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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Lucrarea de faţă reprezintă o antologie de texte alese din tălmăcirea
realizată de Dan Hurmuzescu după ediţia The History of the Decline and
Fall of the Roman Empire, publicată de editura T.M. Dent and Sons, în
colecţia „Everyman’s Library“, Londra, 1966, în șase volume. Prima ediţie
a traducerii lui Dan Hurmuzescu a fost publicată în 1976 la Editura Minerva,
în trei volume, cu titlul Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman.
Ediţia de faţă este la rândul ei o antologie, selectând texte reprezentative pentru sfârșitul Imperiului Roman de Apus din ediţia românească
menţionată mai sus. Am preferat să ne limităm la o perioadă mai restrânsă,
începând cu dinastia Antoninilor (150 d.Cr.) și sfârșind cu domnia lui
Iustinian (527–565). Justiﬁcarea acestei selecţii este dată mai întâi de
opinia lui Gibbon, pentru care dinastia Antoninilor reprezintă apogeul
Imperiului Roman, și, în al doilea rând, de faptul că odată cu Iustinian
se stinge visul refacerii unităţii vechiului Imperiu Roman. Cucerirea
Italiei și a Africii au fost reușite efemere, iar închiderea Școlii de Filozoﬁe
din Atena în 529 marchează, în opinia specialiștilor, sfârșitul cultural al
Antichităţii greco-latine și începutul noii epoci creștine.
Criteriile întocmirii selecţiei textelor sunt explicate de traducătorul
însuși astfel: „Prin restrângerea textului original au fost lăsate în afara
culegerii capitolele care nu tratează decât în mod colateral tema principală
a cărţii – declinul și căderea Imperiului Roman. Astfel s-a omis complet
capitolul VIII, dedicat perșilor, capitolul IX, în care se vorbește despre
germani etc. De asemenea, s-a renunţat – sau au fost reproduse foarte
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sumar – la capitolele ce descriu zămislirea popoarelor barbare, care au
năpădit succesiv lumea civilizată, precum și marile ﬁguri ale conducătorilor lor. Tot criteriul concentrării materialului ne-a obligat să trecem
rapid asupra originii Bisericii creștine, moștenitoarea în multe privinţe
a Imperiului pe care l-a subminat și, în bună măsură, l-a dărâmat, spre
a reconstrui o nouă civilizaţie. Alteori au fost lăsate la o parte, sau rezumate
în esenţa lor, porţiuni de capitole ce prezentau o importanţă mai mică
în lumina ansamblului ori repetau situaţii și considerente cu care ne-am
mai întâlnit. Dimpotrivă, au fost incluse incidente în aparenţă minore,
dar care dezvăluie unele aspecte nebănuite sau prea puţin cunoscute ale
vieţii antice, precum și comentarii pline de savoare ale autorului. De asemenea, am socotit că o bună înţelegere a unei epoci e dată nu de cronologia domnitorilor sau a evenimentelor, ci de unele întâmplări; aidoma
ilustraţiilor unei cărţi, ele concretizează imaginea din mintea cititorului
și ne apropie de oamenii vii și de felul de viaţă al acelor timpuri, acţionând
ca niște adevărate puncte de reper ale fanteziei.“
Textul ediţiei de faţă îl preia – selectiv – pe cel al ediţiei din 1976 de
la Editura Minerva, cu minime intervenţii, potrivit normelor limbii române
contemporane.
Unele capitole au fost eliminate din selecţia iniţiată de traducător.
Acest lucru este menţionat în cursul lucrării. Pasajele eliminate din
interiorul unor capitole sunt evidenţiate cu „[…]“. Unde a fost cazul, fragmentele eliminate au fost rezumate succint pentru a facilita înţelegerea
naraţiunii istorice. Cât privește notele de subsol, se impun câteva precizări.
Notele care nu sunt marcate în nici un fel aparţin autorului. Unele inadvertenţe și incoerenţe, lipsa de uniformitate în transcrierea antroponimelor
și toponimelor sunt aspecte ce ţin strict de textul original al notelor. Ediţia
de faţă, asemenea altor ediţii ale operei lui Gibbon, preia, fără să modiﬁce,
aparatul critic original. Pe lângă aceste note, am menţinut în antologia
de faţă notele traducătorului, acestea purtând menţiunea „(n. tr.)“. Unde
a fost absolut necesar au fost inserate note explicative de către redactorul
ediţiei, acestea ﬁind însoţite de precizarea „(n. red.)“.
Aducem, pe această cale, mulţumiri distinsului prof. univ. dr. Nelu
Zugravu (Universitatea „Al. I. Cuza“, Iași) pentru consultanţa de specialitate oferită la redactarea tabelului cronologic al Imperiului Roman.
Gravurile pe care am ales să le reproducum în ediţia de faţă aparţin
artistului italian Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), contemporan cu
Edward Gibbon. Aceste gravuri înfăţișează o imagine a Romei așa cum
a văzut-o însuși Gibbon în timpul șederii sale în Cetatea Eternă.

