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,,D RAGO STEA PARI NTEASCA
ESTE UNA INTITTIPTA.

Sagax parentum. est cura

(Fedra 1.52)

ste un lucru obignuit ca o biografie s[ inceapi st prezentarea locului
in care s-a niscut cel care face obiectul c[rgii, apoi si urmeze o scurti

trecere in revist[ a vielii pirinlilor si, eventual, ancestrilor celui cXruia ii
este dedicati lucrarear pentru ca, mai departe, si se treacX la datele des-

.lv .pre copildria 9i primii ani ai adolescengei sale. Dar, conform cu cele

scrise de Seneca insugi, niciuqul dintre toate astea nu are nicio impor-
tantl,. El insisti:

F'aptul ci m-am niscut - cercet€azl-l in sine ce valoare are: consideri-l

un lucru mirunt si inc[ neformat, plemada deopotrivi a binelui gi a rlului,
fiind fbri indoiali pasul dintdi pentru toate, ftrd. a fi insi mai presus de toate

doar pentru cd este cel dintdi.

( D e spr e b in efa c e r i 3.30.2 )

Contextul oferit aici este o discugie privind binefacerile si gratitudinea;

Seneca pune sub semnul intreblrii vizitnea convenfional[ a grecilor si ro-
manilor, conform cilrora pirinfii, si mai ales tafii, ii indatoreazd enorm pe

copiii 1or, in primul rind pentru ci le dau via15, astfel incdt nimic din ce va

face copilul ulterior nu va putea recompensa darul de a exista pe care i l-a
fr,cut 7a inceput tatdl sdu. Seneca sugereazd insi ci lucrurile pot sta invers,



ir -Dragostea pirinteasci este una inleieapti"

ci este perfect posibil ca fiii si igi deplgeas cd.t^tii gi si le dea pirinlilor lor - 9i

lumii - mult mai mult decdt li s-a dat lor vreodatl de citre acestia. ,,SimAnta
este carLza a tot ce cregte, gi totugi ea reprezintl. partea cea mai micd. din

ceea ce se naste" (Despre binefaceri 3.2g,4). in acest caz, tatdl nu trebuie s[ il
puni in umbrl pe fiu. in p1us, prima parte a vielii nu este, neapirat, ele-

mentul cel mai important din istoria unei persoane. ,,Este o mare diferengi

intre ceea ce s-a petrecut mai intii si ceea ce este mai presus ca importanli'f
(Despre binefaceri 2.34.1) . Dacd. ar fi si ascultim sfatul implicit al lui Seneca,

atunci ar trebui s[ nu luim aminte decit la activitatea sa publici si la scri-

erile sale din perioada maturitdlii gi senectulii gi sX aruncim un vil peste

anii tineretii sale.

insi aceastaar ft o greseali, deoarece exist[ importante motive de na-

turi biograficn 9i psihologici pentru care Seneca a fost tentat si recurgi la

aceastl formulare retorici. Fiind fiul unui trtd. avut, care s-a bucurat de

mult succes gi care efa o pefsonalitate dominatoate, cdt si al unei mame

dintr-o familie buni, cafe arvusese parte de o bun[ educalie, dar fiind gi al

doilea copil dintre trei frali inteligenti, iubili 9i bine educali cu tofi de

pdrinlii 1or, s-a simgit extrem de motivat s[ faci tot posibilul sd se ptezinte

ca fiind rn selfmade man si, mai mult, sd susfnX c[ nu to]i oamenii sunt

automat produsul mogtenirii familiale, ci sunt altceva. Datorit[ educaliei

filozofice, prin gindirea gi prin scrisul s[u, Seneca a reugit sd iasi din umbra

aruncati asupra lui de pd.rinfii 9i frafi s[i. in plus, fiind cineva care a ajuns

o personalit^te atdt de proeminentl, degi provenea dintr-o familie bogat[,

dar provinciali, Seneca mai avea un motiv pentru a susline ci ereditatea 9i

educatia in viala unei persoane nu sunt neaPirat chi.at atit de importante.

