Marco Aurélio
O imperador filósofo

Pierre Grimal
Essa é uma biografia histórica que vai além dos limites do
gênero. Especialista em Roma antiga, o historiador francês Pierre
Grimal oferece o retrato completo de um dos personagens mais
emblemáticos da Antiguidade: Marco Aurélio, o “imperador
filósofo”– o mais humano, o mais sábio, o mais justo.
Para tratar da educação, das obras filosóficas e da carreira política deste que elege como o maior dos Césares, Grimal reconstrói
com maestria o contexto histórico e cultural do Império Romano.
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Nascido em 121 d.C., Marco Aurélio governou de 161 até sua
morte, em 180, sendo um dos principais protagonistas da expansão militar romana. Ele uniu os talentos de líder qualificado
aos de político hábil, guerreiro, estrategista militar e administrador zeloso, capaz de gerenciar com firmeza e sabedoria um
gigantesco aparelho de Estado. No entanto, esse poder imenso
refletia em uma solidão de tamanho equivalente, o que é ressaltado em suas lendárias Meditações, as formidáveis reflexões
que escreveu para si mesmo inspiradas pelo estoicismo, elemento central em sua formação.
Caracterizado pela retidão, piedade e tolerância, este é o César
que pensava a humanidade como uma só e para quem o bem
residia no triunfo da Justiça – a mais antiga das divindades,
alicerce de todas as virtudes.
Obrigatório para historiadores, filósofos e estudantes do pensamento político, Marco Aurélio é leitura essencial para qualquer
pessoa que deseje pensar sobre questões sempre atuais como a
relação entre poder e política ou os deveres éticos do governante.

PIERRE GRIMAL (1912-96) foi um dos mais importantes historiadores da França. Latinista devotado à civilização da Roma
antiga, promoveu sua herança cultural, tanto junto aos especialistas como ao grande público, sendo inclusive chamado de “o
último dos romanos” pelos próprios romanos. Entre suas obras
publicadas no Brasil estão História de Roma e o Dicionário de
mitologia greco-romana.
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