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Din 100 de date importante ale Imperiului Roman, Della Porta Editori,
Prefață de Arnaldo Marcone
9
11 septembrie. După mai mult de trei zile de lupte sângeroase în pădurea
Teutoburgică din nordul Germaniei, trei legiuni romane, sub conducerea
guvernatorului Publius Quinctilius Varus, au fost nimicite de o coaliție de
triburi germanice conduse de Arminius, prinț al tribului Cherusc. Șocul
provocat de știri la Roma este enorm: în urma înfrângerii, Augustus decide
să evacueze toate teritoriile dintre Rin și Elba cucerite de Drusus și apoi de
Tiberius (copiii soției sale Livia, născuți din prima căsătorie cu Tiberius
Claudius Nero) începând cu anul 12 î.Hr., renunțând la proiectul deja demarat de a le transforma într-o provincie romană. Din acest moment și
până în prezent, râul Rin va marca definitiv granița dintre lumea latină și
cea germanică.
14
19 august. Împăratul Augustus moare la Nola, în Campania, la vârsta de 75
de ani și după aproape patruzeci și patru de ani de guvernare. Este urmat de
Tiberius, fiu din prima căsătorie a soției sale Livia, adoptat ca moștenitor
de către împărat în anul 4 d.Hr., după moartea lui Gaius Cezar; cu aceeași
ocazie, Augustus îl obligase pe Tiberius să-l adopte, la rândul său, ca moștenitor pe nepotul Germanicus, fiu al fratelui Drusus. Ca moștenire,
Augustus trimite Senatului o serie de texte, inclusiv o lucrare autobiografică, un memorial pentru Tiberius cu o mulțime de sfaturi de guvernare,
precum și instrucțiuni detaliate pentru propria sa divinizare.
Îndepărtându-se de exemplul lui Iulius Cezar, tatăl său adoptiv, Augustus
evitase întotdeauna să accepte onoruri divine publice în timpul vieții, rezervându-și-le numai pe cele postume; după moarte, va fi venerat cu titlul
de Divus Augustus ca zeu protector al stabilității Romei și a Imperiului
său; divinizarea, certificată de Senat printr-o măsură specială, va fi din acel
moment decretată pentru toți acei împărați care, în viață, s-au dovedit a fi
buni conducători și care au respectat prerogativele ordinului senatorial.
Totodată, din aceeași serie de documente face parte o relatare, scrisă de
Augustus însuși cu puțin timp înainte de moarte, despre campaniile militare întreprinse în timpul lungii sale cariere; textul este publicat, prin hotărârea Senatului, în limba latină sau greacă în toate provinciile Imperiului
cu titlul Res gestae Divi Augusti (Realizările divinului Augustus).
Fragmentele mai multor exemplare gravate în piatră, provenind în special
din orașele din Asia Mică, au supraviețuit timpului, ceea ce permite reface-
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rea textului în întregime; în acesta, Augustus prezintă, într-o formă foarte
concisă, un rezumat al inițiativelor sale politice și al acțiunilor militare,
precum și onorurile conferite lui de către Senat și de către poporul roman.
Succesorul său, Tiberius, care a devenit împărat la vârsta de 54 de ani, se
află în situația dificilă de a fi nevoit să gestioneze moștenirea grea a lui
Augustus, fără a avea însă carisma predecesorului său. Firea sa susceptibilă
și retrasă dă naștere dimpotrivă unor neînțelegeri frecvente, mai ales cu cei
mai influenți membri ai Senatului, astfel încât istoriografia senatorială (reprezentată pentru noi, în primul rând, de către Analele lui Cornelius
Tacitus) îi face un portret întunecat, reprezentându-l ca un tiran ipocrit și
crud. Totuși, această reprezentare este destul de diferită de realitate: chiar
dacă se păstrează o continuitate absolută cu politica lui Augustus, Tiberius
va încerca de fapt să dea Principatului o dimensiune mai „republicană“ și
va căuta în mod constant cooperarea cu Senatul, participând la ședințele
sale, extinzându-i funcțiile administrative și juridice și încredințându-i
acestuia desemnarea de magistrați.
