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Пошто је кулминирала генијалним системима Платона 
и Аристотела, грчка филозофија почиње споро и лагано да 
се гаси. За време последњих осам векова свога трајања, 
од Аристотелове смрти (399. г. пре н. е.) до затварања 
последње филозофске школе на заповест Јустинијанову 
(529. г. н. е.) постаристотеловска филозофија даје 
већином слабе и бледе филозофске продукте. Позне грчке 
доктрине које носе одлике великих промена што је грчки 
живот претрпео од почетка развоја филозофије до њеног 
краја, представљају очевидну декаденцију. А у то доба 
грчка филозофија је походима Александра Македонског и 
освајањима снажно организованог Римског царства била 
разнета и на Далеки исток и на запад, чак до Шпаније. 

Пре него што се на истоку рационални грчки логос 
трагично претопио у мутне концепције оријенталних 
народа, дао је он подстрек да се у границама нове Римске 
државе створи једна изразито практична филозофија. Јер 
Римљани, пре свега обдарени способностима за 
просперирање у практичном животу, тражили су од 
филозофа поуку како да живе и да умру. Поред других, 
мање значајних доктрина створени су тада и етички 
систем оригиналног атомисте Епикура и морална 
схватања стоика која су упућивала људе достизању мира 
и непоколебљивости душе, и упућивала их како да се 
снађу и савладају у немирима живота. 

Стоицизам је имао петвековну историју: стару, 
средњу и нову стоу. Стару стоичку школу основао је око 
300. г. пре н. е. Зенон из Китионе у Стоа ПоликилвУ 
(EvodttoiKT^n — шатзена двооана са стубовима) у Атини, 
то јест у музеју посвећеном сликама Полигнотовим; отуда 
су његови ученици добили име 2voi-/ol — стоици. Зенон, 
Клеант из Асоса и Хризип из Солоја, чувен због своје 
учености, створили су прва

 
 



стоичка учења, оплемењујући етику киничара и везујући 
је са Хераклитовом физиком. — Средња стоа чији су 
главни представници били Панатије и Посеидоније, оба са 
Рода, пошла је еклектичним путем и није дала веће 
резултате. Главна тачка интереса и испитивања нове стое, 
која је врховни израз стоицизма, била је етика. Њени 
представници Луциус Анеус Сенека, Марко Аурелије и 
Епиктет прославили су стоицизам широм света. 

Познато је да су многи филозофи имали тешке, чак и 
трагичне животе и смрти. Међу њима је на једном од 
првих места и Сенека, који је имао несрећу да се, као 
племић по рођењу, нађе у кругу оних звери у људском 
облику — римских императора — што су крвнички 
управљали Римским царством и безобзирно уништавали 
његове најбоље људе. Због тога се на Сенекином 
испретрзаном животу и грозној смрти треба задржати, лре 
него што се пређе на његову стоички спаеоносну 
доктрину. 

Луциус Анеус Сенека рођен је у Кордуби у Шпанији, 
4. г. пре н. е. — скоро иетовремено са Христом.1 Његов 
отац, чувени ретор, написао је добро дело о васпитању 
ретора. Отац је дао прву наставу веома даровитом, али 
претерано нежном и болешљивом дечку. Отац је желео да 
син наследи његов позив и васпитао га је у том правцу. 
Али међу Сенекиним учитељима налазили су се и еклектик 
Сотион и стоик Аталус; они су у свом ученику пробудили 
велики интерес за филозофију. Велики реторски успех 
талентованог младића обеспокојио је императора 
Калигулу, веома уображеног на своје реторске 
способности, који је желео да цео римски народ има само 
једну главу да би је могао одсећи једним махом. Сенека би 
зацело постао жртва Калигулине зависти да у његову 
корист није код императора интервенисала једна 
куртизана, рекавши да је излишно .убијати младића који 
једва има даха. 

1 О Сенекином животу и смрти види: Dio Cassius, SO, 8; 
Tacitus Annales 12, 8; 15, 60; 15, 62—65. 
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После овог немилог наговештаја Сенека се посветио 
искључиво филозофији. Д кад су завереници убили 
Калигулу, Сенека је отворио филозофску школу и почео да 
публикује трактате о стоицизму. Али био је препоручен 
императору Клаудију. Њему се млади стоик допао, али 
његовој супрузи, злогласној Месалини, нимало, и њена 
антипатија донела је Сенеки седмогодишње изгнанство на 
Корзику, где је написао Мајци Хелвији Утеху (Consolatio), 
најуспелију његову Утеху по дубини мисли и по јачини 
стоичких осећања. 



Сенеку је ослободила изгнанства 47. г. н. е. Агрипина, 
кад се после Месалининог убиства удала за Клаудија. 
Поред тога Агрипина је произвела Сенеку за претора и 
поверила му је васпитање Нерона, свога сина из првога 
брака. 

Сенека је са радошћу примио дужност васпитача 
будућег монструозног цара Римске империје, за којега сви 
стари историчари сложно кажу да је био даровит. Можда 
је Сенека проналазио сличност између своје нове 
дужности и Аристотеловог васпитања Александра 
Македонског. Он је свом васпитанику приступачно 
излагао доктрине стоичких филозофа и савесно га је 
припремао за његов будући позив пун одговорности. А и 
млади ученик је поштовао учитеља, и у први мах 
изгледало је да ће Нерон оправдати Сенекине наде. 

Кад је Агрипина отровала мужа Клаудија и довела на 
престо сина Нерона, Сенека се трудио да овог као владара 
учини блажим и бољим. Потпомаган у том настојању 
префектом Бурусом, Сенека је у почетку поверовао да је 
дефинитивно оплеменио Нерона, и друге године његове 
владавине публиковао је спис: (De clementia ad Neronem 
Caesarem libri — Нерону посвећепи cnucu O милосрђу), где 
свом ученику честита на врлинама. Али Сенекине илузије 
да је укротио звер у Нерону брутално је развејала смрт 
БрИетаника, сина цара Клаудија, којег је Неронотровао1. 
После тога грозног злочина Сенека није више хтео да 
остане у двору2. Напустио је средину у којој се гушио, 
неприличну за једног мислиоца. Оставио је без жаљења 
свој новац, који је задржао Нерон, пљачкаш свега што му 
падне шака. 

Кад се ослободио кужне дворске атмосфере, Сенека је 
могао да се мирно посвети својим медитацијама. Али он је 
временом све више падао у немилост код Неронове 
околине, и кад је скована завера против тог чудовишта на 
римском престолу, Сенека је, оптужен да је завереник, био 
осуђен на смрт. 

Једног дана кад је Сенека са својом другом женом 
Помпејом Паулином и са неколико пријатеља седео у пољу 
близу Рима, дошао је центурион и донео му вест да је 
осуђен на смрт, и да му морају бити пресечене вене. 

                                                
1 Језив опис тог тровања налази се у Tacitus, Апnales, 

13, 14—17. 
2 Тацит нема права кад окривљује Сенеку што је трпео 

да се врше ти злочини у двору (Tacitus, Annales, 13, 2, 12; 14, 
17). Он није имао никакве моћи да их спречи. 



Сенека је тај глас примио мирно; затражио jfc само да му 
се донесе његов припремљени тестамент, вероватно да у 
њему још нешто дода. То му није било одобрено. „Па 
добро", рекао је пријатељима, „пошто ми не дају да 
наградим вашу верност, завештаћу вам пример мога 
живота (imaginem vitae теае)." Његова жена тражила је да 
и она са њим заједно умре. Сенека се најпре том захтеву 
опирао, али је пред њеном упорношћу попустио. Тада је 
исто гвожђе и Сенеки и Помпеји Паулини пресекло вене. 
Прибран, иако је трпео врло јаке болове, Сенека је 
издиктирао један диван говор, чувен и много читан у 
Тацитово време, али, на жалост, изгубљен. Крв му је јако 
споро истицала, јер је био стар и слаб. Кад су овом хероју 
трпљења болови постали неиздрживи, наредио је да га 
изнесу да га жена не би и даље гледала како се мучи. Иако 
је и отров узео да убрза смрт, она никако није наступала. 
Зато је, најзад, затражио да га положе у топло купатило, 
где је издахнуо угушен од паре, стар 65 година. 

На Неронову заповест биле су подвезане вене 
Сенекиној жени, али је она умрла брзо после мужа. 

Као што је Сенека сам одредио док је још био здрав и 
богат, његово тело је спаљено без икаквих церемонија. 

Филозофија, а посебно етика, била је област за коју је 
Сенека био предестиниран. Зато је овај мислилац 
трагично погрешио што се овим областима није 
искључиво посветио, кад је видео како изгледа политика 
римске империје. Бављење политиком нарушило је 
репутацију и стало је живота овог еминентног моралисту. 
Али Сенекина смрт бацила је чисту светлост на суштину 
његове личности. Сенека је умро као прави стоички 
мудрац, који је писао своје дубоке медитације о презирању 
смрти из најчистијег убеђења. 

Он је знао да је живот болест од које само филозофија 
може човека да излечи. Он је увек био свестан тога да 
филозофија није oblectamentum — забава, увесељење, него 
да је лек — remedium. Његова смрт остаје пресудан доказ 
за аутентичност његовог стоицизма, обара све сумње у 
исправност његовог карактера, и сва тврђења његових 
непријатеља да је био сујетан, среброљубив и савитљив 
према тиранима. 

Плодна Сенекина продуктивност, највећим делом 
етичке садржине, јесте најдрагоценији доказ у корист 
стоицизма. Од његових списа изузетну вредност и 
пребогату садржину имају 124 Epistulae ad Lucilium — 124 
Писма Луцилију. Ова писма у којима се налази обиље 
оригиналних идеја и сугестивних етичких ставова 
упућивао је Сенека свом пријатељу Луцилију, једном 



образованом Римљанину, прокуратору на Сицилији. Сад 
добијамо та писма на српскохрватском језику, која је 
превео др Албин Вилхар. 

Тај превод ће добро доћи нашем образованим 
људима, а и нашим студентима филозофије и класичне 
филологије. 

Сачувани су од Сенеке још и његови важни списи: 
Quaestiones naturales — Питања о природи, једино 
сачувано дело из физике Римљана, у коме Сенека показује 
боље познавање предмета о којима расправља него 
доцније Плиније Старији; затим трактати De ira — О гневу; 
De providentia — О провиђењу; De animi tranquillitate — О 
миру душе; De сопstentia sapientis — О непоколебљивости 
мудраца; De brevitate vitae, ad Paulinam — O кратком 
трајању живота, посвећено Паулини; De vita beata — O 
блаженом животу; De otio aut secessu sapientis — O 
доколици или повлачењу мудраца; De Beneficiis — О 
доброчинствима, у 7 књига; и, сем раније поменуте Утехе 
мајци Хелвији, и Утеху Марцији. 

У свим овим списима, а пре свега у Писмима 
Луцилију, Сенека даје обиље доказа о свом продубљенОм 
познавању филозофије и наука оног доба, као и о својој 
раскошној обдарености да ствара оригиналне етичке 
теорије и погледе. 

Треба још поменути да је Сенека писао и епиграме и 
да је оставио осам трагедија рађених по грчким узорима 
и мотивима (Медеја, Атаменон, Федра, Едип и др.). 

Стихови у Сенекиним трагедијама су брижљиво 
израђени, али једнолики и укочени. И као писац трагедија 
развијао је овај мислилац стоичка оеећања и схватања. 

Центар Сенекиног стварања је етика; на осталим 
филозофским дисциплинама он се задржавао само у 
пролазу, више или мање. 

Сенека, који је веома волео и ценио Платона, усвојио 
је стару поделу филозофије на логику, физику и етику. 
Логичка расправљања старе стое нису му непозната, али 
их он није продужио. Знатно му се ближа и од етике 
чинила физика, јер је и Бог виши од људи. Управо између 
физике и етике постоји, по Сенеки, разлика као између 
Бога и човека. Сенекине концепције о природи доста су 
сумарне, јер он сва физичка питања расправља само у 
вези са природом. „Треба узети за вођу природу, јер се 
паметан човек управља према њој. Срећно живети и 
живети сагласно са природом јесте једно исто." Али 
Сенека узима у обзир физичка питања уколико има пред 
очима њихове етичке ефекте. Са старијим стоичарима 
разликује у физици силу од материје, а материју од 
божанства, које као дух кроз све продире. Сенекин Бог је 



моћ која управља светом, али тако да је садржина његове 
воље у исти мах и непроменљиви закон каузалитета."3 

Под утицајем Платоновог учења Сенека претпоставља 
у души поред рационалног и ирационални елемент.4 
Ирационални део душе састоји се у способности за афекте 
и пожуде; обуздавање тог дела води срећи. Опет сугерисан 
од Платона, Сенека прави разлику између душе и тела, 
које је само љуска, оков, тамница за "месо".5 

Пошто је поменуо и друге, опште познате 
претпоставке о судбини душе после смрти, Сенека узима у 
обзир две хипотезе: бесмртност — о којој се ништа 
сигурно не може тврдити, и вечно непостојање — које 
врло сугестивно описује. „Замисли да мртваца не мучи 
никакво зло, да је измишљено све што нам подземни свет 
чини страшним, да мртвацу не прети ни тама, ни 
тамница, ни ватрене реке, ни реке заборава, да тамо нема 
судија и осуђених и да нема тирана, пошто влада 
безгранична слобода. Јер све су то измислили песници, и 
тако у нас унели немир празним сликама. Смрт је 
ослобођење и крај свију зла, после ње не трају наши 
болови; она нас враћа у мир где смо боравили пре него 
што смо се родили. Ако ко жали мртве, онда ваља да жали 
и оне што се још нису родили. Смрт није ни добро ни зло. 
Јер само оно може бити добро <или зло што је нешто; што 
само није ништа, и што нас не одводи ни у шта, не излаже 
нас ничему." Ове трагично инспирисане речи откривају 
сву дубину Сенекине земаљске патње. 

У решавању теоријских филозофских проблема 
Сенека није сигуран; тако је за њега врховно биће 
наизменично и Бог, природа, свет, провиђење и велика 
целина. 

Као сви етички системи антике, сем Платоновог, и 
Сенекин је еудемонизам учење о срећи: циљ егзистенције 
је остварење среће, до које се долази кад се помоћу врлине 
оствари Душевни мир, спокојство и неколебљивост душе 
(Atarazia). Према томе врлина је највеће добро, јер води 
срећи. Сенека препоручује моралност и врлину, живот 
сагласан са природом и разумом, унутрашњу слободу, 
равнодушност према свему што живот доноси, 
неузбудљивост, и поправљање душе и начина живота. 
Сагласан са свим стоицима, Сенека држи да је један од 
главних услова среће живети у сагласности са природом. 

Кад се човек који располаже мудрошћу помири са 
снагом што све у природи производи, он ће престати да 
                                                

3 Quest. nat. lib. VII, с. 42; Epist. 57. Questiones 
naturales, VII, 42; Epistula, 57. 

4 Epistula, 92. 
* Epistula, 65, 22. 



буде роб и постаће слободан као Бог. Јер слобода је 
нужност којој се човек вољно покорава. Зато, ко се 
управља према природи, управо према разуму, он је јачи 
од свега. То своје схватање изразио је Сенека чувеном 
идејом: „Ако хоћеш себи да потчиниш све, ти се потчини 
разуму." — ,,Si vis tibi omnia subiicere, te subiicere rationi." 

Ca много патоса Сенека je описао стоичког мудраца, 
који је био још Зенонов идеал. Он је слободно биће, 
довољно самом себи, неосетљиво за бол и задовољство, 
неприступачно страху; он је господар унивсрзума и самог 
себе јер једини зна да живи и да умре; он је виши од Бога, 
јер је Бог добар самом својом природом, а врлина мудраца 
је последица његове слободне воље. Али највеће 
преимућство мудраца је што се налази изван животних 
борби и немира. „Ако се не варам, краљевски је бити међу 
тврдицама, обмањивачима и друмским нападачима 
једини коме се никаква штета не може учинити."6 Сенека 
сматра да је идеалан човек о коме говори био инкарниран 
у киничком филозофу. „Диогену је побегао његов једини 
роб, али он није сматрао за вредно труда да га враћа, кад 
су му га показали." Зло би било кад би тај човек могао да 
живи без Диогена, а Диоген може да живи без тога 
човека. „Зар он тиме није рекао: ради шта хоћеш, 
судбино, код Диогена немаш више ништа да тражиш."7 

Паметан човек увиђа да су све ствари у свету и 
животу подједнако без трајне вредности; ма како споља 
изгледале, оне су у суштини ефемерне, јер се смрти жури, 
само различитим темпом, свако из оне велике гомиле што 
иде пијацама, седи у позориштима и моли се у храмовима. 
Кад човек то схвати, он ће се помирити са сваким својим 
положајем; афирмисаће оно што је пријатно у њему, а 
одбациваће све непријатности. На тај начин и тим путем 
— уверен је Сенека — може доћи до неисплативог добра, 
до мира и узвишености душе онај ко је нашао сигуран 
ослонац, и ослободио се страха шта ће му судбина донети. 
А само се онај може назвати срећним ко, вођен разумом, 
ништа више не жели и ничег се више не боји. Пошто до 
среће, овако схваћене, доводи човека врлина, Сенека ову 
— на много места у својим списима — слави као нешто 
велико, високо, краљевско, ненадмашно, неуморно; 
насупрот томе сматра задовољство што помућује човеку 
правилно схватање за ниско, ропско, слабо и трошно. 

