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Claudiu-Costel LUCA* 
 
 

Ciclurile monarhiei imperiale în Liber de Caesaribus – 
o abordare istoriografică 

 
 
 
 
Dintre tipurile de cronologii ale istoriei Romei propuse de autorii păgâni 

latini din Antichitatea târzie, un loc aparte ocupă aşa-numita „istorie ciclică”. Unul 
dintre adepţii acesteia este Sextus Aurelius Victor, autor, prin 360, al unui 
breviarium cunoscut sub numele convenţionale de Liber de Caesaribus, Caesares 
sau Aurelii Victoris historiae abbreuiatae. Împărtăşirea concepţiei despre 
ciclicitate ca model al devenirii istorice reiese limpede din pasajul în care, 
referindu-se la interregnum-ul care a urmat uciderii lui Aurelianus, scria: Quod 
factum praecipue edocuit cuncta in se orbis modo uerti, nihilque accidere quod 
rursum naturae uis ferre nequet aeui spatio („Acest fapt a arătat mai cu seamă că 
toate se întorc de unde au plecat, ca într-un cerc, şi că nu se întâmplă nimic pe care 
forţa creatoare a naturii să nu-l poată reproduce în decursul timpului”)1. 

Concepţia despre ciclicitatea fenomenelor istorice nu era nouă în 
Antichitatea târzie. Ea avea la bază ideea eternităţii şi continuităţii statului pe etape, 
întâlnită la Cicero şi la Sallustius şi pe cea a lui Tacitus, conform căreia orice 
degradare este urmată de un nou început, mult mai viguros: Nisi forte rebus cunctis 
inest quidam uelut orbis, ut quem ad modum temporum uices, ita morum uertantur 
(„De nu cumva există în tot ce se întâmplă în lume un fel de ciclu, aşa încât, 
precum se schimbă periodic anotimpurile, tot astfel şi moravurile”)2. De altfel, 

 
* Doctorand, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, România; luca_claudiu2000@yahoo.com. 
1 Aur. Vict., Caes., 35, 13; Nelu Zugravu, Augustus în scrierile antice târzii (cu privire specială 
asupra breviariilor istoriografice), în Pontica, XLVII, 2014, p. 66.  
2 Cic., Rep., III, 34: ... debet enim constituia sic esse civitas, ut aeterna sit. Itaque nullus interitus est 
rei publicae naturalis ut hominis, in quo mors non modo necessaria est, verum etiam optanda 
persaepe. Civitas autem cum tollitur, deletur, extinguitur, simile est quodam modo, ut parva magnis 
conferamus, ac si omnis hic mundus intereat et concidat („... un stat trebuie astfel întemeiat, încât să 
fie etern. De aceea pentru un stat nu există moarte naturală ca pentru om. Când statul dispare, este 
distrus, se stinge, ne aflăm în faţa unui spectacol asemănător cu acela pe care ni l-ar oferi, ca să 
comparăm evenimentele minore cu cele mari, pieirea şi prăbuşirea întregii lumi”); Tac., Ann., III, 5; 
Francis Richard David Goodyear, Cyclic Development in History: A Note on Tac. Ann. 3.55.5, în 
„Bulletin of the Institute of Classical Studies”, 17, 1970, p. 101-106; Nelu Zugravu, Studiu 
introductiv, în Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus. Carte despre împăraţi, editio bilinguis, 
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perspectiva ciclică asupra devenirii istorice este vizibilă şi la alţi autori târzii, 
precum Rutilius Namatianus şi Zosimos3. La rândul său, Aurelius Victor a 
îmbogăţit această perspectivă atribuind rolul fundamental elementului imanent 
reprezentat de fortuna, fatum, natura uis, fortunae uis. Totodată, factorul 
antropologic reprezentat de suveran, prin uirtus, poate imprima ciclicităţii un 
parcurs sinuos, mai puţin constrângător, iar prin uitia poate destabiliza o situaţie 
considerată favorabilă. În acest sens, Victor scria: uirtutibus principum res attolli 
facile uel afflictas, easque firmiores praeceps uitiis dari („unele situaţii, chiar 
desperate, pot fi lesne remediate prin meritele unor principi, şi că acelea mai stabile 
pot fi compromise de defectele acestora”4.  

