
HISTORIA AUGUSTA: NOMEN ANTONINORUM* 

deur Jan Scholtemeijer 
(Universiteit van die Noorde) 

Die versameling biogra:fie van Romeinse keisers wat Isaac Casaubonus in sy 
uitgawe van 1603 Scrip tares Historiae Augustae genoem het, het 'n geruime tyd 
lank redelike agting geniet as bron van die geskiedenis van die Romeinse ryk 
van die tweede en derde eeue na Christus. Vroeg reeds kon verskeie gebreke 
daarin aangewys word, maar daar is nie aan die beeld wat geskep is getwyfel 
nie; ook nie aan die bestaan van die ses outeurs nie en ewemin aan die voorge
gewe Diokletiaans-Konstantynse ontstaanstyd van hierdie werk. 

Eers in die jaar 1889 het Hermann Dessau met sy rewolusionere standpunt 
'n nuwe uitgangspunt vir die HA-navorsing daargestel. 1 Hy het naamlik 
aangetoon dat hierdie werk nie, soos dit voorgee, in die tyd van Diocletianus 
en Constantin us geskryf is nie, maar eers tydens die regering van Theodosius I 
en wel ook deur net een outeur. Daar was natuurlik reaksie op hierdie stand
punt. 2 Geleerdes wou ten alle koste die aangegewe ontstaanstyd en die meer
voudige outeurskap handhaaf. Tussen hierdie twee ekstreme is daar ook die 
standpunt van Theodor Mommsen3 wat aanvaar dat die werk deur net een 
outeur geskryf is, maar dan tog in die aangegewe ontstaanstyd; tydens die 
bewind van Theodosius I is dit egter bygewerk. 

Vandag bestaan daar feitlik geen twyfel meer oor die enkelvoudige outeur
skap van die werk nie en Dessau se standpunt oor die ontstaanstyd van die 
werk word nog vry algemeen aanvaar.4 

Maar hiermee is die probleme rondom hierdie eienaardige geskrifnog lank 
nie opgelos nie. Daar is nog steeds 'n magdom onbeantwoorde vrae waaraan 
in die jongste jare vee! aandag gegee word, veral deur die jaarlikse '.Bonner 
Historia Augusta Colloquia' wat plaasvind onder beskerming van Andreas 
Alfoldi en Johannes Straub. Deur hierdie volgehoue en noukeurige onder
soeke word daar geleidelik meer lig opal die raaisels gewerp. 

Een van die mees besproke en seker ook moeilikste vrae is die na die doel 
en strekking van die werk. Daarop kon nog nooit afdoende antwoord gegee 
word nie. Syme se dan ook tereg dat alle pogings tot dusver om 'n ernstige 

* Hierdie artikel is gebaseer op 'n referaat met dieselfde titel, gelewer deur die skrywer 
tydens die kongres van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika te Bloemfontein op 
28 Januarie 1975. 

1. 'Ueber die Zeit und Personlichkeit der Scriptores historiae Augustae', Hermes 24, 
1889, 337-92; Hermes 27, 1892, 561-605. 

2. O.a. van Klebs, RhM 45, 1890, 436-64. 
3. Hermes 25, 1890, 228-92. 
4. Vgl. o.a. Peter White, JRS 57, 1967, 116-33; A. Cameron, JRS 61, 1971, 225. 
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politieke propaganda agter die HA te pro beer ontdek, skipbreuk gely het. 5 

Dit beteken egter nie dat die saak nou maar daar gelaat moet word nie. Miskien 
het dit nou tyd geword vir 'n nuwe benadering tot die HA, 'n benadering vanuit 
'n ander hoek. Syme het reeds in sy eerste werk oor die HA gesuggereer dat die 
werk literer benader moet word.6 'n Deeglike literer-strukturele ondersoek van 
die werk wag nog op iemand. 

Miskien sal dit dan tog die moeite loon om in hierdie referaat die treffende 
nomen Antoninorum-tema, wat wei al aandag getrek het, literer-struktureel te 
beskou. Dit gaan dus in hierdie referaat nie om die historiese stand van die 
Antoninus-dinastie nie; ook nie om die auteur se bronne, foute, verdraaiings 
en fiksie te belig nie. Dit gaan suiwer om die auteur se persoonlike siening van 
hierdie dinastie en sy eie aanbieding daarvan. 'n Slotsom dus uit die auteur se 
mededelings soos dit waarskynlik die antieke leser oolc moes opgeval het. 