17
26 mai. Se sărbătorește la Roma triumful lui Germanicus, care în diverse
expediții militare peste fluviul Rin a învins în mod repetat triburile locale,
reușind să recupereze și o parte din drapelele pierdute de către Varus în
Pădurea Teutoburgică: printre prizonierii iluștri aduși la Roma și puși să
defileze în timpul Triumfului, se afla și Tusnelda, soția lui Arminius, împreună cu fiul său nou-născut. În acel moment, tânărul moștenitor a lui
Tiberius se afla la apogeul popularității, în contrast puternic cu atmosfera
de dușmănie din jurul împăratului. Imediat după triumf, Germanicus este
trimis în est pentru a supraveghea includerea în administrația provincială
romană a fostelor state vasale Cappadocia, Cilicia și Commagene, ai căror
conducători muriseră de curând; cu toate acestea, în timpul acestei misiuni, el intră în conflict puternic cu Gnaeus Calpurnius Piso, guvernatorul
Siriei, pe care Tiberius i-l dăduse ca însoțitor și cu care se creează un continuu conflict de competențe. Când, pe 10 octombrie anul 19, Germanicus
moare în Antiohia la numai treizeci și trei de ani de o boală fulgerătoare, se
va răspândi bănuiala că ar fi fost însuși Tiberius cel care l-ar fi otrăvit, temându-se de poplaritatea sa excesivă și folosindu-se de Piso drept executor
al crimei. În anul 17 murea istoricul Titus Livius; originar din Padova, provenind dintr-o familie umilă și cu simpatii republicane, este amintit ca
autor al celei mai mari lucrări istorice în limba latină, Ab Urbe condita (De
la fundarea Romei), care narează istoria Romei de la originea orașului
până în epoca modernă: din această operă monumentală ne-au parvenit 35
de cărți, mai puțin de un sfert din lucrarea originală.
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23
În circumstanțe neclare moare Drusus Iulius Cezar, singurul fiu al lui
Tiberius și moștenitorul său natural după moartea lui Germanicus. Ca
urmare a acestei pierderi, împăratul se retrage și mai mult în el însuși: în
cele din urmă, câțiva ani mai târziu, în anul 27, abandoneză definitiv Roma
și se retrage la vila sa din insula Capri, de unde, în orice caz, nu va renunța
să-și îndeplinească sarcinile de guvernare. În aceste împrejurări, la Roma
câștigă o tot mai mare putere Lucius Aelius Seianus, ales de împărat ca prefect pretorian sau conducător al gărzii sale personale; fiind reprezentantul
autorității imperiale în oraș și profitând de încrederea acordată lui de către
Tiberius, Sejanus destituie din funcții ordinul senatorial, începând procese
împotriva oponenților politici și chiar împotriva unor membri ai familiei
imperiale, ajungând să controleze aproape fiecare aspect al vieții publice.
Aflând în cele din urmă despre comportamentul lui Seianus datorită denunțului făcut de Antonia, văduva fratelui său Drusus, Tiberius va lua
măsuri pentru a-l elibera din funcție și a-l face să fie condamnat la moarte
de către Senat și executat pe 18 octombrie 31. Cu această ocazie, va fi clarificată în sfârșit cauza morții fiului lui Tiberius: fosta soție a lui Sejanus,
Apicata, va dezvălui că soțul ei îl otrăvise pe moștenitorul împăratului cu
opt ani în urmă, deoarece dorea să-l înlocuiască ca succesor desemnat; asasinarea ar fi avut loc cu complicitatea Livillei, soția lui Drusus și amanta lui
Sejanus. Căderea puternicului prefect pretorian reprezintă primul caz de
conflict deschis între autoritatea împăratului și puterea administrată de un
înalt demnitar militar: un fenomen care se va repeta de mai multe ori în secolele următoare, dând naștere adesea la adevărate uzurpări de drepturi
prin victoria uneia sau celeilalte părti.
29
18 martie. În ajunul sărbătorilor Paștelui Evreiesc, guvernatorul Iudeii,
Pontius Pilat, la cererea Sinedriului din Ierusalim, ordonă condamnarea la
moarte prin crucificare a unui leader religios local, Isus din Nazaret; este
vorba despre un profet care a reușit să-și atragă o mulțime de discipoli, mai
ales persoane nevoiașe, și pe care preoții Templului îl consideră periculos,
deoarece propune o interpretare, în cheie pauperistică și cu potențial subversiv, a așteptărilor mesianice ale poporului evreu. Condamnarea și executarea lui Isus nu-i oprește pe discipolii săi, care, conduși de brațul său
drept, Petru, încep să răspândească învățăturile maestrului lor și să anunțe
învierea sa din morți în comunitățile evreiești din Palestina și din Siria.
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37
18 martie. Împăratul Tiberius moare la Miseno la vârsta de 77 de ani: de
îndată ce vestea ajunge la Roma, poporul își manifestă bucuria; între timp,
Senatul îl alege ca nou împărat, la vârsta de douăzeci și patru de ani, pe
Gaius, cel mai mic dintre fiii lui Germanicus și singurul supraviețuitor al
proceselor organizate de Sejanus. Tânărul este poreclit Caligula, însemnând „caliga mică”: caliga era un tip de încălțăminte din dotarea armatei
romane, pe care Gaius, crescut printre militari, fusese obișnuit s-o poarte
încă de mic.