O altă particularitate a viziunii ciclice a lui Aurelius Victor este demarcarea 
mai multor etape ale evoluţiei monarhiei imperiale romane. Desigur, schema sa 
cronologică este subiectivă, fiind bazată pe criterii proprii, ceea ce a generat şi în 
istoriografie divergenţe între exegeţii operei sale. În consecinţă, în cele ce urmează, 
vom analiza cele mai relevante contribuţii în acest domeniu. Analiza noastră se va 
concentra asupra opiniilor formulate de către Chester Gibbs Starr, Willem Den 
Boer, Pierre Dufraigne, Eugen Cizek, Giorgio Bonamente, Nelu Zugravu şi Moisés 
Antiqueira. 

Istoricul american Chester Starr, în Aurelius Victor: Historian of Empire, 
articol publicat în 1956, este de părere că Aurelius Victor a trasat patru etape ale 
monarhiei imperiale romane şi că limitele acestora corespund parţial cu cele 
identificate în sursele din care istoricul latin s-ar fi putut inspira5. Aşadar, cele 

 
traducere de Mihaela Paraschiv, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii, apendice şi 
indice de Nelu Zugravu, Iaşi, 2006, p. 38-39. 
3 Rut. Nam., De reditu suo, I, 140: Ordo renascendi est crescere posse malis („Legea renaşterii este 
să creşti mereu din restrişte”); Zos., I, 1, 2: „Ἀλλὰ τούτων μὲν οὐκ ἄν τις ἀνϑρωπίνην ἰσχὺν 
αἰτιάσαιτο, Μοιρῶν δὲ ἀνάγκην ἢ ἀστρῴων κινήσεων ἀποκαταστάσεις ἢ Θεοῦ βούλησιν τοῖς ἐϕ᾽ 
ἡμῖν μετὰ τὸ δίκαιον ἀκόλουϑον οὖσαν˙ ταῦτα γὰρ εἱρμόν τινα αἰτιῶν τοῖς ἐσομένοις εἰς τὸ τοιῶσδε 
δεῖν ἐκβαίνειν ἐπιτιϑέντα, δόξαν τοῖς ὀρϑῶς τὰ πράγματα κρίνουσιν ἐμποιεῖ τοῦ ϑείᾳ τινὶ προνοίᾳ τὴν 
τῶν ἀνϑρωπίνων ἐπιτετράϕϑαι διοίκησιν, ὥστε ευϕορίας μὲν συνιούσης ψυχῶν ευϑενεῖν, ἀϕορίας δὲ 
ἐπιπολαζούσης ἐς τὸ νῦν ὁρώμενον σχῆμα κατενεχϑῆναι” („Nimeni însă n-ar considera drept cauză a 
acestor fapte puterea omenească, ci fatalitatea Parcelor, ori ciclicitatea mişcărilor astrale, ori vrerea 
divină prielnică celor ce stau în puterea noastră, săvârşite după dreptate; căci aceste puteri, impunând 
întâmplărilor viitoare un fel de înlănţuire a cauzelor pentru ca ele să se petreacă aşa cum trebuie, 
induc celor care judecă corect faptele părerea că administrarea celor omeneşti a fost încredinţate unei 
providenţe divine, astfel că ele ba sunt într-o stare înfloritoare atunci când fecunditatea spiritelor e în 
armonie, ba ajung în starea pe care o vedem acum, atunci când sterilitatea prevalează; trebuie însă să 
lămuresc ceea ce spun pe baza faptelor”); Étienne Wolff, în Rutilius Namatianus, Sur son retour, 
nouvelle édition, texte établi et traduit par Étienne Wolff, avec la collaboration de Serge Lancel pour 
la traduction et de Joëlle Soler pour l’introduction, Paris, 2007, p. XLVIII; Nelu Zugravu, Studiu 
introductiv, în op. cit., p. 65, notele 188 şi 189. 
4 Aur. Vict., Caes., 35, 14. 
5 Chester Gibbs Starr, Aurelius Victor: Historian of Empire, în „The American Historical Review”, 
61, 3, 1956, p. 578: „In dealing with the Empire after Augustus, Aurelius Victor found a pattern of 
development which fell into four stages – the first century to Nerva, the golden age to Maximinus, the 
chaos of the third century, and the new era beginning with Diocletian”. 
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patru etape demarcate astfel sunt: 1) de la Octavianus la Domitianus; 2) de la Nerva 
la Severus Alexander; 3) de la Maximinus Thrax la Numerianus; 4) de la 
Diocletianus la Constantius II. Aurelius Victor – scrie exegetul american – 
marchează debutul primei etape a monarhiei imperiale făcând referire la relaţia 
dintre principe şi cele trei elemente fundamentale ale structurii politice romane – 
senatul, armata şi corpul civic, după care precizează că punctul crucial este domnia 
lui Claudius I, când a fost făcut pasul decisiv spre consolidarea autocraţiei6. Cea 
de-a doua etapă începe cu Nerva, fiind marcată de ascensiunea împăraţilor născuţi 
în afara Romei şi de importanţa crescândă a provincialilor7. A treia etapă debutează 
cu principatul lui Maximinus Thrax şi cuprinde criza secolului al III-lea8. Este o 
etapă de declin accentuat, cauzat de caracterul autocratic al monarhiei imperiale, de 
indisciplina soldaţimii barbare şi mai ales de decăderea morală a corpului civic. 
A patra etapă este deschisă de ascensiunea la puterea suverană a lui Diocletianus şi 
continuă până în timpul lui Constantius II. Deşi este prezentată ca o eră nouă, ea nu 
este lipsită de probleme, astfel încât Aurelius Victor deplânge corupţia din sistemul 
poştal, povara impozitării şi ignorarea aniversării a 1100 de ani de la fundarea 
Romei9. 