'n Belangrilce tendens in die HA is die auteur se bemoeienis met die tradi
sionele filoso:fie van die ideale keiser. Sy doel hiermee is waarslcynlik meer 
direk as blote retorielc. Hartke het ook reeds aangedui dat die auteur se 
siening daaroor soms afwyk van die destyds algemene mening en die 'topoi'. 7 

Vir hierdie artikel is die deugde van die 'princeps optimus' egter nie ter 
spralce nie. Dit gaan om 'n ander- baie belangrilce- aspek, naamlik hoe kom 
die 'princeps optimus' aan bewind. 

Die wyse van opvolging, die prosedure by die keuse en aanstelling van elke 
keiser is vir die auteur van groat belang en hy maak belangrike uitsprake 
daaroorin die bestekvan die HA. Vanselfsprekend kom die dinastiese probleem 
ter sprake. Die auteur se buitensporige bemoeienis (soos Syme dit noem) 8 met 
die Antonini en die 'nomen Antoninorum' het by my sterk die indruk gelaat 
dat hy hierdie tema byna as 'n soort gelykenis gebruik waardeur hy sy eie 
siening van die dinastie en die keiseropvolging in die algemeen by sy lesers wou 
tuisbring. 

* * 
Een gedagte wat die auteur by sy lesers wou laat, was dat die 'nomen Antoni
narum' doelbewus deur persone as politielce instrument aangewend is om aan 
bewind te kom en om die keiserslcap, op watter wyse oolc al bekom, te wettig 
en dit by die Senaat, die leer en die voile aanvaarbaar te maak, en om daardeur 
oolc die opvolging vir hul eie nageslag te verseker. Dit kon gebeur omdat die 
stigters van die dinastie, Antoninus Pius en Marcus Aurelius, s6 uitstekend 
bewind gevoer het dat hulle naam, 'Antoninus', mettertyd sinoniem geword 
het met goeie regering (Ant. Geta ii,5 byvoorbeeld).9 Hierdie twee manne het 

5. Emperors and Biography. Studies in the His to ria Augusta, Oxford, 1971 , p. 85. 
6. Ammianus Marcelli nus and the Historia Augusta, Oxford, 1968, p. 211. 
7. Ri:imisclze Kinderkaiser, Darmstadt, 1972, p. 111. 
8. Emperors and Biography, p. 84. 
9. Aile teksverwysings is na Scriptores Historiae Augustae, Ed. David Magie, Loeb 

Classical Library, William Heinemann Ltd., London, 1967. 
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'n geweldige reputasie gehad - die outeur verwys dikwels daarna. In die 'vita' 
van Diadumenus (vii,l-5) illustreer hy die feit byvoorbeeld met behulp van 
'n sogenaamde gedig van 'n onbekende digter wat hy 'aanhaal'; die naam van 
die Antonini was selfs deurlugtiger as die van 'n god, hoofsaaklik weens die 
'pietas', die 'sapientia' en die 'bonitas' van Pius, Marcus en Verus respek
tiewelik. Elders se hy: 'Die naam van die Antonini het immers so vasgeanker 
geraak dat dit uit die gedagtes van die mense nie geslceur leon word nie, omdat 
dit reeds in hulle harte vasgegroei het net soos dit die geval was met Augustus' 
(Ant. Car. ix,2), en oolc: 'Inderdaad was die naam van die Antonini destyds 
(d.i. in die tyd van Diadumenus) s6 geliefd dat iemand wat die prestige van die 
naam nie gehad het nie, nie werd beslcou is om te regeer nie' (Ant. Diad. vi,2). 

