐπιζητεῖ, καὶ μετουσίᾳ λύπης, ὑφ’ ἧς ἐξετραχηλίζοντο,  

μηδὲν ἄκος τῶν τοσούτων κακοπραγιῶν ἀνευρεῖν δυνάμενοι. 

119 σφόδρα δ’ ἔχουσιν ὀδυνηρῶς καὶ πεπιεσμένοις ἄχθει βαρυτάτῳ—συνείληντο δ’ ἐν ταῖς 

οἰκίαις, ἅτε νυκτὸς ἐπεχούσης—ἧκόν τινες ἀπαγγέλλοντες τὴν γενομένην σύλληψιν. Οἱ δ’ ἀπόπειραν 

εἶναι  νομίσαντες,  οὐκ  ἀλήθειαν,  ἔτι  μᾶλλον  ἐπὶ  τῷ  κατακερτομεῖσθαι  καὶ  ἐνεδρεύεσθαι  δοκεῖν 

ὠδυνῶντο. 
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120 θορύβου δ’ ὄντος κατὰ τὴν πόλιν καὶ τῶν νυκτοφυλάκων ἄνω κάτω διαθεόντων καί 

τινων ἱππέων εἰς  τὸ  στρατόπεδον  καὶ  ἀπὸ  τοῦ  στρατοπέδου  τάχει  συντόνῳ  μετὰ  σπουδῆς 

ἀντεξελαυνόντων, τῷ τοῦ πράγματος ἀήθει κινηθέντες τινὲς προῆλθον ἐκ τῶν οἰκιῶν κατὰ πύστιν τοῦ 

συμβεβηκότος· ἐφαίνετο γὰρ εἶναί τι νεώτερον. 

121 ὡς  δ’  ᾔσθοντο  τὴν  ἀπαγωγὴν  καὶ  τὸν  Φλάκκον  ἐντὸς  ἀρκύων  ἤδη  γεγενημένον, 

προτείνοντες  τὰς  χεῖρας  εἰς  οὐρανὸν  ὕμνουν  καὶ  παιᾶνας  ἐξῆρχον  εἰς  τὸν  ἔφορον  θεὸν  τῶν 

ἀνθρωπίνων πραγμάτων,  „οὐκ ἐφηδόμεθα“,  λέγοντες  „ὦ δέσποτα,  τιμωρίαις  ἐχθροῦ,  δεδιδαγμένοι 

πρὸς  τῶν  ἱερῶν νόμων ἀνθρωποπαθεῖν·  ἀλλὰ σοὶ  δικαίως εὐχαριστοῦμεν  οἶκτον  καὶ  ἔλεον  ἡμῶν 

λαβόντι καὶ τὰς συνεχεῖς καὶ ἐπαλλήλους κακώσεις ἐπικουφίσαντι.

122 “πάννυχοι δὲ διατελέσαντες ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς καὶ ἅμα τῇ ἕῳ διὰ πυλῶν ἐκχυθέντες 

ἐπὶ τοὺς πλησίον αἰγιαλοὺς ἀφικνοῦνται — τὰς γὰρ προσευχὰς ἀφῄρηντο — κἀν τῷ καθαρωτάτῳ 

στάντες 123 ἀνεβόησαν ὁμοθυμαδόν· „γῆν καὶ θάλατταν, ἀέρα τε καὶ οὐρανόν, τὰ μέρη τοῦ παντὸς 

καὶ σύμπαντα τὸν κόσμον, ὦ μέγιστε βασιλεῦ θνητῶν καὶ ἀθανάτων, παρακαλέσοντες εἰς εὐχαριστίαν 

τὴν σὴν ἥκομεν, οἷς μόνοις ἐνδιαιτώμεθα, τῶν ἄλλων ὅσα δημιουργεῖται πρὸς ἀνθρώπων ἐληλαμένοι  

καὶ στερόμενοι πόλεως καὶ τῶν ἐν πόλει δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν περιβόλων, ἀπόλιδες  καὶ  ἀνέστιοι 

μόνοι τῶν ὑφ’ ἥλιον ἐξ ἐπιβουλῆς ἄρχοντος γενόμενοι. 

124 χρηστὰς ὑπογράφεις ἡμῖν ἐλπίδας καὶ περὶ  τῆς τῶν λειπομένων ἐπανορθώσεως,  ἤδη 

ταῖς ἡμετέραις λιταῖς ἀρξάμενος συνεπινεύειν, εἴ γε τὸν κοινὸν ἐχθρὸν τοῦ ἔθνους καὶ τῶν ἐπ’ αὐτῷ 

συμφορῶν ὑφηγητὴν καὶ διδάσκαλον μέγα πνέοντα καὶ οἰηθέντα διὰ ταῦτα εὐδοκιμήσειν ἐξαίφνης 

καθεῖλες, οὐ πορρωτάτω γενόμενον, ἵν’ αἰσθόμενοι δι’ ἀκοῆς οἱ  κακῶς πεπονθότες ἀμβλύτερον 

ἡσθῶσιν, ἀλλ’ ἐγγὺς οὑτωσί, μόνον οὐκ ἐν ὄψει τῶν ἠδικημένων, πρὸς τρανοτέραν φαντασίαν  τῆς 

ἐν βραχεῖ καὶ παρ’ ἐλπίδας ἐπεξόδου.“ 

125 Τρίτον δ’ ἔτι πρὸς τοῖς εἰρημένοις κἀκεῖνό μοι δοκεῖ θείᾳ προνοίᾳ συμβῆναι. ἐπειδὴ γὰρ 

ἀναχθεὶς ἀρχομένου χειμῶνος—ἔδει γὰρ αὐτὸν καὶ τῶν ἐν θαλάττῃ φοβερῶν ἀπολαῦσαι τὰ στοιχεῖα 

τοῦ παντὸς ἀσεβημάτων ἀναπλήσαντα—μυρία πονηθεὶς μόλις ἦλθεν εἰς Ἰταλίαν, εὐθὺς ἐκδέχονται 

126 τὰς ἐπ’ αὐτῷ κατηγορίας δύο τῶν ἐχθίστων, Ἰσίδωρός τε καὶ Λάμπων, οἳ πρὸ μικροῦ μὲν τάξιν 

εἶχον ὑπηκόων δεσπότην καὶ εὐεργέτην καὶ σωτῆρα καὶ τὰ τοιαῦτα ἀνακαλοῦντες, νυνὶ δ’ ἀντιδίκων 

οὐκ ἰσόρροπον ἀλλὰ δυνατωτέραν ἰσχὺν ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἐπιδεικνυμένων, οὐ μόνον ἕνεκα 

τοῦ θαρρεῖν τοῖς  δικαίοις,  ἀλλ’,  ὃ δὴ μέγιστον ἦν,  ὅτι  τὸν πρύτανιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων 

ἐχθρὸν ἑώρων ἄσπονδον αὐτῷ, μέλλοντα σχῆμα μὲν ὑποδύεσθαι δικαστοῦ, προνοίᾳ τοῦ  μὴ  δοκεῖν 

ἀκρίτου τινὸς προκαταγινώσκειν, ἔργον δ’ ἐπιδείκνυσθαι δυσμενοῦς, πρὸ κατηγορίας καὶ ἀπολογίας 

ἤδη τῇ ψυχῇ κατεγνωκότος καὶ τὰς ἀνωτάτω τιμωρίας ὡρικότος ἐπ’ αὐτῷ. 

