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Na galeria dos crimes célebres atribuídos a Nero, dois assumem caráter mons
truoso: o matricídio e o incêndio de Roma, este seguido da perseguição aos cristãos. 
O primeiro é irrecusável. O segundo exige análise ponnenorizada. O assunto tem 
sido objeto de polêmicas apaixonadas desde a publicação do Quo Vadis~ em 1895. 
Tendo o romancista polonês H Sienlçiewicz posto em evidência o contraste entre 
a ferocidade maquiavélica de Nero e a angélica resignação dos cristãos, propôs.se 
o estudioso italiano Carlo Pascal restabelecer a verdade histórica e sustentou que 
Roma havia sido incendiada não por Nero, mas pelos próprios cristão~. A tese 
suscitou escândalo. Muito se discutiu a respeito, dividind<rse as opiniões e os 
argumentos, a favor e contra, porém sem nenhuma análise esclarecedora ou maior 
aprofundamento crítico. 1 

Dois textos sã'o particulannente importantes para a análise histórica : o de 
Tácito e o de Suetônio. Afinna o primeiro textualmente~ 

"Seguiu~se grave calamidade, atribuída, por uns, a Nero, por outros ao acaso 
(pois os autores transmitiram uma e outra opinião). Foi pela violência das 
chamas, como narram todos, o mais grave e atroz dos incêndios. lrrompeu o 
fogo na parte do Circo que é contígua aos Montes Palatino e Célio. Tend~se 
iniciado em casas de madeira cheias de matérias combustíveis, logo depois de 
começado cresceu violentamente e, impelido pelo vento, em pouco envolveu 
o Circo em todo comprimento. Nesse espaço não havia casas cercadas de 
fossos nem templos rodeados de muros ou outros obstáculo~ que pudessem 

1. Este artigo foi ,elaborado, basicamente, a partir da crítica de BOUCHE-LECL-ERQ, A. Le 
Principal de Néron. In: -. L' ilntolérançe rel igieuse et la politique. Paris, Emest 
Flammarion, 1913. p. 106~S8. 
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retardar a progressão das chamas. O incêndio correu com impetuosidade a 
princípio pelos lugares planos, depois galgou as elevações para de novo voltar 
e devastar as baixadas, levando vantagem sobre todos os meios de combatê-lo 
pela rapidez do desastre e também pelas facilidades que lhe oferecia uma 
~idade como a antiga Roma, com suas ruas estreitas, tortuosas e sem alinha· 
mento,.,.2 

Depois de narrar o pavor que assaltou a população, o historiador latino prossegue: 
uN~ém ousava combater o fogo, pois ouviam-se freqüentes vozes ameaça
doras que o impediam e até mesmo se viram pessoas, abertamente, lançando 
tochas e dizendo-se autores do incêndio, ou para exercerem com mais liberda· 
de o roubo ou porque tivessem mesmo ordem para isso. Durante esse tempo, 
Nero, achando-se em Âncio, não voltou a Roma senão quando o fogo já 
ameaçava sua c~ que construíra para ligar o palácio dos Césares aos jardins 
de Mecenas. Todavia, não foi possível impedir que o palácio e todos os edifí
cios a~ redor · fossem. devorados~'. (: .. ) · ~'Finalmente,. ao cot._rer do sexto dia, 
junto às Esqunas, conseguiu-se pôr ftm ao incêndio, depois de demolida 
grande extensão de edifícios para que fosse possível opor à crescente violência 
das chamas campo vazio com céu limpo. Ainda não havia passado o susto por 
tanto desastre, e de novo o fogo se reanimou, posto que menos intenso, nos 
quarteirões mais descobert.os, por onde ·o estrago feito pelos homens era 
menor. Os templos dos deuses e os pórticos destinados a embelezamentos 
ficaram na mais completa ruínau. 3 

Tácito informa também que, dos catone bairros em que Roma se dividi~ apenas 
quatro fic31301 intactos; três tinham sido arrasados inteiramente e nos sete restantes 
raros edifícios estavam em parte destruídos ou meio qu_e~ados. Não seria fácil 
contar as casas e os templos demolidos. Os mais antigos monumentos da religião, 
como o que SéiVio Túlio havia dedicado à Lua e os grandes altares que o Arcádio 
Evandro tinha consagrado a Hércules presente, o de Júpiter Stator, construído por 
Rõmulo, os palâcios de Numa Pompílio e os santuários de V esta, com os Penates 
do povo romano, foram totalmente queimados. Desapareceram ainda as grandes 
riquezas conquistadas por tantas vitórias, obra~primas da arte grega e mais os 
antigos depósitos da inteligência, tudo de que os velhos se lembravam e cuja perda 
era irreparãvel. Houve quem notasse que o incêndio tinha começado no dia 14 antes 
das calendas de agosto (19 de julho), no mesmo dia em que os gauleses haviam 
tomado e incendiado Roma Outros levaram seus cuidados até o ponto de contar 

os an~ os meses e os dias entre um e o outro incêndio. 
Entre o fnn provisório e o recrudescimento do incêndio, Tácito intercala, na 

sua narração, as medidas tomadas por Nero para socorrer o's desabrigados, acrescen
tando que isso nâ'o afastava as suspeitas que sobre ele recaíam. Mais: oferece um 
motivo preciso dessas supeitas.. Acreditamos ser possível restabelecer a ordem 
cronológica dos fatos, dispondo em seqÜência os fatos assinalados. Após o incêndio, 
Nero, 

'~ara consolar o povo errante e foragido, abriu·lhe o Campo de Marte, os 
monumentos de Agripa e até seus próprios jardins, e fez, a toda pressa, cons-

2. TÁC Anais. XV, 38. 

3. T ÁC Anais. XV, 38, 39 e 40. 
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truir edifícios para a multidão indigente,. tendo mandado buscar móveis a 
Óstia e aos municípios vizinhos. Em seguida fez baixar o preço do trigo 
para três sestércios. Todas essas providências referentes ao povo não surtiram, 
entretanto, o desejado efeito: tinha-se espalhado um rumor de que" enquanto 
o incêndio consumia a cidade·~ Nero~ no teatro de sua casa, teria cantado a 
destruição de Tróia, comparando os desastres presentes às calamidades das 
antigas eras"4. 