Die eerste persoon wat hierdie sentiment uitgebuit het, was Septimius 
Severus. Hy het gedroom, verhaal die outeur, dat hy deur 'n Antoninus 
opgevolg sou word en dam·om het hy aan sy oudste seun, Bassianus, die naam 
Antoninus gegee. Hy het dit egter spesi:fielc gedoen- dit se die outeur uitdruklik 
-om sy broer Geta se aspirasies tot die troon te fnuik. 'n Ander rede (of nog 'n 
rede) waarom Severus dit gedoen het, was omdat hyself wou oorgaan na die 
familie van Marcus Aurelius (Sev. x, 3-6; vgl. ook Ant. Geta i,3-7). Hy het 
immers 'n geweldige verering vir Marcus gehad, en vir Pius oolc, aan wie hy 
vermoedelik sy opgang in die politieke lewe te danke gehad het (Ant. Geta 
ii, 1-5). Severns het dan ook besluit dat aile lceisers voortaan Antoninus genoem 
moes word, net soos hulle voorheen Augustus genoem is (Ant. Geta ii,2; Sev. 
xix,3-4). As ons nou daarop let dat die outeur die eerste keer hiervan melding 
maak juis midde-in die verhaal van die magstryd tussen Severns, Pescennius 
Niger en Clodius Albinus (Sev. vi-xiii), enjuis op 'n tydstip wanneer Severns 
met 'n groat mate van ongewildheid, selfs haat jeens hom in Rome te kampe 
gehad het (vgl. o.a. Clod. Alb. xii,l), dan word dit soveel duideliker dat dit 'n 
poging was om sy eie 'imperium' aanvaarbaar te kry en om dit vir sy senn na 
hom te beveilig. 

In 'n leeropstand word Antoninus Caracallus (Bassianus) vermoor en 
Opellius Macrinus neem die bewind oor (Op. Macr. ii,l). Om die byna magiese 
houvas wat die 'nomen Antoninorum' toe al gehad het te illustreer, verhaal die . 
outeur dat daar groot smart in Rome was oor die dood van Caracallus, omdat 
alma! gemeen het dat die Romeinse Rylc ten gronde sal gaan nou dat daar geen 
Antoninus meer aan die roer van sake staan nie (Ant. Diad. i,2). Maar die 
smart was nie soseer om die dood van Caracallus nie; die outeur vermeld dat 
die Senaat die reelings van Macrinus aanvaar het, waarslcynlik net uit haat 
jeens Caracallus- 'enige iemand eerder as die moordenaar', was die Senaat se 
gevoel (Op. Macr. ii,3-4; vgl. ook Ant. Diad. ii,7). Hierdie byna bygelowigheid 
oor die 'nomen Antoninorum' buit Macrinus tot sy eie voordeel uit. Die outeur 
vermeld dat hy homself direk na die bewindsoorname om die beurt Severus 
en Antoninus genoem het (Op. Macr. ii,l; v,6-7; xi,l-3)- duidelik 'n poging 
om, deur identi:fikasie met sy so hoog aangeskrewe voorgangers, sy 'imperium' 
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aanvaarbaar te maak en die skyn van wettiging te gee. Hy leon waarskynlik 
self maar moeilik by die Antoninus-dinastie aansluiting vind, maar hy het 
'n slim uitweg. Hy vemoem sy seun Diadumenus na Antoninus (Op. Macr. 
v,l). Dit doen hy omdat die Praetoriane 'n Antoninus as keiser wou he (Ant. 
Car. viii,lO) en omdat die volk en die leer niemand die troon werd geaghet wat 
nie 'n Antoninus was nie (Op. Macr. iii,9; Ant. Diad. vi,2). Maar eintlik doen 
hy dit, se die outeur op verskeie plekke (Op. Macr. iii,8; v,4-5; vii,5; Ant. Diad. 
vi.lO), om die suspisie wat bestaan het dat hy verantwoordelik was vir die 
moord op Caracallus te besweer. Hy doen dit verder ook met die uitdruklike 
doe! om ander aanspraakmakers op die troon, egte nakomelinge van Pius 
(van wie daar verskeie was), voor te spring, sou die leer dalk uit hul sug na 
'n Antoninus een van hierdie mense as keiser uitroep (Ant. Diad. i,3-6). 
Hierdie maatreels moet sy eie en sy seun se toekomstige bewind beveilig. Hy 
gaan nog verder. Die outeur haal 'n brief van hom aan die Senaat aan waarin 
hy volle erkenning gee aan hulliefde vir die naam Antoninus (Op. Macr. 
vi.2-9). Die leer het hom egter nou as keiser uitgeroep, maar hierdie posisie 
aanvaar hy net 'tot tyd en wyl' ('interim') en 'as voog' ('tutela') van sy seun
toe nege jaar oud - aan wie die leer die naam Antoninus gegee het. Eintlik is 
dit sy seun wat deur die leer as keiser uitgeroep is. Hy hoop egter dat die Senaat 
hierdie reelings so sal bekragtig, 'sodat u nie die naam Antoninus, wat u so lief 
het, hoef te ontbeer nie'. In 'n toespraak aan die soldate (Ant. Diad. i,4-6) 
erken Macrinus ook hulle behoefte aan 'n Antoninus op die troon. Daarom, 
se hy, het hy aan sy seun die naam gegee, sodat hulle in die jare wat kom 'n 
Antoninus aan bewind sal he. By dieselfde geleentheid ondemeem Diadu
menus ook om die faam van die Antoninus-naam hoog te hou. 