Врлина садржи сама у себи награду, јер води људско 
биће срећи, идентичној са душевним миром. 
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Стоик је равнодушан и према смрти; свестан тога да 
смрт није зло, он јој вољно прибегава кад му се то учини 
неизбежно. Доктрина Сенекина о самоубиству одише 
сувереним миром мислиоца који захваљује провиђењу што 
му је дало начин да избегне тортуре живота. „Шта је 
лепше од максиме: „Тешко је живети под јармом живота, 
али ја не видим разлог зашто му се треба покоравати! 
Доиста, зашто подносити тај јарам? Свуд нас многобројни, 
кратки и лаки путеви воде слободи. Захвалимо божанству 
што никог није приковало за живот и што човек може да 
сломи чак и нужност."8 

Иако је много пута речито говорио о томе да је 
божански издржати сва зла егзистенције, Сенека 
недоследно, али са стравичном убедљивошћу овако 
препоручује самоубиство људима дотрајале отпорности: 
„Нећу никог наговарати да остане у бедној тамници, јер из 
сваког ропства има један пут слободи; човек може беди и 
животу сваког тренутка да учини храј. Како? Видиш ли 
ону стрму провалију? Њоме се иде у слободу! Видиш ли 
оно мало, суво, чворновато дрво? На њему виси слобода! 
Твој врат, твоје грло, твоје срце — све су то путеви да 
избегнеш ропство! Ако су ти ови излази сувише мучни, 
ако траже сувише смелости и снаге, и ако питаш за 
најлакши пут слободи — рећи ћу ти и њега: свака вена 
тзог тела такав је један пут."9 

Сенека, очевидно, сматра да човек има права да 
слободном одлуком оде у смрт, јер је оправдано све што 
води слободи. И богови се диве кад виде човека како 
вољно напушта одвратности живота. 

Тако савршени моралист, ослобођен сваког злог 
ишчекивања и узнемирености и унапред припремљен на 
сва изненађења судбине, има у својој власти и живот и 
смрт. 

Ретком способношћу опсервације, рашчлањавао је 
Сенека негативна својства људи: љутину, свирепост, 
поквареност и незахвалност. Људи се претварају, показују 
се онаквим какви нису; живот већине њих изграђен је на 
привиду. Уопште, егзистенција је мучна и пуна јада, рђава 
дела остају некажњена, поштење и верност су ретки, а 
грабљивост бескрајна. Али Сенека не сматра да због тога 
треба очајавати. Човек треба да личи више на Демокрита, 
него на Хераклита. Наиме, Хераклит је плакао кад је 
полазио од куће, а Демокрит се смејао; првом се чинило да 
је све што радимо беда, а другом да је комедија. 
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И поред тога што је познавао све људске слабости, 
Сенека је остао доследан убеђењу стоика да је човек света 
ствар за човека („Ното res sacra homini"), и зато је високо 
ценио узвишену страну људске природе — која ретко 
долази до израза. Стога је захтевао да се са робовима 
човечно поступа. Као



хришћанин, или као будући аутентични социјалист, он 
пише: „Робови! реци боље људи! Робови! реци другови. 
Робови! реци другови у ропству... Онај којег ти називаш 
робом рођен је исто као ти, ужива у истом поднебљу, дише 
исти ваздух, живи и умире као ти."11 „Ропство роба не иде 
до душе."12 У 47. Сенекином писму налази се потресна 
слика кукавног стања робова, који проводе живот 
служећи развратнике на одвратним римским гозбама. За 
Сенеку су сви људи по природи једнаки. „Зар нисмо деца 
истог оца? Споредно је да ли је човек сенатор, витез или 
роб; те разлике своде се на разлике у оделу."13 Сенека 
налаже љубав према ближњима чак и кад греше. „Будите 
човечни, покажите према онима што греше блага, 
очинска осећања, покушајте да их изведете на прави пут 
уместо што их гоните."14 Себичан човек никад не може 
бити срећан. „Не живети ни за кога, то није ни живети за 
себе".15 Баш зато што је свестан тога да је сваки живот 
мучење („Omnis vita supplicium est"), да je он море из којег 
се спасавамо, као у пристаништу, у смрти, да је он болест 
од које само филозофија доноси спасење, Сенека 
препоручује сажаљење и љубав према људима. У 
пожртвовању за друге лежи највећа срећа. Све то 
изражава чувена мисао: „Треба живети за другог, ако 
хоћеш да живиш и за себе" — „Alteri vivas о portet, si vis 
tibi vivere".16 Ca највећим гнушањем Сенека говори о 
нечовечности гладијаторских борби, циркуских игара и 
свих других крвавих забава римских. И идејом да треба 
укинути смртну казну издигао се Сенека над моралним 
нивоом свога доба и будућих векова. 

Као грчки киници Сенека је космополит; „Моја 
отаџбина је цео свет" — „Patria hic mea totus mundus 
est."17 Он даје сјајан опис универзалне републике; из 

11 Epistula, 71; Упор. De ira, I, 29, 32; Epistula, 47. 
12 De beneficiis, 20. 
13 Epistula, 32. 
14 De ira, I, 1, 14; De vita beata, 24. 
15 Epistula, 55. 
16 Epistula, 48. 
17 De ira, I, 5; II, 31; Epistula, 7. 
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ње сви људи воде порекло, а пре свију мислилац, чије 
идеје прелећу кут земље где га је случај ставио."18 А и људи 
целог свемира створени су зато да се узајамно помажу. 
Несумњиво је да по напредности својих схватања Сенека 
предњачи столећима. 

Треба нарочито истаћи племените рефлексије и 
максиме Сенекине о женама и пријатељству, као и његово 
одавање признања врло дуго потцењиваном оригиналном 
атомисти Епикуру због његових великих заслуга за 
унапређење етике. Сенека чак покушава да Епикура 
измири са стоицима. „Можда моја браћа из стое неће радо 
чути кад кажем да је и Епикурово учење чисто и право, 
чак и озбиљно. Задовољство се код Епикура своди на 
једну ситницу; правило које ми постављамо за врлину, 
поставља он за појам о „задовољству". Али и Епикур тражи 
да се човек покорава природи."19 

Сенекино стварање очевидно је подигло вредност 
стоицизма. У вези с тим биће од интереса поменути 
критику коју је о стоицизму написао одлични познавалац 
античке филозофије и књижевности Артур Шопенхауер, 
чувени немачки мислилац. Та критика, иако преоштра, 
показује колико је стоицизам привлачио пажњу и највећих 
умова. 

Шопенхауер наглашава да је стоицизам произашао из 
једне строго консеквентне етичке доктрине, из грчког 
кинизма, по коме се тежња за безболном егзистенцијом 
може остварити само кад се човек одрекне једном за 
свагда свих светских задовољстава, јер су са њима 
повезане неизвесности, бриге и болови. Међутим, 
стоичари су изменили принцип кинизма тиме што нису 
тражили да се човек дефинитивно одрекне свега што 
живот може да пружи, него су само понављали да човек 
сва земаљска добра треба да сматра као пролазна; према 
томе треба да их искоришћава док их има, али да се не 
жалости кад их изгуби. Према томе, по тумачењу 
Шопенхауеровом, стоички мудрац, свестан тога да светске 
привлачности нису 

" Epistula, 28. 
" De otio sapientis, c. 31; De vita beata, c. 13. 

у ствари добра него равнодушне ствари, остаће миран и 
кад их буде изгубио; штавише, биће готов да их у сваком 
тренутку равнодушно остави. Та модификација чинила се 
Шопенхауеру намештена, због тога што човеку постаје 
потреба све на шта се навикне, и због тога то не може да 
буде остављено без жаљења. Своју критику Шопенхауер 
појачава духовитом карикатуром стоика. „Они су мислили 
да ће привести у дело основне ставове свог учења, ако за 
каквом раскошном римском трпезом... једу, пију и 



забављају се, али за то не захваљују Богу, него праве 
кисела лица и са досадом говоре како шаљу ђаволу цело то 
ждрање."10 

Да је темпераментни песимист на овом месту 
претерао, заведен својом духовитошћу, најбоље показује 
пример живота и смрти Луциуса Анеуса Сенеке. 

Сенекине идеје о једнакости свих људи, о милосрђу, о 
љубави према ближњима, као и његова најоштрија осуда 
зверстава у циркусима и позориштима подударале су се 
са хришћанском доктрином. Због тога су неки писци 
хвалили Сенекино учење, а неки њега самога 
проглашавали за хришћанина. Створена је чак и легенда 
да је Сенека био тајни хришћанин и да се у тајности 
дописивао са апостолом Павлом. Али, иако се не може 
порећи сличност између неких моралних схватања 
Сенекиних и ставова Новог завета, разлике су много веће. 
Сенекин Бог је идентичан са природом, првим узроком 
ствари, а тек лонекад са провиђењем. Сем тога Сенекина 
доктрина о самоубиству директно је супротна учењу Новог 
завета да је живот божји поклон и школа из које нико 
својевољно не може да изађе. 

На жалост, Сенека није морао да изађе из животне 
школе по својој вољи, него због обести најгорег од свих 
чудовишта на римском престолу ... 

Сенека је најистакнутији, најобдаренији и најученији 
представник стоицизма откад та доктрина постоји. 
Сенекини списи, пуни оригиналних мисли, темељног 
знања из разних научних области, одличног познавања 
природе; његово трагичним искуством стицано 
упознавање људи, неупоредиво раскошан стил, где се 
надахнуте сентенције пресипају и засењују — начинили су 
од њега мислиоца за којег филозофија није била доконо 
испредање система, него озбиљна дисциплина о животу. 
Сенекина доктрина много је допринела ширењу стоичке 
мудрости о свету и животу, јер је увек водила рачуна о 
природи човековој, ослањала се на чињенице и остајала у 
оквиру могућег. Многи римски државници, сити 
преживљених ужаса, повлачили су се у самоћу и 
освежавали душу Сенекиним мислима. 

Сенекина врхунска морална учења зраче искреном 
проживљеношћу и дубоком емоционалношћу. Својом 
импозантном етичком зградом, запечаћеном сопственом 
крвљу, Луциус Анеус Сенека осигурао је себи чврсто 
постављено место међу еминентним моралистима свих 
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времена не само као једног од најистакнутијих, него и као 
једног од најтрагичнијих мислилаца. 

Д р  К с е н и ј а  А т а н а с и ј е в и ћ





 



КЊИГА ПРВА 

1. 

Сеиека шаље поздрав свом Луцилију 

1. Тако уради, мој Луцилије, посвети се себи и .скупљај 
време и чувај га, време KOje су ти досад други одузимали, 
отимали га, или је само недоетајало, или ти је чак и само 
бежало. Буди уверен да ствари стоје овако како ти ја пишем: 
један део времена нам се отима, један део опет неириметно 
бежи, а један део нам се опет једноставно измакне из руку. 
Али је најсрамнији онај губитак који настаје због наше 
небриге и немарности. А ако све то боље посматраш, 
видећеш да највећи део живота прође онима који чине зло, 
један велик део опет онима који ништа не раде, а читав 
живот свима онима који раде све друго само не оно што би 
морали. 2. Можеш ли ми поменути икога да времену 
приписује и придаје неку вредност, да цени дан, да је 
свестан тога како свакога дана умире? Ми, наиме, грешимо 
у томе што смрт посматрамо као да нас очекује тек у 
будућности: а, заправо, њен већи део је већ прошао. Јер оно 
живота колико је већ иза нас припада смрти. Ради дакле 
тако, мој драги Луцилије, као што ми пишеш да радиш, и 
граби сваки час. Тако ће се десити да мање зависиш од 
сутрашњег дана, ако данашњи добро искористиш. Живот 
бежи док у животу одлажемо. 3. Све друго је, мој Луцилије, 
туђа својина, само је време наше: природа нам је дала 
једино тај пролазни и непостојани посед, а са њега нас може 
отерати свако ко год то зажели. Међутим, лудост људи је 
тако велика да цене управо све оно што има најмању 
вредност и што се може нечим другим заменити, 
надокнадити, а нико не мисли да је учинио грешку ако је 
изгубио време: та оно је једина ствар коју је добио, а коју не 
може да врати, макар за то био благодаран, 4. Можда ћеш 
ми поставити питање шта радим ја, који ти дајем такве 
савете. Отворено ћу ти признати „у мене је онако као што је 
у оног човека који води раскошан живот, али брижљиво 
води бригу и о рачунима: и моји рачуни издатака су потпуно 
у реду. Не могу баш да тврдим да ништа не губим, и зашто 
губим и како губим; објаснићу ти узроке свог сиромаштва. 
Али мени се догађа оно што се дешава већини људи који су 
доспели у немаштину без своје кривице: сви им праштају, 
али нико им не пружа помоћ. 5. Шта је, дакле, то? Ја не 
сматрам сиромашним онога човека коме је довољно оно што 
му је од свега преостало. А теби ево дајем савет: чувај то што 
имаш и почни да штедиш, још док је време. Јер, као што 
мишљаху наши преци: прекасно је штедети онда кад новац 
већ нестаје. Наиме, не остаје на дну само оно што је по 
количини мало, него и оно што је најгоре. Остај ми здраво! 

2. 

Сенека поздравља свога Луцилија 

1. На основу онога што ми гшшеш и што чујем, могу 
извући закључак да се од тебе могу надати једино добру: не 
бежиш с места на место и не узнемирава те промена. Јер 
такво мењање места је знак болесне душе: ја бар сматрам да 
је први знак једног сређеног ума у томе да човек мора остати 
на одређеном месту и бавити се сам собом. 2. Али пази при 
томе на то да ово твоје читање многобројних писаца и 
свакојаких књига не буде нестално и површно. Код извесних 
писаца се мораш мало дуже задржати и, да тако кажем, 



мораш црпсти храну из њих, ако желиш да тиме стекнеш 
нешто што ће ти довека остати у души. Нигде није онај који 
је свуда. Оним људима који живот проводе на путовањима 
обично се дешава да стекну многе гостољубиве пријатеље и 
места, али никаквих правих пријатељстава. Исто се мора 
догодити и онима који ниједног духовитог човека не 
прихватају са поверењем и искрено, него који, као да скачу, 
прелазе с једног на друго. 3. Ниједно јело које се одмах, чим 
га узмеш, избаци не користи и не прелази у тело. Ништа не 
спречава оздрављење у тој мери као мењање лекова: биљка 
неће ојачати ако је често пресађујеш; ништа ти не може 
бити од користи, ако о нечему само узгред поведеш рачуна. 
Велики број књига само растресе човека. Пошто, дакле, не 
можеш читати онолико колико би их желео имати, имај их 
само онолико колико их можеш прочитати. 4. „Али", рећи 
ћеш, „сад желим да прочитам ову књигу, а поеле тога ону 
другу." Ако је стомак покварен па много шта тражи, али 
будући да су то само различита и разноврсна јела, она га 
само испрљају, а не хране га. Читај, дакле, увек само 
проверене писце и ако те понекад обузме жеља да се 
обратиш и другима, врати се опет оним првим. Сваког дана 
стеци нешто што ће ти бити од помоћи против сиромаштва, 
против смрти, али и против свих осталих невоља и несрећа; 
и кад много прочиташ, изабери једно што ћеш тога дана 
моћи да свариш. 5. Тако радим и ја сам: из мноштва онога 
што сам прочитао, нешто задржавам за себе. Данашње је 
оно што сам нашао у Епикура — имам, наиме, обичај да 
прелазим и у страни логор, не као пребеглица, него као 
истраживач —: „дивна је ствар задовољно сиромаштво" 
(вели Епикур). 6. Али, ако је весело, то није сиромаштво: није 
сиромашан онај који има сувише мало, него онај који жели 
више. Јер од какве је важности то колико блага неко држи у 
шкрињи, колико жита у амбарима, колико стоке има или 
колики је његов капитал, ако жуди за туђим и ако не рачуна 
оно што је већ стекао, него оно што још треба да стекне? 
Питаш ме, шта је мера за богатство? Прво, да имаш оно што 
ти је неопходно, а друго, да имаш оно што је довољно. Остај 
ми у здрављу! 

3. 