Quanto à recidiva, no coner do sexto dia, diz Tácito que 
"este novo incêndio foi ainda mais suspeito, porque partira dos prédios de 
Emilianos e Tigelino. Parecia que Nero procurava a glória de construir' uma 
nova cidade e dar-lhe o seu nome". 5 

Suetônio, que escreveu posteriormente, não revela a mesma prudência de 
Tácito, pelo contrário é mais frontal na sua aversão a Nero. Categórico, afmna que 
o príncipe não poupa nem o povo nem as muralhas de sua pátria.. Segundo ele, certa 
vez, ouvindo alguém citar, em conversa familiar~ o verso grego de Eurípedes ''Morto 
eu, que a terra se incendeief', Nero replicou.: - "Nãor\ mas eu vivo..,. Chocado 
com a. fealdade dos antigos edifícios, com a estreiteza e tortuosidade das ruas, o 
imperador incendiou a cidade tão acintosamente, que a maioria dos consulares, 
surpreendidos em suas propriedades por seus criados a portarem estopas e 
tochas, não ousaram tocá-los. Celeiros viziiihos à Casa de Ouro, de cujo terreno 
Nero desejava vivamente apropriar-se, foram incendiados e demolidos porque eram 
construídos com pedra de cantaria. O fogo ardeu durante seis dias e seis noites; o 
povo não tinha outro refúgio senão os monumentos e os túmulos. Nero contempla
va o incêndio do alto da torre de Micenas, e, arrebatado pela beleza das chamas, 
cantou, em traje cênico, a tomada de IÍion. Não deixou escapar a ocasião para 
pHhar o mais possível. Sob o pretexto de que havia prometido remover gratuita~ 
mente os cadâveres E: os escombros, não permitiu a ningu.ém aproximàr-se dos 
restos de sua propriedade; e não somente receb~u, mas exigiu contribuições, tendo 
chegado a arruinar as províncias e os particulares. 6 

Suetõnio transfonna em afirmações o que para Tácito é rumor. Nega, inclusi
ve, a Nero o mérito das providências tomadas para a retirada dos escombro~ Se o 
imperador impediu a açã'o dos saqueadores, foi porque intentava confiscar tudo o 
que pudesse ser ocultado. Suetônio vê nisso prova de avareza e cupidez_ A vontade 
de incediar Roma, diz, é uma idéia. flXa em Nero. Ele incendiou por prazer e por 
vingança; quando se viu ameaçado pela revolta de Galba, concebendo projetos 
monstruosos, entre os quais 

''incendiar a cidade; lançando sobre o povo animais ferozes para impedir 
qu_e· se -defende~se .,~. 7 

A tradição ftnnou-se e a crueldade de·Nero consolidou-se, ancorada na lenda. 
Dion Cassius fo.i mais longe ainda: Nero projetava de longa data arruiruu a cidade e 

4. TA C. Anais, XV, 39. 

5. TAC. Anais,-XV. 40. 

6. SUET. Nero, XXXVI/L 

7. SUET. Neto, XUll. 
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o regime imperial. Por este motivo, dizia que também Príamo ficaria grandemente 
feliz se pudesse ver a pátria destruída junto com o reino. Então enviou furtivamente 
a vãrios pontos da cidade emissãrios que incendiaram vários locais, causando pânico 
generalizado. Enquanto a cidade ardia, Nero subiu ao cimo do palácio e ali, com os 
adornos de citaredo, cantou a destruição de Tróia. 8 

A despeito de alguns desencontros, as três nanações são convergentes. Na 
verdade, porém, fundamentam-se em murmúrios populare~ tanto que os dois 
últimos autores se dispensaram até de simular qualquer prova Partem do pressupos. 
to de que os criminosos que incendiaram Roma estavam a serviço do imperador_ 
Com base no soi-disant, Nero acabou condenado pelos contemporâneos e execrado 
pela posteridade. O julgamento é tendencioso e a sentença, indecorosa Uma crítica 
justa e isenta vem sendo feita para rever a versão cristalizada de uma sentença profe
rida com base em dados inconsistentes. Na verdade, a acusação de incêncio premedi
tado está hoje desacreditada pela maioria dos estudiosos. Diga-se mais: um estudan~ 
te responsável recusa-se a aceitar, atualmentet que Nero foi incendiãrio. 9 

Duas observações ressaltam prima facie: 1 - ao admitir a alternativa entre as 
duas causas prováveis cf:a tragédia - o acaso e o dolo -~Tácito já havia feito sua 
escolha e crê Nero culpado; 2 - na sua fraseologia sinuo~ escreve, sem o menor 
constrangimento, que de seu teatro particular Nero canta a ruína de Tróia? e no 
mesmo parágrafo refere-se às medidas . enérgicas para aliviar os desafortunados. 
Passemos agora à análise dos motivos alegados e das razões supostamente averigua. 
das. 

As fontes indicam como motivo principal que Nero desejava um. sítio limpo 
para edificar sua Domus Aurea e para reconstruir a parte sórdida de Roma. Na 
realidade, a Urbs comprimia-se entre . çolinas e hortas, com seus monumentos e 
edifícios públicos cercados de pequenas casas e barracas, sem qualquer planeja
mento urbano. De tal sorte era o engarrafamento, que a circulação de veíc~os 
ficara proibida durante o dia. DQis outros fatos, essenciais e crônicos, contribuí.~ 
para tornar possíveis os incêndios: o ·amontoamento das habítações e a má qualida
de do material de construção (palha, sebe e madeira largamente empregada}, facil· 
mente devorados pelo fogo. Efetivamente, o imperador reconstruiu a cidade sobre 
wn plano regular, com ruas alinhadas e alargadas, a altura das casas reduzida e espa-
ço entre as ruas, e tomou medidas de precaução contra o incêndio. O plano de 
urbanismo elaborado por Nero,_apôs o terrível flagelo de 64, ocup.a lugar excepcio
nal na série desses trabalhos.10 Mas ter um projeto urbanístico não signific~ 
necessariamente, planejar e desencadear uma tragédia. Há que lembrar·se também 
que o fogo irrompeu na noite de 18 para 19 de julho do ano 64, em noite 
de lua cheia do verão italiano, época evidentemente inadequada, impró-

8. C4SS. DIO. Hist. Rom., XLII. 

9. SALMON, E. Nero. In: - . A History of the Roman Wortd. From 30 B. C. To A. D. 138. 
Lcmdon, Methuen & Co. Ltd., 1963. p. 181. Cf também FRANZERO, C. M. Vida a Epoca 
de Nero. S. Paulo, Nacional, 1958. p. 123 e ss. PICARD, G. C. Augusta et Néron~ 1e 
Secret 'ile ~'EmpiN. Paris, Hachette, 1962. p. 156./15. RADIUS, E. Naro. Li&boa, Ed. 
Aster, ~Jd. p. 26 7 e ss. WARMINGTON, B. H. Nero: Reality and Lagend. London, Ch11tto 
& Windus, 1969.p. l23ess. WEIGALL,A. Nltron.PQJ'is, P~yot,J950.p. 242eu. 