Dit alles het egter weinig gebaat. Macrinus was geen Antoninus nie en die 
outeur noem sy seun' 'n baster-Antoninus' (Op. Macr. x,6),' 'n Antoninus in 
sy drome' (Id. xiv,l). 

Caracallus het vermoedelik 'n seun nagelaat, Varius of Heliogabalus (Ant. 
Car. ix, 2; Ant. Elag. i,4). Die se grootmoeder, Varia of Maesa, wat deur 
Macrinus verban is en bitter was daaroor, het groot ideale vir haar kleinseun 
gehad (Op. Macr. ix,l). Een onfeilbare metode kon hieraan reg laat geskied: 
paradeer hom by die soldate as 'n egte Antoninus. Dit doen sy dan ook (Op. 
Macr. ix,l-6). Die soldate aanvaar hom entoesiasties - uit liefde vir die 
Antoninus-naam (Op. Macr. x,3); die volk ook, om dieselfde rede (Ant. Elag. 
iii,l). Hier het ons weer eens die politieke gebruik (ofmisbruik) van die dinas
tiese naam. Die outeur vermeld ook dat Heliogabalus die naam bloot aanvaar 
het om sy afkoms te bewys, of omdat hy daarvan bewus was dat die naam so 
geliefd was dat selfs die moordenaar Bassianus (Caracallus) om die rede geliefd 
was (Ant. Elag. i,5). Hy was egter 'n smet op die gewyde naam, se die outeur 
(Ant. Elag. ii,4; ix,3). Selfs die Senaat het die naam na sy dood van hom wegge
neem en in die plek daarvan aan hom 'n reeks spotname toegeken (Ant. Elag. 
xvii, 4-5). Die outeur self sou hom ook liefs nie 'n Antoninus wou noem nie, 
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as dit nie ter wille van identifikasie nodig was nie (Ant. Elag. xviii,2). 
Heliogabalus was die laaste van die Antonini - dit beklemtoon die outeur 

(Ant. Elag. xviii,l; xxxiv,6). Maar dit beteken nie dat die byna misterieuse 
krag van die naam oolc daarmee heen was nie. Met lang omslagtigheid verhaal 
die outeur nog hoe die Senaat by Severus Alexander aangedring het dat ook 
hy die naam moet aanvaar. Alexander had immers eweveel aanspraak op die 
naam as Helio gabalus, nie net as keiser nie; hy was oolc 'n eie neef van Helio
gabalus. 

Alexander weier egter. Sy keiserskap het nie nodig om deur die 'nomen 
Antoninorum' geregverdig te word nie (Sev. Alex. v,3-xi,5). Later sou die 
naam weer eens aangewend word in 'n poging om die Gordiani aan bewind 
te bring en te hou (Go rd. iv, 7-8; ix,5; xvii). Tog beklemtoon die outeur dit dat 
die Gordiani nie Antonini was nie, well Antonii (Gord. iv,7-8; ix,5; xvii,l; en 
elders). Die oorgang van Antonii tot Antonini is malclik. En dit is waarskynlik 
ter illustrasie van die houvas van die 'nomen Antoninorum' dat die outeur 
telkens met nadruk daarop wys dat die Gordiani nie Antonini was nie. 