127 χαλεπὸν δ’ οὐδὲν οὕτως, ὡς ὑπ’ ἐλαττόνων κρείττους καὶ πρὸς ὑπηκόων ἄρχοντάς ποτε 

γενομένους κατηγορεῖσθαι, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ δεσπότας ὑπ’ οἰκοτρίβων ἢ ἀργυρωνήτων. 

128 Ἀλλ’  ἦν,  ὡς  ἔοικε,  τοῦτο  κουφότερον  κακὸν  συγκρινόμενον  ἑτέρῳ μείζονι.  οὐ  γὰρ 

ἁπλῆν  τινα  τάξιν  ἔχοντες  ὑπηκόων  αἰφνίδιον  ἐπέθεντο  ταῖς  κατηγορίαις  ἐπαποδυσάμενοι  καὶ 
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συμφρονήσαντες, ἀλλὰ καὶ τὸν πλεῖστον χρόνον τῆς ἐπιτροπῆς ἣν ἐπετρόπευσε τῆς χώρας ἐκ πάντων 

οὗτοι μάλιστ’ αὐτῷ δι’ ἀπεχθείας ἐγεγένηντο· Λάμπων μὲν ἀσεβείας τῆς εἰς Τιβέριον Καίσαρα  δίκην 

σχὼν καὶ ἐπὶ διετίαν τριβομένου τοῦ πράγματος ἀπειρηκώς. 

129 ὑπερθέσεις  γὰρ  καὶ  ἀναβολὰς  ὁ  δικαστὴς  ἐθελοκακῶν  ἐσκήπτετο  βουλόμενος,  κἂν 

ἀποφύγῃ τὸ ἔγκλημα,  τὸν  γοῦν  περὶ  τοῦ  μέλλοντος  ἀδήλου  φόβον  πρὸς  μήκιστον  χρόνον 

ἐπικρεμάσας αὐτῷ ζωὴν ὀδυνηροτέραν θανάτου παρασχεῖν. 

130 εἶθ’ ὕστερον καὶ ὅτε νικᾶν ἔδοξεν, εἰς τὴν οὐσίαν ἐπηρεασθῆναι  ἔφασκεν  — 

ἠναγκάσθη  γὰρ  γυμνασιαρχεῖν  —,  ἤτοι  τῷ  γλίσχρος  καὶ  ἀνελεύθερος  εἶναι  περὶ  τὰς  δαπάνας,  

προφασιζόμενος τὸ μὴ κεκτῆσθαι πρὸς τοσαύτην ἀφθονίαν ἀναλωμάτων ἱκανὴν οὐσίαν, ἢ τῷ ὄντι μὴ 

κεκτημένος, ἀλλὰ πρὶν μὲν εἰς ἀπόπειραν ἐλθεῖν ἐπιφάσκων τὸν πάνυ πλούσιον, ἐν δὲ τῇ δοκιμασίᾳ 

μὴ  φανεὶς  ἄγαν  πολυχρήματος  ἄνθρωπος,  ὅσα  ἐκτήσατο  σχεδὸν  ἅπαντα  ἐξ  ἀδικημάτων 

περιποιησάμενος· 131  προσεστὼς  γὰρ  τοῖς  ἡγεμόσιν,  ὁπότε  δικάζοιεν,  ὑπεμνηματίζετο  τὰς  δίκας 

εἰσάγων ὡς ἔχων τάξιν, εἶτα τὰ μὲν ἀπήλειφεν ἢ παρῄει ἑκών, τὰ δ’ οὐ λεχθέντα προσενέταττεν, ἔστι 

δ’  ὅτε  καὶ  ὑπηλλάττετο  μεταποιῶν  καὶ  μετατιθεὶς  καὶ  στρέφων  ἄνω  κάτω  τὰ  γράμματα,  κατὰ 

συλλαβήν, μᾶλλον δὲ καὶ κεραίαν ἑκάστην ἀργυρολογῶν ὁ γραμματοκύφων· 

132 ὃν  πολλάκις  ὁ  δῆμος  ἅπας  ὁμοθυμαδὸν  εὐθυβόλως  καὶ  εὐσκόπως  καλαμοσφάκτην 

ἐξεκήρυξεν, οἷς  ἔγραφε  μυρίους  [καὶ]  ἀνελόντα  καὶ  ζῶντας  ἀθλιωτέρους  τῶν  ἀποθανόντων 

ἀπεργασάμενον,  οἳ  δυνάμενοι  νικᾶν  καὶ  περιουσιάζειν  ἧτταν  καὶ  πενίαν  ἀδικωτάτην  ὑπέμειναν, 

ὠνησαμένων ἀμφότερα  τῶν  ἐχθρῶν  παρὰ  τοῦ  τὰς  ἀλλοτρίας  οὐσίας  ἐπευωνίζοντος  καὶ 

πιπράσκοντος.

133 ἀμήχανον μὲν γὰρ ἦν τοὺς ἡγεμόνας τοσαύτης χώρας ἐπιτροπεύοντας, ἀεὶ καινοτέρων 

ἐπεισρεόντων ἰδιωτικῶν τε καὶ δημοσίων πραγμάτων, ἁπάντων μεμνῆσθαι, καὶ ταῦτα οὐ δικάζοντας 

μόνον, ἀλλὰ καὶ λογισμοὺς τῶν προσόδων καὶ δασμῶν λαμβάνοντας, ὧν ἡ ἐξέτασις τὸν πλείονα τοῦ 

ἐνιαυτοῦ χρόνον ἀνήλισκεν. 

134 ὁ δὲ φυλάττειν ἐπιτραπεὶς τὴν ἀναγκαιοτάτην παρακαταθήκην, τὰ δίκαια καὶ τὰς ἐπ’ 

αὐτοῖς ὁσιωτάτας γνώμας, ἐνεπορεύετο τὴν λήθην τῶν δικαστῶν, τοὺς μὲν νικᾶν ὀφείλοντας γράφων 

ἐν  ἡττημένοις,  τοὺς  δ’  ἡττᾶσθαι  μετὰ  τὸν  ἐπάρατον  μισθὸν  ἢ  κυριώτερον  εἰπεῖν  τὸ  μίσθωμα  ἐν 

νενικηκόσιν. 