10. HOMO. L. Rome lmpêriate et L' UrbanismedansLr Antiquité.Paris. AlbinMicbel,l95J. 
p. 303. Cf tam~m CARCOPINO, J. La Vie Quotidieona à Rome. Paris, Hachette, /939. 
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pda e pouco propícia. ao crime. Levado por sua ambição e seu cuidado pelo bem 
público, Nero presumivelmente cometeu a imprudência de falar na hora imprópria, 
de expor suas idéias e seus propósitos. Outro ponto: para .quem dirigia um grupo 
de incendiários, ele estava, sem dúvi~ mal assessorado. E bom recordar q_ue o 
fogo ganhou imediatamente o Palatino e devorou principalmente os bairros ricos, 
os templos e as obras de arte, local em que se erguia sua domus transitoria, que _ele 
não teria certamente pensado em reconstruir se não houvesse sido destruída. Tácito 
assegura que Nero acorreu de Âncio qilando soube que sua casa ardia Essa sua 
demora deu origem às primeiras suspeitas. Seguramente não supunha que se suspei
tava dele, pois, segundo o mesmo Tácito, dirigia pessoalmente as operações de 
socorro, expondo-se temerariamente em meio à tragédia, oportunidade em que 
o tribuno Súbrio Flávio pensou em assassiná-lo. Outra inconseqüência: reavivar 
o incêndio no parque de Tigelino, a quem se pretendeu desde então reconhecer 
como cúmplice do imperador. Que dizer também de um conspirador que comunica 
segredo tão extraordinãrio, expondo.se ao risco de vê-lo revelado public~ente, a 
um grupo enorme de colaboradores - os que incendiavam em seu nome? O impera
dor ordenou a destruição de armazéns solidamente edificados, e Suetônio parece de 
acordo em que esta providência era necessária para deter a marcha do incêndio. 
Mas, segundo nossas fontes, Nero desejava oferecer o espetáculo grandioso de Roma 
em chamas. Certamente por isso estava em Âncio, cerca de 50/60 quilômetros da 
Urbs, de onde parece que teve de voltar contra sua própria vontade? Não deixa 
também de ser estranho que o incêndio começasse próximo do próprio palácio 
imperial, que guardava valiosos tesouros. Mas estranho ainda é que, sendo admira
dor da cu!tura helênica, o imperador houvesse destruí do a cidade repleta de inesti
máveis tesouros da arte grega. 

Nero cantou a tomada de IÍion, dizem as fontes. De que localr "De seu 
teatro particular", informa Tácito. Dion Cassius diz: "de cima do seu palácio". 
Suetônio: ~'da torre de Mecenas". Presumivelmente, ninguém o viu. Imaginou-se o 
imperador a ostenta r seu talento, a declamar um trecho de poema de sua autoria, 
em que comparava o incêndio de Roma à queda de Tróia. Sem dúvid~ a vaidade 
tola de Nero forneceu pretexto à lenda. Assevera Dion Cassius que ele invejava a 
sorte de Príamo, que havia perdido simultaneamente sua pátria e seu reino. Para 
Suetônio, Nero ambicionava ver a terra em fogo, o que, segundo as idéias da época, 
significaria ver o fim do mundo. Qualquer outro poderia ter dito, sem escandalizar 
a ninguém, que queria viver até o flrn do mundo. Essa boutade conviria melhor a 
um velho desencantado com a vida e com os negócios de Estado. A representação 
de uma peça intitulada "0 Incêndio", por ocasiiro dos jogos Maximi, celebrados 
Hpela eternidade do império", oferece hipótese presumivelmente favorável a Nero. 
Tratava-se de uma peça muito antiga, de cerca de dois séculos, mas restaurada para 
uma encenação mais realista. Representava-se uma casa a pegar fogo e entregue 
à pilhagem pelos atores. Suetônio não faz a propósito nenhuma reflexão; é para 
ele mera curiosidade, como tantas outras então exibidas. Se a peça foi representada 
~tes do incêndio de Roma, lembrar-se-ia logo depois para dizer que Nero já alimen. 
tava sua idéia ftxa e dava, em escala menor, o espetáculo que se propunha realizar 
em grande dimensão. Se a representação se verificou, como é mais provável, após o 
incêndio, Nero despertava através disso lembranças tristes e parecia divertir-se 
ainda com a desgraça pública. Em qualquer dos casos, se é culpado, ter-se-ia condu
zido como o mais estúpido dos maníacos. A não ser que fosse louco desvairado, 
Nero não podia, deliberadamente, afrontar a reprovação que se abateria sobre o 
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autor de crime tão execrável. Como todo imperador, Nero cultivava a popularidade 
e fo~ em vida e depois de mortol> querido pela massa. Prova disso é que Oton, para 
ganhar a simpatia da ple~e, consentiu no primeiro instante em que, nos teatros, lhe 
dessem o nome de Nero e pennitiu que se levantassem estátuas ao imperador desa
parecido.11. Singularmente significativo foi também o culto à memória de Nero e 
que durante muito tempo muitos desacreditassem na sua morte c1andestina. O surgi
mento de falsos Neros atesta a esperança de sucesso sob o prestígio desse nome, e 
mesmo sob Trajano muitos sonhavam que ele ainda vivia. 

À vista disso, não seria absurdo supor que a opirúão pública romana não 
atribuiu dui3Jlte muito tempo a Nero~ o incêndio de Roma, se é que o acusara 
inicialmente. Neste particular,; Tácito tende a considerar como do povo os sentimen
tos da aristocracia, inimiga declarada do imperador, dos quais ele mesmo P'artilha. 
Testemunhos rontemporâneos forneceram aos que escreveram a história a crença 
de que Nero cometeu o crime. Não parece haver dúvida de que, 56brio Flávio 
disse a Nero. ao ver·se perdido: ueomecei a abominar~tê quando te tornaste um 
histrião, um cocheiro, um incendiário e assassino de tua mulher e de tua mãe1 ''. 
É verdade ,que Plínio acusou a Nero da destruição, pelo incêndio, de árvores secula
res. É também verdade que o autor desconhecido da tragédia institulada Octavia pôs 
na boca de Nero: ~'Logo os edifícios da cidade desmor:~naram nas chamas ateadas 
pela minha mão''.1~ ' Mas nenhum dos autores prova ter sido esta a opinião generali
~ ineontestável. E mesmo a opinião geral não seria definitiva. Por outro 1ado, 
que explica não haver Juvenal~ torturado cruelmente, denunciado entre os crimes 
de Nero o incêndio de Rorna? Já se afirmou, fantasiosamente, que o poeta receava 
descontentar a Nerva, que pertencera à antiga roda de Nero e desejava manter 
silêncio sobre manifestação injuriosa ao poder imperial. É particulannente signifi
cativo que os autores cristãos -apologistas~ sibilistas e hagiógrafos-, que nunca 
pouparam .a memória do autor da primeira perseguição, não tenham, de modo 
geral:. repetido a acusação infamante. Excluindo-se Sulpício Severo, que repete 
Tácito; Orósio, que copia Suetônio, e Aurélio Vitor, um compendiador, nenhuma 
referência a respeito encontramos nesses autores. De resto~ aceita-se comumente 
que o autor do Apocalipse (Revelação), predizendo a destruição de Babilônia, a 
grande meretriz consumida pe1o fogo, fez urna profecia do incêndio de Roma por 
Nero. A citação de um vasto incêndio no fmal do retomo da Besta não é senão uma 
insistência nas repetidas maldições lançadas contra Babilônia pelos profetas do 
Antigo Testam~nto. Estas ter-lhe·iam sido suficientes para inspirar a descrição, 
independentemente de uma realidade histórica concreta. Se escreveu, como se 
admite, na época de Domiciano (ou de Vespasiano, segundo alguns), São João 
teve conhecimento da nova Roma e~ neste caso, teria de aguardar nova catástrofe 
para que se realizasse sua predição. 