Puțin obișnuit cu echilibrul delicat care guvernase compromisul instituțional elaborat de Augustus și menținut de Tiberius, Gaius adoptă de la început un stil de guvernare bazat mai mult pe monarhie decât pe regimul
principatului, stabilind, de fapt, un tip elenistic de monarhie, similar cu
ceea ce experimentase Roma cu optzeci de ani înainte, în timpul dictaturii
lui Iulius Cezar. Dacă, pe de o parte, acest lucru duce la măsuri care obțin o
mare simpatie populară, cum ar fi amnistia și distribuirea liberă de alimente și bani, pe de altă parte, dispare legătura cu tradițiile republicane garantată prin colaborarea respectuoasă între împărat și Senat, care este în
schimb menținut într-o inferioritate netă. Acest lucru provoacă, printre
persoanele de diferite ranguri aristocratice, o reticență din ce în ce mai mare
față de împărat, care în câțiva ani va duce la conspirația care îl va costa viața.
Atitudinea despotică a lui Gaius corespunde unei concepții divine a puterii imperiale: Gaius, la fel ca Iulius Cezar înaintea lui, acceptă să fie venerat
din timpul vieții ca o divinitate, promovând cultul propriei persoane chiar
și de către membrii ordinului senatorial, o practică pe care predecesorii săi
evitaseră cu grijă s-o încurajeze. De-a lungul primei perioade a epocii imperiale și cel puțin până la începutul secolului al IV-lea, guvernul de la Roma
va oscila constant între polii opuși ai principatului și ai monarhiei, iar fiecare împărat va avea propriul lui rol, de la caz la caz, cum ar fi cel de magistrat suprem al unei republici sau de autocrat cu puteri divine.
41
24 ianuarie. În urma unei conspirații la palat, împăratul Gaius este ucis la
vârsta de 28 de ani împreună cu soția Cesonia și fiica lui nou-născută. În
timp ce Senatul dezbate dacă să aleagă un nou împărat sau să restaureze un
guvern republican, soldații Gărzii Pretoriene îl proclamă împărat (după ce
a fost găsit în încăperile în care se ascundea) pe singurul supraviețuitor al
familiei imperiale: Claudius, de cincizeci de ani, fratele mai mic al lui
Germanicus, care până atunci scăpase de orice complot de asasinare, fiind
considerat de toți incapabil să facă față treburilor statului. Noul împărat,
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din cauza unor infirmități congenitale, era șchiop și bâlbâit, motiv pentru
care a fost întotdeauna ținut departe de viața publică; dar el s-a dedicat studiului și, în special, scrisului operelor istorice și enciclopedice. În ciuda așteptărilor, Claudius se va dovedi a fi un politician abil și un administrator
excelent, readucând Principatul pe urmele tradiției augusteice, dar și dând
o rezolvare personală anumitor probleme necesare apărute în timpul traumaticei experiențe de guvernare a nepotului Gaius. Cea mai importantă
noutate a domniei lui Claudius este crearea unui sistem administrativ centralizat și eficient care se află în subordinea directă a împăratului, trecând
peste tradiționalele magistraturi ale republicii. În acest fel se reduce marja
de putere discreționară și clientelismul cu care senatorii au fost obișnuiți să
gestioneze afacerile publice, și în plus, pentru că majoritatea noilor birocrați sunt personaje de condiție socială umilă, călăreți sau liberți, de la care
Claudius se poate aștepta la mai multă încredere și supunere față de cele demonstrate de familiile puternice ale Senatului. Așadar, în această perioadă
începe procesul gradual de excludere a senatorilor din guvernarea efectivă a
Imperiului, proces ce se va finaliza două secole mai târziu. Claudius dă, de
asemenea, un nou impuls lucrărilor publice, construcției de noi apeducte
și a unui nou port la gura fluviului Tibru și reia expansiunea teritorială a
Imperiului: de fapt, extinde administrația provincială la mai multe foste
state vasale (Mauritania, Licia, Iudeea, Tracia) și începe cucerirea
Britanniei care se va termina patruzeci de ani mai târziu, în timpul
Principatului lui Domițian.