Die outeur noem nog 'n rede waarom die keisers Antonini genoem is. In 
die 'vita' van Macrinus (ii,5-iii,5) haal hy 'n voorspelling aan wat die priesteres 
van Dea Caelestis te Carthago gemaak het tydens die bewind van Pius. Sy het 
haar hoorders gemaan om te tel hoeveel keer sy die naam Antoninus noem. 
Toe sy dit agt keer noem was die onmiddellike afl.eiding dat Pius agt jaar sou 
regeer. Hy het egter veellanger regeer en later is die voorspelling so gei:nterpre
teer as sou daar agt Antonini wees. En inderdaad: Pius, Marcus, Verus, 
Commodus, Caracallus, Geta, Diadumenus en Heliogabalus. Daar is selfs 
mense wat gemeen het, se die outeur, dat weens die prestige wat die naam geniet 
het, Severus, Pertinax, Julianus en Macrinus ook met die naam vereer moet 
word (Ant. Diad. vi,3).10 M.a.w., aldie lceisers, van Pius tot Heliogabalus is 
as Antonini beskou. Die outeur stem egter nie hiermee saam nie. In die Diadu
menus-'vita' (vi,S-10) wei hy (op taamlik verwarrende wyse) uit oor die 
Romeinse gebruik van naamgewing en die verband daarvan met die Antonini. 
Die slotsom daarvan is dat slegs Pius, Marcus, Verus en Commodus syns 
insiens egte Antonini was. Bassianus (Caracallus) het die naam eers gekry toe hy 
al dertien jaar oud was en dit slegs om sy opvolging te verseker. Geta is waar
skynlik nooit Antoninus genoem nie. Diadumenus het die naam gelcry bloot 
om sy opvolging te verseker'. Heliogabalus word uitgelaat, eweneens Pertinax, 
Julianus, Severus en Macriuus. Later kom die outeur weer daarop terug: 
Diadumeuus was slegs 'n baster-Antoninus (Op. Macr. x,6), 'nAntoninusiu sy 
drome (xiv,l). Die outeur erken Heliogabalus nie as 'n Antouinus nie (Ant. 
Elag. xviii,2) en in die 'vita' van Alexander beweer die outeur dat Bassianus 
die naam net voorgegee het (x,5). Daar bly dus net die oorspronklike vier 
Antonini oor: Pius, Marcus, Verus en Commodus. 

10. Sien hieroor, asook die probleme wat die teks hier bied, Hartke, op. cit., p. 123-5. 
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Dit dan die outeur se siening oor die Antoninus-dinastie. Maar by hou ook 'n 
mening daarop na oor die dinastie in die algemeen, wat by aan die hand van die 
'nomen Antoninorum' illustreer. 

Dinastie veronderstel erflike opvolging van vader op seun, betsy eie, betsy 
geadopteerde. Dit is volgens die oordeel van die outeur ongewens. Die keiser
skap oor die 'imperium' is nie maar net 'n besitting wat met die keiserskap 
nagelaat of geerf kan word nie. Die outeur laat bierdie siening reeds blyk in 
'n toespraak van Hadrianus (Hadr. viii,3), waarin by onderneem om die 
'imperium' s6 te bestuur dat mense kan weet dat dit nie sy persoonlike eiendom 
is nie, maar die van die volk. En in verband met die adopsie van Aelius se 
Hadrianus (Ael. iv,5) dat by 'n erfgenaam soek, nie vir 'n eiendom nie, maar 
vir 'n 'imperium'. Later word ook Tacitus in 'n toespraak (Tac. vi .8) gemaan 
om nie sy seuns as erfgename van die 'imperium' te benoem nie, nog ook om die 
'respublica' as 'n erfporsie aan sy seuns na te laat soos hy met sy plaas, sy 
bywoners en sy slawe sou doen. Daar is verskeie uitsprake in die verband 
versprei deur die werk.11 Maar ons moet tot die bestek van die 'nomen 
Antoniuorum' -tema terugkeer. 