Сенека поздравља свога Луцилија 

1. Пишеш ми да си своме пријатељу предао писма да 
ми их донесе: уједно ме опомињеш да му не саопштим све 
што се на тебе односи, тобоже зато што ни сам тако не 
поступаш: и на тај начин си ми тим писмом за њега рекао и 
да је твој пријатељ и да то није. Према томе, ти си реч 
„пријатељ" употребио у свакодневном смислу, па си га 
назвао пријатељем онако као што пријатељима називамо све 
„ваљане људе", као што добрим људима називамо све 
кандидате, онако као што и оне које сусрећемо поздрављамо 
са „господине" уколико нам њихово име не паднена памет. 2. 
Али ако сматраш пријатељем некога у кога немаш баш 
онолико поверења као у самог себе, веома грешиш, у заблуди 
си и теби суштина истинског, правог пријатељства није 
довољно позната. О свему расправљај с пријатељем, али 
најпре о њему самом: јер чим једном склопимо пријатељство, 
мора се имати поверење, а пре склапања пријатељства ваља 
расуђивати и оцењивати. Сасвим погрешно распоређују 
дужности сви они људи који, супротно учењу Теофрастовом, 



најпре воле, а не воле тек пошто су проценили. Дуго 
размишљај о томе да ли је неко достојан да га примиш међу 
своје пријатеље. А чим ти се учини да је у реду ако тако 
поступиш, онда га прими од свега срца и разговарај с њим 
тако искрено као што разговараш сам са собом. 3. Али, 
живи тако да немаш поверења у самога себе ни у чему што 
не би могао да повериш и своме непријатељу: па пошто се у 
свему томе догађа много шта у чему се из навике виде 
некакве тајне, ти пријатељу повери све своје бриге и све 
своје мисли. Ако га будеш сматрао верним, ти ћеш га 
таквим и начинити: јер многи људи те уче варати зато што 
се плаше, па би хтели да сами буду безбедни, док ти други 
опет сумњичењем дају право да ти је дозвољено да грешиш. 
Зашто бих ја у присуству свога пријатеља задржавао и 
повлачио своје речи! Зашто да се у његову присуству не 
осећам као да сам сам са собом? 4. Има људи који свакоме 
на кога наиђу препричавају такве ствари које би смели 
поверити само пријатељима и који у свачије уши шапћу 
управо све што им лежи на души; други се, опет, плаше да 
то не би сазнали и њихови најмилији пријатељи и, кад би 
могли, ни сами себи не би то поверили, па зато сваку тајну 
чувају само за себе. Ни једно ни друго не треба радити; јер 
погрешно је и једно и друго, поверавати се свима и никоме, 
само што је оно прво, да тако кажем, часније, а ово друго 
сигурније. 5. И зато прекоревај и једне и друге, и оне који су 
увек немирни, као и оне који непрестано мирују. Јер 
уживати у ларми није одговарајућа активност, већ бежање 
једног немирног духа, а с друге стране није ни прави мир 
ако човек сваки покрет сматра досадним, већ је све то само 
слабост и лењост. 6. И зато запамтимо оно што сам читао у 
Помпонија: „Неки су се тако посакривали у својим 
скровиштима да сматрају нејасним и мутним све оно што је 
у ствари потпуно јасно." Све то треба спојити међу собом: 
онај који се одмара нека ради, а онај што ради нека мирује. 
Размисли о свему томе са самом природом: она ће ти рећи 
да је радила и дању и ноћу. Буди поздрављен! 

Сенека поздравља свога Луцилија 

1. Продужи као што си почео и пожури колико можеш 
како би дуже могао да уживаш у побољшаном и умереном 
духу. Додуше, ти уживаш већ док се побољшаваш и 
умераваш: али оно уживање које имаш кад видиш да је твој 
дух чист, без икакве мрље, умерен и јасан, то уживање је 
нешто сасвим друго. 2. Сигурно се још увек сећаш колику 
радост си осетио кад си скинуо дечачку тогу и заогрнуо се 
мушком, те су те тако водили на форум: још већу радост 
очекуј кад будеш скинуо дечачки дух и кад те мудрост буде 
унела у списак зрелих људи. Јер дотле у нама остаје не само 
детињство, него и оно што је важније — детињски погледи и 
схватања. А још је најгоре што уживамо углед старих људи, а 
имамо грешке дечака, и не само дечака већ и деце: они 
први се плаше ситних ствари, ови други се плаше оног што 
је погрешно, а ми и једног и другог. 3. Само начини један 
корак даље и увидећеш да се много чега треба мање 
плашити управо зато што у нама изазива много страха. 
Ниједна ствар није страшна кад је последња. Долази ти 
смрт: ње би се свакако морао плашити кад би она могла 
остати с тобом; али она или мора доћи, или те мора 
мимоићи. 4. „Тешко je", рећи ћеш, „дух прилремити тако да 
се не би плапшо за живот. Зар не видиш како се живот 
презире са ништавних разлога? Један се обесио пред 
вратима евоје драгане, други се бацио с крова да не би 



морао и даље слушати гунђање свога газде, трећи је себи 
зарио мач у утробу да га не би ухватили у бекству и силом га 
вратили натраг. Зар не мислиш да би и храброст једног 
човека могла достићи оно што постиже сувише велик страх? 
Нико не може себи продужити сигуран живот ако сувише 
размишља о томе на који начин да живот продужи и за 
велику срећу сматра ако му живот прати дуги низ конзула.' 
5. Свакога дана размишљај о овоме како би равнодушно 
могао оставити живот, за који се многи људи хватају као 
што се за жбуње и стене хватају они које је понео брзак. 
Највећи део љуДи опет жалосно животари у страху од смрти 
и у тегобама живота: не желе да живе, а не знају како да 
умру. 6. И због тога ти себи створи пријатан живот тако што 
се нећеш нимало плашити за њ. Ниједна дсЗра ствар не 
користи ономе ко је поседује, ако није увек спреман на то да 
је може и изгубити: а ништа није лакше изгубити него оно 
што човек не осећа да има, пошто га је изгубио. Очврсни, 
дакле, и постани храбар и одважан према свему што се 
може догодити и наутицајнијим људима. 7. О Помпејевој 
глави донеше пресуду један недорастао младић и један 
евнух, о Красовој, свирепи и безобзирни Парћани. По 
наређењу Цезареву морао је Лепид свој врат пружити 
трибуну Декатру, а сам је свој врат пружио Хереју. 
Ниједнога човека судбина није подигла тако високо да му не 
би претила тиме што је сам допустио. Немој имати поверења 
у садашњу тишину: море се сваког тренутка може 
разбеснети и лрогутати бродиће који су се још малопре на 
њему поигравали. 8. Помисли на то да и разбојник и 
непријатељ могу твом грлу лримаћи мач: штавшпе, сваки 
роб има власт над твојим животом и смрћу. Овако ти 
казујем: ко год презире свој живот, тај је господар твога 
живота. Сети се, на пример, само оних који су изгубили свој 
живот било због заседе укућана, било зато што су их побили 
употребљавајући отворено силу или пак слул^ећи се 
лукавством: видећеш да нема ништа мање оних које је 
лишио живота гнев робова, као и оних који су погубили 
животе због краљевског гнева. Шта те се, дакле, тиче колико 
је силан онај кога се плашиш, кад већ свако може да уради 
оно од чега стрепиш? 9. А ако случајно паднеш непријатељу 
у руке, победник ће наредити да те одведу у смрт. Зашто 
завараваш самога себе и зашто тек сада увиђаш оно што си 
већ одавно знао и опробао? Ја ти кажем ово: од тренутка 
кад си се родио, ти си записан у књигу смрти. О томе и о 
сличним стварима треба увек да размишљамо, ако желимо 
да мирно сачекамо онај час који узнемирава и плаши сва 
остала бића. 

10. Али да завршим ово писмо: чуј што ми се данас 
нарочито допало. А и то сам узео из туђих вртова. „Велико 
богатство јесте сиромаштво подешено према закону 
природе." А ти знаш какве границе нам овај закон одређује? 
Да не гладујеш, да не трпиш жеђ и да се не мрзнеш. А да би 
утолио жеђ и утишао глад, за то не треба стајати на прагу 
охоле господе, не треба подносити презирне погледе, а 
можда чак и увредљиву учтивост: није потребно ни одлазити 
на море или улазити у војнички логор: све што природа 
тражи спремно је и пред нама. 11. А за све што је сувишно 
треба се знојити. То је управо оно што нам цепа одело, што 
нас тера да старимо под војничким шатором, што нас баца 
на стране обале: све оно што је довољно имамо при руци. 
Богат је онај који се лепо слаже са сиромаштвом. Буди ми 
здрав! 



5. 

Сенека поздравља свога Луцилија. 

1. То што истрајно студираш и што, не водећи рачуна 
ни о чему другом, имаш на уму само то како би свакога дана 
постао бољи, то ти ја одобравам и то ми чини задовољство. 
Нећу те само подстицати да тако наставиш, него те чак и 
молим да тако буде. Али те опомињем да не радиш ништа 
што би могло да привуче твоју пажњу на твоје хаљине или 
начин твога живота: тако раде само они који не желе да 
напредују, већ теже само за тим да се покажу. 2. Немој 
носити ружно одело, немој остављати главу неошишану, 
немој носити запуштену браду; избегавај непријатељство 
које изазива новац, бежи и од тога да лежиш на земљи и од 
свега што je заправо само последица наопаке 
частољубивости. Већ само име филозофа је довољно 
омрзнуто, па макар наступао и као скроман човек. А шта би 
тек било кад би филозофи почињали да се сасвим удаљавају 
од људских обичаја? Ми у својој унутрашњости морамо бити 
посве другачији, а наша спољашњоет треба да одговара 
људима. 3. Наше хаљине не треба да буду сјајне, али ни 
прљаве; не треба да имамо посуђе са урађеним украсима од 
жеженог злата, али немојмо мислити ни то да ћемо своју 
скромност доказати тиме што ћемо бити без злата и сребра. 
Трудимо се да живимо тако да нам живот буде лепши и 
бољи од живота обичне гомиле, а никако супротно, јер ћемо 
иначе отерати управо све оне које бисмо хтели да начинимо 
бољима и у потпуности их одвратити од себе. Тиме ћемо 
такође постићи то да се неће потрудити да се ма у чему 
угледају на нас, из страха да би нас морали имитирати у 
свему. 4. Оно прво што нам филозофија обећава јесте здрав 
људски разум, човекољубивост и дружељубивост. Настојмо 
да све оно чиме желимо постићи да нам се свет диви не буде 
смешно и одвратно. Та ми имамо за циљ свакако то да 
живимо природно, а против природе је ако своје тело 
мучимо, ако смо непријатељи спољашње снаге која нае 
заправо ништа не стаје, ако волимо прљавштину и ако 
уживамо она јела која не само што не ваљају, него су поред 
тога и ружна и одвратна. 5. Као што је свака раскош 
претерана, ако тражимо само посластице, тако исто није 
паметно ако избегавамо обичну храну која се може 
припремити за јевтине паре. Филозофија тражи умереност, а 
не казну; леп и пријатан живот може се водити и у 
умерености и скромности. Мени се чини да је овакав начин 
живота правилан: треба се придржавати златне средине, 
треба одговарати добрим и здравим принципима, а у исто 
време и свакодневним навикама; нека сви људи цене наш 
начин живота, али нека такође умеју да се у њему снађу. 6. 
,,Па шта онда? Да ли да радимо исто што раде они други? 
Зар не треба да постоји разлика између нас и њих?" — О, и 
те колика разлика? Ко нас мало ближе осмотри увидеће да 
смо друкчији од оних уобичајених, свакодневних простака! 
Ко нам уђе у кућу, нека се више не диви нама него нашем 
покућанству и намештају! Велики је онај човек који се служи 
земљаним судом онако као што се неко други служи 
сребрним, али ништа мањи није ни онај ко не уме да 
подноси богатство. 

7. И, напослетку, желим да поделим с тобом једну мању 
корист данашњега дана. У нашег Хекатона нађох да међу 



помоћна средства против страха спада и одрицање од 
страсти и жеља. ,,Нећеш се више плашити", вели он, ,,ако 
престанеш да се надаш." А ти ћеш рећи: „Па како се онда 
све то слаже кад су у питању две тако различите ствари?" 
Тако је, драги мој Луцилије; мада те ствари изгледају 
различите, оне су ипак тесно повезане међу собом. Као што 
исти ланац држи оковане и заробљеника и војника који га 
чува, тако су такође све оне ствари што нам изгледају тако 
различите тесно повезане међу собом. Страх прати наду. 8. И 
ја се нимало не чудим што је то тако: и једно и друго је 
несигурно осећање, и једно и друго узнемирава човека зато 
што он у будућности нешто очекује. А главни узрок за једно 
и друго јесте у томе што се не прилагођавамо садашњости, 
него што своје мисли упућујемо у далеку будућност. Зато је 
обазривост за човека постала зло. Дивље звери беже од 
опасности коју гледају свуда пред собом: и кад ту опасност 
избегну, оне постају безбрижне, док се ми мучимо оним што 
ће тек бити и што је већ прошло. Нама многе наше врлине 
шкоде: сећање нам враћа патње



страха, а предвиђање и очекивање припремају нам их већ 
унапред. Јер ниједан човек није бедан само због 
садашњости. Буди поздрављен! 

i 

6. 

Сенека поздравља свога Луцилија 

1. Увиђам, драги мој Луцилије, да не само што постајем 
бољи него да се просто мењам, али не морам дати никакво 
обећање и не смем се надати да у мени неће остати ништа 
што се не би још морало изменити. Како не бих морао имати 
много чега на себи што је потребно ојачати? Што треба 
ослабити, што треба уздићи? И управо то је знак побољшања 
у човеку — ако види своје грешке које му до тада нису биле 
познате. Понеким болесницима честитамо онда кад сами 
осете да су болесни. 2. И зато бих волео да ти саопштим 
своју изненадну промену; после тога бих осетио поузданију 
веру у наше пријатељство, истинито пријатељство, које не 
могу срушити ни нада, ни страх, ни себичност, оно 
пријатељство са којим људи умиру, оно за које они умиру. 3. 
Ја ћу ти набројати много таквих људи којима пријатељи 
нису недостајали, већ пријатељства. А то се не може десити 
ако, и кад, пријатеље уједињују једнако воља и жеља. А како 
некад виде и знају да им је све заједничко, а у првом реду 
све оно што је одвратно. Не можеш ни замислити какав 
добитак ми сваки дан доноси. 4. „Пошаљи и мени", казаћеш, 
„оно што си и сам испробао као тако ефикасно!" Да, 
уистину, ја сам желим да све то пренесем и прелијем у тебе, 
па зато са радошћу учим како бих могао друге учити. Ништа 
неће изазвати задовољство у мени, па макар како изврсно и 
корисно било, ако о томе треба да знам само ја. И кад би ми 
нудили мудрост под условом да је морам држати затворену и 
да је не смем предати никоме, ја бих је одбацио: никакво 
поседовање није при- 
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јатно ако немаш друга у томе. 5. Послаћу ти, дакле, књиге 
саме и, да не би морао улагати сувшне напора ради онога 
што се у њима налази корисно, ја ћу ти начинити знаке, па 
ћеш моћи брзо да нађеш оно што ја лично одобравам и чему 
се лично дивим. Па ипак ће жива реч и заједнички живот са 
мном користити више него сва моја писања: зато лепо дођи к 
мени, прво зато што људи више верују очима него ушима, а 
и због тога што је пут који води преко дописивања 
дуготрајан, док је пут пун примера кратак и успешан. 6. 
Никада се Клеант не би тако угледао на Зенона да га је само 
слушао. Он је с њим живео, посматрао његове тајне и самога 
себе проверавао да ли живи према његовој науци. Платон и 
Аристотел и сви мудраци који су се удаљили одњих више су 
научили из Сократовог понашања, него из његових речи. 
Метродора, и Хермаха, и Полијена није Епикурова школа 
начинила великим људима, већ њихово дружење с њим. Али 
ја те не позивам искључиво ради тога да учиш и напредујеш, 
него и зато да ми будеш од користи: јер на тај начин ми 
ћемо један другоме учинити много добра. 

7. Али будући да ти дугујем своју малу дневну зараду, 
рећи ћу ти шта ми је данас код Хекатона нарочито задало 
радост. „Питаш", вели он, „шта сам научио? Почео сам сам 
себи да будем пријатељ!" — Много је научио: јер никада неће 
бити сам. Знај да је такав пријатељ пријатељ свима. Буди 
поздрављен! 

7. 

Сенека поздравља свога Луцилија 

1. Питаш ме, шта да у првом реду избегавам: гомилу. 
Још не можеш безбедно да се спустиш у њу. Ја ћу ти 
свакако признати своју слабост: ја се никад не враћам кући 
онакав какав сам отишао. Понекад оно што сам средио у 
духу поремети равнотежу, а много шта што сам већ отерао 
од себе, поново ми се враћа. Мисли на оне болеснике које је 
дуготрајна болест толико ослабила да не могу више никуд 
без штете по себе: то исто се дешава и нама којима се дух 
после дуге болести мало опоравио. 2. Посећивање гомиле 
ничему не води, ствара само штету. Нема никога ко нам не 
би препоручивао неку грешку и, ма сасвим неприметно, 
приказивао неку прљавштину. Уопште речено, уколико 
више има људи с којима се мешамо, утолико већа је и 
опасност. Али за добар карактер не постоји ништа толико 
штетно као кад се посматрају позоришне игре, јер уз забаву 
смо све склонији различитим преступима. 3. Шта мислиш да 
тиме желим рећи? Враћам се похлепнији, частољубивији и 
пунији похотљивости, штавише, и свирепији и нечовечнији 
зато што сам се налазио међу људима. Сасвим случајно у 
подне залутах у позориште, очекујући шале и надмудривања 
и можда неку разоноду, где би се људима одмориле очи од 
посматрања људске крви. Али доживео сам нешто супротно 
томе. Претходне борбе су биле пуне милосрђа: а сад, на крају 
забаве, постоје само још убиства људи: они више немају 
ничега што би их штитило. Читавим својим телом изложени 
су ударцу, и ниједан ударац не пада у празно. 4. Људи 
већином радије посматрају ово него редовне парове бораца 
и оне који се боре на тражење публике. Како то не би и 
претпостављали? Ни кацига ни штит не одбијају ударце 
мачем. Чему одбрана? Чему борбена вештина? Све то само 
задржава смрт. Ујутру бацају људе лавовима и медведима, а 
у подне пред своје посматраче. И наређују да се они који су 
убијали баце пред оне који ће убијати, а победника чувају за 
треће убијање: и крај свих бораца је смрт, јер се борба води 
огњем и мачем. И све то се наставља све док се арена не 
испразни. 5. „Али човек је извршио злочин, он је убио 
човека!" Па шта онда? Пошто је сам убијао, он заслужује 



исту судбину. Али шта си заслужио ти, јадниче, који све то 
посматраш? Убијај, бичуј, пали! Зашто тако плашљиво јури 
према мачу? Зашто опет овај други сувише благо удара? И 
зашто онај тамо тако нерадо умире? Човек се, под ударцима 
мача, враћа ранама. Нека примају ударце истуреним голим 
грудима! Представа је прекинута. У међувремену нека се 
кољу људи, да би се ипак нешто догађало. Хајде, зар још 
нећете схватити да лоши примери поново утичу на оне који 
их дају? Будите захвални бесмртним боговима што учите да 
буде свиреп онај који свирепост сам не може да учи! 