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De ce a căzut Imperiul Roman? Această întrebare a bântuit civilizația europeană de-a lungul întregii sale istorii, însoțită (uneori în mod explicit, alteori implicit) de o meditație asupra consecințelor pe care acest eveniment
îndepărtat le are în prezent. Impresionați de ruinele monumentale ale
Romei și formați pe moștenirea sa imaterială, am privit cu admirație cuceririle sale economice, tehnologice și culturale: ne-am întrebat care ar fi fost
evoluția civilizației occidentale dacă prăbușirea Imperiului n-ar fi schimbat
condițiile individuale de viață și n-ar fi redus drastic complexitatea formelor de organizare socială. Generații de intelectuali au căutat cele mai „adevărate" și profunde motive ale acestei întreruperi. Cum s-a putut întâmpla
ca una dintre cele mai extinse și de lungă durată formațiuni statale din istorie, care a garantat, de-a lungul secolelor, pacea și prosperitatea în lumea
mediteraneeană, cea care a fost definită de unul dintre cei mai iluștri cetățeni ai săi, filosoful Plutarh din Cheroneea, drept „cea mai frumoasă dintre
creațiile omenești", cu soliditatea aparatului său administrativ și militar,
cultura sa rafinată, cunoștințele sale tehnologice, viața sa socială și economică extrem de specializată și reglementată printr-un sistem coerent de
legi, să se prăbușească din cauza unor barbari semi-civilizați și puțin organizați? Pentru civilizația europeană, care se consideră moștenitoarea și succesoarea Romei, această întrebare ascunde o dilemă mult mai îngrijorătoare:
cum putem împiedica să se întâmple din nou?
În cartea sa Căderea Romei, Der Fall Roms. Die Auflösung des
römischen Reiches im Urteil der Nachwelt, publicată în 1984, istoricul
german Alexander Demandt a dedicat nu mai puțin de 150 de pagini enumerării și clasificării cauzelor propuse până în acel moment pentru a explica acest fenomen epocal: de la ascensiunea creștinismului la tensiunile
dintre clasele sociale, de la epuizarea resurselor naturale până la disfuncționalitatea mașinăriei de stat. În contextul istoric al vremii, totuși, divergența
fundamentală dintre cercetători o constituie rolul invaziilor barbare în
acest proces: a fost vorba de un fenomen întâmplător, care a reușit să dea,
ca să spunem așa, lovitura de grație unei structuri de stat care ajunsese deja
la limită? sau această secvență de evenimente traumatice a fost cauza directă
care a dus la prăbușirea instituțiilor de stat și a administrației teritoriale și,
prin urmare, la prăbușirea Imperiului? În 1947, istoricul francez André
Piganiol, în concluziile cărții sale Imperiul Creștin (L'empire chrétien), a
contestat cu fermitate teoriile care consideră căderea Romei drept o consecință a factorilor interni, afirmând că Imperiul a fost un organism solid și
plin de vitalitate, al cărui sfârșit a fost provocat numai de incursiunile, din
ce în ce mai frecvente și dezastruoase, ale barbarilor. Ultimele cuvinte din
carte sunt celebre: „Civilizația romană nu a murit din cauze naturale. A
fost asasinată.” Însă teoria lui Piganiol lasă nerezolvată problema principală: de-a lungul secolelor, romanii au reușit să stăvilească popoarele bar-
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bare și să le integreze în mod mai mult sau mai puțin pașnic în sistemul de
stat, datorită unei combinații de inițiative diplomatice, controlul politicilor de migrație, deschiderea spre comerț, demonstrații de supremație militară. Din ce motive, în secolul al IV-lea, acest echilibru s-a stricat, iar Roma
nu a mai fost în stare să facă față presiunii de la frontierele sale?
Fenomenul migrației în Roma antică a fost studiat de Alessandro
Barbero într-o carte din 2006, intitulată Barbari: immigrati, profughi, deportati nell’Impero Romano (Barbari: imigranți, refugiați, deportați în
Imperiul Roman). Barbero a arătat cum imigrația a fost un fenomen pe
termen lung, strâns legat de extinderea Imperiului și de stabilizarea controlului său teritorial. Există, evident, o cotă importantă de imigrație internă,
care a introdus în capitală și în orașele mai bogate o mulțime de provinciali,
atrași de oportunitățile economice mai mari și de posibilitatea ascensiunii
sociale; dar a existat, de asemenea, o imigrație din afară, prin frontierele terestre de mii de kilometri care separau provinciile Romei de teritoriul controlat de alte entități statale, de la triburile germane din Europa centrală
până la berberii din Sahara, la Imperiul Part, apoi cel Persan în Orient.