E1 pune de multe ori in discutie credinla convenfionald. a rcmanilor in

,,noblege" (nobilitas), concept care implica si ideea cd excelenla decurge din
mostenirea lisati de tatd sau de predecesori. Seneca are un punct de vedere

mult mai egalitarian, sustindnd ci fiecare persoand, sau cel pulin fiecare

b[rbat, este sursa propriului sdu succes. in scrierile sale filozofice, Seneca

revine constant la terna autonomiei. inleleptul stoic, idealul lui Seneca, nu

depinde de nimeni, este intotdeauna liber, intotdeauna fericit, neavind ne-

voie de nimic si de nimeni.
Dar insusi faptul cd el accentueazd. cd.un fiu poate sn igi depngeascd tatil

din punct de vedere moral, social sau al averii, ne spune foarte multe despre
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felul in care Seneca se prezenta, in anii sii mai tdrzii, in fala publicului
roman si, poate, chiar si despre viziunea sa despre sine. Ascensiunea sa me-
teorici era deopotrivi una irelevanti - ,)ate nagte e un lucm comun" -, dar
si o sursl de mdndrie si, deopotrivi, de anxietate.

Seneca cel Tdnir - ciruia i se spunea asa pentru ci numele tat5lui siu
era tot Seneca - s-a n5.scut in jurul anului 1 i.e.n. (sau putin mai devreme)
in Corduba (astdzi Cordoba), in provincia rorr'anl. Hispania. Orasul se

alla in sud-estul Spaniei, Ia mare depdrtare de centrul puterii romane.
Relatd.rile antice despre viala lui Seneca vorbesc mult despre ascensiunea

sa fulminanti, despre faptul ci a reusit s[ urce dintr-o lume provinciali 9i
periferici pdni pe culmile societitii romane, devenind tutorele, consilierul
si scriitorul de discursuri al impiratului. in plus, a ajuns si aibi o avere

uriasi. insX Seneca, venind 1a Roma, nu a fXcut decdt ceea ce au fhcut
aproape toli scriitorii romani din timpurile sale. Majoritatea faimosilor
scriitori romani din perioada clasicd (intre secolul intdi i.e.n. si primul
secol e.n.) au provenit din alte locuri decdt din capitald.: Virgiliu era din
Mantua, Ovidiu din Sulmo, Horatiu din Venusia- toate fiind orage ita-
liene aflate la o distanli mai mici sau mai mare de Roma. Cicero, care

ft,cea parte din generagia precedenti, s-a niscut in Arpinum, un orisel
cocotat pe un deal la sud de Roma. Printre al! scriitori latini din Hispania
se numiri cea mai mare autoritate romanH. in practicile agricole, Columella,
un contemporan al lui Seneca, cdt gi poetul epic Lucan, nepotul lui Seneca;

in generatia urmitoare li s-au aliturat inci doi hispanici renumiti: epi-
gramistul Ma4ial si retorul Qrintilian.

Printre contemporanii lui Seneca, faptul de a urca pe scara sociali
pornind de jos, pentru a ajunge sn defli ranguri inalte (ba chiar si urci
pdni in imediata apropiere a impiratului)1s putea fi o sursi de mdndrie.
Seneca cel Bitrin chiar include intr-una din scrierile sale (Controversiae)

un pasaj, in care spune ci orasul Roma a crescut 9i el din origini modeste

si foloseste acest argument pentru a apdra pozitia acelor oameni care, pro-
venind din lumea rurali, au ajuns si faci parte din aristocratia Romei.
Remarca apare intr-un discurs in care Seneca cel Bdtrdn susline ideea cd. un
aristocrat poate sL se clsitoreasci gi in afara clasei sale sociale (recurgdnd

la un exemplu extrem in aceasti privingd: un bd.rbat de vigi nobili, care
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fusese capturat de pirati, ajunge si se cisdtoreasci cufatz cipitanului pi-
rafilor, in ciuda dezaprobdrii propriului ei tat[).

Ce credeti despre cei care au venit de la plug pentru a binecuvdnta
Republica? Aruncati-vi. privirea asupra descendengei 1or. Desfhsurafi istoria
oricd.rui aristocrat 9i veli descoperi ci se trale din origini umile. De ce si
numesc aici doar niste oameni, cdnd pot s[ m[ refer la orasul insusi? CAndva,

colinele acestea erau golage, iar in spatele cdte unui zid inconjurdtor nu se afla
nimic mai mlreg decdt o colibi. Acum, deasupra oragului troneazd.Capitoliul,
cu acoperigurile sale din aur curat. Puteli sd.ii aatzagi pe romani pentru ci se

mdndresc cu originile lor umile, chiar daci., cdteodatd.,le mai fac uitate? Ei
cred c[ nimic nu poate sd fie m[ref, dacd nu a pornit din ceva mic.

(C o n tr oo e r s i a e 1.6.4)16

in acest pasaj este folositi o metafori care trimite la cirtile vechi, care

erau toate scrise pe suluri: pentru a te intoarce la un pasaj anterior, cititorul
trebuia si ,,desfhgoare" cartea. Imaginea este folositd pentru a ardta cI bio-
grafiile elitei se pot povesti intotdeauna usor, deoarece ele sunt toate la fel.

