CONCEPŢIA NERONIANĂ ASUPRA ROLULUI ŞI LOCULUI CEZARULUI
ÎN CADRUL IMPERIULUI
Modelul monarhic statornicit de Augustus' este unnat, cel puţin la Începutul domniei lor, şi

măcar in aparenţă, de către toţi Iulio-Claudienii, care, În incercarea lor de a respecta traditia, au militat
pentru o constitutie oarecum mixtă, amestec intre monarhie, oligarhie şi democraţie', dublată de grija

de a conserva privilegiile aristocraţiei. Fireşte, toti Cezarii au incercat să-şi Întărească puterea aproape

nelimitată3, Însă diferenţele intre un Augustus şi un Caligula, un Tiberius şi un Nero, sunt date de
capacitatea de a menaja anumite sensibilităţi, moştenite de la vechea mentalitate.

Incapacitatea contemporanilor de a-I ·inţelege şi accepta, în detlnitiv, pe Nero este rezultatul
alinierii Cezarului la modelul antonian4 pe care îl unneazA, in exces, in partea a doua a domniei. Cultul

pentru virtutea regală şi elenistică' îl conduc pe Nero spre două obiective majore, specifice: crearea

unui nou cod socio-cultural, În primul rând, şi răsturnarea vechilor instituţii in al doilea rând.
Din punct de vedere politic, călătoria in Grecia (66-68 p. Chr.) a fost interpretată drept actul

prin care intenţia lui Nero de a deplasa in Orient centrul de greutate al Imperiului devine evidentă';

acest act, dublat de atribuirea pentru toată perioada călătoriei a calităţii de guvernator al Romei şi
ltalie,i liheftului grec Hdius7, apart: urt:pi pa�ui ut:cÎ:siv săvârşit de Împărat în angajarea
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politică contrară sistemului politic statornicit de Augustus8• După altă ărere, prin lăsarea lui Helius cu
r
puteri depline la Roma se prefigureazA Imperiul bicefal din secolul IV .
Desigur, aceste obiective nu au fost atinse in Întregime de Nero, dar actele de guvernare din
timpul călătoriei in Grecia dovedesc noul curs pe care el se angajase definitiv. Annatele şi provinciile

nu au fost Încredinţate liberţilor'o, dar, prin investirea lui Helius cu puteri depline la Roma, Începutul

era făcut şi dacă timpul i-ar fi pennis-o probabil că Nero ar fi continuat acest plan. In acela i program
f
se Încadrează şi condamnările la moarte ale fraţilor Scribonius, ale lui Corbulo" şi Galba' . Opoziţia
ll
senatorială, puternic lovită după descoperirea conjuraţiei lui Piso (16-18 aprilie, 65), pierde prin
epurările sistematice la nivelul conducerii marilor unităţi militare posibilitatea contraloviturii.
In aceleaşi scopuri, exclusiv politice, Cezarul Încurajează cultul imperial. Nu este o tactică
-

-

nouă, fiind utilizată de Însuşi Augustus" şi continuată, uneori cu influenţe orientale, de succesorii săi,

dar sub Nero cultul Împăratului devine un instrument al puterii absolute. Se afinnă acum caracterul

providential al misiunii imperiale". În mod cert, modelele pentru cultivarea ideii Imperiului condus de

un personaj atotputernic În raport cu oamenii de rând se regăsesc În lumea elenistică. Departe de Roma

şi de scandalurile legate de faptele "nepământene" ale lui Nero, cultul imperial are sorţi de izbândă şi
este explicabil'·, dar in momentul În care impăratul depăşeşte "limitele admise" şi Încearcă
introducerea acestuia la Roma devine de neînţeles pentru contemporani.
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Provocat sau nu, incendiul Romei17 îi deschide lui Nero tendinţa spre un colosal!', de factură
elenistică. Colosalul, în lumea elenistică, trebuia să consacre şi din punct de vedere material, la

dimensiuni cât mai elocvente, noile relaţii care se stabiliseră în cadrul polisului, respectiv puterea

suveranului de care să se teamă nu numai duşmanii, ci şi supuşii. De aceea, colosalul nu era o expresie
a artei ci era un rezultat al mijloacelor materiale de care dispunea suveranul!9.
Domus Aurea, de pildă, avea camere care imitau mişcarea universului'o şi o statuie interioară a
împăratului de 120 de picioare'! înălţime. Dacă avem în vedere şi împrejurimile, atunci palatul
imaginat de Nero apare ca un microcosmos din care nu lipsesc oceanul' pământul' flora fauna cetatea,
2
2
locuitorii 2 , zeul şi templul lui 3 .
"