135 Ὁ μὲν δὴ Λάμπων τοιοῦτος ὢν ἐφειστήκει κατήγορος, ὁ δ’ Ἰσίδωρος οὐκ ἀποδέων τὴν 

μοχθηρίαν, ἄνθρωπος ὀχλικός, δημοκόπος, ταράττειν καὶ συγχέειν πράγματα μεμελετηκώς, ἐχθρὸς 

εἰρήνῃ  καὶ  εὐσταθείᾳ,  στάσεις  καὶ  θορύβους  κατασκευάσαι  μὲν  οὐκ  ὄντας,  γενομένους  δὲ 

συγκροτῆσαι καὶ συναυξῆσαι δεινός, ὄχλον ἀσύντακτον καὶ πεφορημένον ἐκ μιγάδων καὶ συγκλύδων 

ἡρμοσμένον περὶ αὑτὸν ἔχειν ἐσπουδακώς, ὃς εἰς μοίρας καθάπερ τινὰς συμμορίας διανενέμηται. 

136 θίασοι κατὰ τὴν πόλιν εἰσὶ πολυάνθρωποι, ὧν κατάρχει τῆς κοινωνίας οὐδὲν ὑγιές, ἀλλ’ 

ἄκρατος καὶ μέθη καὶ παροινίαι καὶ ἡ τούτων ἔκγονος ὕβρις· σύνοδοι καὶ κλῖναι προσονομάζονται  

ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. 
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137 ἐν ἅπασι τοῖς θιάσοις ἢ τοῖς πλείστοις ὁ Ἰσίδωρος τὰ πρωτεῖα φέρεται καὶ λέγεται ὁ 

συμποσίαρχος, ὁ κλινάρχης, ὁ ταραξίπολις. εἶτα ὅταν τι βουληθῇ διαπράξασθαι τῶν ἀλυσιτελῶν, ἀφ’ 

ἑνὸς συνθήματος ἀθρόως συνέρχονται καὶ τὸ κελευσθὲν λέγουσι καὶ δρῶσι. 

138 καί ποτε τῷ Φλάκκῳ δυσχεράνας,  ὅτι δόξας παρ’ αὐτῷ τις  εἶναι κατ’ ἀρχὰς οὐκέθ’ 

ὁμοίως αὖθις ἐσπουδάζετο,  μισθοδοτήσας  τοὺς  ἀλειφοβίους  καὶ  φωνασκεῖν  εἰωθότας,  οἳ  τὰς 

καταβοήσεις ὥσπερ ἐπ’ ἀγορᾶς πιπράσκουσι τοῖς ἔχουσιν ὠνητικῶς, παρακελεύει συνελθεῖν εἰς τὸ 

γυμνάσιον. 

139 οἱ δὲ πληρώσαντες αὐτὸ τοῦ Φλάκκου ἀπ’ οὐδεμιᾶς προφάσεως κατηγόρουν, ἀγένητα 

πλάττοντες ἐγκλήματα καὶ ψευδεῖς ῥήσεις δι’ ἀναπαίστων καὶ μακρὰς συνείροντες, ὡς καταπεπλῆχθαι 

μὴ μόνον Φλάκκον ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τῷ παραλόγῳ καί, ὅπερ ἦν, συμβαλεῖν, ὅτι πάντως ἐστί 

τις  ᾧ  χαρίζονται,  μήτ’  αὐτοί  τι  πεπονθότες  ἀνήκεστον  μήτε  τὴν  ἄλλην  πόλιν  εὖ  εἰδότες 

πλημμεληθεῖσαν. 

140 Ἔπειτα βουλευομένοις ἔδοξε συλλαβεῖν τινας καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀκρίτου καὶ αἰφνιδίου 

μανίας καὶ λύττης πυνθάνεσθαι. οἱ δὲ συλληφθέντες ἄνευ βασάνων ὁμολογοῦσι τἀληθές, ἅμα καὶ τὰς  

διὰ  τῶν  ἔργων  πίστεις  ἐφαρμόζοντες,  τὸν  διομολογηθέντα  μισθόν,  τὸν  ἤδη  δεδομένον,  τὸν  καθ’ 

ὑποσχέσεις ὕστερον δοθησόμενον, τοὺς ἐπὶ τὴν διανομὴν αἱρεθέντας ὡς ἂν ἡγεμόνας τῆς στάσεως, 

τὸν τόπον, τὸν καιρόν, ἐν ᾧ γέγονεν ἡ δωροδοκία. 

141 Πάντων δ’,  ὡς εἰκός, ἀγανακτούντων καὶ τῆς πόλεως χαλεπῶς φερούσης ἐπὶ τῷ τὴν 

ἐνίων  ἀγνωμοσύνην  προσαναμάττεσθαι  τοὔνομ’  αὐτῆς,  ἔδοξε  τὸ  καθαρώτατον  τοῦ  δήμου 

μεταπεμψαμένῳ  τῇ  ὑστεραίᾳ  παραγαγεῖν  τοὺς  τὸν  μισθὸν  ἐπινείμαντας,  ἵνα  καὶ  τὸν  Ἰσίδωρον 

ἀπελέγξῃ  καὶ  ἀπολογήσηται  περὶ  τῆς  αὑτοῦ  πολιτείας  ὡς  ἀδίκως  διαβληθείς.  αἰσθόμενοι  δὲ  τῆς 

παραγγελίας οὐχ οἱ ἐν τέλει μόνον ἧκον, ἀλλὰ καὶ ἡ σύμπασα πόλις, ἔξω τοῦ μέλλοντος ἀπελέγχεσθαι  

μέρους ἐπὶ τῷ μεμισθοδοτῆσθαι. 

142 Καὶ οἱ μὲν ὑπηρετήσαντες τὴν καλὴν ταύτην ὑπηρεσίαν ἀναβιβασθέντες, ἵνα μετέωροι 

καὶ ἐμφανεῖς εἶεν καὶ γνωρίζοιντο πρὸς ἁπάντων, ἤλεγχον τὸν Ἰσίδωρον ὡς αἴτιον τῶν θορύβων καὶ  

τῶν βλασφημιῶν τῶν εἰς Φλάκκον γενομένων, οὐκ ὀλίγῳ πλήθει παρασχόντα καὶ ἀργύριον καὶ οἶνον 

δι’ αὐτόν.  

