I.1. Vreau så încredinÆez posteritåÆii spre aducere
aminte ce s-a petrecut în cer la trei zile înainte de
idele lui Octombrie1, într-un an cum nu a mai fost
altul, începutul celui mai ferice veac2. Nu se va da
curs nici resentimentului çi nici recunoçtinÆei. Aceste
lucruri sunt adevårate ca atare. Dacå cineva va întreba
de unde çtiu, întâi çi întâi cå nu îi voi råspunde, dacå
nu voi avea chef. Cine må va sili s-o fac? Eu unul çtiu
cå am devenit om liber din ziua când çi-a dat obçtescul

1

Adicå la 13 octombrie. Romanii marcau zilele lunii în
funcÆie de trei date de referinÆå: calendele – prima zi a
lunii, idele – stabilite la 15 ale lunilor martie, mai, iunie çi
octombrie çi la 13 în celelalte luni – çi nonele – plasate cu
nouå zile înaintea idelor, adicå la 7, respectiv la 5 ale lunii.
Så reÆinem cå, pentru romani, numåråtoarea era inclusivå,
adicå se lua în calcul çi ziua cu care se începea socoteala.
Zilele cuprinse între calende çi none erau numite „de
dinaintea nonelor“, cele dintre none çi ide, „de dinaintea
idelor“, iar cele dintre ide çi calende, „de dinaintea
calendelor“.
2
Acest an este 54, când, dupå moartea lui Claudius, a devenit
împårat Nero. Seneca, sfåtuitor al principelui în tinereÆe çi
consilier intim în primii ani de domnie, pânå a nu cådea
în dizgraÆie, sprijinå aici ideea oficial acreditatå cå, vizând
reîntoarcerea la politica principatului lui Augustus, Nero
încerca revenirea la un veac de aur (felicissimum saeculum), reluând astfel çi punând în practica politicå mitul
vârstelor omenirii, un topos literar cu originea în Teogonia
lui Hesiod.
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sfârçit acela care adeverise vorba din båtrâni cum cå
trebuie så te naçti fie rege, fie idiot. Înså, dacå îmi va
fi pe plac så råspund, am så spun ce-mi va veni la
gurå. Cine a cerut vreodatå martori sub juråmânt de
la un istoric?3
Totuçi dacå va fi nevoie så dau la ivealå vreun
chezaç, cautå de aflå råspuns de la acela care a våzut-o
pe Drusilla4 mergând în ceruri; tot el îÆi va spune cå
l-a våzut pe Claudius croindu-çi drum „ cu paçi
inegali“5. El, vrea, nu vrea, trebuie så vadå toate cele
ce se petrec în cer: este administrator public al Viei
Appia6, pe unde çtie bine cå au mers la zei çi divinul
3

Parodiere a stilului istoriografic çi aluzie ironicå la istorici
çi la frecventele lor declaraÆii de obiectivitate.
4
Iulia Drusilla, fiica lui Germanicus çi a Agripinei Maior,
deci nepoatå lui Claudius. Cåsåtoritå cu L. Cassius Longinus,
se spune cå ar fi întreÆinut relaÆii incestuoase cu fratele
såu, împåratul Gaius Caligula (37-41), predecesorul lui
Claudius. La moartea ei, senatorul Livius Geminius – pe
care Seneca îl invocå aici nu cu numele, ci cu funcÆia sa de
curator pe Via Appia – a declarat sub juråmânt cå a våzut-o
urcându-se la cer, fapt pentru care a fost generos råsplåtit
de împårat. Drusilla a fost divinizatå sub numele de Panthea.
5
Non passibus aequis – citat, ironic, din Eneida lui Virgiliu,
care se referea la micul Iulius, fiul lui Enea. Aici, Seneca
face aluzie la un defect fizic al lui Claudius, care era çchiop.
6
Via Appia, çosea celebrå care lega Roma de sudul Italiei
(portul Brundisium). Construirea ei începuse în anul 312 î.C.,
la iniÆiativa lui Claudius Appius Caecus (de unde çi numele
çoselei).
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Augustus çi Tiberius7. Dacå îl vei întreba, îÆi va povesti
Æie, între patru ochi: faÆå cu mai multå lume nu va
scoate niciodatå vreo vorbå. Cåci, din clipa în care a
jurat în senat cå o våzuse pe Drusilla urcându-se la
ceruri çi nimeni nu i-a dat crezare pentru o veste
atât de bunå, cum cå o va fi våzut, el a afirmat sus çi
tare cå nu va mai spune nimic, chiar dacå va fi så
vadå un om ucis în mijlocul pieÆei publice. Eu unul
dau drept lucruri cu desåvârçire sigure cele ce le-am
auzit atunci de la el; aça så-l çtiu eu sånåtos çi fericit!
II.2.2.
Febus de-acuma, scurtându-çi din drum, amânase
ivirea
Zorilor çi prelungise-ale somnului negru rågazuri,
Cynthia8, biruitoare de-acum, îçi sporise regatul,