CAPITOLUL I
ÎNTINDEREA ȘI PUTEREA MILITARĂ
A IMPERIULUI ROMAN ÎN EPOCA ANTONINILOR

n secolul al II-lea d.Cr., Imperiul Romei cuprindea cea mai
mare parte a lumii și porţiunea cea mai civilizată a omenirii.
Hotarele acestei întinse monarhii erau apărate de un vechi
renume și de vitejia unor armate bine disciplinate. Inﬂuenţa
blândă, dar puternică a legilor și obiceiurilor cimentase treptat
unitatea provinciilor. Pașnicii lor locuitori se bucurau și abuzau
de avantajele bogăţiei și ale luxului. Imaginea unei constituţii
libere era păstrată cu respectul cuvenit. Senatul roman lăsa
impresia că deţine autoritatea suverană, dar în fapt trecuse
asupra împăraţilor toată puterea executivă a guvernării. În cursul
unei perioade fericite de mai bine de optzeci de ani (98–180
d.Cr.), administraţia publică a fost condusă de virtuţile și
iscusinţa lui Nerva, Traian, Hadrian și ale celor doi Antonini.
Scopul acestui capitol și al următoarelor două este să descrie
starea înﬂoritoare a Imperiului în timpul domniei lor și, mai
apoi, de la moartea lui Marcus Antoninus, să desprindă cele
mai de seamă împrejurări ale declinului și căderii lui; o transformare care va ﬁ păstrată veșnic în memorie și mai este resimţită
și astăzi de naţiunile globului. […]

Î
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Se cunoaște faptul că principalele cuceriri ale romanilor au
fost săvârșite în timpul Republicii1; iar împăraţii, în cea mai mare
parte, s-au mulţumit cu păstrarea acestor posesiuni, care fuseseră
dobândite prin politica Senatului, prin strădania neobosită
a consulilor și prin entuziasmul războinic al poporului. […]
Singurul teritoriu adăugat Imperiului Roman în răstimpul
primului veac al erei creștine a fost provincia Britannia. Numai
în cazul ei urmașii lui Caesar și ai lui Augustus au putut ﬁ convinși să urmeze pilda celui dintâi, mai degrabă decât preceptele
celui de-al doilea. Așezarea Britanniei în imediata apropiere a
Galiei părea să invite armatele romane să intre în acţiune. Informaţia îmbietoare, deși îndoielnică, care spunea că ar exista acolo
posibilitatea de a se pescui perle trezi setea de avuţii a romanilor2, și, cum Britannia era privită ca o lume deosebită și izolată,
cucerirea ei nu constituia o excepţie faţă de sistemul general de
măsuri luate pe restul continentului. După un război de vreo
patruzeci de ani – întreprins de cel mai nătâng, continuat de
cel mai destrăbălat și încheiat de cel mai timid dintre împăraţi –,
mare parte din insulă fu supusă jugului roman.3 Diferitele triburi
britanice se întreceau în vitejie, dar erau lipsite de o conducere
unitară, iubeau libertatea, dar nu erau solidare între ele. Ele
luară armele în mână cu o dârzenie sălbatică; le depuseră însă,
sau le întoarseră unul împotriva altuia, cu o nesăbuită lipsă de
statornicie și, luptând izolat, fură învinse pe rând. Nici eroismul
1) Gibbon întrebuinţează termenul de Republică pentru a desemna statul
roman (n. tr.). 2)Caesar însuși ascunde acest motiv rușinos; Suetonius
(c. 47) îl menţionează totuși. Perlele britanice s-au dovedit însă de mică
valoare din cauza culorii lor închise și șterse. Tacitus remarcă, (în Agricola,
c. 12), pe bună dreptate că lăcomia era un defect înnăscut al romanilor: „Aș
crede mai degrabă că perlelor le lipsește calitatea decât nouă lăcomia.“
3) Claudius, Nero și Domiţian. Pomponius Mela, III, cap. 6 (care a scris în
timpul lui Claudius), exprimă speranţa că, prin succesul armelor romane,
insula și locuitorii ei sălbatici vor ajunge să ﬁe în curând mai bine cunoscuţi.
Este destul de amuzant să citești astfel de pasaje în mijlocul Londrei.
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lui Caracatus1, nici disperarea Boadicei2, nici fanatismul druizilor3 n-au putut împiedica înrobirea ţării lor și nu le-au dat
putinţa să reziste în faţa marșului neabătut al generalilor imperiali, care păstrau neștirbită gloria Romei, în vreme ce tronul
Imperiului era înjosit de cele mai slabe și mai vicioase elemente
umane. Chiar și pe vremea când Domiţian, ferecat în palatul
său, era apărat de teroarea pe care o inspira, legiunile sale, sub
comanda virtuosului Agricola, învinseră forţele caledonienilor
adunate la poalele munţilor Grampieni4; iar ﬂota sa, aventurându-se în explorarea unor locuri de navigaţie necunoscute și
periculoase, desfășură puterea armelor romane în jurul întregii
insule. Cucerirea Britanniei era considerată ca terminată5; misiunea lui Agricola consta în a-i desăvârși și a-i asigura succesul prin
ușoara cucerire a Irlandei, acţiune care, după părerea sa, putea ﬁ
dusă la bun sfârșit doar cu legiunea și câteva trupe auxiliare6.
Partea de vest a insulei putea ﬁ transformată într-o posesiune
valoroasă, iar jugul străin le-ar ﬁ părut britanicilor mai puţin
silnic, dacă aceștia n-ar ﬁ avut în faţa ochilor priveliștea libertăţii.
Marile merite ale lui Agricola au dus însă curând la înlocuirea sa din funcţia de guvernator al Britanniei7 și au zădărnicit
1) Caracatus sau Caradoc, șef al tribului Catuvellanni a opus o dârză