În lucrarea Some Minor Historians, publicată în anul 1972, Willem Den 
Boer a preluat în integralitate delimitarea cronologică propusă de Chester Starr10. 
Cu toate acestea, Den Boer consideră că anul celor patru împăraţi sugerează o 
divizare a primei etape, întrucât acest reper cronologic marchează sfârşitul epocii în 
care la conducerea Imperiului s-au aflat principi ce s-au remarcat prin marile 
calităţi intelectuale şi prin cultura literară11. 

În introducerea la Livre des Césars, ediţia franceză a operei lui Aurelius 
Victor, publicată în 1975, Pierre Dufraigne afirmă că istoricul latin a împărţit cei 
aproximativ 400 de ani de istorie imperială romană în şase perioade, fiecare dintre 
acestea fiind delimitată printr-o digresiune care serveşte fie ca o concluzie la 
perioada deja evocată, fie ca o introducere la cea următoare12. Cele şase etape 
identificate astfel sunt: 1) de la Octavianus la Nero; 2) de la Galba la Vitellius; 

 
6 Ibidem, p. 577-578. 
7 Ibidem, p. 578. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 578-579. 
10 Willem Den Boer, Some Minor Roman Historians, Leiden, 1972, p. 28: „The history of Rome after 
Augustus falls into four stages: the first century until Nerva, with a significant break under Claudius; 
then the good times which ended with Alexander Severus; third came the period of the ‘soldier 
emperors’ of the third century, starting with Maximinus; and finally a new era was ushered in by 
Diocletian”. 
11 Ibidem, p. 28-29: „For him, the Year of the Four Emperors marks the end of the principes of culture 
and education”. 
12 Pierre Dufraigne, Intorduction, în Aurelius Victor, Livre des Césars, texte établi et traduit par 
Pierre Dufraigne, Paris, 1975, p. XLI: „En tant qu’histoire impériale, les Caesares donnent une idée 
d’ensemble de l’Empire romain; ils divisent les quelque quatre cents ans d'histoire qu'ils recouvrent 
en six périodes; chacune d’elles est délimitée dans le texte par une digression qui sert, soit de 
conclusion à la période déjà étudiée, soit d’introduction à la période suivante”. 
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3) de la Vespasianus la Domitianus; 4) de la Nerva la Severus Alexander; 5) de la 
Maximinus Thrax la Tacitus; 6) de la Carus la Constantius II13.  