7
Octavian Augustus, primul „împårat“ roman (27 î.C.14 d.C.) din dinastia Iulio-Claudienilor, çi Tiberius, fiul
adoptiv çi urmaçul acestuia (14-37 d.C.). Seneca îl numeçte
pe primul „divinul“ (diuus) pentru cå fusese deificat dupå
moarte, spre deosebire de Tiberius, care nu se bucurase de
aceastå onoare. Oricum, amândoi muriserå în sudul Italiei
çi fuseserå aduçi la Roma pe Via Appia.
8
Adicå Diana, veneratå pe muntele Cynthus din insula
Delos, era zeiÆa lunii, în vreme ce fratele ei, Febus Apollo,
era zeul soarelui. Seneca parodiazå aici poezia epicå
preÆioaså çi intenÆionat alambicatå care se practica în
cercurile clasicizante ale vremii çi mai ales în çcolile de
retoricå.
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Iarna cea hâdå lipsea de odoarele-i mândre
bogata
Toamnå çi-n vreme ce Bacchus tot îmbåtrânea
la poruncå,
Culegåtorul zåbavnic strângea mult råritul
ciorchine.
Socot cå må fac mai bine înÆeles dacå voi spune:
era luna octombrie, ziua a treia înaintea idelor lui
Octombrie. Ora nu Æi-o pot spune cu certitudine –
mai uçor pot cådea la învoialå între ei filosofii decât
orologiile –, totuçi era cândva între ora a çasea çi a
çaptea9. „Eçti din topor“, vei spune; „toÆi poeÆii,
9

Adicå între 12 çi 13, ora oficialå a morÆii lui Claudius.
Romanii aveau un sistem de împårÆire a zilei cu totul diferit
de cel de azi. Ora reprezenta a douåsprezecea parte a
intervalului dintre råsåritul çi apusul Soarelui çi, ca atare,
durata unei ore varia în funcÆie de anotimp. De exemplu,
la 23 decembrie, ziua era de 8 ore çi 54 de minute, adicå
ora avea aproximativ 45 de minute; în schimb, la 25 iunie,
ziua era de 15 ore çi 6 minute, deci ora avea aproximativ
75 de minute. În realitate, Claudius pare så fi murit mai
devreme, în noaptea precedentå, dar anunÆarea decesului
fusese amânatå intenÆionat de Agrippina çi de susÆinåtorii
ei, printre care çi Seneca, pentru a putea pregåti succesiunea
lui Nero. „Existå pårerea cå a murit otråvit; când înså çi
cine anume i-a dat otrava, nu se çtie... Moartea i-a fost
Æinutå secret pânå când s-au organizat toate chestiunile referitoare la succesiune. Astfel s-au început rugåciuni publice,
ca çi cum era încå bolnav, au fost aduçi actori comici, ca çi
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nemulÆumiÆi så descrie råsåriturile çi apusurile de
soare, tot chinuie pânå çi miezul zilei, iar tu vei trece
cu vederea un ceas atât de bun?“
Febus de-acuma bråzdase jumate din boltå cu
carul
Çi, mai aproape de noapte, lovea obositele håÆuri,
Cålåuzindu-çi lumina scåzutå pe-o cale pieziçå.