rezistenţă romanilor (43 d.Cr.) (n. tr.). 2) Boadicea sau Boudicca, regina
icenilor, un trib care locuia teritoriile Norfolk și Suffolk de astăzi.
A condus revolta acestora împotriva romanilor (62 d.Cr.). După primele
succese a fost învinsă și s-a otrăvit pentru a nu cădea prizonieră (n. tr.).
3) Preoţi și conducători ai triburilor celtice din insulele britanice; au dus
o luptă aprigă și eroică împotriva cuceritorilor romani (n. tr.). 4) Identiﬁcarea exactă a locului acestei bătălii este încă în discuţie. Unii cercetători
o localizează la poalele munţilor Grampieni (n. red.). 5) Vezi rezumatul
admirabil dat de Tacitus în Viaţa lui Agricola și comentariile bogate, deși
nu complete, ale istoricilor noștri Camden și Horsley. 6) Scriitorii irlandezi, care ţin la onoarea lor naţională, sunt foarte supăraţi atât pe Tacitus,
cât și pe Agricola din pricina acestei aﬁrmaţii. 7) Agricola a fost guvernatorul Britanniei între 78 și 85 d.Cr. (n. red.).
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pentru totdeauna acest plan de cucerire, raţional, deși prea vast.
Înainte de plecarea sa, prudentul general se îngriji atât de apărarea noilor teritorii, cât și de pașnica lor stăpânire. El observase că insula era oarecum împărţită în două părţi inegale, prin
niște golfuri opuse, sau, cum sunt numite astăzi, estuarele
Scoţiei. De-a curmezișul teritoriului îngust de vreo patruzeci
de mile, el întemeiase o serie de posturi militare, care fură întărite
mai târziu, sub domnia lui Pius Antoninus, printr-un val de
pământ ridicat pe fundaţii de piatră.1 Acest zid al lui Antoninus,
aﬂat la mică distanţă de orașele Edinburgh și Glasgow de astăzi,
marca limita provinciei romane. La extremitatea nordică a
insulei, caledonienii băștinași își păstraseră cu înverșunare
sălbatică independenţa, pe care o datorau deopotrivă sărăciei
și vitejiei lor. Incursiunile caledonienilor au fost adesea respinse
și pedepsite; dar ţara nu le-a fost niciodată supusă2. Stăpânitorii,
care veneau dintr-un ţinut având cea mai frumoasă și mai
îmbietoare climă de pe glob, întorceau cu dispreţ spatele dealurilor mohorâte, bătute de viscolele iernii, lacurilor învăluite
într-o ceaţă albăstrie și mărăcinișurilor reci și însingurate, unde
o haită de barbari3 vânau cerbul de pădure.
Așa se prezentau frontierele romane, și acestea au fost maximele politicii imperiale de la moartea lui Augustus până la urcarea pe tron a lui Traian. Acest principe energic și plin de virtuţi
primise o educaţie de soldat și era înzestrat cu talentele unui
general.4 Sistemul politic pașnic al predecesorilor săi fu întrerupt
1
) Dl Horsley, Britannia Romana, I, cap. 10. 2) Poetul Buchanan
preamărește, cu eleganţă și înﬂăcărare (vezi Sylvae, V), independenţa
neîncălcată a ţării sale natale. Dar, dacă simpla mărturie a lui Richard de
Cirencester este suﬁcientă pentru a accepta stabilirea existenţei provinciei
romane Vespasiana la nord de zid (zidul lui Hadrian – n. tr.), această
independenţă ar trebui redusă între hotare foarte stâmte. 3) Vezi Appian
(în Prooem.) și imaginile identice din poeziile lui Ossian, care, după toate
ipotezele, au fost compuse de un băștinaș din Caledonia. 4) Vezi
Panegiricul lui Plinius, care pare bazat pe fapte.
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de războaie și cuceriri, și, după un lung răstimp, legiunile au
avut în fruntea lor un împărat războinic. Primele fapte militare
ale lui Traian au fost îndreptate împotriva dacilor, cei mai războinici dintre locuitorii de dincolo de Dunăre și care, în timpul
domniei lui Domiţian, sﬁdaseră nepedepsiţi maiestatea Romei.1
Pe lângă putere și dârzenie, ei nutreau un profund dispreţ pentru
viaţă, născut dintr-o neabătută convingere în nemurirea și reîntruparea suﬂetului.2 Decebal, regele dacilor, se dovedi a ﬁ un rival
demn de Traian; nu se lăsă cuprins de deznădejde pentru soarta
sa și a ţării sale, până când, după mărturia dușmanilor săi, nu
încercă tot ce se putea face prin vitejie și diplomaţie.3 Acest război
memorabil dură cinci ani, interval în care se cuprinde și o foarte
scurtă suspendare a ostilităţilor, și, dat ﬁind că împăratul putea
folosi în mod nelimitat întreaga putere a statului, se termină cu
supunerea deplină a barbarilor.4 Noua provincie a Daciei, care
forma o a doua excepţie faţă de preceptele lui Augustus, avea un
perimetru cam de o mie trei sute de mile. Fruntariile sale naturale
erau Nistrul, Tisa sau Tibiscus, Dunărea de Jos și Pontul Euxin.5
Se văd și astăzi urmele unui drum militar de la malurile Dunării
până în vecinătatea Benderului, un loc vestit în istoria modernă,
frontiera actuală6 între imperiile turc și rus.7
Traian dorea să-și facă un nume; căci, atâta vreme cât omenirea îi admiră mai degrabă pe cei ce-o nimicesc decât pe binefăcătorii ei, setea de glorie militară constituie defectul principal
al celor mai nobile caractere. Laudele lui Alexandru, transmise
1