Aceste frontiere reprezentau o limită extrem de permeabilă, adesea mai
mult simbolică decât tangibilă (cu câteva excepții, cum ar fi zidul lui
Hadrian în Britannia), în jurul căreia s-au dezvoltat adevărate societăți de
frontieră, bazate pe schimburile comerciale interne și externe și pe exploatarea forței de muncă barbare. Situația în majoritatea acestor zone a fost
stabilizată în epoca augusteică sau iulio-claudiană, când populațiile, la
urma urmei asemănătoare prin limbă, obiceiuri și tradiții, au fost traversate
și împărțite de limita controlului teritorial al romanilor: cei care au acceptat (mai mult sau mai puțin voluntar) suveranitatea imperială au fost conduși spre o urbanizare și romanizare în creștere, în timp ce populațiile
rămase în afară și-au păstrat obiceiurile și formele de organizare statală, tot
sub egida suveranității imperiale. De fapt, dacă diferența dintre interiorul
și exteriorul Imperiului era bine înțeleasă la nivel administrativ și fiscal, idealul universalist subiacent expansiunii romane făcea în așa fel încât autoritatea împăratului să se adreseze, teoretic, întregii omeniri: împăratul era
responsabil de bunăstarea celor care colaborau la construirea binelui
comun și de pedepsirea celor care încercau să-l perturbe - indiferent dacă
erau sau nu implicați în organizarea teritorială a provinciilor Romei.
Această situație s-a menținut mai mult sau mai puțin stabilă pentru
aproximativ două secole: numai în timpul principatului lui Marcus
Aurelius, în ultimele decenii ale secolului al doilea, s-a creat o nouă situație
în ceea ce privește gestionarea frontierelor, provocată de doi factori, unul
extern și unul din interiorul Imperului. Primul este reprezentat de instabilitatea geopolitică în Europa Centrală și de Est: în această perioadă a avut
loc, de fapt, expansiunea marcomanilor, care aspirau să construiască o he-
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gemonie asupra triburilor germane din jur; dacă multe dintre acestea s-au
dus să îngroașe rândurile marcomane, multe altele, izgonite cu violență sau
emigrate voluntar din locurile lor, s-au îndreptat către provinciile Romei
cu intenții mai mult sau mai puțin ostile. În timpul celor cincisprezece ani
de război pe frontul dunărean, autoritatea imperială a folosit în mod alternativ mijloace de primire și deportare, pe de o parte permițând unor grupuri limitate de barbari să se stabilească pașnic pe teritoriul roman, pe de
altă parte adunând supraviețuitorii triburilor înfrânte și conducându-i ca
prizonieri în interiorul imperiului, unde au fost stabiliți în zone depopulate, pentru a putea redresa situația economică și demografică cu ajutorul
muncii lor. Acest lucru a apărut ca rezultat al celui de-al doilea factor menționat: așa-numita „ciumă antonină", o epidemie devastatoare, probabil de
variolă, care a durat câțiva ani și a cărei răspândire a fost facilitată tocmai de
strămutarea unui mare număr de soldați pentru războaiele de pe fronturile
dunărene. Primirea refugiaților și stabilirea forțată a deportaților a fost soluția adecvată prăbușirii demografice cauzate de ciumă în unele regiuni.
Repopularea acestor zone prin încredințarea terenurilor populațiilor barbare, deși potențial periculoasă (unele cazuri de revoltă sunt documentate),
a fost, în orice caz, o soluție mai bună decât lipsa gestionării teritoriului:
principala exigență a autorității imperiale era să evite ca suprafețele întinse
de terenuri rămase fără fermieri să devină neproductive din punct de
vedere agricol și fiscal.
După douăzeci de ani de stabilitate relativă, presiunea populațiilor
barbare la frontiere a fost reluată cu o putere și mai mare și nu și-a pierdut
intensitatea pe tot parcursul secolului al III-lea. Această presiune continuă
a pus la grea încercare stabilitatea instituțională a Imperiului, care în
această perioadă a trecut prin cea mai gravă criză din istoria sa. Dar succesiunea agitată a împăraților, războaiele civile continue, devastarea cauzată de
atacurile barbare n-au schimbat politica romană față de populațiile care
voiau să se stabilească pe teritoriul Imperiului: opoziția militară față de
grupurile ostile a fost întodeauna însoțită de efortul de a integra pe cei care
erau dispuși să se stabilească în mod pașnic. Această integrare a fost obținută în special prin intermediul armatei, în care tot mai mulți barbari au
fost încadrați pentru a reface personalul decedat în războaiele continuue.
Recrutarea barbarilor nu era o noutate, deoarece mulți dintre aceștia aparțineau populațiilor războinice bine pregătite pentru luptă: însă importanța
sporită a elementului militar, în acea perioadă, a permis recruților să ajungă
la poziții neașteptate.