Die outeur verbaal (Sept. Sev. xx,l-3) dat Septimius Severns op sy sterfbed 
besonder verheug was dat hy twee Antonini as seuns aan Rome nagelaat het, 
net soos Pius voor hom; net beter nog as Pius, want Pius bet slegs twee geadop
teerde seuns nagelaat, waar by twee eie seuns nagelaat bet. Die outeur gaan dan 
onmiddellik voort (4-12): 'Inderdaad, wanneer ek daaroor nadink ... is dit 
vir my duidelik dat geen groot man nog ooit 'n seun nagelaat bet wat goed of 
nuttig was nie. Kort gestel, almal bet kinderloos gesterf, of bet sulke kinders 
nagelaat dat dit vir die mensdom beter sou gewees bet as bulle sonder nageslag 
gesterf bet'. Dan noem by voorbeelde uit die geskiedenis: Romulus, Numa 
Pompilius, Camillus, Scipio, Cato, Homeros, Demosthenes, Vergilius, Sal
lustius, Terentius, Plautus, Caesar en Cicero, en gaan dan voort: 'Wat van 
Augustus, wat selfs die hele wereld gehad bet om van te kies en tog nie 'n 
geskikte geadopteerde seun gebad het nie? Selfs Trajanus bet gefouteer in die 
keuse van 'n landgenoot en neef. Maar laat ons geadopteerde seuns daarlaat, 
sodat ons dan nie gaan dink aan Pius en Marcus, daardie twee steuupilare 
van die 'respublica' nie. Laat ons ons beperk tot seuns van geboorte. Wat kon 
beter gewees bet vir Marcus as om nooit Commodus as erfgenaam nate gelaat 
het nie? Wie kon gelukkiger gewees het as Septimius Severus as by nie Bassi
anus verwek bet nie ?' 

In die 'vita' van Macrinus borduur die outeur daarop voort (Op. Macr. 
vii,6-8). Hy vertel waarom Macrinus sy seun Antoninus genoem bet, en haal 
dan direk daarna sogenaamd verse van 'n onbekende digter aan, waarin 
aangedui word 'hoe die naam van die Antonini, wat met Pius begin her, 
geleidelik van die een Antoninus na die ander tot die laagste vlak gedaal het; 

11. Vgl.hieroor ookJeanBeranger,BHAC, Bonn, 1974, 1-20; Hartke, op. cit.,p. 92sqq. 
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want dit blyk dat slegs Marcus deur sy lewenswyse die gewyde naam verhefhet, 
dat Verus dit onteer hef en dat Commodus selfs die verering aan die naam 
verskuldig veronagsaam het. En wat staan dan nog te se van Caracallus 
Antoninus? En wat van Diadumenus? En wat kan ten slotte gese word van 
Heliogabalus, die laaste van die Antonini, wat, so word beweer, in die grootste 
onsedelikheid geleefhet ?' 

In die 'vita' van Heliogabalus (xxxiv, 3-7), die Iaaste van die Antonini, 
kom die outeur met 'n waarskuwing. Dit is gerig aan Constantius Caesar, 
waarskynlik omdat hy erg gesteld was op sy dinastieke afkoms; die outeur 
verwys eksplisiet daarna op verskeie plekke (Div. Claud. xiii,l-3; Div. Aur. 
xliv,4-5). Die waarskuwing lui : 'Vervolgens het ek geglo, genadige heer, dat 
ons moet on thou wat u gewoonlik gese het, nl. "die Noodlot maak 'n keiser". 
Want daar was inderdaad minder goeie regeerders en uiters slegte regeerders. 
Maar, vrome heer, soos u gewoond was om te se, daar moet sorg gedra word 
dat diegene wat die Noodlot tot die taak van regering bring, die gesag waardig 
is'. 

