
1. Caligula. „[...] el nu a mai vrut să rămână în limitele naturii omeneşti, ci s-a înălţat 

şi a vrut să fie considerat zeu. Şi se povesteşte că, la începutul acestei aberaţii, el 

făcea următorul raţionament: <Aşa cum cei care conduc turmele fiinţe vii, păstorii, 

păzitorii caprelor şi oilor, nu sunt nici boi, nici capre, nici oi, ci oameni care au primit 

o soartă şi o condiţie superioară, trebuie să admitem că eu, care sunt păstorul celei 

mai nobile turme, rasa umană, sunt de natură superioară naturii omeneşti, participând 

la un destin mai bun, divin.> pătrunzându-şi spiritul cu această idee, s-a aruncat, în 

prostia lui, să-şi făurească o afabulaţie mitică, pe care o lua drept cea mai pură 

realitate. Şi atunci când a prins curaj şi a îndrăznit să impună mulţimii acea 

divinizare nelegiuită, el a continuat să acţioneze conform părerilor sale şi a înaintat 

pas cu pas către culme. A început într-adevăr prin a fi asimilat mai întâi celor numiţi 

semizei, Dionysos, Herakles şi Dioscurii. [...] Apoi, nebunia sa a ajuns la punctul 

delirant şi frenetic în care trecea de semizei şi îi înfrunta pe zeii cei mari, Hermes, 

Apollo şi Ares...”. (Philon, Legatio ad Gaium) 

2. Macrinus: „Sub autoritatea mea, toată lumea va trăi în siguranţă şi va scăpa 

de vărsările de sânge, iar oamenii vor crede că au de-a face cu un regim 

aristocratic decât o monarhie. Şi să facem bine să nu considerăm drept scandal 

sau o eroare a zeiţei Fortuna faptul că, în ciuda apartenenţei mele la ordinul 

ecvestru, am ajuns la demnitatea pe care o ocup. La ce foloseşte să ai origine 

nobilă, dacă ea nu este însoţită de bunătate şi de omenie? Darurile zeiţei 

Fortuna se pierd pentru cei care nu le merită, în timp ce virtutea îi conferă 

fiecăruia o glorie care este numai a lui. Nobleţea originii, bogăţia şi toate 

avantajele de acest gen suscită felicitări, dar nu elogii, pentru că le obţii de la 

altul, pe când clemenţa şi bunătatea procură, celor care le practică cu succes, 

nu doar admiraţia celuilalt, ci şi elogiile sale. La ce v-a folosit originea nobilă 

a lui Commodus şi transmiterea către Antoninus a puterii tatălui său? Aceste 

personaje, care primesc moştenirea ca pe un drept al lor, o folosesc greşit şi 



abuzează de ea, ca şi cum ar fi de mult timp proprietatea lor personală. Insă 

cine acceptă Imperiul din mâinile voastre vă datorează o recunoştinţă eternă şi 

încearcă să vă înapoieze binefacerile, pe care voi le-aţi acordat primii. La 

împăraţii de origine patriciană, nobleţea originii degenerează în aroganţă, 

pentru că ei îşi dispreţuiesc supuşii, pe care îi consideră inferiori. Dar atunci 

când ai funcţii de importanţă medie şi accezi la Imperiu, îl administrezi 

gândindu-te că l-ai dobândit cu greu şi păstrezi acelaşi respect şi aceeaşi stimă 

pe care o aveai pentru unele personaje care, în trecut, erau mai importante 

pentru tine. Din partea mea, îmi propun să nu fac nimic fără avizul vostru şi 

fără a vă asocia, în calitate consilieri, în administrarea statului. Veţi trăi în 

siguranţă şi în libertate, acele bunuri de care v-au privat împăraţii patricieni, şi 

pe care s-au străduit vi le restituie Marcus Aurelius şi Pertinax, care, dacă au 

ajuns la demnitatea imperială, proveneau din medii obişnuite. E mai bine, într-

adevăr să fii primul care îşi înnobilează familia şi urmaşii, decât să dezonorezi 

prin mediocritatea caracterului tău gloria pe care ai primit-o de la strămoşi.” 

(Herianus) 

Macrinus (11 aprile 2 1 7 - 8  iunie 218) a fost primul împărat care nu a 

fost înainte senator. El şi-a nominalizat fiul, Diadumenianus Caesar, ca 

succesor dându-i şi numele de Antoninus, încercând să creeze o conexiune cu 

dinastia Antoniniană. Macrinus a fost prefect al pretoriului (garda personală a 

împăratului). în 217 în timpul campaniei din Mesopotamia a împăratului 

Caracalla, iniţiază asasinarea acestuia. Ducând o politică austeră a stârnit 

nemulţumirea armatei. în 218 armata din Orient s-a revoltat. înfrânt în lupta de 

la Antiohia, Macrinus a fost ucis, împreună cu fiul sau, Diadumenianus (care 

fusese ridicat la rangul de Augustus). 
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