143 „ἐπεὶ πόθεν“ ἔφασκον „ἡμῖν ἀφθονία τοσαύτη; πένητές ἐσμεν καὶ μόλις τοὐφήμερον εἰς 

αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα πορίζειν δυνάμεθα. τί δὲ καὶ δεινὸν ἐπεπόνθειμεν ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος, ὡς βιασθῆναι 

μνησικακεῖν;  ἀλλ’ ὁ πάντων αἴτιος καὶ  δημιουργὸς ἐκεῖνος, ἀεὶ τοῖς  εὖ πράττουσι βασκαίνων καὶ  

εὐνόμῳ καταστάσει πολέμιος.“ 

144 ἃ γνωρίζοντες οἱ παρατυγχάνοντες — τύποι γάρ τινες ἦσαν ἀρίδηλοι καὶ χαρακτῆρες τὰ 

λεγόμενα τῆς τοῦ κατηγορουμένου προαιρέσεως — ἀνεβόων, οἱ μὲν ἀτιμοῦν, οἱ δὲ φυγαδεύειν, οἱ δ’  

αἴρειν· πλείους δ’ ἦσαν οὗτοι· πρὸς οὓς καὶ οἱ ἄλλοι μετεβάλλοντο, ὡς ἅπαντας ὁμοθυμαδὸν μιᾷ 

φωνῇ κεκραγέναι, κτείνειν τὸν κοινὸν λυμεῶνα, τὸν ἀφ’ οὗ παρῆλθε καὶ διέκυψεν ἐπὶ τὰ κοινά, μηδὲν 

μέρος τῆς πόλεως ἄνοσον ἐάσαντα. 
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145 καὶ  ὁ  μὲν  ἕνεκα  τοῦ συνειδότος  ἀπεδίδρασκε  σύλληψιν  εὐλαβηθείς·  ὁ  δὲ  Φλάκκος 

οὐδὲν  ἐπ’  αὐτῷ  περιειργάζετο,  νομίσας  ἐκποδὼν  ἑκουσίῳ  γνώμῃ  γεγονότος  ἀστασίαστα  καὶ 

ἀνερίθευτα τὰ κατὰ τὴν πόλιν ἔσεσθαι. 

146 Ταῦτ’ ἐμήκυνα, οὐχ ὑπὲρ τοῦ παλαιῶν ἀπομνημονεύειν ἀδικημάτων, ἀλλὰ τεθαυμακὼς 

τὴν ἔφορον τῶν ἀνθρωπείων δίκην, ὅτι οἱ ἐξ ἀρχῆς γενόμενοι δυσμενεῖς αὐτῷ καὶ οἷς ἐκ πάντων  

ἀπηχθάνετο καὶ  ἐκληρώσαντο τὴν ἐπ’ αὐτῷ κατηγορίαν εἰς  ἀνίας ὑπερβολήν· οὐ γὰρ οὕτως ἐστὶ 

δεινὸν τὸ ἐγκαλεῖσθαι ὡς τὸ πρὸς ὁμολογουμένων ἐχθρῶν.  

147 ὁ δ’ οὐ κατηγορήθη μόνον, ἄρχων πρὸς ὑπηκόων καὶ ὑπὸ δυσμενῶν ἀεὶ γενομένων ὁ 

πρὸ μικροῦ κύριος  ὢν τῆς  ἑκατέρου  ζωῆς,  ἀλλὰ καὶ  ἀνὰ  κράτος  ἡλίσκετο,  διπλοῦν  ἐκδεχόμενος 

κακόν,  τὸ  μεθ’  ἥττης  γελᾶσθαι  πρὸς  ἐχθρῶν  ἐφηδομένων,  ὃ  καὶ  θανάτου  χεῖρόν  ἐστι  τοῖς  εὖ 

φρονοῦσιν. 

148 εἶτά τις εὐφορία γίνεται κακοπραγιῶν αὐτῷ· τῆς τε γὰρ οὐσίας ἁπάσης εὐθὺς ἐξίσταται, 

ἥν τε παρὰ γονέων ἐκληρονόμησε καὶ ἣν αὐτὸς ἐκτήσατο, φιλόκοσμος ἐν τοῖς μάλιστα γεγονώς. οὐ 

γὰρ ὡς ἐνίων πολυχρημάτων ὁ πλοῦτος ἀργὸς ἦν ὕλη, πάντα δ’ ἐξητασμένα πρὸς τὸ περίεργον,

149 ἐκπώματα, ἐσθῆτες, στρωμναί, ἔπιπλα, τἄλλα ὅσα οἰκίας κόσμος, ἔκλογα πάντα· καὶ 

πρὸς τούτοις ἡ οἰκετικὴ θεραπεία, ἀριστίνδην ἐπικριθεῖσα κατά τε τὰς τῶν σωμάτων εὐμορφίας ὁμοῦ 

καὶ  εὐεξίας  καὶ  κατὰ  τὸ  ἄπταιστον  ἐν  τῷ  χρειώδει  τῶν  ὑπηρεσιῶν·  ἐφ’  ὧν  γὰρ  ἦσαν  ἕκαστοι  

τεταγμένοι,  διέφερον, ὡς ἢ πρῶτοι νομίζεσθαι τῶν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδευόντων ἢ μηδενὸς δεύτεροι τὸ 

παράπαν. 

150 ἐναργὴς δὲ πίστις τὸ μυρίων δημοπράτων γενομένων οὐσιῶν, αἳ τῶν κατακρίτων ἦσαν, 

μόνην  τὴν  τοῦ  Φλάκκου  ταμιευθῆναι  τῷ  αὐτοκράτορι,  δίχα  τινῶν  ὀλίγων,  ὑπὲρ  τοῦ  μὴ 

παραβιβασθῆναι τὸν ἐπὶ τοῖς οὕτως ἑαλωκόσι τεθέντα νόμον. 

151 μετὰ  δὲ  τὴν  ἀφαίρεσιν  τῆς  οὐσίας  κατέγνωστο  αὐτοῦ  φυγή,  καὶ  ἐξ  ἁπάσης  μὲν 

ἠλαύνετο τῆς ἠπείρου — τὸ δ’ ἐστὶ μεῖζον καὶ ἄμεινον τμῆμα τῆς οἰκουμένης —, ἐξ ἁπάσης δὲ νήσου 

τῶν εὐδαιμόνων. ἐμέλλησε γὰρ εἰς τὴν λυπροτάτην τῶν ἐν Αἰγαίῳ — Γύαρα καλεῖται — διώκεσθαι,  

μὴ παρακλήτῳ χρησάμενος Λεπίδῳ, δι’ ὃν ἀνθυπηλλάξατο Γυάρων Ἄνδρον ἐγγυτάτω κειμένην. 

152 εἶτ’ ἐστέλλετο τὴν ἀπὸ Ῥώμης ἄχρι Βρεντεσίου πάλιν ὁδόν, ἣν καὶ πρὸ ὀλίγων ἐτῶν 

ἐστείλατο, καθ’ ὃν καιρὸν κεχειροτόνητο τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς ὁμόρου Λιβύης ἐπίτροπος, ἵν’ αἱ τότε 

θεασάμεναι πόλεις αὐτὸν μέγα πνέοντα καὶ τὸν ὄγκον τῆς εὐτυχίας ἐπιδεικνύμενον πάλιν θεάσωνται 

μεστὸν ἀτιμίας. 