Die outeur illustreer hierdie siening oor die dinastie ook prakties. 12 Septimius 
Severns wil dat sy seuns hom opvolg. Dit lei juis tot agterdog en wreedheid, 
wat verskeie moorde tot gevolg het (Sev. xv,5 sqq.) En blykbaar het hy ook sy 
bedenlcinge gehad oor die bekwaamheid van sy seuns, want op sy sterfbed Iaat 
die outeur hom se dat die 'imperium' sterk sal wees as sy seuns goed is, swak as 
bulle sleg is (xxiii,3). Geta is vroeg uit die weg geruim (xxi,6-8 o.a.) en Cara
callus was ''n sedelose vent, wreder nog as sy hardvogtige vader' (Ant. Car. 
ix,3).13 

Na die moord op Caracallus le Macrinus beslag op die troon, hoewel hy 'n 
minderwaardige persoon was wat afkoms, karakter en voorkoms betref, en 
deur almal, burgers sowel as soldate, gehaat was (Op. Macr. ii,l). Die Senaat 
erken hom egter, bloot uit haat jeens Caracallus (Op. Macr. ii,3). 'Enige 
iemaud, eerder as die moordenaar', was hul opinie (ii,4). Waarheen lei dit nou 
al! 'n Persoon wat na bewering 'n vrygestelde slaaf is, 'n manlike prostituut, 
iemand wie se eer te koop is en wie se lewe skandelik is, word deur die Senaat 
erken as keiser (iv,3). 

En sy seun was ook maar 'n powere figuur. Hy sou nooit met 'n biografie 
vereer gewees het as dit nie ter wille van die 'nomen Antoninorum' (as tema) 
was nie (Ant. Diad. vi, I). 

12. Ek konsentreer hier slegs op die figure direk by die referaat betrokke: Severus, 
Macrinus en Diadumenus en Heliogabalus. Ander gevalle binne bestek van die Antoninus
dinastie is o.a. Marcus wat nie teen sy vrou kan optree nie omdat hy dan die keiserskap, 
wat hy as bruidskat ontvang het, sal verloor (Marc. Ant. xix, 9), Marcus se gegriefdheid 
oor die seun wat hy nagelaat het (xxvii, 10-12; xxviii, 10), maar wat hy tog opvolger maak 
(xxvii, 5; xxviii, 1, 6), Marcus se reaksie as Verus hom waarsku teen die bedrywighede van 
Avidius Cassius (Av. Cass. 11, 8). Die bewind van resp. Commodus en Pertinax dui ook 
daarop. 

13. Vgl. ook Sev. xix, 6, xx, 3. 
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Heliogabalus, wat keiser word omdat hy vermoedelik 'n seun van Caracallus 
was, was ook 'n skurk. Inderdaad, sy lewe moes nooit beskryf gewees het, as 
daar nie reeds voor hom 'n Caligula, 'n Nero en 'n Vitellius keisers was nie 
(Ant. Elag. i,l). 

Dit is waartoe dinastie lei! 

* * * 

Om die tema bevredigend uiteen te sit, moes dit uitmekaargerafel en die outeur 
se orde omvergegooi word. Hoe steek dit nou alles by die outeur inmekaar? 

Die eerste verwysing na die tema vind ons in die biografie van Septimius 
Severus en die outeur impliseer daarmee dat die hele beheptheid met die 
'nomen Antoninorum' by hierdie keiser sy oorsprong het. Net wanneer 
Septimius Severus in 'n desperate magstryd gewikkel is om die troon, vermeld 
die outeur skynbaar sonder enige aanleiding dat Severus sy seun Antoninus 
genoem het en self wou oorgaan na die familie van Marcus. 14 In Severus se 
nekrologie word dan verder verhaal hoe verheug hy was dat hy sy eie twee 
seuns as Antonini nagelaat het. Dit word direk opgevolg met 'n uitweiding oor 
die feit dat geen groot man nog ooit 'n seun nagelaat het wat enigsins die 
moeite werd was nie, en hoe dit Severus ten opsigte van sy seuns ook gegeld 
het.ls 

Hier het ons die struktuur van die hele tema: eerstens 'n beroep op die 
'nomen' om eie 'imperium' te regverdig en te vestig en om die opvolging van 
seuns te verseker; en dan die gedagte daarby dat dit onsinnig is, want die 
appel val nie noodwendig naby die boom nie. 