În 235, Gaius Iulius Maximinus a fost primul principe de origine
barbară, aclamat de către soldați ca împărat la apogeul unei cariere militare
strălucitoare. Nu știm cum și-a perceput identitatea etnică, dar originea lui
nu l-a împiedicat să apere cu tărie interesele Romei și integritatea teritoriu-
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lui imperial împotriva alamanilor și sarmaților. Dar aceste eforturi n-au
fost de ajuns. În cea mai întunecată perioadă a crizei, cam la mijlocul secolului al III-lea, romanii n-au mai putut să negocieze de pe poziții dominante: în 251 Decius a fost primul împărat care a căzut în luptă, în
încercarea de a respinge atacul goților; în 260 Valerian a fost luat ca prizonier de Perși, o rușine care a avut repercusiuni grave asupra moralului armatei și a tuturor romanilor.
Chiar din provinciile balcanice, în cea mai mare măsură devastate de
incursiuni și în care până și stabilirea pașnică a barbarilor fusese mai
masivă, proveneau împărații sfârșitului secolului al III-lea, care au știut să
redea Imperiului integritatea teritorială și stabilitatea frontierelor. La sfârșitul acestei redresări, în 301, în prefața celebrului Edict al prețurilor, împăratul Dioclețian și colegii săi puteau afirma în mod legitim că au dus la bun
sfârșit pacificarea frontierelor: „Acum că situația mondială este liniștită și
menținută în matca celei mai profunde liniști, putem mulțumi zeilor nemuritori pentru războaiele pe care le-am purtat victorioși [...] noi, care datorită ajutorului binevoitor al zeilor, am pus capăt furturilor triburilor
barbare, care de mult timp se răspândeau fără măsură prin distrugerea popoarelor respective". Faptul că barbarii fusese distruși complet, desigur, nu
era adevărat: dar nu se poate nega că, după perioada cea mai critică,
Imperiul și-a recăpătat stabilitatea și hegemonia asupra națiunilor înconjurătoare, cel puțin în Europa și Africa (în Asia situația era mai complexă
având în vedere prezența statului persan bine organizat și întotdeauna
agresiv). În secolul al patrulea, Roma putea negocia din nou dintr-o poziție
de forță, ducând mai departe politica tradițională de intervenție militară
împotriva celor mai agresive popoare și de primire pașnică a refugiaților și a
exilaților. Totuși a existat o diferență importantă din punctul de vedere al
integrării imigranților. Până la mijlocul secolului al treilea, barbarii recrutați în armată erau de obicei integrați în personalul legiunilor și puși sub
comanda ofițerilor romani. Lucrurile s-au schimbat odată cu decizia împăratului Gallienus de a lua senatorilor monopolul posturilor de comandă,
încredințându-le militarilor profesioniști. Această măsură a sporit considerabil mobilitatea socială în cadrul armatei: datorită valorii individuale, fiecare recrut, chiar și de origine barbară, putea aspira acum la funcții de
conducere, iar în cele mai norocoase cazuri, chiar și la titlul imperial. Ceea
ce, în cazul lui Maximinus, fusese o excepție precoce a devenit un model tot
mai frecvent începând cu ultimele decenii ale secolului al III-lea.
Odată cu depășirea crizei, Imperiul a trăit în secolul al IV-lea o situație de stabilitate reînnoită, în care recuperarea unei siguranțe relative în
provinciile de frontiere a fost însoțită de o accelerare decisivă în procesul de
integrare a populațiilor barbare. Dar, în a doua jumătate a secolului al patrulea, ceva în acest sistem s-a deteriorat: cauza declanșatoare a fost sosirea
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unui nou val de refugiați, al cărui număr impresionant a creat dificultăți
considerabile aparatului administrativ roman, atât local cât și central.
Gestionarea dezastruoasă a primirii a determinat nu numai eșecul politicilor de integrare, ci chiar refuzul de către grupurile de imigranți de a recunoaște autoritatea de stat și legile: într-un timp scurt, Roma a trebuit să se
ocupe de un grup organizat și înarmat de străini, necontrolați de nimeni,
care se mutau nestingheriți dintr-o parte în alta a teritoriului imperial, întreținându-se prin jaf și ocuparea ilegală de terenuri. Pusă în fața dezastrului, societatea romană se întreba asupra cauzelor: rapoartele și părerile
autorilor contemporani, în special ale istoricilor Ammianus și Eunapius,
merită să fie analizate în detaliu, pentru a înțelege cum un proces de acceptare și integrare care a început cu cele mai bune intenții, s-a transformat
într-o amenințare persistentă pentru Roma. Povestea care se desfășoară de
aici încolo nu este foarte edificatoare, fiind făcută din erori de evaluare, greșeli de gestionare și de organizare, reacții inadecvate sau exagerate.