Isso. posto, conclui-se que a condenação de Nero na historiografia antiga, 
ali~ repetida por alguns autores modernos, não resulta de um exame sério. A 
própria opinião pública, inclinada de início a aceitar a culpabilidade do príncipe, 
tendeu a·admitir que o incêndio pudesse ter sido acidental. Mesmo Tácito, o maior 

..... 

11. PLUTARQUE. Othon,lll.ln:-. VieParallêi8$.Paris, Garni.er, 1955. 

11. Cittulo por BOUCHt-LECLERCQ. Op. cit. p. 119. 
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acusador de Nero, assinala que na velha Roma tudo favorecia o· progresso de um 
incêndio: ruas estreitas, casas amontoadas e sem alinhamento. As lojas do Circo, 
nas quais se misturavam óleos, resinas e essências7 ofereciam ambiente altamente 
propicio às chamas. O incêndio de 64 não deve, pois, ter surpreendido inteiramente 
a população., habitualmente atenta ao primeiro sinal Acrescente-se que Roma 
tinha ardido algumas vezes. No reinado Tíbério7 um incêndio devorou a parte 
do Circo contígua ao Aventino. Oâudio teve de passar duas noites a dirigir o 
combate ao fogo que se instalara na região do Emiliano. Em 80, sob Tito, dúrante 
três dias um incêndio arrasou o Campo de Marte~ destruindo, segundo Dion Cassius, 
os mais belos monumentos de Roma, entre os quais as Tennas de Agripa, o Panteon, 
os teatros de Balbus e o de Pompeu, ·o Pórtico de Otávio com a biblioteca, o Templo , -

de Júpiter Capitolino e suas dependências. Neste caso, saliente-se~ o fogo ganhou, 
progressivamente, os edifícios que nem eram contíguos nem guardavam material 
inflamável. Em circunstâncias tão trágicas como as de 64, Ne-ro tomou as mais 
enérgicas medidas, conduzindo-se com grandeza incomum. Fez seguramente mais 
que seu historiador e inimigo Tácito admite. 1 ~ · Sua reputação abalada, entretanto~ 
tornou-o suspeito e ainda hoje permanece gravada na imaginação popular a crença 
de que foi ele o responsável pelo desastre. 

* * * 
Dos escombros, ressurgiu uma nova cidade. O erário de César cobriu a despesa 

das demolições e da remoção dos entulhos. Por ordem do imperador, os navios que 
tinham transportado trigo para Roma encarregavarn-se, no retomo, de despejar em 
Óstia os destroços do sinistro. Alêm disso, Nero mandou construir pórticos para 
a proteção das casas e pãtios em toda parte. As ruas foram alargadas e os edifícios 
erguidos na mesma altura, bem alinhados, de ambos os lados das ruas, e não mais 
de madeira, mas de pedra refratAria ao fogo. Também foram proibidas as paredes 
comuns, devendo cada residência ter sua própria cinta de muros. Guardas foram 
encarregados de impedir que particulares interceptassem a água em proveito próprio. 
Estabeleceram-se prêmios, conforme a classe social e os recuiSos de cada um, para 
que terminassem as casas dentro de ce.rto prazo. Reerguida sob novo plano urbanís
tico, a nova Urbs revelava o extraordinário fascínio que sobre Nero exercia o 
sentido do grandioso e do espetacular. Dispunha o imperador dos competentes 
arquitetos Célere Severo, empenhados em tornar realidad.e a fantasia do príncipe. 
Para tanto contavam os dois urbanistas com os recursos do Tesouro e de todo o 
império. Nero desejava que em volta da sua domus ou no conjunto das domus se 
construíssem não somente jardins, lagos e regatos, mas também parques, bosques e 
campos cultivados. O novo palácio chamou-se Domus Aurea. Edificado sobre o 
Palatino, derramava-se até o Célio e o Esquilino, cobrindo uma superfície igual à 
que atualmente ocupam as Tulherias e o l..ouvre, com os respectivos jardins. Na 
frente havia um grande pátio e no centro deste colocava-se enorme estátua de Nero, 
modelada pelo escultor Zenodoro. A colossal escultura acab_ou temovida tempos 
após a morte do modelo, mas o lugar em que se erguia ganhou o nome de colossus, 
e o anfiteatro erigido na mesma área ainda hoje se chama Colossea (Coliseu) . Atrás 
da estátua do imperador abria-se imenso peristüo,. com três fileiras de colunas e 
piso de mosaico de mármore colorido, e cujos capitéis, adornados de folhas de ouro, 

13. RAD!US. Op. cit. p. 273. 
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. .. ' . . ... 

se hmnonizaYam com as ptntums ·do Íeto. Gnmdes DaiiiB com...,. da mikllaaJ& 
e da história ornamentav-am o p6rtico e o peDstilo. Tambáa • deconçio das 
salas e galerias se empregou minnore ele cores. Em mtns pu•tudo se JeC:Oiaà 
de ouro e· de mscmstaçaes de pedras preciosas e p6rolu. As patedes das sala de 
jantai eram revestidas de placas de marfun mtweií, ·de cujas abed~l&\ caiam fkns 
e perfumes sobre Os ·conviv~ 1"1. os· banheit;os etam alimentados pela f&ua dO II'ID' 
·e pela . água sulfu~sa de Albula, trazidas por encanamentos espetiais No "fedO, 
refrescaVam-se os resel'Vat6rlos com a neve recOlhida nas montanha~ e no üitemo 
aquecia-se .a. água Ricamente ornamentados, aS paredes e o piso ~ ··~ 
com· ·mosaico ou revestidos de mármores raros.-N~ aputameo.tos pmbdues do 
príneipe, _.a m~a magnificência: emprego abundante de madrep6rola e pecha 