6. Нежну душу, која још није утврђена у добру, ваља 
одстрањивати од гомиле. Сократа, Катона и Лелија гомила 
људи који друкчије мисле могла би лако навести на 
погрешан пут: па зато и нико од нас еамих, мада се трудимо 
да кренемо правилним путем, не би могао издржати под 
навалом мана које на нас са свих етрана притискују у тако 
великој пратњи. 7. Један једини пример раскоши или 
лакомости може изазвати много зла: мекушан и размажен 
човек с којим заједно живимо постепено нас чини млитавим 
и размази нас; богати сусед подстиче у нама похлепу за 
новцем; зао пратилац нешто од своје искварености пренесе 
и на поштеног и честитог друга. Како мислиш да ствари 
стоје с карактером оних људи против којих су уперени 
напади целокупне гомиле? 8. Неопходно је или да се и сам 
угледаш на то или да то омрзнеш. А треба избегавати и једно 
и друго: немој желети да постанеш сличан лошима, јер 
таквих људи има сувише, али и да не постанеш непријатељ 
гомиле зато јер ти није слична. Повуци се у себе колико год 
можеш; дружи се с онима који ће те начинити бољим, и 
допусти нека ти се придруже они које би ти могао начинити 
бољима. Све се то дешава узајамно, утичемо један на 
другога, и људи, кад уче друге, при томе уче и сами. 9. Нека 
те зато славољубље не заводи у јавност да би тамо изнео на 
видело свој таленат, да би одржао људима предавање, или да 
би показао свој таленат. Ја лично бих волео да тако 
поступаш кад би ти располагао нечим што би овој бесвесној 
гомили могло бити од користи. Али никога нема ко би желео 
да те разуме. Можда би могли да постоје један или два 
човека међу њима, али и њих би требало тек да образујеш и 
учиш како би те могли разумети. „Па за кога сам онда учио 
све то?", казаћеш. Нема разлога да се плашиш да си 
узалудно утрошио свој напор: учио си за себе. 

10. Али да данас не би морао учити сам за себе, ја ћу ти 
казати три изванредне изреке отприлике истога смисла и 
значења, на које управо данас наиђох: прво ћу одужити свој 
свакодневни дуг, а остале две прими као плату унапред. 
Демокрит каже: „Један ми човек важи за све, а сви за 
једнога." 11. Тако је добро одговор дао и онај други — није 
познато ко је то био — било ко да је он, који је на питање 
зашто толико времена посвећује уметности коју ће 
прихватити само незнатан број људи, лепо одговорио. „И 
мали број њих за мене је довољан, а довољан ми је и 
ниједан." Ону трећу изреку је изврсно изговорио Епикур и то 
једноме од својих пријатеља у науци. „То није за многе, већ 
за тебе, јер смо нас двојица један за другог већ довољно 
велика публика." 

12. Ето, то мораш запамтити, мој ЈТуцилије, да би 
могао презирати весеље које извире из одобравања и 
похвале које дели гомила. Многи те хвале: имаш ли разлога 
да будеш задовољан собом, ако си човек кога многи људи 
разумеју? Нека твоје одлике буду окренуте према унутра. 
Буди поздрављен! 



8. 

Сенека шаље поздрав своме Луцилију 

1. „Ти желиш, кажеш, да избегавам мешање са 
гомилом, да волим самоћу и да будем задовољан својом 
савешћу. Па где су онда сва она ваша тражења која нам 
наређују да умремо у раду који траје до смрти? Мислиш ли 
можда да беспосличим не радећи ништа? Зато сам се сакрио 
и закључао своја врата како бих могао многима бити од 
користи. Ниједан ми дан не пролази у нераду. Један део 
ноћи посвећујем студијама, не долазим до тога да спавам 
ако ме баш сан не савлада: очи, уморне због неспавшва и 
бдења, затварају ми се већ, а ја их задржавам на раду. 2. 
Тако се нисам склонио само од људи него сам избегао и све 
непријатности, нарочито своје личне. Ја радим за своје 
потомке: за њих пишем нешто што би им евентуално могло 
користити: а то су писани лекарски савети, тако рећи, 
састојци корисних лекова и на својим чиревима сам опробао 
да су ефикасни; ти чиреви, додуше, нису још сасвим 
излечени, али су ипак престали да се шире. 3. Правилни пут 
који сам тек касно нашао, односно сазнао, пошто сам већ 
био уморан од тражења, ја показујем другима. Вичем: 
избегавајте све што се допада гомили, и све оно што доноси 
случај; према сваком случајном добру будите неповерљиви и 
опрезни. И дивљу звер и рибу често превари неки 
примамљив мамац. Мислите ли да су то дарови среће? Ко 
год од вас жели да живи неугроженим животом, нека што 
више може избегава оне добре ствари премазане лепком за 
птице које нас тако жестоко варају: ми мислимо да их 
имамо, али смо се заплели у њих. 4. Овај пут нас води у 
понор, а крај таквог живота је пад. Ми се више не можемо 
одупирати кад срећа сама почне да нас гони на несрећне 
путеве: или још мало напредујемо одређеном путањом, или 
пак брзо пропаднемо. Али судбина не преврће брод 
одједном, него га најпре окреће у вртлогу, па га затим баци о 
стене. 5. Придржавајте се, дакле, овог мудрог и здравог 
животног правила: пружите телу само онолико колико је 
потребно за здравље. С телом треба веома чврсто поступати, 
да не би отказало послушност духу: храна нека ублажава 
глад, пиће нека гаси жеђ, одело нека га чува од хладноће, 
кућа нека му служи као одбрана од невремена. Није важно 
да ли је та кућа од бусења, или је изграђена од разних врста 
камења из неке стране земље: знајте да кров од сламе штити 
исто тако добро као и кров од злата. Презирите све оно што 
вам сувишни рад ствара као украс и лепоту: имајте на уму 
да ништа осим духа не заслужује дивљење; и ако је он велик, 
ништа се не може супротставити његовој величини. 6. Ако 
тако разговарам са собом и са потомцима, зар ти онда не 
изгледа да више користим него кад бих као адвокат одлазио 
пред суд, или свој печатни прстен притискивао на 
документе тестамента, или у сенату кандидатима пружао 
руку и давао им свој глас? Веруј ми: они који изгледа да 
ништа не раде, често обављају веома важне ствари са оним 
што је људско и што је божје. 

7. Али треба већ да завршим и да ти за ово писмо по 
свом обичају некако платим. Али то неће бити од мога блага, 
јер још увек прелиставам Епикура, а код њега сам данас 
прочитао ово: „Филозофији треба да служиш да би могао 
постићи праву слободу. Ко се посветио и предао њој, не мора 
чекати из дана у дан, већ постаје сместа слободан, јер већ 
само служење филозофији значи слободу." 8. Питаћеш ме, 



вероватно, зашто наводим толико много лепих изрека радије 
из Епикура него из наших филозофа. Али зашто да мислиш 
како овакве лепе изреке могу бити само Епикурове, а не и 
општа својина? Колико има песника који говоре исто што су 
већ сами филозофи рекли, или би тако шта морали рећи. 
Нећу помињати ни трагичаре ни наше народне игре, у 
којима се Римљани појављују обучени у тогу, јер и у њима 
има понешто од строге истине, па се тако налазе на средини 
између комедија и трагедија. Колико само има речитих 
стихова у мимима! Колико наш мимик Публије има таквих 
изрека које би се лепше чуле у трагедијама неголи у 
комедијама! 9. Навешћу ти његов стих који се односи на 
филозофију, и то управо на ону ствар које сам се баш латио: 
у том стиху нас опомиње да никако не смемо сматрати 
својим оно што је случајно: 

Страно ти остаје све што год си жељом постигао'. 

10. Сећам се да си ти ову мисао изразио мало лепше и 
згодније: 

Твоје нипошто није све што је срећа учинила твојим2. 

Али нећу прећутати ни следећу твоју још бољу 
реченицу: 

Што ти се може дати, то се поново може и одузети'. 

Ово ти нећу урачунати као своју награду: то ја теби 
дајем од твога блага. Остај ми здраво! 

9. 

Сенека шаље поздрав свом Луцилију 

1. Ти би желео да знаш да ли Епикур у неком од својих 
писама с правом куди оне људе који тврде да је филозоф сам 
собом задовољан и да му с тога разлога пријатељ није 
потребан. Овај Епикуров прекор важи за Стилбона и за све 
оне којима изгледа да неосетљива душа представља највише 
добро. 2. Ми морамо на сваки начин залутати у 
двосмисленост ако хоћемо да реч apatheia једноставно 
објаснимо речју impatientia на нашем језику (што значи 
неосетљивост). Наиме, овом речју ми можемо мислити 
управо супротно од оног што желимо да изразимо. А ми 
речју impatiens желимо да обележимо оног човека коме није 
нимало стало ако претрпи какво зло. Размисли, дакле, да ли 
није можда боље говорити о неранљивој души или, боље 
речено, о души која је уздигнута изнад сваке патње. 

3. Ово је разлика између нас и Стилбонових ученика. 
Наш филозоф, додуше, савлађује сваку неприлику, али је 
осећа, док је њихов филозоф уопште и не осети. И нама и 
њима је заједничко то да је филозоф задовољан самим 
собом, али и поред тога што је собом задовољан, он ипак 
жели да има пријатеља, еуседа и друга. 4. Погледај како је 
задовољан сам собом; каткад је задовољан већ самим делом 
самога себе. Ако му, на пример, болест или непријатељ 
одузму руку, или ако можда приликом неког несрећног 
случаја изгуби једно или оба ока, њему је довољно оно што 
му је оетало, и он је уз оштећено или осакаћено тело исто 
тако добре воље као што је и био док му је тело било 
недирнуто. Он, додуше, више воли да му ништа не недостаје 
али ако се и то догоди, он не види несрећу у томе што 
нечега нема. 5. Филозоф је у тој мери сам собом задовољан 



не зато што би хтео да буде без пријатеља, него што може 
бити без њега; велим да може бити без њега, пошто, ако 
пријатеља изгуби, он ће то равнодушно поднети. У ствари, 
он никад неће бити без пријатеља: у његовој моћи је да брзо 
створи новог. Као што ће Фидија, ако се нека његова статуа 
оштети, сместа створити другу, тако ће и овај уметник у 
склапању пријатељстава, одмах уместо изгубљеног 
пријатеља пронаћи другога. 6. Питаш, на који ће начин тако 
брзо створити новог пријатеља? Рећи ћу ти, ако се сложимо 
у томе да ти сместа платим што сам ти дужан, и да 
исплатим рачун за ово писмо. Хекатон каже: „Ја ћу ти 
показати љубавни напитак без пића, без чудотворних трава 
и речи: ако желиш да будеш вољен, воли!" Али ти не 
налазиш много задовољства само у старом пријатељству, 
него и у стицању и склапању неког новог. 7. То је исто као 
код сељака који купи жито,



и код сељака који сеје; један је већ стекао пријатеља, други 
га тек стиче. 

Филозоф Атал је имао обичај да говори како је много 
пријатнија ствар стицати пријатеља, него га већ имати; исто 
тако као што уметник сликар више ужива у току сликања 
него пошто је слику већ завршио. Кад је запослен својим 
уметничким радом, он је радостан и ужива управо у томе 
што ствара и ради. А не ужива на исти начин онај који је 
дело већ завршио и склонио руку, јер тада налази 
задовољство само у плоду своје уметности док је у самој 
уметности уживао све док је сликао. Плоднија је младост 
младића, али је њихово детињство пријатније. 

8. Вратимо се сад нашем предмету. Филозоф жели да 
има пријатеља макар био сам себи довољан и онда кад за то 
не би имао некакав други разлог осим да гаји пријатељство, 
да тако лепа врлина не би изумрла. Он не тражи, као што 
каже Епикур у поменутом писму, „зато да би имао некога 
који би седео уз њега у случају да је болестан, нити да би му 
указао помоћ, ако би га бацили у затвор или беду", него зато 
да би он имао некога уз чији ће болеснички кревет седети, 
да би га сам criacao, ако би га окружиле непријатељске 
страже. Сваки онај што гледа само себе и склапа 
пријатељства само себе ради, сваки такав човек мисли 
погрешно. Како је почео, тако ће и завршити. Стекао је 
пријатеља који ће му указати помоћ ако буде у оковима: али 
чим ланац буде пустио звекет, он ће отићи. 9. То су она 
пријатељства које народ назива „пријатељствима од данас 
до сутра"; и онај који је прихваћен као пријатељ ради 
користи, допадаће му се само док му буде од користи. Због 
тога моћне и срећне људе окружује гомила пријатеља; док је 
око несрећних самоћа и пријатељи беже оданде где их 
очекује испит. И због тога постоји толико мноштво 
одвратних примера људи који свога пријатеља из страха 
остављају на цедилу и других који га чак издају. Ко је постао 
пријатељ зато што је то корисно, допада-

 



ће се само дотле док буде од користи; а ако у пријатељству 
цени нешто друго, а не само пријатељство, биће за ту цену 
чак и против њега. 10. А зашто тражим пријатеља? Зато да 
бих имао некога за кога бих могао умрети, да бих имао 
некога кога бих пратио у изгнанство и за кога бих чак и свој 
живот поклонио ако треба да га спасем од смрти; јер ово 
што ти описујеш, то није пријатељство, него трговина која 
тражи добитак и рачуна шта би се још могло зарадити. 11. 
Нема никакве сумње да је и афекат љубави у заљубљених 
нешто слично; могли бисмо га назвати лудим, нездравим 
пријатељством. Да ли можда неко воли ради добити или из 
частољубивости? ЈБубав сама по себи не мари ни за шта 
друго и у срцима подстиче пламен жудње за лепом фигуром, 
али не без наде на узајамну љубав. Па онда? Да ли се из 
племенитог узрока развија ружан афекат? 12. Није реч о 
томе, велиш, да ли се за пријатељством жуди само ради себе, 
или ради нечег другог! Ако је то само ради себе, онда може 
пријатељство склапати и онај човек који је сам себи 
довољан. „Како му се, дакле, приближити?" Онако као 
најлепшој ствари, без добити и користи, али и без страха од 
променљиве судбине. Пријатељство лишава његовог 
достојанства сваки онај који га склопи само на добру срећу. 
, 

13. Филозоф је задовољан сам собом. Ово, драги мој 
Луцилије, већина људи погрешно тумачи: филозофа са свих 
страна одбацују и терају га да се повуче у себе. Али потребно 
је разликовати како и уколико иам оваква изјава важи. Јер 
за то је потребно још много шта, док је за срећан живот 
потребан само здрав и свеж дух који не води рачуна о 
променљивој судбини. 14. Хоћу још да ти поменем разлику 
коју прави Хрисип. Он каже да филозофу ништа не 
недоетаје, па му је ипак много шта потребно: будали, 
напротив, ништа није потребно јер он ничим не уме да се 
служи, него му недостаје све. Мудром човеку потребне су и 
руке и очи и много ствари потребних за свакидашњи живот, 
али му ништа не недостаје: јер о недостајању говоримо ако је 
нешто неопходно потребно, а мудром човеку ништа није 
потребно на тај начин. 15. Мада је он задовољан сам собом, 
потребни су му пријатељи, жели да их има што већи број, 
али не зато да би срећно живео, јер срећно ће живети и без 
пријатеља. Највеће добро не тражи спољашња помоћна 
средства, код куће се морамо старати о њему, а добро 
постоји само од себе. А судбини постаје подложан онај који 
тражи део самога себе споља. 16. Па ипак, какав ће бити 
мудрачев живот, ако напуштен од свих пријатеља буде 
лежао у затвору, или ако буде живео; уеамљен код страних 
људи, или ако буде задржан на дуготрајној пловидби и 
избачен на пусту обалу! Биће с њима као с Јупитером, ако 
би се свет срушио те би се еви богови стопили у једнога, а он 
би се, међутим, док природа тренутно почива, предавао 
својим мислима. Нешто слично ради и филозоф: он се 
сакрије сам у себе, он је сам са собом. 17. Јер док му је 
допуштено да све своје прилике сређује према сопственој 
вољи, он је задовољан сам са собом и довољан је такође 
самоме себи: жени се и подиже децу; сам себи је довољан, па 
ипак не би желео да живи ако би требало да живи без 
човека. Не тера га сопетвена корист у пријатељство, већ 
природни нагон. Јер, као што нам је прирођена нека слатка 
жудња за другим стварима, тако исто нам је прирођена и 
жеља за пријатељством. Као што нам је самоћа 
неподношљива и као што смо жељни друштва, као што 
природа зближава човека са другим човеком, тако исто и у 



нама постоји нагон који нас тера да тежимо за 
пријатељством. 

18. Упркос свему томе, онај који искрено воли своје 
пријатеље и који их цени више од самога себе, ипак ће све 
добро ограничити на себе и казаће оно што је једном рекао 
Стилпон, онај исти Стилпон којег Епикурозо писмо грди. Кад 
је његово родно место било освојено, кад је изгубио жену и 
децу, побегао је сам, и сасвим задовољан умакао из великог 
пожара. И кад га је Деметрије, који је због пустошења 
градова добио надимак Полиоркет, упитао да ли је шта 
изгубио, овај му ie одговорио: „Све своје собом носим." 