Înțelegerea acestor evenimente este cu siguranță o acțiune interesantă:
poate fi un avertisment util, în vederea evitării unor consecințe similare.
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„Sunt istoric, arheolog și scriitor de romane istorice, non-ficțiune. Pentru
mine, asta e o combinație care vine de la sine”, zice Fabio Guidetti. Când
începe să povestească, scriitorul născut în Italia își ține mâinile una peste
cealaltă, încă-și mai caută cuvintele și privește din când în când în jur cu o
privire sobră, neintenționată. Cu cât vorbește mai mult, cu atât își schimbă
mai mult poziția în care stă. Guidetti pare a fi un expert în toate, dar e mai
ales un vorbitor pasionat.
„Textul academic e prin definiție un mediu rigid, cine face cercetare
trebuie să se concentreze pe detalii, pe interpretări ale interpetărilor și pe
cunoștințele elementare ale cititorului. În textul literar, dimpotrivă, totul e
să te distanțezi: limbajul, structura, genul textului, totul e determinat de
importanța narațiunii. Mereu mă întreb: de ce trebuie să știe lumea povestea oamenilor ăstora care au murit?” Guidetti rămâne voit departe de o
formă de ficțiune. ”E vorba de eficiență. Nu simt nevoia să născocesc povești, vreau să le pot povesti cât mai bine. Realitatea e adesea mai puternică
decât ceea ce aș putea inventa eu”.
„Știi filmul Kingdom of Heaven, al lui Ridley Scott?” întreabă
Guidetti. Începe să vorbească despre film, povestește despre cruciade și
despre ultima regină a Ierusalimului, iar cu cât se enuziasmează mai tare,
cu-atât își îndreaptă mai tare umerii. „Sibylle, regina despre care e vorba, se
confruntă în film cu o dilemă: să aleagă pentru binele statului sau să aleagă
dragostea și să plece cu iubitul ei? În versiunea filmului, Sibylle alege varianta din urmă, drept pentru care filmul se termină cu un happy end. În realitate însă, s-a întâmplat opusul: și adevărata Sibylle a ales dragostea, dar
din cauza alegerii făcute, la final regatul ei s-a prăbușit. Nu e mult mai
poetic așa?”
Sunt cărțile lui Guidetti pur istorice? Pentru o clipă, autorul se lasă
mult pe spate, rezemat de spătarul scaunului. Ca și când ar fi dispărut
pentru o clipă din conversație. „Nu”, zice apoi. Și autorii de romane istorice non-ficțiune creează, la fel ca și ceilalți autori, o poveste. „Bineînțeles”,
spune dând aprobator din cap. „Da, și versiunea realității creată de mine e
construită”, și bate cu degetul în masă. „Fără-ndoială. Studiez figurile istorice ca pe niște personaje. Caut să le aflu motivațiile, lumea în care au trăit.
Ce anume s-a petrecut mai exact, și de ce?”
Guidetti e specializat în antichitatea clasică, a civilizației greco-romane. Răspunsul la întrebarea de unde îi vine interesul acesta îl formulează
cu mare grijă. „În primul rând, noi încă mai suntem romani, ei sunt cei
care au dat o formă societății noastre actuale. Sunt cei care au pus bazele felului în care trăim și gândim”, zice Guidetti în timp ce-și așază gulerul cămășii. „În al doilea rând, avem nespus de multe de învățat de la perioada
romană. Societatea lor a fost în bună parte bazată pe egalitate și pe valori
universale.
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„Sună cam paradoxal pentru un popor care a avut sclavi”, se grăbește Guidetti să spună, ca și când ar anticipa reacțiile indignate ale unei
săli de clasă. „Poate că pare ciudat, dar forma de sclavie din timpul romanilor nu era bazată pe rasă sau sex. În comunitățile de romani, un barbar,
cineva din afara culturii romane, putea ajunge împărat. Chiar așa a și fost:
romanii au avut împărați barbari. În viziunea lor despre lume, un străin era
la fel de potrivit pentru această funcție. Încă mai putem învăța din asta, cu
siguranță în vremurile noastre, cu toate problemele pe care le avem legate
de migrație și toate conflictele culturale.”
Guidetti își lasă din nou umerii să cadă, își întoarce privirea și își încrucișează brațele. Am în față un scriitor cu o dorință irezistibilă de a povesti, un scriitor care mai presus de toate caută sensul unei istorii pe
punctul de a fi uitată.