· raras ~da Ásia -Menor.· Os -donnitbrioa tinham -leito ele madeira pedinnada, com 
. enc~~taçoes dé. ouro, e eram recobertos_ de tapeçaria oriental e de cal~ bo~s 
com pérolas-do Mar Vetm.élho. O saque da Grécia garantiu o acleqoado embeleza.. 
mento:· dps quartoS,_ dos banheiros, ·das salas. e das galerias. Desse lll<Jdo. milhares 
de estãtuas foram transpàrtadas e passaram a p0y(81' a Dom• A~ No quarto 
de donrtir do ·imperador viam-se belos quadros, ~molduras de matfim Ol,l de ' 
madeua rara. Sobre uma mesa flcava .a maravilhosa estame'la da Vit6ria, protetora 
de todos os Césare_s e que -·era levàda por_ Nero em sua viagens. Em cima. de w.tras 
meSU.. encontravam·se es~tuetas de -bronze e de cobre, ~ últi1D.Bmamúa11Qactas 
em C~rinto. Abun~vam ainda peças de c8râmica chinesa e taça de metal~ 

. chamado · murriile. Entret~to, era o teto da sala ~· jantar que iDspilaa. maior 
fascínio; ·;Na cúpula~ -estrelas e constelações de ouro e diamante repxesentavam a 
sua tJajetória natural no .firmamento e marcavam o dia e a noite, muna·reptCJdo.. 
çio do movimento diário· do Sol e da ~ com todas as variaçfies de luz e -bra.. 
Na sala de banquete, quadros cobriam as paredes com figuras que simbolizava 
todas as terras, rios e mares conhecidoS, e assim as . diversas piOrincias do Unp6tio 
ali estavam representadas, com seus produtos, sua fauna. seUs habitantes e costumes.1~ 
Compunl!am a 'Domus Aurea muito~ edifícios erguidos à mugem de um lago 
artificial suficientemente grande para pennitir a navegação ele pecpenos-bucos.. 
Augusto orgulhava-se de haver transf"~gtuado uma Roma cin7Ailta em cidade reco
berta de mârmore. Nero jactava:-se de ter transformado aquela excessiva alvura no 
triunfo das cores mais suntuosas, substituindo a Roma republicaDa pela Roma 
imperial. Nero aparece, assim, ao lado e Augusto e Adriano, como o verdadeiro 
representante da arte romana. 

Aspecto interessante é o caráter revolucionário da arte nerOJãu'8. que lOIDpe 
abertamente com o neoclassicismo imposto por Augusto. Como antes César. Nero t 
homem interessado no estudo das técnicas e por isso disposto a estimular~ 
ros e mecânicos. Assim é· que retoma .. velhos planos arquivados e plôe a seniço da 
arte recuJSos que o progresso realizara. O palicio imperial tnmsfouna-se em i.Dso 
laboratório onde numerosos técnicos -orientais trabalham em estreita tigaçio com 
os arquitetos romanos. Difíceis problemas· de equihõrio e de :resistência de materiais, 
que a construção da cobertu~ da sa1a octagonal da DomusAun:a ex~ fomo 

14. ·SUET. "Ne~ •. XXXI. 

15. Sobre a conceppfo do JHI]tklo, o p1'0blelflll 4la illjlllbtdJis .aww • o-aM4i ··-· 4-
PJCARD. ;Op..:ch. p. 1-62 ~ sr. 
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resolvidos pelos engenheiros do prínCipe com o emprego do aglomerado .de . pedra 
miúda e cimento. A substituição da abóboda de pedra ~da pela de alvenaria 
aparelhada permitiu aos romanos aumentar a superfície das salas cobertas e fazer 
abertura nos telhados, sem comprometer a segurança do edifício com o -emprego de 
madeira. A revolução técnica então realizada compara-se à que deu origem às 
igrejas medievais e sobretudo à que permitiu, no fma1 do século XIX, a invenção 
do cQncreto armado. Céler e Severo criaram uma estética nova, opondo o requinte 

, de traços cuiVos ou àngulosos aos princípios tradicionais de regularidade e simetria 16• 

_j;:·pa decoração incumbe-se pessoalmente Fabulo. Eitgenhosidade técnica e magn:ifl
. _;Çência combinam p~rfeitamente para satisfazer o g<:>Sto do imperador . 

... ... ·. A revolução artística de Nero acabou sufocada após a morte do seu patrocina-
dor. Pressente-se depois de 68 a seduÇão de um retorno ao classicismo, cujo triunfo 
ocorrerá sob · os Antoninos, particulannente sob · Adriano. O esforÇo renovador de 
Nero seria, entretanto, descoberto cerca de 15 séculos após seu desaparecimento, 
quando os pintores do Renascimento, maravilhados~ se puseram a copiar os afrescos 
milagrosamente conservados em todo o brilho de sua po1icromia nova. A arte de 
Fabulo inspirou diretamente Rafael e outros artistas do período. A ressurreição da 
arte neroniana contribuiu, segundo Picar~17 . 'para afastar a Renascença do classicis
mo e preparou a arte barr~ca, em desforra invulgar que explica, ao menos em parte, 
o encontro da arte do Seicento com o da Roma impe~ e pennite falar de uma 
arte barroca antiga. ~ absolutamente certo que a renovação artística que marcou o 
principado de Nero se deveu não a um capricho tolo, mas à adoç_ão consciente e 
lógica de uma estética nova 

NERO E OS CRISTÃOS 

Alivi~da a tormenta, seguiram-se ritos expiatórios para apaziguar os deuses, 
em obediência aos livros sibilinos consultados, com preces públicas a Vulcano, Ceres 
e Juno. Vigílias religiosas de damas romanas, do Capitólio à praia mais próxima, 
invocavam a proteção divina. Mas nem as liberalidades do imperador nem as süplicas 
piedosas apagavam o rumor infamante Q\1_~ atribuía a Nero a responsabilidade 
pessoal do incêndio. Então~ afirma Tácito,18 para fazer calar tais murmúrios, o 
príncipe apresentou culpados e submeteu às mais cruéis torturas indivíduos odiados 
por suas torpezas, que eram vulgarmente chamados cristãos. Reprimida durante o 
reinado de Tibério,. essa ~'execrável superstiçãoB irrompeu de novo não só na 
Judéia como também na própria Roqta, para onde afluem todas as iruamias e 
vergonhas. Assim, foram presos os que se confessavam cristãos; depois. em face 
das revelações destes, grande multidão foi -convencida não do crime de incêndio, 
mas de odiar o gênero humano.19 Também Suetônio menciona os suplícios inflin
gidos aos qristãos, ~'espécie de indivíduos imbuídos de uma superstição nova e 