Cdnd desfbsurim sulul istoriei unei familii aristocrate, nu descoperim de

fiecare dati decit acelagi lucru: ridicarea din origini umile pdn[ in fruntea
societltii.

Toate oragele 9i-au ar,rrt inceputurile 1or, cresch.nd din nimic. in multe
culturi acest lucru tinde sd nu fie spus. insi in societatea romani a primului
secol i.e.n., ideea transformirii sociale era o temi larg discutati. ins5gi
Roma a devenit extrem de repede o putere mondiah, ceea ce a ftcut ca

locuitorii sii, odati cu o atdt de rapidl acaparare a unui imens imperiu, sI
resimti transformarea universului social drept un fapt obisnuit. Din pasajul
de mai sus transpare faptul ci atitudinea romanilor fayd. de ascensiunea so-
ciaIl. era una ambivalenti, incluzdnd atdt anxietate, cdt si mdndrie. Cei care

ajungeau si cdgtige noi si tot mai inalte pozil\i pe scara puterii nu tindeau
si se laude cu rapida lor ascensiune, ci, mai curdnd, vorbeau de faptul ci au

hsat in urmd zilele lor umile. Cel care vorbeste in textul lui Seneca cel
Betrdn recunoaste posibilitatea ca vreunul si fie tentat s[ ii critice pe acegti

romani parveniti, care nici nu pot, mdcar, si igi ascundd trecutul lor de

16 Edwards and Woolf 2003 cu privire la notiunile romane de capitah si periferiile
acesteia.
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oameni de la tari. insi pasajul poate fi citit tot atdt de bine ca o laudd:

romanii sunt mdndri de originile lor umile 9i, diferenliindu-se de alte

culturi ipocrite (cum ar fi cea greceasci, adesea considerati ca fiind una

dubios de nesinceri), ei igi recunosc in mod deschis originea. Vorbitorul
reuseste, astfel, s[ spun[ c5. romanii sunt nigte oameni buni (a se citi: cin-
stiti), asta datorit5. faptului ci sunt hotirili si nu igi tiinuiasci joasele 1or

origini si ci nu au nimic de care si le fie rusine. Din contra; cei care au

venit de la coarnele plugului pentru a,,binecuvdnta Republica" sunt cei mai
ilugtri membri ai lumii politice gi morale romane - printre ei numirdn-
du-se, poate in primul rind, Cincinnatus, nobilul roman din secolul al

cincilea i.e.n., care isi vedea de pdmdnturile lui si care a ajuns si fie chemat

si cdrmuiasci de unul singur Roma, pentru a respinge invadatorii carc ata-

cau orasul, dar care a linut s5. se intoarci la ferma sa dupi doar saisprezece

zile de definere a puterii.lT ldeea ci te puteai ridica din origini umile pinl
in virful piramidei sociale si a sistemului imperial era bine ancorati in
mentalul roman. Trebuie si remarcim insi cI doar putini romani au reusit

si ajungS. atdt de sus gi intr-un mod atdt de meteoritic ca Seneca, sau si fie
atdt de profund implicagi in problemele fundamentale ale Imperiului.

Seneca a crescut in anii copiliriei sale intr-un oras in care limba gi cul-

tura locali erau treptat eliminate de citre cultura dominantd a Romei.18 in
scrierile sale simlim interesul siu pentru o anumit[ tensiune culturali 9i

aplecarea spre dialoguri purtate de voci multiple, o trislturi pe care unii
cercetitori au considerat-o ca{iind esenlial ,,teatraId". Unii ar putea si inter-
prcteze acest fapt ca dovada unei profunde. constientizilri a diferentelor cul-

turale gi ideologice, constientizare care s-ar fi putut inchega inci din
perioada copiliriei sale. Oragul Corduba al primului secol i.e.n. era profund
divizat din multe privinte. Si nu numim aici decdt doui importante falii,
cea'dintre locuitorii hispanici nativi si cei roman\ (hispani 9i hispaniemes) gi

cea dintre simpatizangii lui Iulius Caesar 9i cei ai lui Pompei (Rizboaiele

Civile afectdnd intr-o foarte mare misurd.viaga din intreaga regiune).

ins[ Corduba nu era undeva intr-un fund de provincie uitat de lume.
Din multe puncte de vedere, era tot atdt de aproape de centrul puterii
romane ca multe dintre orasele mai mici din ltalia.

17 Valerius Maximus 4.4.4; Titus Lwius 3.26-29
18 Keay 1983, Curchin1995

49