153 ὁ  δὲ  δακτυλοδεικτούμενος  καὶ  ὀνειδιζόμενος  τῆς  ἀθρόας  μεταβολῆς  πιέζεται 

βαρυτέραις  ἀνίαις,  ἀεὶ  καινουμένης  καὶ  ζωπυρουμένης  αὐτῷ  τῆς  συμφορᾶς  νεωτέρων  <κακῶν> 

προσθήκαις, ἃ καθάπερ ἐν ταῖς νόσοις ὑποτροπιάζειν ἀναγκάζει καὶ τὰς τῶν ἀρχαίων κακοπραγιῶν 

ὑπομνήσεις,  αἳ τέως ἔδοξαν ἠμαυρῶσθαι. 

154 Περαιωσάμενος  δὲ  τὸν  Ἰόνιον  κόλπον  ἔπλει  τὴν  ἄχρι  Κορίνθου  θάλατταν,  ταῖς 

παράλοις τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων θέα γινόμενος κατὰ πύστιν τῆς αἰφνιδίου μεταβολῆς· ὁπότε 
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γὰρ ἀποβαίη τῆς  νεώς,  συνέθεον  οἱ  μὲν  μοχθηροὶ  τὰς  φύσεις  ἐθελοκακοῦντες,  οἱ  δ’  ἄλλοι 

συναλγήσοντες, οἷς ἔθος ταῖς ἑτέρων τύχαις σωφρονίζεσθαι. 

155 διελθὼν  δ’  ἀπὸ  Λεχαίου  τὸν  Ἰσθμὸν  εἰς  τὴν  ἀντιπέραν  θάλατταν  καὶ  καταβὰς  εἰς  

Κεγχρεάς, τὸ Κορίνθιον  ἐπίνειον,  ἀναγκάζεται  πρὸς  τῶν  φυλάκων  ἀναχώρησιν  οὐδ’  ἡντιναοῦν 

ἐνδιδόντων εὐθὺς ἐπιβὰς βραχείας ὁλκάδος ἀνάγεσθαι καὶ πνεύματος ἐναντίου καταρραγέντος μυρία 

ταλαιπωρηθεὶς μόλις ἄχρι τοῦ Πειραιῶς κατασύρεται. 

156 λήξαντος δὲ τοῦ χειμῶνος, παραμειψάμενος τὴν Ἀττικὴν ἄχρι τῆς Σουνιάδος ἄκρας τὰς 

ἑξῆς  λοιπὸν  ἐπεραιοῦτο  νήσους,  τὴν  Ἑλένην,  τὴν  Κίαν,  τὴν  Κύθνον,  τὰς  ἄλλας  ὅσαι  κεῖνται 

στοιχηδὸν ἑξῆς μέχρι τῆς ἐφ’ ἣν τελευταίαν ἐλθεῖν ἔδει, τὴν Ἀνδρίων. 

157 ἣν πόρρωθεν ἰδὼν ὁ κακοδαίμων δακρύων τινὰ φορὰν ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς ἐξέχει κατὰ 

τῶν παρειῶν καὶ  τὰ  στέρνα  πλήξας,  πικρότατα  ἀνοιμώξας,  „ἄνδρες“  εἶπεν,  „οἱ  φύλακές  μου  καὶ 

προπομποί,  158 καλήν  γε  χώραν  Ἄνδρον,  οὐκ  εὐτυχῆ  νῆσον,  τῆς  εὐδαίμονος  Ἰταλίας 

ἀνθυπαλλάττομαι, Φλάκκος, ὁ  γεννηθεὶς  μὲν  καὶ  τραφεὶς  καὶ  παιδευθεὶς  ἐν  τῇ  ἡγεμονίδι  Ῥώμῃ, 

συμφοιτητὴς δὲ καὶ συμβιωτὴς γενόμενος τῶν θυγατριδῶν τοῦ Σεβαστοῦ,  κριθεὶς  δὲ τῶν πρώτων 

φίλων παρὰ Τιβερίῳ Καίσαρι καὶ  τὸ  μέγιστον  αὐτοῦ  τῶν  κτημάτων,  Αἴγυπτον,  ἐπὶ  ἑξαετίαν 

ἐπιτραπείς. τίς ἡ τοσαύτη μεταβολή; 

159 νὺξ  ἐν  ἡμέρᾳ,  καθάπερ ἐκλείψεως  γενομένης,  τὸν  ἐμὸν  ἐπέσχηκε  βίον.  τὴν  νησίδα 

ταύτην τί φῶ; πότερον  φυγαδευτήριον  ἐμὸν  ἢ  πατρίδα  καινήν,  ὑπόδρομον  καὶ  καταφυγὴν  ἀτυχῆ; 

τάφος ἂν εἴη τὸ κυριώτατον αὐτῆς ὄνομα. στέλλομαι γὰρ ὁ κακοδαίμων ἐγὼ τρόπον τινὰ νεκροφορῶν 

ἐμαυτὸν ὥσπερ  εἰς  ἠρίον·  ἢ  γὰρ  ταῖς  ἀνίαις  τὴν  ἀθλίαν  ζωὴν  ἀπορρήξω  ἤ,  κἂν  ἐπιβιῶναι 

δυνηθῶ, τὸν μακρὸν καὶ σὺν αἰσθήσει θάνατον ἐκδέξομαι.“ 

160 καὶ ὁ μὲν τοιαῦτα ἀπωδύρετο. Τῆς δὲ νεὼς τῷ λιμένι προσσχούσης, ἀπέβαινε πᾶς εἰς 

τοὔδαφος  νεύων,  ὥσπερ  οἱ  θλιβόμενοι  πρὸς  ἄχθους  βαρυτάτου,  τὸν  αὐχένα  ταῖς  συμφοραῖς 

πιεζόμενος,  οὐδ’  ὅσον  ἀνακύψαι  σθένων  ἢ  μὴ  τολμῶν  διὰ  τοὺς  συναντῶντας  καὶ  τοὺς  ἐπὶ  θέαν 

ἥκοντας, οἳ παρ’ ἑκάτερα τῆς ὁδοῦ προειστήκεσαν. 

161 οἱ δὲ παραπέμψαντες αὐτὸν ἐπὶ τὸν δῆμον ἀγαγόντες τῶν Ἀνδρίων ἐπεδείξαντο πᾶσι, 

μάρτυρας ποιούμενοι τῆς εἰς τὴν νῆσον ἀφίξεως τοῦ φυγάδος. 