16. Idem, ibidem. p. 174-9. 
:. • ... 
;:'}. 7. Idem, ibidem. p. 193. 

18. TAC. Anais, XV, 44. 

19. Idem, ibidem. 
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malfazeja",20 mas sem estabelecer relaçã'o com o incêndio, de que só trata bem 
adiante.11 Suspeita-se que a idéia de ftxar um traço de causalidade entre os dois 
fatos tenha partido de algum interpolador cristão para mostrar, com base em 
testemunho de um escritor pagão, que os mârtires da época haviam sido vítimas 
de cruel calúnia.. Hipôtese ociosa. O interpolador, bastante inteligente para imitar 
o estilo do autor, teria sido inãbil; faz Tácito expressar comentários desprilporosos 
acerca dos cristãos, mas não nos convence de que Tácito os acreditava ínocentes?2 

Com efeito, em nenhum momento Tãcito foi tão nebuloso. Ao admitir, de início, 
a possibilidade de uma causa fortuita do incêndio ou de ter sido Nero o seu autor, 
dá a nítida impressão de que! a seu juízo, Nero é o culpado. Tece e semür severas 
críticas aos cristãos, numa censura que os faz supor responsáveis. como o impera.dor, 
por todos os crimes. Mas de que Tácito os julgava culpados? Culpados de uma 
maneira geral, certamente, por suas abominações (flagitia), notoriamente públicas. 
Culpâdos do incêndio? Ele não afirma nem nega categoricamente. Seu pensamento 
esconde-se e dissimula-se, como sempre, sob expressões que têm sido objeto de vivo . 
debate entre_ filólogos, mesmo porque a interpretação de algumas palavras depende 
da opinião que se faça da opinião do autor latino. Segundo Bouché~Leclercq,23 se 
tomannos estas palavras no seu sentido próprio, sem invocar exceções ou subenten· 
didos, lgitur primum correpti qui fatehantur não significa "foram presos de início 
os que confessaramu (subentendido serem cristãos), posto que suporia uma proscri
ção prévia da religilo crist[ em geral, de que não se vê motivo nem ocasião antes do 
incêndio. De Uúcio, diz Tácito, entre os cristãos detidos e apresentados por Nero 
como acusados do crime de incêndio, foram presos e perseguidos os que confessa
vam. Que confessavam? Seguramente o de que os acusavam. Embora sem o declarar, 
Tácito parece acreditar que as confissões foram arrancadas sob tortura, tanto que 
distingue entre os que não tinham sido reconhecidos culpados do crime de incêndio, 
como os primeiros, e os que se viram envolvidos numa condenação geraJ como 
inimigos da sociedade. Mais adiante~ aponta-os mesmo todos culpados e merecedores 
do martírio a que fo:ram submetidos. o que fere profundamente é a crueldade 
refinada de Nero, que, desejoso de divertir o povo e excedendo o próprio objetivo, 
falhou no seu intento. 

É sabido que a exegese católica não admite que os cristãos sejam culpados; 
menos ainda que tenham denunciado seus irmãos de fé. Tácito, porém, declara-o 
expressamente, com iniludível clareza. Mas pode-se supor, para atenuar este teste~ 
munho, que os primeiros perseguidos tivessem revelado, sob o peso da inquirição, 
somente nomes de pessoas ligadas à nova religião. Parece irrelevante que a maioria 
dos condenados estivesse persuadida do ódio à sociedade, ou que1 sob este pretexto, 
tivesse sido associada aos provavelmente culpados. Depreende-se da anãlise correta 
do texto de Tácito que os cristão foram condenados depois de investigados; que 
alguns deles foram considerados culpados do crime do incêndio e que outros 
correligionários acabaram envolvidos globalmente na condenação, sem a prova 

20. SUET. Nero. XVI. ... 
21. S UET. Nero~ XXXVII L 

22. BOUCHB-LECLERCQ. Op. cit. p. 124. 

23. Idem. ibi:le~. p. 125. 

71 



segura de que haviam participado da empresa dos incendiários. Tal interpretação 
não elimina as contradições que se escondem na narração tortaosa do historiador 
romano. Fica, contudo, subentendído que, se ele crê na culpabilidade dos cristãos, 
crê tarttbém na culpabilidade de Nero. Neste caso, cabe indagar como Nero subme
teu à investigação pessoas que, sendo seus instrumentos e seus cúmplices~ pudessem, 
ao se verem perdidas, denunciã-lo como o instigador de seu crime ou mesmo· como 
o homem que havia subvencionado os incendiários. Ou seria por julgar os cristãos 
verdadeiros celerados, prontos a lançar-se à cidade em chamas para pilhar e destruir, 
escondendo-se sob um pretexto audacioso? Tácito não fonnalizou tais reflexões, 
se é que . as fez, mas na verdàde este acusador dissimulado de Nero constitui a 
única testemunha de acusação contra os cristãos. 

_ Muitos pontos permanecem ainda obscuros, o que favorece uma análise mais 
especulativa e menos segura. Importat por exemplo, conhecer o animus dominante 
na comunidade cristã de Roma e verificar se a acusação levantada contra o grupo 
pode ser verídica. Entre os primeiros cristãos manifesta-se a idéia messiânica conce
bida eor Israel em meio aos sofrimentos, humilhações e injustiças das quais 
se esperava a reparação da justiÇa de seu Deus. Os primeiros adeptos e lideres da 
nova doutrina foram recrutados entre os judeus. Não se sabe quando chegaram a 
Roma, mas é conhecida a epístola em que São Paulo anuncia o sucesso da pregação 
da Boa Nova. O apóstolo havia conseguido prosélitos entre os pretorianos e até no 
palácio imperial, como se vê na conclusã'o 'de sua carta: "Saúdam·vos os irmãos que 
estão comigo. Todos os santos vos saúdam~ principalmente os da cas"a de César".24 

Esta e outras afinnações - como a de que os santos mártires N ereu e Aquileu 
eram pretorianos convertidos - tomam difícil sustentar que os camareiros 
( cubicularii) reconhecidos, segundo Suetônio, entre os incendiáiios, ou os solda.dos 
a eles associados por Dion Cassius, não pudessem ser cristãos. 