19. Гледај ваљаног и одважног човека! Он се узвисио 
изнад победе свога непријатеља. „Ништа нисам изгубио", 
рекао је, и тако га натерао да посумња у то да ли је победио. 
Све своје носим собом: правду, храброст, мудрост и то да не 
сматрам својим ништа што ми се може одузети. Ми се 
дивимо неким животињама које пролазе кроз ватру, а не 
повреде се. Колико више дивљења заслужује онај човек који 
је без икакве штете побегао кроз оружје, рушевине и пламен! 
Видиш ли колико лакше ie победити читав народ, него једног 
јединог човека? То прича као стоик, и он свој иметак носи 
нетакнут кроз попаљена места. Оза изрека је њему 
заједничка са стоиком који исто тако свој иметак носи 
нетакнут кроз рушевине града. Он је сам собом задовољан и 
тиме обележава евоју срећу и блаженство. 

20. Немој мислити да тако племенито говоримо само 
ми стоици: чак се и Стилпонов кудилац, Епикур, изразио на 
сличан начин. „Ако коме изгледа да оно што има није 
најбоље и најлепше на свету, он се осећа несрећним, па 
макар био господар целога света." Или ако мислиш да бих ја 
то Morao'joni лепше да кажем (јер нас двојица се држимо 
мисли, а не речи): „Несрећан је онај који се не сматра 
најсрећнијим, чак и ако заповеда свету." 21. А да би знао да 
су ове мисли опште и да нам их диктира здрав разум, наћи 
ћеш у комедиографа Публилија Сира11 ове речи: 

„Није срећан онај ко сам не мисли да је среНан." 
Шта ти користи да знаш какво је твоје стање, ако сам 
мислиш да је лоше? 22. Рећи ћеш: „А шта онда ако човек 
који се на сраман начин обогатио као господар многих 
робова, па је сада роб једнога још већег броја људи, тврди да 
је срећан? Да ли је срећан зато што тако мисли?" Није важно 
оно што он прича, него оно што осећа и то не само оно што 
осећа једнога дана, већ оно што трајно осећа. А нипошто се 
немој плашити да ће нешто тако велико постићи онај који 
свега тога није достојан! Осим филозофу, никоме се не 
допада оно што има. Свака будала пати због тога што је сам 
себи досадио. Буди ми здраво! 

10. 

Сенека шаље поздрав своме Луцилију 

1. Тако је, не мењам своје мишљење: избегавај гомилу, 
избегавај и мала друштва, избегавај чак и једног јединог 
човека. Никога немам који би желео да те види у друштву с 
њим. И види, какво мишљење имам о теби: усуђујем се да те 
поверим теби самоме. Кратес, као што кажу, ученик оног 
истог Стилпона кога сам поменуо у евом претходном писму, 
питао је једном неког младића, видећи га како се усамљен 
шета шта ради ту тако усамљен. „Разговарам са собом", 
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одврати му младић. Кратес му рече: „Чувај се, молим те, 
пажљиво води рачуна о томе: ти разговараш с лошим 
човеком!" 

2. Жалосног човека и човека који се плаши обично 
опомињемо неке не злоупотребљавају своју самоћу. Међу 
малоумнима никога не би требало препустити самоме себи: 
јер они чае стварају зле намере, чае себи и другима 
припремају опасности за будућност, затим се одају својим 
непоштеним жељама; срце им открива оно што су крили 
страх или стид, расте им дрскост, буде се похота и гнев. 
Напослетку будали побегне још она једина корист коју има 
од еамоће, наиме — да никоме више не поверује и да се не 
плаши потказивача: он се сам издаје. 

Схвати и разуми, дакле, оно чему се ја од тебе надам, 
да, шта себи обећавам — јер надање је назив за несигурно 
добро: никога не налазим који би више волео да те види 
заједно с њим него са тобом самим. 3. Сећам се још како си 
великодушно и снажно изрекао неке речи. Сместа сам 
честитао себи и рекао: „Овакве речи не долазе једноставно 
са врха усана, те речи имају добру основу: тај човек није 
један од људи из просте гомиле, он тежи срећи." 4. Тако 
говори, тако и живи: гледај да те ништа не сломи! Своје 
старе жеље можеш препустити боговима, а жели опет нешто 
ново, нешто друго. Моли их за здрав разум, за добро 
душевно здравље, а после тога још и за телесио здравље. 
Зашто да често не изражаиаш такве жеље? Одважно се 
обрати богу, јер нећеш молити ништа што не би од њега 
зависило. 

5. По свом обичају, ја ти уз ово писмо шаљем и један 
мали поклон. Ето истине коју сам нашао у Атенадора: 

„Знај да си спаеен од свих страсти тек онда кад си 
доспео дотле да од бога не молиш ништа за што не би могао 
да молиш у присуству читавога света!" Како велика је 
људска глупост! Они боговима дошаптавају најсрамније 
жеље: ако би неко прислушкивао, они би се ућутали, јер 
причају боговима оно што нипошто не желе да знају људи. 
Гледај не би ли овај корисни савет искористио: с људима 
живи тако као да те посматра бог, а с богом, опет, 
разговарај као да те људи слушају. Остај ми здраво! 

11. 

Сенека шаље поздрав своме Луцилију 

1. Са мном је разговарао твој пријатељ, човек 
племените нарави. Већ наш први разговор је показао 
племенитост и одлике његовога срца, а и то у којој је мери 
напредовао. Он није био припремљен за разговор са мном, 
него сам га ја помало изненадио. И пошто се донекле 
прибрао, застидео се мало — а то је добар знак за младога 
човека — сав је поцрвенео у лицу. Али ово црвенило пратиће 
га, бар ја тако претпостављам, и као филозофа, кад већ буде 
постао чврст и кад се већ буде ослободио свих својих мана. 
Никаква мудрост не може уклонити природне мане тела или 
духа: све што је тако рећи утиснуто у нас и што нам је 
прирођено, то се може вештачки ублажити, али никако у 
потпуности савладати. 2. Постоје извесни људи, чврсти и 
непоколебљиви, па их ипак у присуству света облије зној као 
да су се преморили и да их је врућина спопала; некима се 
тресу колена кад треба да јавно одрже неки говор, други 
опет шкргућу зубима, језик им се заплиће и усне им 
подрхтавају. То су недостаци које не могу спречити ни учење 



ни вежбање. Природа овде жели да покаже своју снагу и чак 
и најснажније опомиње нека буду свесни својих слабости. 3. 
Ја знам да овамо спада и црвенило које човека облије, па 
чак и најкарактерније и најчвршће људе. Оно се наравно 
често појављује на образима младих људи који располажу са 
више телесне топлоте, и којима је чело нежније, али се јавља 
и код старих и опробаних људи. Има и таквих којихсеникад 
не треба плашити више него онда кад поцрвене, као да су 
тиме одбацили сваки стид. 4. Сула је бивао најсвирепији 
управо онда кад би му крв облила образе. Није постојало 
љупкије лице од Помпејевог; кад год би имао много људи 
испред себе, он би поцрвенео, и на скупштинама. Сећам се 
како је Фабијан поцрвенео кад су га били довели у Сенат да 
сведочи, и то црвенило му је необично лепо пристајало. 5. 
Узрок томе није била слабост духа, већ је био поцрвенео зато 
што је то за њега представљало нешто ново и необично, јер 
свака таква нова појава узнемири људе, мада их не узбуди 
толико, ако им је, разуме се, и тело већ склоно томе; јер као 
што неки људи имају добру крв, тако ови имају крв која се 
одједном узнемири и јурне у образе.



 
6. Као што сам већ рекао, ово не може спречити 

никаква мудрост, јер би она иначе, кад би била у стању да 
одстрани све мане, владала читавом природом. Све што нам 
је прирођено, наш темпераменат увек ће мирно приањати уз 
човека, па макар се дух још толико трудио да све то лепо 
ереди. Ништа не можемо избећи, ништа друго не можемо 
себи присвојити. 7. Позоришни уметници који на позорници 
подражавају афекте, који изражавају страх и узнемиреност, 
и који представљају жалост, покушавају да представе 
стидљивост обарањем образа, тишим говором и скретањем 
очију надоле, али црвенило нипошто не могу да силом 
натерају на образе. Јер оно се не може ни спречити, нити 
изазвати. Мудрост ништа не обећава против сличних 
догађаја и у томе је она сасвим беспомоћна. Све то има своја 
правила, долази и појављује се без наређења и поново, без 
наређења, и одлази. 

8. А сад моје писмо жели да га завршим. Пази! Оно 
захтева да ти напослетку дам једну корисну и здраву поуку, 
и то усади дубоко у срце: „Изабрати морамо неког доброг 
човека и увек га морамо имати пред очима како бисмо 
живели као да нас он посматра и радили као да он види и 
посматра наша дела." 

9. Мој драги Луцилије, ова поука долази од Епикура; он 
нам даје Водитеља, даје нам Васпитача, и то је у реду. Много 
наших грехова прашта нам ако за њих имамо еведока крај 
себе. Срећан је онај човек кога поштују са светим страхом и 
чији углед посвећује и његову унутрашњост. Срећан је онај 
човек који некога може тако поштовати да га већ сама 
помисао на ту личност чини бољим. Ко може некога тако 
поштовати убрзо ће и сам постати доетојан поштовања. 

10. Изабери, дакле, Катона; а ако ти он изгледа 
исувише строг, изабери неког ко је попустљивији, на пример 
Лелија. Изабери оног човека чији су ти живот и говор били 
пријатни, онога коме се на образима пресијавала чиста 
душа; и њега увек имај пред очима као свога заштитника 

или као 
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свој узор. Ја ти кажем да ми морамо имати некога према 
коме ће се наш карактер обликовати: нећеш поправити 
своје мане ако немаш за то правила. Буди ми здрав! 

12. 

Сенека поздравља свога Луцилија 

1. Куд год да се окренем, свуда видим доказе своје 
старости. Пре неки дан дођох на своје имањеи пожалих се 
на трошкове које имам око зграде која се већ налази у 
распадању. Управитељ имања је тврдио да за све то није 
крива његова небрига, да он уради све што је могуће, али је 
појата већ стара. Рекао је да је та појата подигнута његовим 
рукама: а шта могу ако су зидови, стари колико и ја, од 
старости већ сви попустили. 2. Ја сам се добро наљутио и 
искористих прву прилику да се с њин обрачунам. ,,Јасно је", 
рекох, „да еу ови платани напуштени, пошто нигде нема 
лишћа; гране су пуне чворова и осушиле су се. Како су 
окрњена стабла и готово већ усахла! А све то не би тако 
изгледало да си платане окопавао, да си земљу око њих мало 
растресао, и да си их заливао." А он се заклињао мојим 
генијем заштитником да је урадио све што је могао, да је 
његова брига око тога увек једнака, али дрвеће је већ старо! 
Ја сам их посадио, међу нама речено, и први видео њихово 
лишће. 3. Окренух се вратима и упитах га: „Ко је овај 
старац? Онај тамо ослабели старац којет сте с правом 
приближили вратима. Јер он гледа напоље и чека већ кад ће 
га однети, толико је ослабео и оронуо. Одакле си га добио? 
Шта те је забављало у томе да другоме отмеш мртваца?" А он 
ми рече: „Зар ме не познајеш? Та ја сам Фелицио коме си 
некад доносио луткице! Син сам Филоситов, твоје омиљено 
дете." — „Па овај заиста говори у бунилу. Кад је постао моје 
омиљено дете, био је још мали дечак. Сасвим је могуће: ево 
већ му и зуби испадају." 

4. Овојој појати дугујем захвалност што сам своју 
старост видео свуда куд год бих бацио свој поглед. Загрлимо 
ову старост и волимо је: она је пуна уживања ако умеш у њој 
правилно да живиш. Воће је најбоље кад га већ неетаје; 
највећи украс детињства је на његовом измаку; људима који 
воле вино најмилији је последњи гутљај, који их обара на 
земљу и заврши њихово пијанство. 5. Оно што у себи има 
највише пријатности одлаже се за крај. Најпријатнија је она 
старост која већ иде надоле, али још увек не сувише брзо, и 
она старост која већ стоји на поеледњем степенику нуди 
нам, тако бар мислим, своје радости и евоја уживања, или 
нам, пак, уместо уживања нуди оно осећање да ;нам она 
више нису потребна. Како је пријатно за човека ако се 
одрекао страсти и похоте, јер је већ изнурен од њих! 6. 
„Мучно је", велиш, „имати смрт пред очима." Пре свега, њу 
мора пред очима имати како старац тако и младић, јер нас 
она позива без обзира на. то колико нам је година. Затим, 
нико није толико стар да оправдано не очекује да ће живети 
још један дан. А један дан је корак у живот: читав живот 
саетоји се од делова и кругова, од којих већи окружују мање. 
Поетоји неки круг који обухвата све остале, и он иде од 
рођења до последњег дана. Други круг искључује године 
младости: и још један, који окружује све године у детињству; 
затим долази круг који обухвата сва годишња доба од којих 
се, кад се помноже, састоји људски живот. Мееец већ има 
ужи круг, а дан најужи, али и овај тече од почетка до краја, 
од иетока до запада. 7. Зато каже Хераклит, који је добио 



надимак Скотеинос — Мрачни) због свог тамног и нејасног 
говора: „Један дан", вели он, „једнак је свим осталима." Тоје 
један схватио овако, а други опет друкчије. Први је рекао да 
је један дан свим другим данима једнак по броју часова, и 
говорио је истину, јер ако дан представља раздобље од 
двадесет четири часа, морају сви дани међу собом бити 
једнаки, будући да ноћ добија оно што је дан изгубио. Неко 
други опет каже да је дан једнак свим осталим данима зато 
што им је сличан, јер и најдуже временско доба нема ништа 
што не би могао такође наћи у једном дану, наиме светлост 
и ноћ, сад је дужи, а сад опет краћи, према томе колико је 
ноћ дужа или краћа, и тако изравнава све. 8. И због тога 
свак треба дан да подеси тако као да завршава целокупан 
низ дана нашег живота, те тиме довршава збир свих дана 
свог живота. Пакувије, који је примио обичаје који владају у 
Сирији, присуствовао би свечаним гозбама које је 
приређивао тако рећи као своје погребне жртве, наређивао 
је да га носе директно од стола у спаваћу собу, а при томе су 
му његови миљеници морали пљескати и викати: „Живео је, 
живео је!" И тако су га сваког дана сахрањивали. 

9. То радимо и ми којима је еавест чиета, и одлазећи на 
спавање треба да будемо весели и да весело говоримо: 

Живео сам и испунио све што ми је судбипа дала 

Ако нам бог да још један, сутрашњи дан, примимо га са 
радошћу. Најсрећнији и најбезбрижнији поседник јесте онај 
који безбрижно може да очекује сутрашњи дан. Ко год може 
да каже „Живео сам", сваког дана устаје са коришћу. 

10. Али већ је време да писмо завршим. „Зар тако", 
кажеш, „да ми оно дође, а да ми ништа не донесе собом?" Не 
бој се: оно нешто носи собом. А зашто рекох — нешто? Много 
ти доноси. Шта би било чувеније од речи које предајем 
писму да ти их пренесе. „Тешко је живети у беди, али не 
лостоји никаква потреба да би се у њој морало живети." А 
зашто не? Са свих страна воде путеви у слободу, има Их 
много, али су сви кратки и лаки. Будимо захвални богу што 
се нико не може. 

1 Вергилије, Енејида IV 653. 
задржавати у животу: а слободно је да сву беду згазимо. 11. 
Казаћеш: „Епикур је рекао: Шта ти је стало до оног што је 
страно?" Што је истинито, то је моје: увек ћу ти наводити 
Епикура да ће они који се куну у речи других и не питају, 
шта је ко рекао, него еамо ко, да ће управо ти знати да је 
свима заједничко оно што је најбоље. Остај ми здраво! 

КЊИГА ДРУГА 

13. 

Сенека шаље поздрав свом Луцилију 

1. Знам да си веома одлучан: јер још пре него што си 
се снабдео здравим саветима који све савлађују, био си 
задовољан сам собом, пред својом судбином, а после тога још 
више, кад си се дохватио с њом и опробао своје снаге. Но 
њих се човек не може ослободити све док се не појаве 
безбројне тешкоће са свих страна, и док нас све не погоде 
сасвим изблиза. Таква је она права храброст која никад неће 
да се преда туђој самовољи: то је њен пробни камен. 

2. Један атлета се не може појавити с великим заносом 
у арени, ако претходно није по телу накупио много модрица. 
А онај ко је већ видео своју проливену крв, коме су зуби 
шкргутали од силних удараца, онај који је побеђен лежао на 



земљи, носећи на себи тежину свога противника, а није 
изгубио храброст, који се срушио на тле и успевао толико 
пута да се поново подигне на ноге, још упорнији, колико год 
пута се био срушио, такав атлета полази у борбу са великом 
надом у срцу. 3. Дакле, да останем код те слике: често теје 
судбина већ тешко притискивала, а ти јој ниси попуштао, 
него си скочио и одупро јој се још одлучније. Јер уколико 
неко изазива храброст, она постаје све већа. Ипак, ако 
мислиш да је то добро, прими од мене помоћна средства. 
којима се можеш обезбедити. 