FABIO GUIDETTI
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Țara
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– Arheolog și istoric al antichității
– A absolvit Scuola Normale Superiore din Pisa, cea mai prestigioasă
instituție italiană în domeniul științelor umane, sub coordonarea lui Paul
Zanker
– A publicat în 2016 „Imperiul roman în 100 de date" (Della Porta Editori),
bine primit de presă ca „o sinteză indispensabilă pentru a naviga printre
protagoniștii principali, bătăliile, evenimentele politice, reformele majore,
arhitectura și operele literare ale Romei imperiale, a cărei influență și
fascinație asupra întregii lumi durează până azi".
– Autor al mai multor publicații în jurnale academice și volume editate, în
domeniile arheologiei, istoriei antice, filologiei clasice și istoriei științei
Sit internet: www.dellaportaeditori.it/autori/fabio-guidetti/
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Nicoleta Iolanda Rus e născută în România, crescută în Italia și a studiat
cu diferite burse în Germania și Spania. Pe lângă limba maternă mai vorbește și italiană, spaniolă, germană și engleză. O listă impresionantă, de care
îi vine și ei să râdă puțin. „Când le aduni așa pare o performanță mare, dar
cu cât înveți mai multe limbi, cu-atât se aseamănă mai bine între ele. În
unele locuri sunt exact la fel, în altele sunt diferite, mie legătura dintre ele
mi se pare interesantă. Sună nerdy1?”, mă întreabă zâmbind. „Poate că da,
dar să știi că nu sunt prea studioasă”, și-și scutură capul râzând. „Limba o
văd mereu în raport cu oamenii”.
Nu e prea greu să-i citești asta pe față. Rus mai mult observă, drept
pentru care adesea rămâne cu ușurință în plan secundar. Dar nu pare a fi o
persoană introvertită. Râde cu ușurință, pune întrebări și îi place să vorbească despre ea. „Când aud o limbă nouă, vreau să o învăț. Asta se aplică
tuturor limbilor pe care le-am învățat: m-am apucat de germană pentru că
știam niște oameni foarte mișto care o vorbeau. În ultimul timp am fost
destul de mult printre neerlandezi, acum aș vrea să pot înțelege și neerlandeza. E ceva care vine dintr-o nevoie de apartenență? „N-aș ști să spun”,
zice Rus trecându-și cu mâna peste masă. Cu vârful degetului mic își șterge
puțin din rujul roz de pe buze. „Poate că da. Pur și simplu vreau să înțeleg o
limbă chiar și dacă e pentru prima oară când o aud”.
Dacă e ceva care o caracterizează pe Rus, e dorința de a învăța: vrea
să stăpânească o limbă la perfecție, să fie expertă sută la sută. E o curiozitate
care uneori pare să o cuprindă deodată: îi strălucesc ochii când vorbește
despre tradus. „Lucrez ca profesoară de limbi străine, dar mă bucur că nu
fac asta full-time. Îmi place foarte mult să predau și să întâlnesc oameni,
dar am și o altă latură care abia să așteaptă să fie în spatele laptopului. Îmi
place să fiu singură, îmi place tăcerea: tradusul e modalitatea perfectă de a
mă izola puțin de lume.”
La început, Rus a făcut în special traduceri tehnice, dar în ultimul
timp traduce și literatură. „E o mare diferență. Un traducător de texte tehnice trebuie să fie un cercetător bun, un traducător de romane trebuie să fie
un scriitor bun. Are nevoie de creativitate. Și încredere în sine, pe care în
ultimii ani mi-am dezvoltat-o tot mai mult. Dacă mi s-ar fi cerut să traduc
un roman acum doi ani, aș fi refuzat: n-aș fi îndrăznit.”
Care mai e legătura ei cu România? Rus a plecat din țara ei natală la
zece ani și între timp vorbește mai des alte limbi decât româna. Tace un
moment. Își trece cu mâna prin părul care aproape-i ajunge până umeri și
spune rar: „Poate că ai fi tentat să crezi că locul în care m-am născut trece
încet-încet pe planul al doilea, dar c e așa. Sunt din România, încă simt asta
ca pe cea mai importantă parte a identității mele. Am locuit acolo zece ani
iar acum locuiesc de aproape la fel de mult timp în străinătate, dar aș minți
dacă m-aș numi italiancă. În privința asta, faptul că am învățat diferite
1. Nerd – tocilar (eng.)
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limbi nu a adus nicio schimbare. Cine învață o nouă limbă devine poate și
mai conștient de originile sale.”
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