III. Claudius începu så-çi dea ultima suflare, dar
nu putea så-çi gåseascå obçtescul sfârçit. Atunci
Mercur, care fusese mereu desfåtat de inteligenÆa
aceluia, o luå deoparte pe una dintre cele trei Parce10:
„Ce, femeie prea crudå, vei îngådui så fie pus la cazne
cum i-ar fi cerut el ca så-l distreze. A murit a treia zi înainte
de idele lui octombrie, în timpul consulatului lui Asinius
Marcellus çi al lui Acilius Aviola, la çaizeci çi patru de ani,
în al patrusprezecelea an de domnie; i-au fost organizate
funeralii cu pompå imperialå çi a fost ridicat în rândul
zeilor; Nero a renunÆat la acest cult çi l-a abolit, dar a fost
apoi restabilit de Vespasianus. Cele mai importante
prevestiri ale morÆii lui au fost urmåtoarele: apariÆia unei
comete, cåderea tråsnetului pe mormântul tatålui såu Drusus
çi moartea în anul respectiv a majoritåÆii magistraÆilor din
toate ordinele“ (Suetonius, VieÆile celor doisprezece Cezari,
Divinul Claudius, 44-45, traducere de Gheorghe Ceauçescu,
Editura RAO, Bucureçti, 1998, pp. 219-220).
10
Parcele, zeiÆe ale destinului, erau în numår de trei: Clotho,
Lachesis çi Atropos.
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un om nefericit? Nu va înceta nicicând så fie torturat
atâta amar de vreme? Se împlineçte acum al çaizeci
çi patrulea an de când se tot luptå cu propriul suflet.
La ce le porÆi picå lui çi statului? Då-le voie astrologilor
så spunå çi ei adevårul odatå çi odatå, ei, care îl
ridicå în slava cerului pe Claudius în fiecare an, în
fiecare lunå de când a fost fåcut principe. Çi totuçi,
nu e lucru de mirare dacå greçesc çi nimeni nu çtie
ora morÆii aceluia, cåci nimeni nu a socotit vreodatå
cå el s-a nåscut. Få açadar ce e de fåcut:

morÆii îl då çi la curtea-i un altul mai bun så
domneascå .11
„Pe Hercule, zåu aça“ – zise Clotho – „voiam så-i
mai dau niÆel timp de rågaz, pânå så le acorde
cetåÆenie romanå çi celor puÆintei care au mai råmas
fårå de ea“ – cåci el hotårâse så-i vadå îmbråcaÆi în
togå pe toÆi grecii, galii, hispanicii çi britanii12 –, „dar,
fiindcå s-a decis så mai råmânå câÆiva peregrini de
såmânÆå çi tu porunceçti aça, fie, facå-se voia ta!“
Vergiliu, Georgice, IV, 90, care recomandå apicultorului
så ucidå regina mai puÆin utilå într-un stup. Ironia la adresa
lui Claudius vizeazå, prin reflex, elogierea lui Nero, „regele“
cel bun.
12
Ironie la adresa politicii externe a lui Claudius, care
acordase cu multå generozitate drepturi cetåÆeneçti çi o
serie de privilegii multor provinciali, fapt care îi nemulÆumise pe cetåÆenii romani, mai ales pe aristocraÆi.
11
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Deschise atunci un sipeÆel çi då la ivealå trei fuse:
unul era al lui Augurinus, al doilea al lui Baba13, iar
al treilea al lui Claudius. „Åçtia trei“ – zise ea – „voi
porunci så moarå în acelaçi an, despårÆiÆi de un scurt
råstimp, çi nu-l voi trimite neînsoÆit pe Claudius. Nu
se face så fie låsat deodatå de unul singur tocmai el,
care, pânå mai ieri-alaltåieri, vedea atâtea mii de
oameni în urma sa, atâtea mii în faÆå çi atâtea mii
roind împrejurul lui. Pânå una alta, o så se mulÆumeascå doar cu aceçti ortaci“.

IV.
Zise çi firul apoi råsucindu-l pe fusul sinistru
Rupse durata regeascå a traiului unui becisnic.
Lachesis14 înså, cu creçtetu-ncins, cu cosiÆa gåtitå,