4. Мој Луцилије, више има онога што нас плаши .него 
онога што нас притискује. Ми чешће трпимо због тога што 
то мислимо, него зато што патимо. Ја не разговарам с тобом 
стоичким језиком него говором простог народа. Ми, наиме, 
тврдимо да је све оно што нас гони и тера на уздисање и 
кукњаву, без икаквог значаја и да не треба да маримо за то: 
дај да оставимо те високе речи, мада су — тако ми богова — 
истините. Наређујем ти само то: немој бити несрећан 
прерано, јер то чега се сада плашиш можда се никад неће 
догодити, а сигурно се још није ни догодило. 5. Неке ствари 
нас више плаше и муче него што би морале; много штошта 
нас мучи раније него што би требало, а постоји много шта 
што нас уопште не би смело ни плашити ни мучити. Или 
сами повећавамо бол, или га сами измишљамо, или га чак и 
унапред дозивамо. Ово прво нека се изостави, јер је још 
увек спорно. Оно што ћу ја назвати безначајним, ти ћеш 
тврдити да је најтеже. Ја познајем неке људе који се смеју 
под ударцима бича и друге који стењу већ при првом 
шамару. Поеле тога ћемо видети да ли је узрок томе снага 
ударца или наша слабост. 

6. Обећај ми, кад год се буду људи скупили око тебе у 
жељи да те убеде да си неерећан, да ћеш мислити на оно 
што осећаш, а не на оно што чујеш, да ћеш стрпљиво 
размишљати о томе и да ћеш најзад самом себи поставити 
питање: „Зашто ли људи плачу због мене, зашто толико дрхте 
да се не усуђују чак ни да ме додирну, као да би моја 
несрећа хтела да пређе на њих? Питај се није ли то можда 
пре нешто срамно неголи неко зло. Или се можда мучим и 
тугујем без икаквог узрока и сматрам да је зло оно што 
није?" 7. Рећи ћеш: „Па како да увидим да ли је све то 
ништавно или истинито, будући да ме тако узбуђује и 
плаши?" Чуј сад ово правило у вези с тим: мучи нас све, како 
оно што јесте, тако и оно што ће бити, или пак и једно и 
друго. О ономе што постоји, лако доносимо суд; ако је твоје 
тело здраво и слободно, и ако не постоји никакав бол због 
учињене неправде, видећемо шта ће се догодити: за данас 
не марим за то. 8. Али нешто ће ипак доћи. Најпре помисли 
да ли располажеш поузданим знацима о томе да ће се зло 
појавити, јер најчешће имамо посла са сумњичењима: ми 
смо предмет оне игре <са измишљеним гласом да ће избити 
рат, а још чешће одлучује о појединцима. Тако је, драги мој 
Луцилије: ми брзо доносимо одлуку. Не размишљамо о томе и 
не испитујемо оно што нам тера страх у .кости, него само 
дрхтимо и крећемо у бекство, као они што их из логора 
потера облак лрашине који подиже стадо кад крене у трк, 
или жоје је заплашила нека мада потпуно неутемељена 
прича која се раширила свуда. 9. Није ми јасно зашто нас 
све то што је без основа више узнемирава. Јер, све што је 
истинито има своју меру, а што год долази из непоузданог 
извора, остаје слободно за нагађања и наслућивања и 
препуштено је самовољи плашљивог духа. И зато ниједан 
страх није тако штетан и опасан као страх болесне панике: 
јер сваки други страх је без икаквот разлога, а овај страх је 



глуп. 10. Хајде даствар мало тачније ислитамо! Постоји 
вероватноћа да ће се појавити неко зло, али то ипак још није 
сигурно. Колико се неочекиваних ствари већ догодило! А 
колико се од онога што смо очекивали није уопште догодило! 
Чак ако постоји нешто за шта треба очекивати да ће се 
остварити: шта ти помаже ако идеш у сусрет своме болу? 
Довољно рано ћеш то осетити кад буде дошао! А у 
међувремену обећај себи нешто боље! 11. Какву ћеш корист 
имати од тога? Време. У међувремену се може догодити 
нешто због чега ће претећа опасност, или опасност која стоји 
непосредно пред тобом, да се заустави или потпуно лрестане 
да постоји, или можда прескочи на неку другу главу; пожар 
често отвара спасоносни излаз; понеког су рушевине лагано 
обориле на земљу; понекад се и мач склонио са самога врата; 
многи људи су савладали своје мучитеље. И несрећа често у 
себи садржи нешто лако. Можда ће доћи, можда неће доћи: 
засад је још нема. И зато се надај бољем! 12. Понекад дух 
ствара погрешне слике, мада не постоје никакви знаци који 
би предсказивали неко зло; било да покоја сумњива реч 
заведе човека на тешке мисли тако да му увреда коју је 
учинио изгледа већа него што у ствари јесте, и не пита се 
како је разбешњен дотични човек, него оно што је 
допуштено човеку који је љут. Али човек нема ништа од 
живота, и нема краја његовој беди ако се плаши свега чега 
само може да се плаши — ту треба да памажу разум и 
мудрост; снагом свога духа презри страх па макар како 
очигледан био; а ако није тако, онда једну грешку терај 
другом, а свој страх ублажавај надањем. Од свега чега се 
плашимо ништа није тако сигурно да не би могло бити још 
сигурније то да све чега се плашимо може изостати и да нас 
надање вара. 13. Добро, дакле, размисли о ономе чему се 
надаш и чега се плашиш, и кад све буде нееигурно, буди 
наклоњен самом себи и веруј оно што ти је милије. И макар 
било више гласова за страх, гласај ипак за то и више се 
немој узнемиравати, него помисли да се највећи број људи 
узнемирава и узбуђује, а да их не мучи неко зло или да га са 
сигурношћу очекују. Јер нико се не одулире самом себи кад 
га нешто гони и тера, и свој страх не приписује ономе што је 
истинито. Нико не каже: „Онај ко то јавља није сигуран; он 
је то или сам измислио или дозволио да му натоваре лаж." 
Ми верујемо оно што нам људи причају, а од онога што је 
неизвесно хвата нас страх као да је сигурно и истинито; ни у 
чему не знамо за меру, свака ситница одмах ствара повод да 
осетимо страх. 14. Али ја се стидим да тако разговарам с 
тобом и да ти пружам тако јевтине лекове да бих ти улио 
снаге. Неко други нека каже: „Па можда се зло ипак неће 
догодити!" А ти му одговари: „Па шта онда ако се догоди? 
Видећемо ко ће од њих победити! Можда ће пораз бити мени 
од кориети и можда ме очекује смрт која ће моме животу 
послужити као почаст." Једна чаша отрова начинила је 
Сократа великим. Извуци Катону мач који му је служио као 
заштитник слободе: тако ћеш му одузети велики део славе. 
15. Сувише дуго те подстичем, иако је теби више потребно 
подсећање на нешто, него охрабрење. Ја те не водим путем 
који се удаљава од природе: ти си рођен за оно о чему 
говоримо; утолико више прошири своје добро и улепшај га. 

16. Већ ћу завршити писмо и ставићу свој печат, 
другим речима, послаћу ти једну изврсну изреку: ,,Поред 
осталих зала глупост је праћена Ј О Ш  једним: она сваког дана 
почиње да живи." Размисли шта то значи, мој Луцилије, 
најдражи од свих људи, и увидећеш како је срамна 
лакомисленост оних људи који троше увек и свакога дана 
нове разлоге за свој живот, а после тога на крају почињу 



поново да се надају. 17. Окрени се мало око себе: видећеш 
старце који се припремају за кандидатуру за неку високу 
службу, да би путовали далеко, да би се навелико бавили 
трговином. Има ли нешто ружније од старца који почиње да 
живи? Не бих додао и сопетвеника ове изреке да то није сам 
Епикур, чије мисли радо наводим; међу њима се налази и 
ова. А ја сам на себе примио да се њима хвалим и да их 
прихватам. Буди ми здраво! 

14. 

Сенека шаље поздрав свом Луцилију 

1. Признајем да нам је љубав према своме телу 
прирођена; признајем да се ми о њему старамо. Не поричем 
ни то да морамо да му угађамо, али тврдим да не смемо бити 
његови робови. Јер многима ће служити онај који служи 
своме телу, који се еувише плаши за њега, који у свему 
сувише мисли на њ. 2. Ми не смемо поступати тако као да 
морамо живети само ради тела, него као да без тела не 
можемо живети: претерана љубав према њему испуњава нас 
страхом, узнемирава нас, задаје нам бриге и ствара повод за 
то да нас свет излаже срамоти. Коме је тело сувише драго, 
томе нешто тако мало служи на част. О телу треба водити 
рачуна у сваком погледу, али тако да га пошаљемо у ватру, 
ако то захтевају разум, достојанство или верност. 3. Ипак 
што је више могуће треба избегавати неприлике, а не само 
опасности; имајући на уму све оно што би требало одвратити 
од себе, све чега се плашимо, ми се морамо склонити на 
сигурно место. А ако се не варам, постоје три врсте бојазни: 
плашимо се немаштине, страхујемо од болести, стрепимо од 
насиља моћних људи. 4. И при свему томе ништа не изазива 
јачи страх у нама од онога чиме нас угрожава страна сила; 
јер она се приближава уз велику буку и ларму. Природна зла 
која сам споменуо долазе тихо, нечујно; својим доласком 
нимало не плаше ни очи ни уши, али је страховита појава 
оног трећег зла. Око њега су поуздано оружје и ватра, ланци 
и безброј дивљих звери које траже да навале на човекову 
утробу. 5. Имај овде на уму и затвор, разапињање на крст, 
на разне справе за мучење, на окове, на колац који набијају 
кроз човека тако да се поново појави у устима, помисли на 
удове које брза кола касапе, па на одело које захвата пламен, 
и све остало што је свирепи бес измислио. 6. Није дакле 
никакво чудо ако се највише плашимо оног што је 
најразноврсније и што нам задаје страх на разне начине. 
Јер хсао што мучитељ покаже што више свога умења 
уколико примени више оруђа за мучење — поглед на то 
побеђује и оне људе који би се иначе могли одупрети правим 
мукама — тако је и од свега што нам убија душу 
најделотворније оно што нам може показати шта је све у 
стању да уради. Оне друге невоље, мислим на глад, и жеђ, 
гној у утроби и ватру која нае изнутра сагорева, су, додуше, 
исто тако страшне, али будући да су скривене, немају ништа 
чиме би нам могле претити, јер их не видимо; али ово зло, 
као велики ратови, побеђује већ самим тим што се на њега 
баца поглед. 7. Зато се трудимо да никога не вређамо. 
Понекад је то народ кога се морамо плашити, каткад су то 
утицајни људи, ако је државни устав такав да се све одлуке 
доносе у сенату; а често и појединци којима је поверена 
људска власт и уз то још и власт над људима. Тешко би било 
изнети све ово за пријатеље, сасвим је довољно ако нам нису 
непријатељи. И зато мудар човек никад неће изазивати гнев 
моћних људи, него ће га избегавати као олују која бесни на 



мору. 8. Путујући на Сицилију морао си преко морских 
теснаца. Непромишљени и дрски крманош не мари за 
претње јужнога ветра — јер овај ветар узнемирава воде око 
Сицилије и ствара вртлоге — он се не придржава ни леве 
обале, него се држи оне где Харибда ствара водени 
ковитлац. А пажљивији морнар испитује људе који ова места 
добро познају како би сазнао где је море најбешње, затим 
шта предсказују облаци, па после тога плови далеко од 
оваквих места која су чувена по грозним вртлозима. На исти 
начин поступа и мудар човек: он бежи од моћи и силе које 
би му могле нашкодити, али на такав начин да се не може 
видети да их избегава. Јер један део сигурности налази се и 
у томе да не покажемо да тежимо да је постигнемо и да 
сматрамо за зло оно што избегавамо. 9. Ми због тога морамо 
гледати на који начин бисмо се могли осигурати од људске 
масе. Прво, ми не смемо желети исто што она жели, јер међу 
такмичарима увек постоји спор и свађа; затим не смемо 
имати ништа на шта већ неко други циља и што нам може 
бити отето у његову кориет; исто тако, на себи имај што 
мање таквих ствари које би могле постати плен других људи. 
Нико, или сасвим мало њих, не жуди за људском крвљу због 
ње саме; већи је број оних људи који рачунају са својом 
добити него оних које мрзе; нагог човека разбој:ник пушта 
да прође мимо њега; сиромах безбедно пролази и оном 
улицом која је опседнута разбојницима. 10. Затим постоје 
још три ствари које према неком старом правилу морамо 
избегавати: то су непријатељство, завист и презир. Једино 
нам мудрост може показати како је то могуће: тешко је 
држати се средње стазе, како нас страх од зависти не би 
довео до нечег што заслужује презир, и да не би изгледало 
како људи могу да нас газе због тога што ми никога не 
желимо газити. Многи људи су се већ морали стварно бојати 
само зато, јер су показивали да се могу бојати. Повлачимо се 
свуда: јер презирање не наноси мању штету од сумњичења. 
11. Ослонимо се, дакле, на филозофију: јер она делује као 
свештеникова трака не само на добре људе, него и на оне 
који су напола лоши. Наиме, јавно говорништво и ове остало 
што народ покрене има своје противнике: а филозофија је 
мирна и бави се искључиво сама собом и нико је не може 
потценити; њој од свих наука припада највеће поштовање 
чак и код најгорих људи. Неваљалство никад неће толико 
ојачати и склопити такву заверу против врлина, а да име 
филозофа не остане честито и свето. Уосталом, филозофија 
сама мора бити мирна и скромна. 12. Казаћеш: „Али како? 
Да ли ти можда изгледа да Марко Катон скромно 
филозофира кад својим гласом спречава грађански рат? Ко 
се баца међу оружје бесних поглавара? Ко напада и једне и 
друге: оне који су против Цезара и оне који су против 
Помпеја?" 13. Можда ће неко приго-всрити тобоже да ли је 
било потребно да се филозоф умеша у тадашње свађе. „Шта 
желиш, Марко Катоне? Та не ради се више о слободи која је 
већ давно пропала! Питање је само да ли њоме треба да 
управља Цезар или Помпеј! Шта те се тиче ова свађа? 
Ниједна партија није твоја: реч је једино о томе ко ће бити 
господар! Шта те се тиче ко ће бити победник? Можда ће 
победити бољи, али зато не мора бити гори који буде 
победио!" Додирнуо сам последњу Катонову улогу: али и 
раније гадине нису биле такве да би дозвољавале филозофу 
да се занима за управљање државом која је већ пала У руке 
разбојницима. Шта је Катон урадио друго осим што је 
подигао свој глас, али узалуд га је народ носио на раменима, 
а после тога га испљувао и однео са форума, и на крају га из 
сената бацио у затвор? 



14. Касније ћемо видети да ли ее ови узалудни напори 
филозофу исплате; засад скрећем пажшу на оне стоике који 
су се повукли из јавних послова с намером да проучавају 
живот и да људском роду одреде законе, а да при томе не 
увреде никог од силника. Филозоф неће кварити опште 
устаљене обичаје; он новим начином живота неће скренути 
осећања светине против себе. 15. А ти ћеш приговорити да 
није сигурно хоће ли свако ко се буде управљао према тим 
законима поуздано бити заштићен и ван опасности. Не могу 
ти једноставно обећати да ће бити тако, као што умереном 
човеку не могу дати обећање да ће бити здрав, мада је 
умереност услов за добро здравље. И у луци се потопе многе 
лађе, али шта све може да их задеси на отвореном мору? 
Зар не мислиш да је тако? А колико више опасности прети 
ономе који је са свих страна запослен, а прихвата се много 
чега тако да није сигуран ни онда кад се одмара! Каткад и 
невини губе живот: ко би то могао порећи? Али га чешће 
губе они који су сами за то криви! Борац остаје уметник у 
борби, и ако га његов противник победи. 16. И, напослетку, 
филозоф свуда и увек посматра циљ, а не то како ће се 
нешто завршити. Почетак је у нашим рукама а судбина 
одлучује о резултату, еамо што се ја не склањам од ње. „Али 
она ми доноси тегобе и многе непријатноети!" Разбојника не 
погоди казна одмах пошто је неком одузео живот. 

17. А еада већ пружаш руку да би могао примити 
свакодневни поклон. И даћу ти златан поклон. А пошто већ 
говорим о злату, саслушај ме на који начин ћеш га 
употребити у своју корист: „Богатство највише ужива онај 
коме је оно најмање потребно." Велиш да ти кажем ко је 
аутор ове изреке. И да би знао колика је моја наклоност 
према теби, реших да похвалим нешто страно. 18. Ово су 
речи Епикурове, или Метродорове, или из школе неког од 
њих. А шта би нам уопште било стало до тога ко је то први 
изговорио? Он је то рекао свима. Онај коме је богатство 
потребно, плаши се за њ, а нико не ужива добра због којих 
је пун брига. И док размишља о начину како да то што већ 
поседује још увећа, заборавља како да искористи своје 
имање: прима рачуне, трчи по форуму и преврће књиге 
дужника. Тако од господара постаје обичан управитељ. Да 
си ми здраво! 

15. 

