Caracalla: Lugdunum (het huidige Lyon), 4 april 188 Mesopotamië, 8 april 217

Zijn officiële naam was - aanknopend aan de populaire keizer Marcus Aurelius - Marcus
Aurelius Severus Antoninus. "Caracalla" was gewoon een bijnaam, die van de naam van de
door hem gedragen mantel was afgeleid.
Tijdvak : Severische dynastie
Periode: 198-217
Voorganger: Septimius Severus (193-211)
Opvolger: Macrinus
Staatsvorm: principaat
Medekeizer: Septimius Severus (198-4 februari 211)
Geta (209-19 december 211)
Caesar onder: Septimius Severus (195-198)
Imperator: alleenheerser van 19 december 211 tot 217
Persoonlijke gegevens
Naam bij geboorte: Lucius Septimius Bassianus/Lucius Iulius Bassianus
Naam als keizer: Marcus Aurelius Antoninus
Bijnaam: Caracalla
Zoon van: Septimius Severus
Julia Domna
Gehuwd met: Plautilla
Broer van: Geta (keizer)
Neef van: Julia Soaemias
Julia Maesa
Julia Mamaea

In 202 werd Antoninus consul met zijn vader Septimius Severus en in hetzelfde jaar trouwde
hij met Plautilla, dochter van Plautianus, de machtige prefect van de Praetoriaanse garde
(die minder dan drie jaar later uit de weg geruimd zou worden - zie Plautilla). In 205 werd hij
voor de tweede keer consul, ditmaal met zijn broer Geta. Antoninus en Geta namen met hun
vader deel aan de campagnes in Britannia.
Voordat het tot gevechten met de Parthen kwam, werd Caracalla's bewind tot een
gewelddadig einde gebracht. De gedetailleerde beschrijving bij Cassius Dio van de
voorgeschiedenis en de omstandigheden van zijn dood gelden in het wetenschappelijk
onderzoek als geloofwaardig, zij wordt in de kern dan ook overgenomen in moderne
beschrijvingen.
Onder de personen van niet-senatoriale afkomst, die door Caracalla op sleutelposities waren
benoemd, behoorde de militair onervaren praetoriaanse prefect Macrinus. Zoals Cassius Dio
ons vertelt, bevond Macrinus zich in het voorjaar van 217 in een acute noodsituatie:
profetieën had hem de keizerlijke waardigheid beloofd, en dit was Caracalla ter oren
gekomen; ook was er een schriftelijk bericht hierover aan de keizer op weg. Macrinus was
gewaarschuwd voor het dreigende levensgevaar dat hem boven het hoofd hing. Dit was
waarschijnlijk een intrige, maar de prefect had goede gronden hier een dodelijke bedreiging
in te zien. Daarom organiseerde hij met enkele ontevredenen de moord op Caracalla.
Bij de aanslag waren drie mannen betrokken: de evocatus Julius Martialis, die als gevolg van
een demotie de keizer haatte, en twee Praetoriaanse tribunen. Martialis voerde de moord
op 8 april 217 uit, toen de keizer op weg was van Edessa naar Carrhae, waar hij een beroemd
heiligdom van de maangod Sin wilde bezoeken. Toen Caracalla onderweg van zijn paard
stapte om zijn behoeften te doen, benaderde Martialis hem, schijnbaar om iets tegen hem
te zeggen. In plaats daarvan gaf hij hem een dolkstoot in de rug. Een Scythische lijfwacht van
Caracalla doodde de vluchtende moordenaar met zijn lans. De twee Pretoriaanse tribunen
spoedden zich naar de keizer, alsof zij hem wilden helpen, en maakten de moord af. Met
Caracalla stierf de Severische dynastie in mannelijke lijn uit.
Het was pas na dagen van aarzeling dat de soldaten konden worden overgehaald om
Macrinus op 11 april tot keizer uit te roepen. Caracalla werd in Rome in het mausoleum van
Hadrianus begraven.