162 καὶ οἱ μὲν τὴν διακονίαν ἐκπλήσαντες ἀπῄεσαν· τῷ δὲ Φλάκκῳ μηδεμίαν ὄψιν οἰκείαν 

ἔτι  θεωμένῳ  τὸ  πάθος  ἐκαινοῦτο  τρανότερον  φαντασίαις  ἐναργεστέραις·  καὶ  τὴν  ἐν  κύκλῳ 

κατανοοῦντι πολλὴν ἐρημίαν, ἧς μέσος ἀπείληπτο, κουφότερον ἐδόκει κακὸν ἡ ἐν τῇ πατρίδι βίαιος 

ἀναίρεσις, μᾶλλον δὲ συγκρίσει τῶν παρόντων ἀσπαστὸν ἀγαθόν. οὕτως ἐσφάδᾳζεν, ὡς μηδὲν τῶν 

μεμηνότων διαφέρειν· ἐπήδα πολλάκις ἄνω κάτω διαθέων, τὰς χεῖρας συνεκρότει, τοὺς  163 μηροὺς 

ἔπαιε, κατέβαλεν εἰς τοὔδαφος ἑαυτόν, ἐξεφώνει πολλάκις· „ἐγὼ Φλάκκος εἰμί, ὁ πρὸ μικροῦ  τῆς 

μεγαλοπόλεως ἢ  πολυπόλεως  Ἀλεξανδρείας  ἡγεμών,  ὁ  τῆς  εὐδαιμονεστάτης  χώρας  ἐπίτροπος 

Αἰγύπτου,  εἰς  ὃν ἐπέστρεφον αἱ  τοσαῦται μυριάδες τῶν οἰκητόρων, ὁ δυνάμεις  πολλὰς πεζὰς καὶ 
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ἱππικὰς καὶ ναυτικὰς οὐκ ἀριθμὸν ἄλλως ἀλλ’ ὅσον δοκιμώτατον ἐν ὑπηκόοις ἔχων, ὁ καθ’  ἑκάστην 

ἡμέραν ἐν ταῖς ἐξόδοις ὑπὸ μυρίων ὅσων παραπεμπόμενος. 

164 ἀλλὰ μὴ φάσμα ταῦτ’ ἦν, οὐκ ἀλήθεια; καὶ κοιμώμενος ὄναρ εἶδον τὴν τότ’ εὐθυμίαν,  

εἴδωλα κατὰ κενοῦ βαίνοντα, πλάσματα ψυχῆς ἴσως ἀναγραφούσης τὰ μὴ ὑπάρχοντα ὡς ὄντα;

165 διηπάτημαι· σκιὰ πραγμάτων ἄρ’ ἦσαν, οὐ πράγματα, μίμησις ἐναργείας, οὐκ ἐνάργεια 

τρανοῦσα τὸ ψεῦδος. ὡς γὰρ τῶν ἐν τοῖς ὀνείροις φανέντων οὐδὲν περιαναστάντες εὑρίσκομεν, ἀλλ’ 

οἴχεται  πάντα  ἀθρόα  διαπτάντα,  οὕτως  καὶ  τὰ  λαμπρὰ  ἐκεῖνα,  οἷς  ποτε  ἐνωμίλησα,  ἐσβέσθη 

βραχυτάτῃ καιροῦ ῥοπῇ.“ 

166 Τοιούτοις  ἀεὶ  κατεπαλαίετο  λογισμοῖς  καὶ  τρόπον  τινὰ  ἐξετραχηλίζετο·  τὰς  δὲ  τῶν 

πολλῶν συνόδους ἀποδιδράσκων διὰ τὴν παρακολουθοῦσαν αἰσχύνην οὔτ’ εἰς λιμένα κατῄει οὔτ’ εἰς 

ἀγορὰν  προελθεῖν  ὑπέμενεν,  ἀλλ’  οἴκοι  συγκλεισάμενος  ἐφώλευε,  μηδὲ  τὴν  αὔλειον  ὑπερβαίνειν 

θαρρῶν. 

167 ἔστι δ’ ὅτε καὶ περὶ βαθὺν ὄρθρον, ἔτι τῶν ἄλλων ἐν εὐναῖς ὄντων, μηδενὶ φανεὶς τὸ 

παράπαν ἔξω τείχους προῄει καὶ διημέρευεν ἐπὶ τῆς ἐρημίας, ἐκτρεπόμενος εἴ πού τις ὑπαντήσειν 

ἔμελλε, καὶ ταῖς ἐναύλοις μνήμαις τῶν κακοπραγιῶν διακναιόμενος καὶ διεσθιόμενος τὴν ψυχήν, ὁ 

δείλαιος, νυκτὸς εἰσῄει βαθείας, εὐχόμενος διὰ τὰς ἀμέτρους καὶ ἀτελευτήτους ἀδημονίας ἑσπέραν 

μὲν πρωΐαν γενέσθαι, πεφρικὼς τὸ σκότος καὶ τὰς ἀλλοκότους φαντασίας, ὁπότε τύχοι καταδαρθών,  

ἅμα δὲ τῇ ἕῳ πάλιν ἑσπέραν· ὁ γὰρ περὶ αὐτὸν ζόφος ἠναντιοῦτο τοῖς φαιδροῖς ἅπασιν. 

168 ὀλίγοις δ’ ὕστερον μησὶ βραχύ τι γῄδιον πριάμενος ἐν αὐτῷ πολλὰ διέτριβε μονούμενος 

καὶ τὸν οἰκεῖον ἐπιστένων καὶ κατακλαίων δαίμονα. 

169 λέγεται δέ ποτε καὶ περὶ μέσας νύκτας ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες ἔνθους γενόμενος, ἐκ 

τῆς ἐπαύλεως ἔξω προελθὼν καὶ τὴν ὄψιν ἀνατείνας εἰς οὐρανὸν καὶ τοὺς ἀστέρας, τὸν ἐν κόσμῳ 170 

κόσμον ὄντως ἰδών, ἀναβοῆσαι· „βασιλεῦ θεῶν καὶ ἀνθρώπων, οὐκ ἄρα τοῦ τῶν Ἰουδαίων ἔθνους 

ἀμελῶς ἔχεις, οὐδ’ ἐπιψεύδονται τὴν ἐκ σοῦ πρόνοιαν, ἀλλ’ ὅσοι φασὶν αὐτοὺς μὴ προαγωνιστῇ σοι 

καὶ ὑπερμάχῳ χρῆσθαι, δόξης ὑγιοῦς διαμαρτάνουσι. σαφὴς δ’ ἐγὼ πίστις· ὅσα γὰρ κατεμάνην τῶν 

Ἰουδαίων, αὐτὸς πέπονθα. 

171 τὰς οὐσίας ἁρπαζομένων περιεῖδον ἐκεχειρίαν τοῖς λεηλατοῦσι διδούς· ἀφῃρέθην διὰ 

τοῦτο τὰ πατρῷα καὶ μητρῷα καὶ ὅσα ἐν μέρει χάριτος καὶ δωρεᾶς ἔλαβον ἢ ὅσα ἄλλα καθ’ ἑτέρας 

ἰδέας ἐκτησάμην. 