Сенека шаље поздрав своме Луцилију 

1. Наши преци су имали обичај који се сачувао све до 
мога времена да првим речима у писму додају: „Ако си 
здрав, добро је, ја сам здрав." С правом говорим и ја: „Ако се 
бавиш филозофијом, онда је то добро". Јер само то значи 
бити здрав: без тога је душа болесна, а и само тело је здраво 
само у оној мери у којој је здраво тело лудог или душевно 
болесног човека. 2. Старај се, дакле, нарочито о овом 
здрављу, а затим и о оном другом здрављу, јер ти неће бити 
од велике вредности ако будеш хтео само то да будеш здрав, 
пошто вежбање лактова, истезање врата и јачање груди — то 
је, мој драги Луцилије, глупо и један посао који ученом 
човеку нимало не одговара. Ако се будеш добро хранио и 
гојио и ако ти се мишићи снажно затегну, ти ипак никад 
нећеш постићи снагу и тежину једног дебелог вола. А уз то 
помисли још да сувише велика тежина слаби дух, и он 
постаје мање покретљив. И зато обим свога тела смањи што 



је више могуће а прошири границе духу. 3. Много тешкоћа 
прати и оне који се брину само о нези духа; пре свега, тешке 
телесне вежбе исцрпљују



 
душу, a после тога и обиље хране убија његову суптилност. 
Затим долазе најгори робови које човек узима за учитеље; 
то су они који имају посла само с уљем и вином и који су 
провели дан по вољи онда кад се добро озноје и, да би 
надокнадили излучене сокове, сасушено грло обилно залију 
вином. А пиће и знојење су болести човека који болује од 
лошег варења. 4. Али постоје такође вежбе, лаке и кратке, 
које тело одмах на пријатан начин замарају и штеде у 
времену, а то треба такође узети у обзир: трчање, 
покретање руку с каквим тешким предметом, затим 
скакање, или оно које подигне тело високо, да се тако 
изразим, скок Салијеваца, или, да се мало презривије 
изразим, скокови ваљара сукна: ти изабери било ко:ји од 
тих, јер ће ти вежбањем лоетати лак. 5. Што год да радиш, 
увек се брзо врати од тела натраг духу; њега вежбај и 
дању и ноћу, јер дух се јача умереним напором. Овакво 
вежбање неће спречити ни мраз ни врућина, па чак ни 
старост: води рачуна о оном добру које током година 
постаје све боље. 6. Ја не захтевам од тебе да непрестано 
буљиш у књиге или да седиш уз своје прибелешке: и духу 
треба дати мало одмора, али само на тај начин да не 
оелаби, него да се одмори и ухвати мало даха. Ношење и 
вожња размрдају тело, а то умном раду не шкоди: можеш 
читати, можеш диктирати, можеш говорити, а ништа ти 
не брани да све то радиш чак и у шетњи. 7. Не бој се ни 
тога да глае сувише напрежеш, али никако не смеш да га 
на еилу повисујеш, а затим одједном спустиш. А шта да 
радиш ако желиш да научиш како се треба шетати? 
Окрени се онима које је глад научила новим вештинама: 
нађи одмах некога који ће своје кораке прилагодити 
твојим и који ће кодјела посматрати твоје вилице и зубе и 
поетајати сзе дрскиЈи, а ти сам стрпљизо и лако подноси 
његове дрскости. И онда, шта? Треба ли твој говор да 
почне најјачим вихањем и напињањем гласа? Природно је 
да човек постепено  
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постаје живахнији, и они који воде парницу најripe почињу 
гласом сасвим мирним, па онда прелазе на вику и дреку: 
нико од њих не почиње одмах да дозива у помоћ Квирите. 8. 
Кад год те дух буде терао да узмеш реч, ти прекоревај 
грешке час јачим гласом, а час опет говори сасвим мирно, 
онако како те твој глас буде сам подстицао. Глас нека се 
полагано смирује, али не сме потпуно утихнути; он увек мора 
да показује умереност онога који држи говор, и не сме 
постати груб — онакав каквим се служе необразовани 
сељаци. Ми, наиме, не радимо на томе да вежбамо глас, него 
да гласови сами себе вежбају. 

9. Прилично сам ти био досадан овим речима, али зато 
желим да ти дам једну малу грчку награду. Ево тога чувеног 
правила: „Безуман живот је непријатан, пун страха и брига, 
и у потпуности зависан од онога што ће доћи" — „А ко то 
каже?", питаћеш. Онај исти Епикур којег сам већ раније 
поменуо. А који живот ти сад мислиш да је безуман? Можда 
живот Бабе и Исиона? Није тако: безуман је наш живот, кад 
нас неки сл^пи нагон наводи на оно што је штетно, на оно 
што ми сами никад не можемо да постигнемо у тој мери да 
би нам било довољно, и онда кад би нам могло бити довољно. 
Ни не помишљамо на то како је пријатно не желети ништа, и 

 



колико представља нешто велико, ако смо задовољни свим и 
свачим и не зависимо од срећног случаја. 10. Непрестано 
мисли на то, драги мој Луцилије, шта си све већ постигао. И 
кад будеш видео колико их је већ живело пре тебе, помисли 
на то колико ће их доћи после тебе. Ако желиш да будеш 
захвалан боговима и свом животу, мисли на то колико си 
људи већ надмашио. А што да те се остали тичу? Ти си 
еамога себе савладао. 11. Одреди себи границу преко које не 
можеш прећи, ни кад би то желео. Остави једном за свагда 
она перфидна добра која онај који се надао да ће их постићи 
више цени: једном ће ти побећи сва та добра која више цени 
онај који је у њих веровао, 
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него онај који их је постигао. Кад би на њима постојало 
нешто трајно, та добра би човека заситила, а овако нам 
стварају још већу жеђ док их уливамо у себе. Зашто да оно 
што нам непоуздана судбина обећава тражимо и захтевамо 
од ње уместо од себе? Зар да заборавимо на све људске 
слабости? Чему служи сав овај труд? Гле, овај дан је 
последњи: а ако није, онда је свакако близу последњему. 
Поздрављам те! 

16. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Знам, драги мој Луцилије, да ти је јасно да нико не 
може живети срећно, па чак ни подношљиво, ако се не бави 
филозофијом и да се срећан живот заснива на савршеном 
бављењу њоме, па чак и већ на самој чињеници да човек 
њоме почиње да се бави. Ако пак треба да оно што је већ 
сасвим јасно још јаче поткрепим и да себи то утиснем у 
памћење приликом свакодневног размишљања: више посла 
има у томе што ће се истрајати на неком добром начелу, 
него у самом постављању таквог једног начела себи за циљ. 
Потребно је да будемо истрајни и да непрекидним 
настојањима сами себе јачамо, док добра намера не постане 
чврста свест. 2. Због тога не треба да губим много речи да 
бих те убедио, и видим да си већ у многоме постигао 
напредак. Ја знам одакле потиче оно што пишеш: то није ни 
измишљено нити пак лепо дотерано. Па ипак ћу ти рећи 
шта мислим: што се тебе тиче, ја већ гајим неку наду, али 
поверење још нисам стекао. Желим да и ти урадиш исто то: 
не постоји ништа у шта би могао брзо и лако поверовати. 
Удуби се сам у себе, испитуј и посматрај себе на разне 
начине, а пре свега поведи рачуна о томе да ли си већ 
учинио неки напредак у филозофији или и у самоме животу. 
3. Филозофија није никаква уметност с којом би се могао 
поносити и истицати пред људима: она није у речима, већ у 
делима. Она се не употребљава ни зато да би нам дани 
пролазили у пријатној забави, ни да би се њоме скраћивала 
досада слободног времена: она обликује и васпитава дух, 
она сређује наш живот и управља њиме, она показује шта 
треба радити, а шта изостављати, она стоји за крмом и води 



брод кроз таласе и подводне стене. Ако се одрекне ње, нико 
не може живети без страха и без бриге: сваког чаеа се 
догађају безбројне ствари које траже добар савет, а такав 
савет ваља потражити само од ње. 4. Па ће онда неко рећи: 
„Какву корист имамо од филозофије, ако постоји неизбежна 
судбина? Каква корист од тога., ако светом влада бог? Шта 
ми користи ако случај даје наређења? Јер оно што је 
сигурно, не може се мењати, а ништа се не може предузети 
против несигурности, било да је бог као судија и управљач 
света нешто одредио, било да случај управља људским 
стварима без реда и са њима поступа онако како га је воља." 
Нека је тачно једно или друго, драги мој Луцилије, или нека 
важи обоје уједно — увек се уточиште мора наћи у 
филозофији. Она ће нас соколити да се радо покоримо богу 
и да се судбини упорно супротстављамо: она ће нас учити 
како да следимо бога и да подносимо све што нам судбина 
натовари на леђа. 6. Али сад се не смемо упустити у 
расправљање о томе каквим правима располажемо; да ли 
влада провиђења, или нас судбина држи на ланцу, или 
свиме господари слепи случај: ја се опет враћам натраг да 
бих те опоменуо и охрабрио да, наиме, никако не дозволиш 
да ти опадне храброст или да у теби спласне и расхлади се 
тежња твога духа. Имај га у својој власти и уради све да 
његова тежња пређе у сталну особину. 

7. Ако те добро познајем, ти ћеш већ одмах на самом 
почетку погледати шта и какав поклончић ти је ово писмо 
донело: отвори га па ћеш наћи. Немаш разлога да се дивиш 
мојој широкогрудости: ја сам још увек дарежљив на туђи 
рачун. А зашто кажем, о туђем трошку? Све што год је неко 
рекао добро, то је моје. Тако и оно што је рекао Епикур: „Ако 
будеш живео према природи, никад нећеш бити сиромашан; 
а ако будеш живео према свом уображењу, никад нећеш 
бити богат." 8. Природа тражи мало, а уображење бескрајно 
много. Нека се, рецимо, у теби прикупи све оно што су 
поседовали богаташи: може срећа да те подигне изнад стања 
најимућнијег грађанина, може да те одене златом и 
пурпуром и може да ти поклони довољно блага и богатства 
да би могао прекрити сву земљу зградама од мермера, и 
можеш не само да поседујеш богатство него и ногама да га 
газиш, можеш имати скулптуре и слике и све остало што је 
уметност створила ради луксуза — ипак ће ти све то 
стварати потребу да желиш још нешто више. 9. Природне 
потребе и жеље имају своје границе, а оно што се рађа из 
несређених мисли не зна где да се заврши, јер не зна ни за 
какве границе. Онај ко иде путем, тај налази свој циљ, а 
лутање je бескрајно. Зато се склони од свега што је пусто и 
празно, и ако будеш хтео да знаш да ли је оно што тражиш 
предмет неке природне или пак неке слепе жеље, онда добро 
размисли да ли негде можда не постоји циљ. Ако још увек 
нешто остаје, док настављаш пут, знај да то није ништа што 
би било природно. Остај ми здраво! 

17. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Одбаци све то ако си паметан, или чак и ако желиш 
да будеш паметан, и пожури у снажном залету и из свих 
снага да достигнеш здрав разум; ако постоји нешто што те 
задржава, или се ослободи тога или ту препреку просто 
пресеци. Кажеш: „Задржава ме и смета ми моје имање; 
ja желим да га средим тако да увек имам све што ми је 
потребно, и ако ништа не будем радио, а нека сиромаштво 
не буде ни мени нити пак било коме другоме на терету." 2. 
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Кад тако говориш, чини ми се да не видиш ни снагу ни моћ 
онога добра о коме размишљаш: ти, додуше, углавном 
увиђаш колико користи доноси филозофија, али се 
појединачно још ниси уверио о свему и још не знаш колико 
нам она на сваком месту — нека ми буде дозвољено да се 
послужим Цицероновим речима — помаже не само у 
најважнијим питањима, него чак и у самим ситницама. 
Веруј ми то и позови је да се с њом посаветујеш: она ће ти 
дати савет да не седиш међу својим рачунима. 3. Јер то што 
тражиш и што настојиш да постигнеш одлагањем исплате, 
јесте управо то да нећеш морати да оеећаш страх од 
немаштине; а шта онда ако је потребно да се зажели? 
Многима је богатство представљало сметњу кад су желели да 
се баве филозофијом, а сиромашнога човека ништа не омета 
и не спречава и он је увек без брига. Кад засвира бојна 
труба, он зна да то не важи за њега; кад се разгласи да је 
настала поплава, он тражи како да се спасе сам, а не како 
да нешто однесе. И кад је потребно да се крене бродом на 
море, у луци нема оне ларме и нико се на обали не 
узнемирава: око њега нема гомиле робова који би требало да 
се старају о храни у плодним прекоморским земљама. 4. 
Лако је нахранити мали број добро навикнутих стомака који 
не траже ништа до то да се напуне: глад кошта мало, а 
прождрљивост много. Сиромаштво је сасвим довољно, ако 
може да задовољи тренутне потребе; зашто му се дакле 
противиш и не желиш да ти буде друг и пријатељ, кад чак и 
разумни богаташи живе по угледу на њ? 5. Ако имаш жељу 
да задовољаваш дух, ти мораш бити или сиромашан, или 
пак сличан сиромашном човеку. Али твоја тежња не може 
имати успеха ако сам ниси умерен, а умереност je 
добровољно сиромаштво. Никако се немој извињавати 
речима: „Још не поседујем онолико колико би ми требало, а 
кад се будем попео тако високо, онда ћу се сасвим лосветити 
филозофији." Али ништа није прече од овога што би требало 
лрипремити што ти износиш и пре свега оеталога спремаш: 
треба почети тиме. Велиш: „Хоћу да стекнем такво имање од 
којег ћу живети." Значи да у исто време и то припремиш и 
да учиш. Ако ти нешто брани да добро живиш, ништа ти не 
брани да лепо умреш. 6. Нема разлога да нас сиромаштво 
одбија, одвраћа од филозофије, нити да то чине невоља и 
беда. Јер ко тежи овоме циљу, мора подносити и глад, онако 
као што су глад већ многи трпели приликом опсаде. И шта је 
била награда за њихове патње, ако не то што нису желели да 
падну победницима у руке? Али, колико је веће оно што нам 
се овде обећава: вечна слобода и никакав страх ни од 
човека, ни од бога! Треба ли и гладан човек да покушава да 
дође до тога? 7. Војске еу подносиле сваку оскудицу, живеле 
од корења и трава, те су утољавале глад стварима које је 
гадно поменути. Све су то оне подносиле — да би ствар била 
још чуднија — за страну власт; а сад ће се још неко 
двоумити да подноси сиромаштво да би свој дух ослободио 
лудила? Не треба ништа стицати раније: до филозофије се 
може стићи и без путних трошкова. 8. Зар није тако? Зар 
ћеш тек онда кад све већ будеш имао, пожелети да имаш и 
мудрост? То ће бити последње што треба да имаш у животу, 
и тако рећи само још један додатак, зар не? А ти се бави 
филозофијом, било да већ нешто имаш или да немаш! — Јер 
одакле знаш да ли можда већ немаш сувише? Ако ништа 
немаш, онда потражи филозофију пре него ма шта друго! 9. 
„Али, недостајаће ми оно што ми је најпотребније." Пре 
свега, не може се десити да ти нешто недостаје, јер природа 
сама тражи што је могуће мање, а филозоф се прилагођава 
природи. Али ако би му запретила крајња невоља и беда, он 



ће већ отићи из овога живота и престаће да сам себи буде 
на терету. А ако му остане само нешто мало и незнатно, 
чиме би и даље могао да животари, он ће се тиме 
задовољити и неће имати никакву бригу око онога што је 
сувишно, даваће своме телу одговарајућу храну и одело, и 
смејаће се громко богаташима који су тако запослени свиме 
што доноси добит и корист, и онима који толико теже за 
богатством казаће: 10. „Зашто тако дуго одлажеш? Можда 
очекујеш камате од капитала или повољне трговачке 
прилике, или можда теетаменат неког богатог стрица, кад 
иначе одједном можеш да се обогатиш? Мудрост представља 
благо, и она се даје онима којима је богатство сувишно." То 
се односи и на друге: а ти еи ближи имућнима. Промени век 
па ћеш имати и сувише свега: али се у сваком веку налази 
исто толико онога што је довољно.  

11. На овом месту бих могао завршити нисмо да нисам 
код тебе створио лошу навику. Краља Парћана нико није 
могао поздравити ако му није донео поклон, а ја се од тебе 
не смем опростити, а да ти при томе не поклоним један мали 
дар. Шта ће бити то? Узајмићу од Епикура: 

Стицање богатства за многе није значило крај беде, него само 
промену њене врсте. 

12. Ја се томе не чудим: јер грешка се не налази у 
стварима, већ у самој души човековој. Исто оно што чини да 
тешко подносимо сиромаштво, чини и богатство тешким. 
Као што је свеједно да ли ћеш болесника ставити на дрвени 
или на златни кревет, јер га тиме не ослобађаш болести, исто 
је тако свеједно да ли болесна душа болује у богатству или у 
немаштини: јер свуда је прати њено зло. Да си ми здраво! 