Rolul principal între zeii cu care, până nu de mult, se crezuse "doar" egal, se figurează încă

din timpul călătoriei în Grecia, când Nero face un gest plin de semnificaţii. Victoriile în absolut toate
concursurile la care participase24 îl îndreptăţeau, credea el, la preponderenţă asupra zeilor. Astfel,
mâniat de profeţiile lui Apollo, îl deposedează pe Cirrha şi împarte soldaţilor pământul". Este

momentul în care Nero se crede chiar deasupra zeilor, în special a lui Apollo, una dintre cele mai mari
divinităţi ale mitologiei greceşti, împrumutat de timpuriu de către etrusci şi mai târziu adoptat şi de

romani, care sub Augustus îi aduceau onoruri deosebite'6

Dacă în Grecia el se vrea a fi suveran chiar între zei, la Roma pare a se mulţumi, deocamdată,

cu întâietatea între Cezari. Intoarcerea în Italia este însoţită de ceremonialuri sugestive. Lui Nero îi
este organizat un triumf asemănător cu cel al generalilor întorşi victorioşi. La Neapole, Antium şi Alba
•

a intrat prin spărturile Tacute în ziduri, pe un car tras de cai albi". Marele triumf, însă, a fost organizat
la Roma, unde Nero intră pe însuşi carul triumfal al lui Augustus, însoţit fiind de toate atributele

specifice". Din calea lui este dărâmat arcul circului Maximus, pentru că este considerat prea strâmt",

ceea ce corespunde pe deplin tradiţiei olympionice30.
Pentru a-şi atinge scopurile, Nero are tendinţa, paradoxal dacă ne gândim la atributele sale de

"zeitate", de a se înconjura de cât mai multă lume şi, astfel, coboară cu plăcere în mijlocul plebei3!. El

doreşte să se afle despre faptele lui măreţe, să fie admirat, iubit şi chiar adorat. Intre metodele folosite
•

în atingerea scopului la Roma, rămasă încă circumspectă spre deosebire de supuşii greci şi egipteni,
Nero a perfecţionat la maximum procedeele de propagandă3'. Este cazul emisiunilor monetare, al
construcţiilor, literaturii, artei şi chiar al acţiunilor personale ale împăratului, care

'iU

luat proporţii

uriaşe. Nero nu are însă simţul utilului şi adecvatului, el permiţând subordonarea unor ceremonialuri

sacre în tradiţia romană scopurilor sale personale". Totodată, el este lipsit de grija de a menaja măcar
susceptibilităţile poporului roman, iar în ceea ce priveşte corpul aristocratic, îndeosebi după
descoperirea conjuraţiei lui Pisa, acesta pare a-şi fi pierdut din exerciţiul funcţiunii.

Putem admite o subestimare a poporului roman, venită din partea împăratului, care, "orbit" de
,
"farmecul Orientului, 34, încearcă să transforme Cetatea Eternă Într-o insulă a valorilor elene, cu ample
influenţe egiptene. Timpul scurt şi amploarea transformărilor pe care le dorea Nero la Roma nu au fost
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NERONIAN CONCEPTIONS ABOUT THE ROLE AND THE PLACE
OF THE CAESAR IN ROMAN EMPIRE
SUMMARY
This article anempts ta be a small contribution to the knowledge of the roman mentality during thc
second half of the first century A.D., during Nero's reign (54-68).
The conclusion is centred upon the idea that Nero's reforms incUITed the dissent of the senatorial

aristocracy. On theII'" of July
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68 A.D. Nero was constrained to commit suicide.
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