) Dio Cassius, LXVII. 2) Herodot, IV, cap. 94. Iulian, în Caesares, cu
notele lui Spanheim. 3) Plinius, Epist., VIII, 9. 4) Dio Cassius, LXVIII,
pp. 1123, 1131; Iulian în Caesares; Eutropius VIII, 2, 6; Aurelius Victor în
Epitome. 5) Provincia Dacia creată de Traian includea doar Oltenia de
astăzi, Banatul și Transilvania centrală (n. red.). 6) Lucrarea lui Gibbon
a fost scrisă în anul 1776, când Principatele Moldovei și Ţării Românești se
aﬂau sub stăpânire turcă (n. tr.). 7) Vezi Memoriul lui d’Anville asupra
provinciei Dacia, în Académie des Inscriptions, tom. XXVIII, pp. 444–468.
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de o serie întreagă de poeţi și de istorici, treziră în suﬂetul lui
Traian o primejdioasă dorinţă de a-l întrece. Asemenea lui,
împăratul roman întreprinse la vremea sa o expediţie împotriva
popoarelor de la răsărit, dar regretă amar că vârsta sa înaintată
cu greu îi mai lăsa vreo speranţă de a egala faima dobândită de
ﬁul lui Filip al Macedoniei. Totuși, succesul lui Traian, deși de
scurtă durată, fu rapid și spectaculos. Parţii degeneraţi, sfâșiaţi
de certuri interne, fugiră din faţa armatelor sale. El coborî în
triumf ﬂuviul Tigru, din munţii Armeniei până la Golful Persic.
Se bucură de onoarea de a ﬁ fost primul – de altfel și ultimul –
dintre generalii romani care au navigat vreodată pe acea mare
îndepărtată. Flota sa trecu prin foc și sabie coastele Arabiei, și
Traian se mândri în van cu ideea că se apropia de hotarele Indiei.1
În ﬁecare zi Senatul primea cu uimire vești despre noi monarhi
și noi popoare care se supuneau în faţa împăratului. Membrii
Senatului fură astfel informaţi că regii din Bosfor, Colhida,
Iberia, Albania2, Osroene, ba chiar și regele parţilor acceptaseră
diademele lor din mâna împăratului; că triburile independente
din munţii Mediei și Carduchiei3 imploraseră protecţia lui; că
bogatele ţinuturi ale Armeniei, Mesopotamiei și Asiriei erau
reduse la starea de provincii romane.4 Curând însă, moartea lui
Traian întunecă această perspectivă splendidă; pe bună dreptate
era de temut că atâtea neamuri îndepărtate, neobișnuite sub
jug, vor căuta să-l scuture atunci când mâna puternică ce îi
adusese cu forţa în această stare nu-i va mai ţine în frâu.
Așa cum spune o veche legendă, pe vremea când un rege al
Romei a durat Capitoliul, dintre toate zeităţile minore, doar
zeul Terminus (care stăpânea hotarele și era reprezentat, după
1)