172 ὠνείδισά ποτε ἀτιμίαν καὶ  ξενιτείαν αὐτοῖς  ἐπιτίμοις οὖσι κατοίκοις,  ἵν’ ἡσθῶσιν οἱ 

ἀντίπαλοι, πλῆθος ἀσύντακτον καὶ πεφορημένον, ὑφ’ οὗ κολακευόμενος ὁ δυστυχὴς ἠπατώμην· διὰ 

τοῦτο ἠτίμωμαι καὶ φυγὰς ἐξ ἁπάσης ἐληλαμένος τῆς οἰκουμένης ἐνταυθοῖ συγκέκλεισμαι. 

173 παράγων εἰς τὸ θέατρον ἐνίους ἐν ὄψεσι τῶν ἐχθίστων αἰκίζεσθαι προσέταττον ἀδίκως· 

τοιγαροῦν ἐγὼ δικαίως οὐκ εἰς θέατρον ἓν ἢ μίαν πόλιν ἐπὶ ταῖς ἐσχάταις ὕβρεσι παρήχθην αἰκισθεὶς 

πρὸ τοῦ σώματος τὴν ἀθλίαν ψυχήν, ἀλλ’ ἐπόμπευσα διὰ μὲν πάσης Ἰταλίας ἄχρι Βρεντεσίου, διὰ δὲ 
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πάσης Πελοποννήσου μέχρι Κορίνθου, διὰ δὲ τῆς Ἀττικῆς καὶ τῶν νήσων ἄχρις Ἄνδρου, τῆς ἐμῆς 

εἱρκτῆς. 

174 καὶ  πέπεισμαι  σαφῶς,  ὅτι  οὐκ  ἔστιν  ὅρος  οὗτος  τῶν  ἐμῶν  κακοπραγιῶν,  ἀλλ’ 

ἐφεδρεύουσιν ἕτεραι πρὸς  ἐκπλήρωσιν ἀντίρροπον ὧν εἰργασάμην.  ἀνεῖλόν τινας  καὶ  ἀναιρεθεῖσι 

πρὸς ἑτέρων οὐκ ἐπεξῆλθον· κατελεύσθησάν τινες καὶ ζῶντες οἱ μὲν ἐνεπρήσθησαν, οἱ δὲ διὰ μέσης 

κατεσύρησαν ἀγορᾶς, ἕως ὅλα τὰ σώματα αὐτοῖς ἐδαπανήθη. 

175 τούτων οἶδ’ ὅτι ἀναμένουσί με αἱ Ποιναί, καὶ οἱ ἀλάστορες ὥσπερ ἐπὶ βαλβῖσιν ἑστᾶσιν 

ἤδη καὶ φονῶντες ἔγκεινται,  καὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, μᾶλλον δὲ ὥραν, προαποθνῄσκω πολλοὺς 

θανάτους ὑπομένων ἀνθ’ ἑνὸς τοῦ τελευταίου.“ 

176 πολλάκις δὲ ἐδειματοῦτο καὶ διεπτόητο καὶ φρίκῃ μὲν τὰ μέλη καὶ μέρη τοῦ σώματος 

κατεσείετο, φόβῳ δ’ ὑπότρομον εἶχε τὴν ψυχὴν ἄσθματι καὶ παλμῷ τινασσομένην, ἅτε τοῦ μόνου 

παρηγορεῖν τὸν ἀνθρώπινον βίον ἐκ φύσεως δυναμένου στερόμενος, χρηστῆς ἐλπίδος. 

177 ὄρνις  αἴσιος  οὐδεὶς  αὐτῷ προυφαίνετο·  πάντες  δυσοιώνιστοι,  κλῃδόνες  παλίμφημοι, 

ἐπίπονος  ἐγρήγορσις,  περιδεὴς  ὕπνος,  ἡ  μόνωσις  θηριώδης.  ἀλλ’  ἥδιστον  αὐτῷ  τὸ  ἀγελαῖον; 

ἀηδέστατον  αἱ  178  κατὰ  πόλιν  διατριβαί·  ἀσφαλὲς  ὄνειδος  ἡ  κατ’  ἀγρὸν  ἐρημία;  σφαλερόν, 

ἀδυσώπητον· ὁ ἠρέμα προσιὼν ὕποπτος. „βουλεύεταί τι“ φησί „κατ’ ἐμοῦ ὁ θᾶττον βαδίζων· οὐ πρὸς 

ἕτερόν τι σπεύδων ἔοικεν, ἀλλ’ ἐμὲ διώκει· ὁ ἡδὺς ἐνεδρεύει, ὁ παρρησιαστὴς καταφρονεῖ· σιτία μοι 

καὶ ποτὰ καθάπερ τοῖς θρέμμασιν ἐπὶ σφαγὴν δίδοται. 

179 μέχρι τίνος ὁ σιδηροῦς πρὸς τοσαύτας ἀντέχω συμφοράς; οἶδ’ ὅτι μαλακίζομαι πρὸς 

θάνατον, ἐξ ἐπηρείας δαίμονος οὐκ ἐπιτρέποντός μοι τὴν ἀθλίαν ζωὴν συντόμως ἀπορρῆξαι διά τινας 

ὑπερβολὰς ἀνηκέστων κακῶν, ἃ κατ’ ἐμοῦ θησαυριζόμενος χαρίζεται τοῖς δολοφονηθεῖσι.“

180 τοιαῦτα ἀναπολῶν καὶ σφαδᾴζων ἐκαραδόκει τῆς εἱμαρμένης τὸ πέρας· καὶ τοῦ μὲν αἱ 

συνεχεῖς  ὀδύναι  τὴν  ψυχὴν  ἀνεκύκων  καὶ  ἀνέστρεφον.  Γάιος  δὲ  τὴν  φύσιν  ὠμόθυμος  ὢν  καὶ 

ἀκόρεστος ἐν ταῖς  τιμωρίαις  οὐχ  ὥσπερ  ἔνιοι  μεθίετο  τοὺς  ἅπαξ  κολασθέντας,  ἀλλ’  ἀτελεύτητα 

μηνιῶν  ἀεί  τινα  καινὴν  ἐπ’  αὐτοῖς  ἐμεγαλούργει  συμφοράν·  τὸν  δὲ  Φλάκκον  καὶ  διαφερόντως 

ἤχθαιρεν, ὡς καὶ τοὺς ὁμωνύμους ἀλλοτριώσει τῆς κλήσεως ὑποβλέπεσθαι. 

