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Sommige inzichten en
beschouwingen zijn tijdloos. De

Essays van Montaigne. De
autobiografische, filosofische

bespiegelingen van Marcus Aurelius.
En zonder twijfel ook de traktaten
van Seneca. Zes daarvan zijn nu
gebundeld in Levenskunst. Wie zich
aan het leven al eens een bult valt,
kan hier niet omheen.
De carrière van Seneca (ca. 4 v.Chr. – ca. 65
na Chr.) is welbekend en veelbesproken.
Van hoge Spaanse afkomst kwam hij in
Rome terecht, waar hij een glansrijke
carrière zou uitbouwen als redenaar,
senator, schrijver, filosoof en zakenman. Hij
werd door keizer Claudius, die van zijn
inzichten niets moest hebben, verbannen
naar Corsica, maar later door Agrippina, de
tweede vrouw van Claudius, terug naar
Rome gehaald. Daar zou hij zijn beroemdste
rol spelen: mentor en privéleraar van de
jonge, wilde maar potentieel glorieuze
Nero. Wist hij de keizer in diens eerste
regeringsjaren nog in toom te houden, dan
ging het al gauw van kwaad naar erger.
Seneca werd uiteindelijk van een complot
tegen de keizer beschuldigd en kreeg de
eervolle uitweg van zelfmoord aangeboden,
die hij aannam.

Onkwetsbaarheid
Een bewogen leven dus, en dat voor een
man die de stoa volgde, een denkwijze die
stelde dat passie altijd door de rede moest
worden beheerst. Kortom, die de
onverstoorbaarheid predikte. Dat blijkt ook
uit de vragen die hij zich in de essays stelt:
Wat moet ik doen om écht gelukkig te
worden? Hoe kan ik waardig sterven? Hoe

leid ik een moreel waardig en evenwichtig
bestaan? Hoe kan ik mij het ideaal van
onkwetsbaarheid aanmeten?
Vervolgens gaat hij diepgaand, maar niet
zonder humor en anekdotiek in op deze
vragen. Zo bestrijdt hij bijvoorbeeld de
dooddoener dat het leven te kort zou zijn.
Onzin, aldus Seneca, we vullen het gewoon
tot de nok met overbodige en nutteloze
zaken als sporten, een mooi lichaam,
najagen van geld en politieke discussies.
Allemaal niet nodig, vindt hij, want dat is
niet waar de mensen je zullen om
herinneren. Het gaat erom je leven zo goed
mogelijk in te richten en vervolgens af te
sluiten met het beste en meest waardige
einde.
Het boeiende nawoord van vertaler en
classicus Vincent Hunink, waarin hij
Seneca’s meerwaarde voor onze huidige tijd
onderstreept, is een mooie bonus, net als
de verklarende lijst van persoons- en
plaatsnamen. Een goed einde dus, net zoals
Seneca het gewild zou hebben.
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