Pentru editorul francez, diviziunea adoptată de Aurelius Victor în cazul 
primelor trei etape este cea tradiţională14. Prima corespunde dinastiei Iulia-Claudia, 
limita superioară a acesteia fiind marcată de digresiunea referitoare la prevestirile 
care anunţau declinul neamului lui Iulius Caesar. A doua etapă evocă scurta 
anarhie militară din anul 69, fiind delimitată printr-un excurs privind moralitatea şi 
cultura literară a împăraţilor. A treia cuprinde suveranii dinastiei Flavia. De data 
aceasta, digresiunea referitoare la ascensiunea şi meritele deosebite ale unor externi 
are rolul de a introduce următoarea perioadă. A patra etapă excede norma, întrucât 
include două dinastii, Antoninii şi Severii, fiind separată de următorul interval 
printr-un nou excurs referitor la degradarea morală. Aceasta este epoca de aur a 
Imperiului, apogeul ei fiind atins în timpul lui Septimius Severus – compatriotul 
african al lui Aurelius Victor. Deloc întâmplător, biografia acestui suveran este cea 
mai lungă şi mai atent elaborată, fiind plasată chiar la mijlocul lucrării15. A cincea 
etapă coincide cu instaurarea preponderenţei armatei asupra puterii suverane şi cu 
eşecul tentativei de refacere a autorităţii senatoriale. Este o epocă a decadenţei, care 
atinge punctul critic sub Gallienus. În consecinţă, biografia acestui împărat este 
dominată de lungi reflecţii morale sau politice, iar digresiunea corespunzătoare are 
ca subiect eşecul restaurării senatoriale în timpul împăraţilor Tacitus şi Probus16. 
A şasea etapă cuprinde Tetrarhia şi dinastia constantiniană, fiind marcată de 
tulburări interne şi uzurpări, dar şi de acţiuni de reînnoire, care au asigurat 
restabilirea unităţii Imperiului. Limita superioară a ultimei etape este marcată 
printr-o concluzie referitoare la valoarea eminentă a împăratului în funcţie şi la 
inadecvarea anturajului său17.  

În volumul II din Istoria literaturii latine, publicat în 1994, Eugen Cizek 
utilizează o schemă cronologică similară cu cea a lui Pierre Dufraigne18. În fapt, 

 
13 Ibidem, p. XLII: „1. De l’avènement d’Auguste à la mort de Néron, avec, comme digression, les 
présages qui ont annoncé le déclin des Césars. 2. De l’avènement de Galba à la mort de Vitellius; 
digression: moralité et culture littéraire chez les Césars. 3. De Vespasien à Domitien; digression 
introduisant la période suivante: élévation à l’empire des externi, leur mérite. 4. De Nerva à la mort de 
Sévère-Alexandre; digression: décadence morale. 5. De Maximin à Tacite; digression: l’échec de la 
restauration sénatoriale et ses causes. 6. De Carus à Constance II; conclusion: valeur éminente de 
l’empereur régnant et insuffisance de son entourage”. 
14 Ibidem, p. XLIV. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, II, Bucureşti, 1994, p. 744: „De asemenea, anumite 
digresiuni, relative fie la personalitatea şi rolul suveranilor în Imperiu, la degradarea moralităţii, la 
diminuarea influenţei reale a senatului şi la raportul dintre împărat şi consiliul lui, punctează şase 
etape ale evoluţiei puterii monarhice: 1) de la August la moartea lui Nero (Caes., I-5); 2) de la Galba 
la moartea lui Vitellius (Caes., 6-8); 3) de la Vespasian la moartea lui Domiţian (Caes., 9-11); 4) de la 
Nerva până la moartea lui Severus Alexander (Caes., 12-24); 5) de la Maximinus Thrax la moartea lui 
Aurelian (Caes., 23-35); 6) de la domnia lui Tacitus până la sfârşitul Cezarilor (Caes., 36-49)”. 
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între cele două abordări există doar două repere cronologice diferite. Astfel, în 
varianta lui Cizek etapa a cincea a început cu Maximinus Thrax şi a luat sfârsit 
odată cu domnia lui Aurelianus, spre deosebire de varianta istoricului francez, în 
care aceeaşi etapă se încheie cu domnia lui Tacitus. Pe cale de consecinţă, în 
schema istoricului român debutul celei de-a şasea etape nu mai este marcat de 
domnia lui Carus, ca în varianta lui Dufraigne, ci de cea a lui Tacitus.  

În articolul intitulat Minor Latin Historians of the Fourth Century A.D., 
publicat în anul 2003, Giorgio Bonamente a preluat întocmai decupajele 
cronologice şi criteriile de delimitare propuse de Pierre Duffraigne19. 