13

Augurinus este un personaj necunoscut. Baba, în schimb,
era un individ celebru în epocå prin prostia sa.
14
Lachesis, cåreia, dintre cele trei Parce, îi revenea sarcina
de a fixa destinul muritorilor. Invocând din nou mitul
veacului de aur (aurea saecula, în text), a cårui tråsåturå
definitorie este belçugul obÆinut fårå trudå, în mod natural,
Seneca elogiazå fåÆiç, fårå rezerve, domnia lui Nero, care,
cel puÆin la începuturile sale, pårea så confirme încrederea
filosofului. Ca çi Vergiliu, în Bucolica a IV-a, Seneca trateazå
mitul vârstelor într-o manierå romanå, concepând un veac
de aur prospectiv, întemeiat pe apariÆia unui personaj
mesianic çi cu atribute soteriologice, în speÆå Nero, care va
restabili vechile valori ale statului roman.
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FrunÆii çi pårului dându-i cununå de laur pieric,
Albå urzealå desprinde din caierul rudå cu neaua
Çi cu o mânå propice-l îndrumå çi îi împrumutå
Altå culoare. Surorile sale i-admirå fuiorul:
Lâna cea ieftinå iat-o schimbatå-n metal de
valoare,
Veacuri de aur coboarå întruna pe firul cel
splendid.
Uitå cu totul måsura çi torc norocoasele lânuri,
Mâinile-çi umplu cu drag çi plåcutå-i povara din
caier.
Treaba le merge din plin çi scutitå cu totul de
trudå,
Tort måtåsos se scoboarå din fusul în linå rotire.
Anii lui Tithon întrec, îi întrec çi pe cei ai lui
Nestor.
Febus e-aici, le desfatå cântând, viitorul îi place
Çi, bucuros, ba plectrele-çi miçcå, ba-ntinde
fuiorul.
Cântecul lui le robeçte mereu çi-a lor trudå
o-nçalå.
Pânå så laude ele a fratelui lirå çi cântec,
Mâinile peste måsurå au tors çi slåvita lor trudå
Calcå hotarul ursitei de om: „O, voi Parce,
cruÆaÆi-l!“
Febus le spune, „tråiascå mai mult decât toÆi
muritorii
Cel care-mi seamånå mie la chip çi-i frumos ca
çi mine
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Fårå a-mi fi mai prejos în cântare sau voce15.
TrudiÆilor
Veacuri ferice le-o da çi va rupe tåcerile legii.
Tocmai ca Lucifer care fugarele astre alungå
Sau ca çi Hesperus care-ntre stele reîntoarse
se-aratå
Çi, de îndatå ce, neguri gonind, Aurora roçcatå
Ziua aduce, Soarele lumea contemplå cu falå
Çi dintre Æarcuri îçi scoate afarå îndatå telega,
Astfel apare çi Cezar, pe-un astfel de Nero admirå
Roma. Obrazul såu strålucitor de o blândå våpaie
Arde, la fel çi frumosu-i grumaz sub çuvoiul de
plete.“
Astfel vorbi Apollo. Iarå Lachesis, care çi ea era
cu priinÆå acestui bårbat foarte chipeç, fåcu toate cele
cu dare de mânå çi îi dårui din toatå inima lui Nero
mulÆi ani. În ce-l priveçte pe Claudius înså, toate
poruncirå-ntr-un glas:
„Voi cu urale, cu chiot så-l scoateÆi afarå din
caså.“16
15

Era bine çtiutå înclinaÆia histrionicå a lui Nero, tratatå aici
cu bunåvoinÆå de cåtre Seneca. Pasiunea lui Nero pentru poezie,
muzicå, pantomimå çi concursuri avea så se transforme într-o
adevåratå patimå devastatoare, împåratul ajungând så se
creadå asemeni lui Apollo la frumuseÆe çi talente artistice çi
punându-çi domnia sub efigia solarå a divinitåÆii.
16
Citat, în original în greacå, din tragedia lui Euripide,
Cresphontes (azi pierdutå).
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Çi Claudius chiar cå îçi dådu duhul çi, din acea
clipå, încetå så mai parå cå tråieçte. Înså suflarea de
pe urmå çi-o dådu în timp ce asculta niçte comedianÆi,
ca så çtii cå eu unul nu fårå temei må tem de ei.
Ultima vorbå a lui, auzitå printre oameni dupå ce a
låsat så-i scape un zgomot måreÆ prin acea parte pe
unde se exprima mai lesne, aceasta este: „Vai mie,
m-am cåcat pe mine, cred!“ Dacå o va fi fåcut sau nu,
eu nu çtiu; de bunå seamå înså cå se cåca pe toate.
V. Este de prisos så mai povestesc cele ce s-au
petrecut dupå aceea pe påmânt. ÇtiÆi prea bine çi voi
çi nu existå primejdia så vå iaså din minte cele pe
care vi le-a întipårit în amintire bucuria obçteascå:
nimeni nu-çi uitå clipele de fericire.
AscultaÆi ce s-a petrecut în cer. Chezaç va fi chiar
cel care mi le-a povestit.
I se vesteçte lui Iupiter cå a venit unul mare de
stat çi cårunt bine de tot; tot ameninÆå cu nu çtiu ce,
cåci då necontenit din cap; ba îçi târâie dupå sine
piciorul drept. Îl întrebarå din ce neam era; råspunse
nu çtiu ce, cu un glas dogit çi cu o voce nesigurå17.
Nimeni nu înÆelese în ce grai vorbea, cåci nu era nici
17

Deçi caricatural pânå la grotesc, urmând, de altfel, legile
genului satiric atât de îndrågit la Roma, portretul pe care
Seneca îl face lui Claudius pare totuçi destul de apropiat
de imaginea pe care o aveau contemporanii despre împårat,
cel puÆin în anumite cercuri apropiate lui. Astfel, bunåoarå,
„mama lui, Antonia, îl numea «o caricaturå de om», «un
avorton neterminat», dar «început de naturå»; când voia