Que teria impelido os cristãos a propagar o incêndio ou mesmo a incendiar 
Roma? Dominava o espírito dos cristãos a idéia da volta do Messias, cuja obra de 
libertação apenas se esboçara em sua passagem pela terra. Na Parusia, Cristo retoma· 
ria para exercer sobre o mundo corrompido, o reino de Satã, uma justiça implacável, 
e fundar, sobre o mundo purificado de toda mancha, o reino reservado aos puros. 
Assim pensavam as almas simples, os mais fiéis à tradição judaica Era também 
opinião geral, conservada depois pela tradição ortodoxa, que o mundo seria destruí
do pelo fogo. Semelhante opinião foi transmitida aos cristãos por videntes, profetas 
e sibilitas judeus, que invocavam freqüentemente o raio, o ferro ou a tocha sobre as 
cidades e os povos inimigos de IsraeL As profecias de Isaías e Ezequiel abrasavam as 
mentes desse tempo e ·incendiavam a imaginação. Coincidentemente, isso ia ao 
encontro de uma teoria expressa por filósofos gregos e difundida, quase populariza
da, pelos estóicos. Sêneca, na Consolação a Márcia, esboça do incêndio cósmico 
quadro semelhante às predições judaicas e evangélicas. Os estóicos viam em tal 
incêndio um fenômeno natural e regular dos elementos, dissociado de qualquer 
jdéia de castigo, enquanto que, para os cristãost o fogo seria o instrumento da 
vingança divina. 

Outra idéia circulava na comunidade cristã, possivelmente por assimilação 
da pregação iraniana, segundo a qual o papel de Satã avultara a tal ponto, que ele 

24. F1p 3. 21-22. 
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se tornara o rei do mundo e rival de Deus. No Apocalipse São João fala da Besta 
monstruosa· que movia guena aos santos e pretendia fazer-se adorar~ como Satã, e 
de cujo nome o equivalente nUm.érico é 666. :a a referência ao aparecimento futuro 
do Anticristo, cruel como os animais e a ·quem Satanás comunicará seu próprio 
poder. Ele será ~'o homem ímpio, o ser. perdido~~, que se exalta e se ostenta como se 
fosse Deus, mas a quem no Senhor Jesus destruirá CQl11 um sopro de sua boca", diz 
São Paulo?5 O próprio Jesus, segundo o Evangelho, advertira seus discípulos de que 
surgiriam falsos profetas, capazes de seduzir mesmo os eleitos. A guerra do 
Anticristo aos fiéis seria uma perseguição sangrenta? Seria antes um assalto pétfido 
à fé, acompanhado de "todas as seduções do mal", afuma o apóstolo.26 

É possível então pressumir o estado de espírito da pequena comunidade cristã 
de Roma, formada de humildes e ardentes seguidores e acrescida de gentios conver
tidos pela pregação de São Paulo. Eles viviam. wna expectativa fervorosa, observan
do os sintomas precursores da grande crise. O Anticristo jã teria chegado? Não seria 
esse Nero de quem se ouviam contar crimes inomináveís, que vivia cercado de 
vícios, verdadeira encarnação do demônio? Para essa gente simples, Nero podia ser 
o Anticristo, tanto que foi logo designado como tal pelo número correspondente 
às letras hebraicas do seu nome Nerôn Kesar, convertidas em algarismos. Sem 
dúvida., os sinais indicavam que a vingança celeste se ia cumprir. Roma, reconhe
cida por seu orgulho e suas faltas, revivia a Babilônia anatematizada pelas antigas 
profecias e era o local onde se devia consumar o castigo ímal. 

Entrementes, irrompe em Roma um incêndio devastador e incontrolável. 
Seria extraordinário que os cristãos nele não vissem o começo da conflagração geral 
e a confirmação das predições que aguardavam com sagrada convicção. Não há 
motivo, porém, para pensar-se que tenham eles próprios iniciado o incêndio, anteci
pando-se à hora escolhlda por Deus. Propagar o fogo, uma vez instalado~ dirigindo-o 
sobre os templos dos ídolos e a casa do monstro, que se assemelhava ao Anticristo, 
era como que aftrmar sua .fé e auxiliar a ordem divina Não escapou à acuidade de 
Bouché·Leclen .. q que " le m.ot que Tacite prête aux incendiaíres criant qu'ils avaient 
une autorité pour eux (esse sibi autorem), au lieu de désigner Néron, pourrait bien 
être 1 'exclamation de chrétiens qui pensaient obéir à la volonté de Dieu'"'.27 Não 
é necessário supor que todos os cristãos, ou grande número del~ tenham sido 
arrastados por esse arrebatamento irrefletido. Seriam suficientes alguns exaltados 
para comprometer a comunidade, e esses exaltados podem encontrar-se precisamen
te entre os da casa do imperador~ que se valiam da oportunidade para dar livre curso 
ao seu ardente desvelo pela violência. Eles são identificados, segundo a hipótese, 
com os camaristas de Suetônio ou com os soldados de Dion Cassius. Esta solução 
foi sugerida no fmal do século passado por Emest Havet.28 

De fato, se se admite que o texto de Tácito sugere ou mesmo afmna a culpa
bilidade de certo número de cristãos no incêndio, e que legitima a condenação 

25. 2 Te$ 2,1-8. 

-26. 2 Tes 2,1 O. 

27. BOUCHt-LECLERCQ. Op. cit. p. 133. 

28. Idem, ibidem. p. 134. 
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destes, estendendo-a aos presumíveis cúmplices, não podemos fugir à conclusão 
a que chegamos, á_ não ser que recusemos o testemunho do escritor latino. Com 
efeito, a autoridade de Tácito tem sido bastante abalada pela critica moderna e, no 
case presente, ele deve ser responsabilizado por suas equívocas insinuações e afir· 
mações tortuosas. E, aliás, o que pare,ce tet sido feito pela tradição cristã e mesmo 
pelos polemistas anticristãos. Quando os cristãos foram. acusados de terem incen
diado o palácio de Diocleciano, ou, mais tarde, sob Juliano, de haverem queimado 
o templo de Dafne, não se afirmou que alguém desejasse reviver a lembrança do 
incêndio de Roma. A prevalecer a versão de Tácito, Tertuliano teria sido bastante 
imprudente ao afinnar que, se os cristãos quisessem vingar-se das injúrias d.e que 
tinham sido alvot llies bastaria uma só noite e algumas tocha~. 29 . Já se disse que a 
interpretação de Tãcito inocentava os cristãos. Entretanto, não deixa de ser estra
nho que pagão e cristãos estivessem de acordo em ponto tão conflitante. Se 
estavam~ por que os cristãos se abstiveram de repetir sempre que a causa inicial 
das perseguições resultou de uma monstruosa difamação? Não seria, pois, exato 
repetir que a acusação de incêndio era constantemente revivida pelas lembranças 
de 64. O mais provável é que Tácito tivesse sido não recusado, mas ignorado e 
abandonado no silêncio das bibliotecas. 