În Studiu introductiv la ediţia românească a operei lui Aurelius Victor, 
publicată în 2006, Nelu Zugravu oferă o analiză mult mai elaborată, care ţine cont 
de ecclectismul concepţiei istorice a autorului latin şi care introduce ideea de 
cicluri ale istoriei Principatului, idee preluată chiar din Liber de Caesaribus. În 
plus, editorul consideră că o confirmare indirectă a acestei scheme cronologice se 
regăseşte şi în Historia Augusta, în Vita Cari, în pasajul în care biograful anonim 
prezintă vârstele parcurse de Roma de la întemeiere până la Carus20.  

Cele şase cicluri identificate astfel sunt: 1) de la Augustus la Vitellius (1, 1 
- 8, 8); 2) de la Vespasianus la Domitianus (9, 1 - 11, 13 ); 3) de la Nerva la Didius 
Iulianus (12, 1 - 19, 4); 4) de la Septimius Severus la Aurelius Alexander (20, 1 - 
24, 11); 5) de la Maximinus Thrax la Numerianus (25, 1 - 38, 8); 6) de la 
Diocletianus la Constantius al II-lea (39,1 - 42, 19)21. În delimitarea ciclurilor 
monarhiei imperiale romane, Nelu Zugravu ţine cont de criteriile şi factorii utilizaţi 
de breviator şi interacţiunea complexă a factorilor de natură morală, politică, 
militară sau religioasă. Din această perspectivă, primul dintre ciclurile istoriei 
Principatului debutează cu domnia lui Octavianus, întrucât ascensiunea acestuia la 
puterea suverană a reprezentat un nou început, cel al monarhiei imperiale, când – 
aşa cum scrie Aurelius Victor – „Roma s-a deprins a asculta numai de un singur 
om” (mos Romae incessit uni prorsus parendi)22. Sub urmaşii săi, statul a cunoscut 
o perioadă de declin accentuat, însă sfârşitul primului ciclu trebuie plasat în anul 
celor patru împăraţi, deoarece suveranii care au urmat lui Nero se asemănau cu 
Iulio-Claudienii, atât prin marile calităţi intelectuale, cât şi prin lipsa de măsură în 

 
19 Giorgio Bonamente, Minor Latin Historians of the Fourth Century A.D., în Gabriele Marasco, Greek and 
Roman Historiography in Late Antiquity: Fourth to Sixth Century A.D., Leiden-Boston, 2003, p. 97-98: 
„The distribution of the historical narration over six periods, concluding with many digressions, has an 
ideal purpose hinged on the renewal and beginning of a new historical cycle: I - chapters 1-5: From 
Augustus to Nero. Premonitions about the end of the Julio-Claudian dynasty; II - chapters 6-8: From 
Galba to Vitellius. Ethics and culture of the princes; III - chapters 9-11: The Flavians. Elevation to the 
throne of externi; IV - chapters 12-24: From Nerva to Alexander Severus; Moral decadence: success is 
not opposed by the uirtus V - chapters 25-37: From Maximinus of Thrace to Tacitus. Moral decadence 
of the senate and its abdication towards the military; VI - chapters 38-42: From Carus to Constantius II. 
Corruption of the imperial administration”. 
20 SHA, Car., III, 1-7.  
21 Nelu Zugravu, Studiu introductiv, în op. cit., p. 38-50. 
22 Aur. Vict., Caes., 1, 1. 
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toate viciile şi fărădelegile săvârşite23. Al doilea ciclu începe cu Vespasianus, un 
suveran „ireproşabil în toate privinţele” (sanctus omnia), care, prin „exemplul 
propriei vieţi” (uitae specie), a reuşit să înlăture mare parte a viciilor (uitiorum 
plura aboleuerat)24. Programul de revitalizare a statului roman atinge apogeul sub 
Titus şi se încheie cu domnia tiranică a lui Domitianus. Cel de-al treilea ciclu 
debutează cu Nerva şi cuprinde domniile unor împăraţi excepţionali: Traianus, 
Hadrianus, Aelius Antoninus şi Marcus Boionius25. În acest răstimp statul a 
cunoscut o dezvoltare deosebită pe plan cultural, legislativ, edilitar, militar, 
parcursul ascendent fiind compromis de despotismul lui Commodus până în 
punctul în care „lumea era stoarsă de vlagă şi aproape de pieire” (exhausto iam 
perditoque orbe)26. Cel de-al patrulea ciclu este deschis de Septimius Severus, 
iniţiatorul unei renaşteri morale, care, deşi a fost impusă cu o excesivă severitate, 
s-a dovedit a fi salvatoare, întrucât membrii corpului civic au ajuns „la curăţenia 
morală a celor din vechime” (aci ueterum innocentiam)27. Sfârşitul ciclului este 
marcat de asasinarea lui Severus Alexander, care, totuşi, „a lăsat statul întărit din 
toate părţile” (rempublicam reliquit firmatam undique)28. Al cicilea ciclu al 
monarhiei imperiale cuprinde criza de la jumătatea secolului al III-lea29. Este o 
epocă a dezastrelor şi a degringoladei generale în care – aşa cum scrie Aurelius 
Victor – împăraţii, care „se războiesc mai mult între ei, au prăvălit statul roman ca 
într-o prăpastie” (atque inter se armantur magis, Romanum sta tum quasi abrupto 
praecipitauere)30. Doar excelenţa morală şi virtuţile unor principi, precum 
Claudius II, Aurelianus, Probus, au creat premisele pentru renaşterea ce va urma31. 
Al şasele ciclu a fost deschis de domnia lui Diocletianus, fiind unul al restaurării 
statului şi al consolidării autocraţiei. În acest context, Aurelius Victor acordă o 
atenţie sporită factorului politic, surprinzând elementele specifice noului regim: 
caracterul maiestos, sacru şi absolut al suveranului, divizarea puterii între tetrarhi şi 
restaurarea puterii imperiale în cadrul dinastiei constantiniene. 