Eutropius și Sextus Rufus s-au străduit să perpetueze iluzia. Vezi
o disertaţie foarte judicioasă a lui Freret în Mémoires de l’Académie des
Inscriptions, tom. XXI, p. 55. 2) Este vorba de două regate situate în
Caucaz, la nord de Armenia (n. tr.). 3) Persia și Azerbaidjanul de astăzi
(n. tr.). 4) Dio Cassius, LXVIII.
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moda acelor timpuri, printr-o piatră mare) refuză să-i cedeze
locul lui Jupiter. Din această încăpăţânare s-a tras concluzia
favorabilă, care fu interpretată de auguri drept prevestire sigură,
că hotarele puterii romane nu vor da niciodată înapoi1. Cum se
întâmplă de obicei, multă vreme această prezicere a contribuit
la propria ei realizare. Dar Terminus, deși rezistase maiestăţii
lui Jupiter, se supuse totuși autorităţii împăratului Hadrian.2
Renunţarea la toate cuceririle răsăritene ale lui Traian fu prima
măsură a domniei sale. El le recunoscu iarăși parţilor dreptul
de a-și alege un suveran independent, retrase garnizoanele
romane din provinciile Armenia, Mesopotamia și Asiria și,
urmând preceptele lui Augustus, stabili din nou Eufratul drept
hotar al Imperiului.3 Critica, ce judecă acţiunile publice și motivele personale ale împăraţilor, a atribuit invidiei o purtare care
se datorează mai degrabă prudenţei și moderaţiei lui Hadrian.
Caracterul său schimbător, care-l făcea capabil rând pe rând de
simţămintele cele mai meschine și de cele mai generoase, ar
putea da oarecare temei acestei bănuieli. Oricum ar ﬁ, cu greu
s-ar putea pune superioritatea predecesorului său într-o lumină
mai clară, decât prin mărturisirea lui Hadrian însuși care susţinea că nu se simţea în stare să apere cuceririle lui Traian.
Spiritul ostășesc și ambiţios al lui Traian contrasta izbitor
cu moderaţia urmașului său. Comparat cu activitatea neobosită
a lui Hadrian, calmul blajin al lui Antoninus Pius nu a fost mai
puţin remarcabil. Viaţa celui dintâi a fost aproape o permanentă
călătorie; și, cum înclinaţiile sale multiple făceau din el un soldat,
un bărbat de stat și un om de cultură, îndeplinindu-și datoria,
1)

Ovidius, Fast., II, ver. 667. Livius, sub domnia lui Tarquinius.

2) Sf. Augustin este foarte încântat de dovada de slăbiciune a lui Terminus

și de vanitatea augurilor. Vezi De Civitate Dei, IV, 29. 3) Istoria Augustă,
p. 5; Cronica lui Ieronim și toţi Abreviatorii. Este oarecum surprinzător
ca acest eveniment memorabil să ﬁ fost omis de Dio, sau mai curând de
Xiphilin.

roma, forul lui nerva (97 d.cr.)