In die 'vita' van Macrinus vind ons al veel meer verwysings na die tema. 
Dieselfde patroon word egter herbaal. Eers word verhaal hoe Macrinus aan 
bewind gekom het en hoe hy deur identifikasie met sy beroemde voorgangers 
sy bewind probeer wettig het, dan hoe hy, om sy seun se toekomstige bewind 
te beveilig en verseker, aansluiting by die Antoninus-dinastie probeer vind.16 

Hierna word verhaal hoe Varia ofMaesa dieselfde sentiment uitgebuit het ter 
wille van haar kleinseun, HeliogabalusY Die tema word in hierdie biografie 
afgesluit met die aangehaalde verse van hoe die Antonini al hoe slegter geword 
het.lB 

In die 'vita' van Diadumenus vind ons weer dieselfde patroon; weer word die 
tema 'n stappie verder gevoer. Die outeur verhaal uitvoerig hoe en waarom 
Diadumenus 'n Antoninus geword het (Ant. Diad. i-ii). Deur middel van 'n 
brief van Macrinus aan sy vrou illustreer die outeur hoe buitengewoon bly 

14. Vide supra, p. 107. 
15. Vide supra, p. 110. 
16. Vide supra, p. 107-8. 
17. Vide supra, p. 108-9. 
18. Vide supra, p. 111. 
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Macrinus was omdat hy vader van 'n Antoninus geword het19 en hoe 'n groot 
eer hy dit vir hom ag (Ant. Diad. vii). Vergeefs, want Diadumenus was maar 
net 'n Antoninus in sy drome. 20 In hierdie 'vita' sluit die outeur die tema af met 
'n uitweiding oor die Romeinse gebruik van naamgewing, waarmee hy wil se 
hoe sinneloos die hele saak is, aangesien daar tog net vier Antonini was: Pius, 
Marcus, Verus en Commodus. 21 

In die 'vita' van Heliogabalus weer dieselfde: hoe en waarom Heliogabalus 
'n Antoninus geword het; 22 dan beldemtoon die outeur hoe sleg hy, die laaste 
van die Antonini, was; en die t<>ma word afgesluit met die waarskuwing aan 
Constantius Caesar. 23 

M.i. ook van betekenis is die feit dat al hierdie uitweidings oor die 'nomen 
Antoninorum' -tema spesifiek voorkom in die biografiee van die keisers wat die 
outeur nie as Antonini erken nie, en in die besonder: Severns, die eerste wat 
die sentiment aan die naam verbonde uitgebuit het, Macrinus, die vrygestelde 
slaaf, die oneerbare, wat absoluut geen geregverdigde aanspraak op die troon 
gehad het nie, die se nikswerd seun Diadumenus, en die laaste van die Antoni
ni, en ook die slegste, Heliogabalus. 

Ek meen tog dat ons hier met voorbedagte komposisie te doen het. Die 
eerste verwysing na di·3 tema in die 'vita' van Septimius Severus is doelbewus en 
effektief geplaas. Die patroon van die tema wat in hierdie 'vita' gele is, herhaal 
hom in die daaropvolgende biografiee. Hoe laer die keisers in die dunk van die 
outeur daal, hoe meer word die verwysings na die 'nomen Antoninorum' en 
hoe grater val die Idem bywyse van uitbreidings op die tema, op die kwessie van 
dalende kwaliteit. Baie daarvanis waarskynlik bladvulling- 'the author had to 
fill up space'. 24 Tog lyle dit vir my na doelbewuste en effektiewe komposisie. 
Die outeur wou 'n belangrike gedagte by sy lesers tuisbring: hoe slegter die 
keiser en hoe swakker sy aanspraak en regverdiging op die troon, hoe groter 
die Idem op die 'nomen'. 

Die doel is vir my duidelik. Dit spreek ook uit die waarskuwing aan Con
stantius waarmee die outeur die hele tema afsluit: die naam of afkoms maak 
nie die keiser goed nie. As die aangewese persoon nie inherent goed is nie, is 
die beroep open belclemtoning van die dinastieke naam sinneloos, vir die voile 
ewe vee I as vir die keiser. 25 

19. Vgl. ook Septimius Severus se vreugde oor sy vaderskap oor twee Antonini-seuns, 
Sept. Sev. xx, 1-3. 

20. Vide supra, p. 108-9. 
21. Vide supra, p. 109. 
22. Vide supra, p. 108. 
23. Vide supra, p. 111. 
24. R. Syme, Emperors and Biography, p. 83. 
25. Vgl. ook Hartke, op. cit., p. 142, 148 e.a. 
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