 
23 Aur. Vict., Caes., 7, 1. 
24 Aur. Vict., Caes., 9, 1 şi 5. 
25 Aur. Vict., Caes., 12, 1: Nerva (prudentius maximeque moderatum); 13, 2: Traianus (clarior domi 
seu militiae) 14, 1: Hadrianus (eloquio togaeque studiis accommodatior); 15, 1: Aelius Antoninus 
(Hunc fere nulla uitiorum labes commaculauit); 16, 1: Marcus Boionius (cuius diuina omnia domi 
militiaeque facta consultaque). 
26 Aur. Vict., Caes., 18, 2. 
27 Aur. Vict., Caes., 20, 7. 
28 Aur. Vict., Caes., 24, 7. 
29 În ediţia a II-a revizuită şi adăugită, publicată în 2022, abordarea este similară, în sensul în care 
monarhia imperială parcurge acelaşi număr de cicluri, însă editorul revine asupra delimitării 
cronologice a celui de-al V-lea ciclu; în varianta iniţială ciclul menţionat începe cu Maximinus şi se 
încheie cu Numerianus, iar în ediţia revizuită este prelungit pentru a include şi domnia lui Carinus. 
30 Aur. Vict., Caes., 24, 9. 
31 Aur. Vict., Caes., 34, 2-5 (Claudius II); 35, 12 (Aurelianus); 37, 2 (Probus). 



Ciclurile monarhiei imperiale                                    165 
 

Cea mai recentă contribuţie referitoare la cronologia monarhiei imperiale 
în opera lui Aurelius Victor aparţine lui Moisés Antiqueira32. În articolul intitulat 
O Império Romano entre a romanitas e a barbaritas: as Histórias abreviadas de 
Aurélio Vítor, publicat în anul 2021, autorul consideră că dinamica şi schimbările 
observate în exercitarea puterii suverane l-au determinat pe Aurelius Victor să 
împartă evoluţia istorică a Imperiului Roman în cinci intervaluri temporale33. 
Primul se întinde de la Augustus la moartea lui Vitellius şi se distinge prin atenţia 
desosebită asupra moravurilor şi erudiţei principilor34. Al doilea cuprinde dinastia 
Flaviană, însă finalul acestuia se confundă cu moartea lui Nerva, eveniment care 
anunţă ascensiunea politică a celor născuţi în afara Italiei35. Al treilea şi cel mai 
extins decupaj cronologic include dinastiile Antoninilor şi Severilor, însă 
asasinarea lui Severus Alexander a prevestit decadenţa morală şi politică din 
perioada următoare36. Al patrulea interval debutează cu urcarea pe tron a lui 
Maximinus şi se încheie cu moartea lui Probus, prilejuind autorului ocazia de a 
analiza rolul senatorilor de-a lungul istoriei imperiale şi de a remarca decăderea 
moravurile romane37. Epoca lui Carus şi a fiilor săi, Numerianus şi Carinus, 
constituie un preambul la urcarea pe tron a lui Diocletianus38. În sfârşit, al cincilea 
şi ultimul decupaj cronologic debutează cu impunerea sistemului tatrarhic şi 
continuă până în timpul lui Constantius al II-lea, fără ca autorul să se preocupe de 
memoria istorică a constantinizilor. 