181 καὶ πολλάκις αὐτὸν μετάνοια εἰσῄει, διότι κατέγνω φυγήν, ἀλλ’ οὐχὶ θάνατον, καὶ τὸν 

παράκλητον αἰδούμενος  ὅμως  ᾐτιᾶτο  Λέπιδον,  ὥστ’  ἐκεῖνος  ἀπηγόρευσε  φόβῳ  τῆς  καθ’  αὑτοῦ 

τιμωρίας· ἐδεδίει γάρ, ὡς εἰκός, μὴ παραίτιος ἄλλῳ γενόμενος κουφοτέρας δίκης βαρυτέραν αὐτὸς 

ἐνδέξηται. 

182 Μηδενὸς  οὖν  ἔτι  τι  τῶν  εἰς  παραίτησιν  λέγειν  θαρροῦντος,  ἀμειλίκτοις  καὶ  ἀφέτοις 

ἐχρῆτο ταῖς ὀργαῖς, αἵ, χρόνῳ δέον ἀμαυροῦσθαι, παρεθήγοντο μᾶλλον καθάπερ αἱ ἐν τοῖς σώμασιν  

ὑποτροπιάζουσαι νόσοι· τῶν γὰρ προτέρων εἰσὶν ἀργαλεώτεραι. 

183 φασὶν  οὖν,  ὅτι  νύκτωρ  ποτὲ  διαγρυπνῶν  εἰς   ἔννοιαν  ἦλθε  τῶν  ἐν  τέλει  φυγάδων, 

ὀνόματι μὲν ὑποπτευομένων  ἀτυχεῖν,  βίον  δ’  ἀπράγμονα  καὶ  ἡσυχάζοντα  καὶ  ἐλεύθερον  ὄντως 

περιπεποιημένων. 
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184 μετετίθει  δὲ  καὶ  τὴν  κλῆσιν  ἀποδημίαν  προσαγορεύων·  „ἀποδημία  γάρ  τίς  ἐστιν“ 

ἔφασκεν „ἡ τῶν τοιούτων ἔλασις ἐχόντων ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια καὶ σὺν ἀπραγμοσύνῃ καὶ εὐσταθείᾳ 

ζῆν δυναμένων· οὓς ἄτοπον εἶναι τρυφᾶν ἀπολαύοντας εἰρήνης, βίον καρπουμένους φιλόσοφον.“ 

185 εἶτα προστάττει τοὺς ἐπιφανεστάτους καὶ ὧν πλεῖστος ὁ λόγος ἀναιρεθῆναι,  γραφὴν 

δοὺς ὀνομάτων, ἧς ἡγεῖτο Φλάκκος. ἐπεὶ  δ’ ἧκον εἰς Ἄνδρον οἷς  κτείνειν διείρητο,  Φλάκκος μὲν  

ἐτύγχανεν  ἀγρόθεν  εἰς  ἄστυ  παραγινόμενος,  οἱ  δ’  ἐκ  τοῦ  λιμένος  ὑπηντίαζον,  καὶ  πόρρωθεν 

ἀντιπροεῖδον ἀλλήλους. 

186 ὅθεν  συναισθόμενος  ἐφ’  ὃ  σπεύδουσι  —  μαντικώτατον  γὰρ  ἡ  ἑκάστου  ψυχή,  καὶ 

μάλιστα τῶν ἐν κακοπραγίαις — ἐκτραπόμενος τῆς ὁδοῦ διὰ τραχείας ἔθει φεύγων, ἐπιλελησμένος 

ἴσως, ὅτι νῆσος ἀλλ’ οὐκ ἤπειρός ἐστιν, ἐν ᾗ τί ὄφελος ὠκύτητος, περικλειούσης θαλάττης; ἀνάγκη 

γὰρ δυοῖν θάτερον, ἢ προσωτέρω χωροῦντα κατὰ τοῦ πελάγους ἐνεχθῆναι ἢ συλληφθῆναι πρὸς αὐτὸ 

τὸ πέρας ἥκοντα. 

187 βέλτιον ἄρ’ ἐν συγκρίσει κακῶν ἡ κατὰ γῆν τῆς ἐν πελάγει φθορά, ἐπειδήπερ ἀνθρώποις 

καὶ πᾶσι χερσαίοις οἰκειότατον ἡ φύσις χωρίον ἀπένειμε γῆν, οὐ μόνον ζῶσιν ἀλλὰ καὶ ἀποθανοῦσιν,  

ἵν’ ἡ αὐτὴ καὶ τὴν πρώτην ὑποδέχηται γένεσιν καὶ τὴν ἐκ τοῦ βίου τελευταίαν ἀνάλυσιν. 

188 οἱ δ’ ἀπνευστὶ  διώκοντες καταλαμβάνουσι· καὶ οἱ μὲν εὐθὺς ὤρυττον βόθρον, οἱ δὲ 

πρὸς βίαν εἷλκον ἀφηνιάζοντα καὶ κεκραγότα καὶ διαπαλαίοντα· ὧν χάριν καὶ σύμπαν κατετρώθη τὸ 

σῶμα καθάπερ τὰ θηρία ταῖς πληγαῖς ἐπιτρέχων. 

189 ἐμπλεκόμενος  γὰρ καὶ  τῶν  κτεινόντων ἐλλαμβανόμενος,  νῦν  μὲν ἐπιφέρειν  τὰ ξίφη 

κωλυομένων, ἐγκαρσίους  δὲ  πληγὰς  καταφερόντων,  αἴτιος  ἐγένετο  βαρυτέρων  ἑαυτῷ  συμφορῶν· 

διατμηθεὶς δὲ καὶ  διακοπεὶς  χεῖρας,  βάσεις,  κεφαλήν,  στέρνα,  πλευράς,  ὡς  ἱερείου  τρόπον 

κρεουργηθῆναι,  ἔκειτο,  τῆς  δίκης  σφαγὰς  ἰσαρίθμους  τοῖς  φόνοις  τῶν  ἐκνόμως  ἀναιρεθέντων 

Ἰουδαίων ἑνὶ σώματι βουληθείσης ἐργάσασθαι. 

190 καὶ  ὁ  μὲν  τόπος  ἅπας  αἵματι  κατερρεῖτο  διὰ  πλειόνων  φλεβῶν,  αἳ  κατὰ  μέρος 

διεκόπησαν, κρουνηδὸν  ἐκχεομένῳ·  συρομένου  δ’  εἰς  τὸν  ὀρωρυγμένον  βόθρον  τοῦ  νεκροῦ  τὰ 

πλεῖστα μέρη διελύετο, τῶν νεύρων κατεσχισμένων, οἷς ἡ κοινωνία συνεδεῖτο πᾶσα τοῦ σώματος. 

191 Τοιαῦτα καὶ Φλάκκος ἔπαθε γενόμενος ἀψευδεστάτη πίστις τοῦ μὴ ἀπεστερῆσθαι τὸ 

Ἰουδαίων ἔθνος ἐπικουρίας τῆς ἐκ θεοῦ. 
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