Rejeitar totalmente o seu testemunho, como fiZeram os que o ignoraramt 
implica romper o laço de causa e efeito que estabeleceu entre o incêndio e a perse~ 
guição. Afinnar, como alguns~ que 9 massacre dos cristãos refletiu "uma .ex trava· 
gância do imperador ou de Tigelino~','30 é quase desespero de causa A questão não 
é, basicamente, desqualificar Tádto. Toda a discussão se funda no sentido do seu 
testemunho e no grau de probabilidade que este comporta Ninguém, seja num 
campo seja no outro, o tem por infalível; porque, se ele talvez tenha relevado os 
cristãos sob um asp~cto. ;_esta a questão pendente-, acusou-os em toda a extensão. 
Aqueles que pretendem manter a interpretação outrora corrente do texto de Tácito 
persistem em contestar a que tinha sido reconhecida acima Continuam a concluir 
sobre fatebantur e convicti e se atêm ao sentido dado por Sulpício Severo, para 
quem as torturas mais cruéis foram inflingidas a inocentes. Mas, se inocentes, por 
que os cristãos foram martirizados? Tácito indica um motivo aceito pela crítica 
ortodoxa: foi o ódio popular que lançou suspei~s sobre os cristãos. A afinnação 
é anacrônica, contudo, quando se recorda que nos primeiros tempos o Cristianismo 
se desenvolveu em meio à população judaica, à sombra da proteção assegurada ao 
judaísmo e sem outra oposiçã"o que a dos próprios judeus. De tal sorte se confun
diam judeus e cristãos, que, mesmo um século após Nero, o governo imperial não 
saberia distinguir as dissidências que separavam judeus e cristãos. Daquilo de que 
o historiador tem uma vaga idéia - ao menos subentendido, já que não fala senão 
de cristãos, - não se deve concluir que fosse familiar aos contemporâneos de Nero. 
Acerca dos judeus, a quem estava farto de conhecer, Tácito recolhe os boatos mais 
tolos. Na verdade, quando teve de referir-se aos cristãos nos Anais, contentou-se 
em resumir para estes o retrato que havia feito dos judeus nas suas . Histórias.31 

29. TERTULIANO. Apologétic:a. p. 37. 
' 

30. RENAN, E. O Anticristo.Porto, Lello & ImuJ'os, Ed .• sfd. p.4. 

31. TACITE. H isto ires. Paris, "Les Belles Lettres", 1965. v. 5. 
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Atribui-lhes os mesmos vícios, a imoralidade. (ftagitia) e o ódio ao gênero humano. 
Enfim, Tácito assemelha judeus e cristãos e não sabe, verdadeiramente, porque 
estes seriam mais impopulares que aqueles. 

Muitos historiadores modernos inclinam-se a admitir que os judeus, na sua 
pennanente hostilidade à nova seita, tenham denunciado os cristê!os.31 A solução 
é plausível, roas não decisiva Jã se afumou que os mártires de 64 foram vítimas do 
ôdio, o que parece absolutamente correto. Sustentar, porém, que se trata ão ódio 
dos judeus pode ser faccioso. Tácito não faz referência à palavra judeu quando 
narra o incêndio. Alguns críticos pretenderam que o termo christiani tivesse substi· 
tuído no texto o vocábulo judaei, concluindo que por esse tempo ocorreu no 
império não uma perseguição aos cristãos em particular., mas uma repressão geral 
aos judeus. Nero não tinha p·essoalmente nenhum preconceito contra os judeus de 
Roma, que contavam, na corte, com a simpatia de Popéia e gozavam da proteção 
do governo imperial O judafsino estava amparado pelo estatuto legal da religio 
licita, precisamente pelo caráter nacional de sua pregação. Teriam então os judeus 
denunciado os cristãos tão-somente por julgá-los heréticos? Talvez não lhes fosse 
oportuno reviver o episódio de aproximadamente doze anos atrás, quando querelas 
doutrinárias nas sinagogas determinaram uma intervenção romana de que resultou 
a expulsão geral de judeus e cristãos. Mas agora, exacerbados contra São Paulo, 
empenham--se verdadeiramente em denunciar o Cristianismo como estranho à 
autêntica religião de Israel e como elemento subversivo da ordem estabelecida, 
buscando assim ~tirar dos rivais as vantagens da tolerância de que eles próprios 
eram beneficiários. 33 

Outras tentativas têm sido feitas para desvendar o enigma das relações entre 
Nero e o Cristianismo, sobretudo no que se refere à perseguição. Esta, segundo 
Pichon,34 não ocorreu logo após o incêndio, mas quatro anos depois, e teria sido 
ordenada por inimigos do imperador. Por essa época, diz em hipótese extravagante, 
Nero teria. sido convertido por Paulo de Tarso. Seduzido pela pregação d.o apóstolo, 
sustenta Pichon, o príncipe pennite o livre trânsito das idéias cristãs, despoja os 
deuses pagãos de seus tesouros, suprime as condenações à morte e persiste em 
remodelar o mundo confonne os principios novos.35 Na verdade, o esforço do 
literato francês não desvendou o mistério que ainda hoje envolve o problema da 
repressão ao Cristianismo pelo Estado Romano, em 64. 

No estãgio atual do conhecimento histórico - e contando apenas com o texto 
de Tãcito -,não nos parece possível explicar a terrível matança de 64 senão admi· 
tindo que alguns cristãos tivessem sido reconhecidos como propagadores do incên
dio. Rejeitar in limine a hipótese fundada no texto de Tácito é admitir que os 
cristãos, animados pelo ideal de virtude, pudessem estar isentos de irreflexão, 
impaciência e indignação. I! recusar a probabilidade razoável de o fanatismo haver 
incitado uns poucos extremados de uma comunidade animada pela crença messiânica. 

32. DANIELOU. J. & MARROU. H. Nova História da Igreja. Dos prim6rdios a São Gragbrio 
Magno. PetTópolis, Vozes. 1973. v. 1. p. 104 e 106. BIHLMEYER, K. & TEUCHLE. H. 
Hist6ria da Igreja. S. Ptzulo, Ed. Paulinos, 1964. v. 1. p. 85. LLORCA, B. Histor1a de la 
lglesia Cat61ir:a.Madrid, Biblioteca de Autore~ Cristianos, 1960. t. 1. p. 169 . .... 

31. SIMON. M. LesPrimerosCristianos.B. Aires, Ed. Universitária. 1961. p. 50. 

34. PICHON. Op. cit. p. 179. 

15. Idem. ibidem. p. 160. 
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