După cum se poate observa, fiecare exeget a identificat mai multe etape 
evolutive ale monarhiei imperiale romane. Asumată în integralitate de Willem Den 
Boer, analiza lui Chester Starr cuprinde doar patru etape şi are în vedere un singur 
criteriu, cel politic, respectiv succesiunea dinastiilor imperiale. Urmată îndeaproape 
de Eugen Cizek şi preluată in integrum de Giorgio Bonamente, abordarea 
editorului francez Pierre Dufraigne identifică un număr de şase etape, însă 
delimitarea acestuia ţine cont doar de maniera în care Aurelius Victor inserează 
anumite digresiuni, fără a acorda atenţia cuvenită conţinutului fiecărei perioade. În 
schimb, analiza elaborată de Nelu Zugravu are în vedere criteriile şi factorii 
utilizaţi de breviator în demarcarea ciclurilor istoriei Principatului, precum şi 
interacţiunea complexă a factorilor de natură morală, politică, militară sau 
religioasă. Din această perspectivă, decupajele cronologice trasate de istoricul latin 
sunt clar delimitate, fiecare dintre ciclurile parcurse de monarhia imperială romană 
fiind marcate de momente de ruptură, de declin sau dezvoltare determinate de 
capriciile fortunei, provocate sau temperate de viciile sau virtuţile suveranilor. La 

 
32 Moisés Antiqueira, O Império Romano entre a romanitas e a barbaritas: as Histórias abreviadas 
de Aurélio Vítor, în Margarida Maria de Carvalho, Glaydson José da Silva, Maria Aparecida de 
Oliveira Silva (Orgs), Aldeiade Historia na Antiguidade Tardía, Curitiba, 2021, p. 59-90. 
33 Moisés Antiqueira, op. cit., p. 69-70. 
34 Aur. Vict., Caes., 8, 7-3 
35 Aur. Vict., Caes., 11, 12-13. 
36 Aur. Vict., Caes., 24, 7-11. 
37 Aur. Vict., Caes., 37, 5-7. 
38 Aur. Vict., Caes., 39, 2-4. 
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rândul său, Moisés Antiqueira propune o delimitare nuanţată, care nu ţine seama de 
succesiunea strictă a dinastiilor sau de digresiunile care care separă etapele 
evolutive ale istoriei romane, ci de dinamica şi de transformările care au marcat 
exercitarea puterii suverane. 
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The cycles of the imperial monarchy in Liber de Caesaribus – 
a historiographical approach 

 
Abstract 
 
The work deals, from a historiographical perspective, with the delimitation of the 
evolutionary stages of the Roman imperial monarchy in Liber de Caesaribus by Sextus 
Aurelius Victor. This topic has attracted the attention of several researchers in recent 
decades: Chester Starr, Willem Den Boer, Pierre Dufraigne, Eugen Cizek, Giorgio 
Bonamente, Nelu Zugravu and Moisés Antiqueira. However, the subjective nature of the 
chronological scheme developed by Aurelius Victor has led to divergent conclusions. These 
refer to the number of chronological cuts, the determining criteria for division, the factors 
that the Latin historian took into account in demarcating the historical periods or cycles, 
on the one hand, and to the philosophical, religious and moral resources that founded such 
a chronology, on the other hand.  
 
Keywords: chronology; historiography; the 4th century; Liber de Caesaribus; Sextus 
Aurelius Victor. 
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RIM = Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău 
RIR = Revista istorică română, Bucureşti 
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RMD = Roman Military Diplomas, Londra 
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