Сечека шаље поздрав ЈЈуцилију 

1. Децембар је месец кад је град најживљи. Свакоме је 
јавно дато право да се ода раскоши. Све одјекује од 
огромних припрема, као да постоји нека разлика између 
Сатурналија и радних дана: па ипак је разлика толико 
знатна да ми се чини да није погрешио онај који је рекао да 
је децембар некада био месец, а да је сада година. 2. Кад 
бих те имао ту поред себе, разговарао бих радо с тобом о 
томе шта мислиш да ваља урадити: да ли да ништа не 
мењамо у свакодневним обичајима и навикама и да и сами 
вееелије приређујемо гозбе, или да скинемо тогу да не би 
изгледало као да се противимо једном општем обичају. Јер 
оно што се није догађало никад осим кад је притисла ратна 
невоља, или кад је град био тужан, то се сада догађа због 
веселог празновања — људи се другачије облаче. 3. Ако те 
добро познајем, ти би, кад би размислио, пресудио тако да 
не смемо у потпуности личити на гомилу света који на 
главама носи пустене шешире као знак осамостаљења и 
разуздане похотљивости, али не треба ни сасвим да се 
разликујемо од такве гомиле. Па зар се управо у тим данима 
човеку не наређује да се баш он мора уздржати од наслада и 
уживања и разузданости, онда када се цео свет њима 
предаје? Човек, наиме, непобитно доказује чврстину 
карактера и мишљења ако не дозволи да га заведе оно што 
му "ласка и што га заводи у раскош. 4. Много је храбрије 
ако оетанеш трезан и паметан у пијаној гомили која бљује 
зато што се преждрала; али онај који за све то не мари и 
који се не меша међу такав свет је умеренији, иако ради то 
исто, само не на исти начин: јер празнични дан може се 
прославити и без раскошних гозби. 5. Уосталом, ја бих волео 
да испитам чврстину твога духа и хтео бих да ти по савету 



великих људи препоручим: после неколико дана, током 
којих ћеш се задовољавати најмањом количином и 
најкориснијом храном, и носити тврдо и грубо одело, реци 
самом себи: „То је дакле оно чега сам се плашио?" 6. Док је 
дух без брига, нека се припрема за тешкоће и нека јача 
према неправди судбине још онда, док му је ова наклоњена. 
Војник корача и за време мира, док нема никаквог 
непријатеља против себе, подиже насипе и замара се 
непотребним напорима само зато да би био спреман за све 
оно што га очекује. Ако желиш да човек не дрхти на послу, 
треба да га претходно навикнеш на њ. Тога су се 
придржавали они који су кроз све месеце подражавали 
сиромаштво и готово се приближили самој несташици и 
помањкању, како би могли да се можда некад не уплаше од 
онога што им је већ одавно било познато. 7. Није сад 
прилика да мислиш да говорим о Тимоновим гозбама и о 
колибама сиромашних људи и о ономе што поред тога још 
постоји и чиме се богаташи наслађују: војнички кревет и 
огртач и тврди и прљави хлеб нека ти буду довољни. Тако 
издржи три или четири дана, понекад и дуже, како то не би 
представљало само игру, него истинску пробу; а после тога, 
Луцилије, веруј ми, бићеш радостан што си ее тако јевтино 
заситио и увидећеш да човеку није потребна срећа како би 
могао безбрижно да живи. Јер ће судбина доделити човеку 
све што му је неопходно чак и онда ако је на њега љута. 8. 
Али то није разлог да мислиш како је све то што радиш 
нешто. Радићеш онако као што раде многе хиљаде робова, 
многе хиљаде сиромаха. Посматрај себе како радиш то 
неприморан и све ћеш исто тако лако подноеити; треба 
само чешће то да покушаш! Вежбајмо се као војници, а 
сиромаштво и немаштина нека нам постану одани и 
поверљиви пријатељи, како нас судбина не би погодила 
неепремне. Бићемо богатији и са мање брига ако будемо 
знали како није нимало тешко бити сиромах. 9. Учитељ 
наслада, Епикур, имао је одређене дане кад је сасвим 
оскудно утољавао глад како би могао видети да ли му до 
потпуног уживања и насладе још нешто недостаје, и колико 
тога, и да ли заслужује неки велики напор све оно што још 
недостаје: тако бар он сам прича у Писмима која је писао 
Полијену, кад је Харинос био архонт. И ту се хвали да му за 
храну није потребан ни један читав ас, док је Метродору 
потребан цео ас, јер он још није постигао такав напредак. 
10. Мислиш ли ти да се ситост налази у оваквој храни? 
Штавише, то је уживање, али не оно лако, пролазно 
уживање које треба увек изнова оживљавати, већ стално и 
поуздано. Сигурно је да вода и каша или комадић јечменог 
хлеба нису пријатна ствар, али је највеће уживање у томе да 
и у таквој храни нађеш насладу и да си се попео тако 
високо да ти судбина то не може отети, без обзира на то 
како је расположена према теби. 11. Више избора има у 
обедима затвореника одвојених да буду кажњени смртном 
казном јер њима крвнрхк који ће их погубити не даје тако 
слабу храну; колика је великодушност ако ти добровољно 
урадиш оно чега се не морају плашити ни они који су 
одређени за најстрашнију казну! То значи отети судбини 
оружје из руку! 12. Почни дакле, мој драги Луцилије, да се 
управљаш према навикама таквих људи и одреди неколико 
дана кад нећеш имати у мислима своје имање и кад ћеш се 
спријатељити са што незнатнијим, што мањим, и склопити 
тако савез са сиромаштвом: 

Друже, хајде презри богатство да и сам будеш 
достојан нечије бриге ...' 



13. Нико други није достојан бога, осим оног који 
презире богатство. Ја ти не браним да поседујеш богатство, 
али желим да га поседујеш безбрижно. А то ћеш постићи 
искључиво онда ако се увериш да можеш срећно живети и 
без њега, и 

1 Вергилије, Енејида VIII 364 ss. 
ако на богатстзо будеш гледао као на нешто што свакога 
часа може нестати. 

14. Али, хајде да већ пресавијем ово моје писмо. ,,Пре 
тога", кажеш, „мораш да ми платиш свој дуг." Ја ћу те опет 
упутити на Епикура — он ће ти исплатити награду. 
„Неумерени гнев рађа беснило." Мораш знати да је то 
истина, ако си некад имао и роба и непријатеља. 15. Све ово 
рађа се из склоности према разним лицима; сва страст 
настаје како из љубави тако и из мржње. И није питање у 
томе колики је узрок, него све зависи од духа који то прима. 
Као и код ватре, није реч о томе колико снажно она гори, 
већ о томе како далеко досеже њен пламен. Јер чврста се 
тела не могу запалити ни од најјаче ватре, а све што је суво 
и запаљиво, лако букне и варница може изазвати и пожар. 
Тако је, драги мој Луцилије, беснило крај великог г.нева. И 
зато треба гнев избегавати, и то не стога да би човек могао 
остати умерен, него да би остао здрав. Здраво! 

19. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Кад год примим твоје писмо ја скачем од радости: 
оно ме, наиме, испуњава лепим надама и не само што ми од 
тебе обећа све добро, него ме оно у то и уверава. Тако 
поступај, молим те и преклињем, јер да ли би ти свога 
пријатеља могао молити за нешто што би било боље од онога 
када га молим у његову корист? Ако можеш, извуци се из 
тих твојих службених послова; а ако не можеш тако, онда се 
силом отргни од њих. Довољно смо већ времена проћердали, 
а сад под старе дане почнимо да мислимо о сакупљању свог 
пртљага. 2. Да ли се томе неће замерити? Живели смо на 
мору: дај да умремо у луци! Али ја ти не бих саветовао да 
тим повлачењем у миран живот можда зажелиш да стекнеш 
славно име: тиме не смеш ни да се поносиш, а то не смеш ни 
да кријеш. Ја осуђујем људски бес и његово дивљање, али 
ипак, поред свега тога, не бих желео да ти тражиш уточиште 
на неком скривеном месту и да живиш у забораву. Поступај 
тако да се твоја доколица види, али да ипак не изазива неку 
пажњу. 3. Онај ко се још није одлучио, али тек треба да то 
учини, тај нека размишља да ли жели да живот проводи у 
тами: ти више ниси слободан да о томе одлучиш. Снага 
твога духа, отменост твојих списа, славна и одлучна 
пријатељства су те већ показала свету — већ си постао 
чувен; и кад би отишао некуда врло далеко и тамо се сакрио, 
ипак ће те твој ранији живот људима показати. 4. Ти не 
можеш уживати у мраку: куд год будеш побегао, свуда ће те 
пратити светлост твојих ранијих врлина. Можеш створити за 
себе мир и спокојство, тако да те нико не мрзи, да немаш 
много жеља и да те не гризе савест. У ствари, шта ћеш то 
оставити за собом, чега ћеш се сећати са жаљењем? 
Клијенте? Нико од њих не иде за тобом тебе ради, већ само 
зато да би од тебе имао неку корист: некада се тражило 
пријатељство, а сада само плен и добит. Старци, осећајући 
се напуштенима, измениће своје тестаменте, и они који су 
долазили да ти желе добро јутро, одлазиће на друге прагове. 



Велика ствар не може имати малу цену: размисли добро, да 
ли више волиш да оетавиш себе или пак нешто од својих 
етвари. 5. Камо среће да ти је суђено да стариш у 
приликама и околностима својих година рођења и да те 
судбина није подигла тако високо! Али твоја брза срећа, 
провинције, прокуратура и све остало што такве почасне 
службе обећавају удаљили су те од здравог живота; чекаће те 
веће службе и дужности једна за другом. 6. Какав ће ти бити 
крај? Шта још очекујеш, кад престанеш да имаш све што 
желиш? За ту ствар никад неће бити времена. Као што 
кажемо да постоји читав низ узрока из којих се тка судбина, 
тако је и са жељама: чим се једна испуни, настаје нова. 
Бачен си у такав живот који никад неће сам од себе 
ограничити твоје неприлике и твоје робовање! Извуци из 
јарма свој већ нажуљени врат: боље је да га већ једном 
пресеку, него да га јарам непрестано жуљи. 7. Ако се 
повучеш у приватан живот, имаћеш, додуше, мање свега, 
али ће теби бити ипак више него довољно; а сада ниси 
задовољан обиљем које се са свих страна к теби слива. Или, 
шта би више волео: бити сит од малог или бити гладан у 
изобиљу? Срећа сама је лакома и изложена лакомости других 
људи: док год теби ништа не буде било довољно, ни ти нећеш 
бити довољан другима. 8. ,,Па како ћу се", велиш, „повући у 
приватан живот?" Било како: размисли о томе колико пута 
си већ покушао да урадиш дрско извесне ствари да би се 
домогао новаца, и колико си труда уложио у то да би се 
дочепао почасти; нечега се треба одрећи и због мирног 
живота у доколици, иначе ћеш морати да остариш у 
немирним прокуратурама и затим у градским службама, 
усред вечитог немира и ларме, уз увек нове таласе који ће те 
запљускивати, па макар како скроман и миран био. Шта 
наиме помаже то ако желиш бити спокојан? Твоја судбина 
то не жели. А шта, ако јој сада дозволиш да њен утицај буде 
све јачи? Онолико колико будеш успео, толико ће те страх 
притискивати. 9. На овом месту желим да ти наведем мисао 
Мецене, који је рекао истину, аошто је и њега самога 
притискивало високо достојанство: „Сама висина грми у 
врховима." Ако питаш у којој књизи је то рекао, знај да је то 
било у оној која има наслов Прометеј. Хтео је да каже да су 
високи врхови изложени громовима и муњама. Па добро, 
поетоји ли нека сила на земљи, по цену које би ти изговорио 
тако пијане речи? Он (Мецена) је био духовит човек, који је 
римској речитоети могао да пружи сјајан допринос, да га 
није оптеретила срећа толико да га је чак тако рећи и 
кастрирала? Овакав крај очекује и тебе, ако не мислиш да 
покупиш једра и не покушаш да ступиш на копно: то је хтео 
и он, али је било сувише касно. 

10. Ја бих озом духовитом сентенцијом Меценином 
могао да платим рачун, али, ако те добро познајем, ти би се 
противио и захтевао да свој дуг платим једино у чврстој 
валути. Изгледа ми да ћу морати опет да учиним позајмицу 
од Епикура. „Треба прво погледати с ким једеш и пијеш, а 
тек онда оно што једеш и пијеш, јер јело без пријатеља је као 
ждрање, а усамљенички живот је као живот лава и вука." 11. 
А пријатеља нећеш имати све док се не повучеш у миран 
приватан живот; иначе ћеш имати само госте које је за тебе 
твој роб изабрао из гомиле и који долазе да те поздраве. А 
греши онај који пријатеље тражи у предворју и искушава у 
трпезарији. Нема већег зла за веома запосленог човека, који 
има свега у изобиљу, него ако својим пријатељима сматра 
оне људе којима он сам није пријатељ, и који сматра да 
његова добра дела нешто вреде кад жели да стекне 
пријатеље: та постоје људи који утолико више мрзе, уколико 



су више дужни. Мали зајам чини дужника, а велики 
непријатеља. 12. „Па шта онда? Зар доброчинства не 
стварају пријатеље?" Да, стварају их, ако си у могућности да 
изабереш оне који ће та доброчинстза примити, ако су она 
добро упућена, а не расута. И док почињеш да сам будеш 
господар свога разума, поступај по савету мудраца тако што 
ћеш сматрати да је важније ко је примио доброчинство, него 
какво је доброчинство примио. Здраво! 

20. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Ако си здрав и ако се сматраш достојним да једном 
постанеш свој човек, онда ме то радује: јер ће то бити моја 
слава ако те једном извучем из таласа на којима се ваљаш 
без наде да ћеш се моћи спасти. Али те, драги мој Луцилије, 
молим и преклињем да филозофију свом својом душом 
заволиш и да не одмераваш свој напредак у својим 
говорима и списима, него према чврстини духа, према 
смањењу жеља: своје речи провери и испробај на делима! 2. 
Декламатори и говорници који траже одобравање од гомиле 
слушалаца имају задатак друкчији од твојег; њихово је да 
уши младих и беспослених људи забављају разним вешто 
одабраним разговорима. Нас филозофија учи раду, а не 
причању и она захтева да свако живи према својим 
принципима, да живот не буде противан речима, и да и сам 
живот буде у хармонији, да еу — да тако кажемо — сва дела 
скоро једне исте боје. То је највећи задатак мудрости и њена 
ознака да се сва дела човекова налазе у складу са речима и 
да је човек увек доследан самоме себи и увек исти. „А ко ће 
моћи то да постигне?" Мали број, додуше, али ипак понеко. 
То је заиста тешко: ја не тврдим да ће филозоф увек 
корачати истим кораком, али кажем да ће ходати истим 
путем. 3. Посматрај, дакле, самога себе, да ли су твоја одела 
и твој стан у складу, да ли си издашан према себи, да ли си 
прљав, тврдица према својима, да ли скромно и штедљиво 
ручаваш, а луксузно градиш. Једном за увек узми у своје 
руке упутство према којем мораш живети и према њему 
усмери читав свој живот. Многи људи се код куће 
стешњавају, а напољу шире и проширују: ова супротност је 
велика грешка и знак колебљивога духа, који још није стекао 
чврстину. 4. А сада ћу ти рећи одакле воде порекло ова 
несталност и те разлике између дела и одлука човекових. 
Човек се не одлучује за оно што жели, али ако се можда и 
одлучи, он се тога не држи, него прескаче преко тога; и не 
само што мења своју одлуку, него се иоеле поново враћа 
ономе што је пропустио и одбацио. 5. Да одбацим све старе 
дефиниције о томе шта је м-удрост, и да прихватим правило 
по којем се људски живот цени, могу се задовољити овим: 
шта је то мудрост? Увек исто хтети и исто не хтети. При 
томе не треба додавати онај услов да оно што желиш мора 
бити право: јер је немогуће да ће свакоме увек годити исто, 
ако није право. 6. Људи, дакле, не знају шта желе, осим баш 
у тренутку кад то желе: још увек се нико није заувек одлучио 
шта жели, а шта не жели. Мисли се мењају свакога дана и 
одлуке се окрећу у другом правцу, а већина људи 
проживљава живот играјући се. Настави, дакле, како си 
почео, па ћеш се можда попети на највише место или барем 
онолико високо за колико и сам сматраш да је највише. 7. „А 
шта ће бити", питаш, ,,са гомилом мојих слугу. који су сви 
без икаквога имања?" Кад та гомила једном преетане да се 
храни код тебе, храниће се већ сама. Они који знају да због 



твоје доброте нису били сиромашни, остаће ти верни и 
поуздани пријатељи; а напустиће те свако ко се није држао 
тебе него је имао неки други циљ. Па зар сиромаштво не 
заслужује љубав већ само зато што ти показује ко те воли? О, 
када ће осванути дан кад нико неће лагати теби у част! 8. 
Нека све твоје мисли буду уперене у то, о томе се брини, то 
жели, да будеш задовољан сам собом и добрима која извиру 
из тебе самога. Која ти срећа може бити ближа? Ограничи се 
на оно мало што не можеш изгубити, и да би што раније 
поступао тако, нека те на то подстакне ово писмо и данак, 
који ћу ти одмах платити. 

9. Можеш ми слободно замерити, али ће и Епикур и 
сада радо платити за мене. „Величанственије ће, веруј ми, 
деловати твоје речи на обичном кревету и у сиромашном 
оделу; јер тамо се речи неће еамо изговарати, него и 
потврђивати." Ја свакако сасвим друкчије чујем оно што 
говори наш Деметрије, кад га видим како лежи го и то не на 
слами, већ на земљи: он није учитељ истине, него сведок. 10. 
„Шта? Зар није слободно презирати богатетво које имамо у 
крилу?" А зашто не би било дозвољено? Човек великог духа је 
онај који се смеје окружен богатством и који се чуди што се 
обогатио и више чује од осталих људи да то богатетво 
припада њему, него што то сам осећа. Много значи кад неко 
има у кући богатство, а да га оно не исквари; велик је онај 
човек који је у богатству сиромашан. 11. Казаћеш: „Не знам 
како би такав човек трпео сиромаштво, кад би заиста у њега 
упао?" Ни ја не знам, Епикуре, да ли ће твој сиромашак исто 
тако презирати богатство ако се њега дочепа. И зато у свим 
случајевима треба гледати на то да ли богаташ радо подноси 
сиромаштво, док сиромах није баш незаинтересован за 
богатство. Иначе лежај на слами или сиромашно одело не би 
били доказ добре воље, сем ако је јасно да човек то подноси 
не зато што мора, већ зато што тако више воли. 12. 
Уосталом, знак је велике и племените природе стремити 
овоме као да је то боље, него припремати се као на нешто 
лако. А то јесте лако, драги Луцилије; чак су те ствари и 
пријатне, ако им приђеш после дугог размишљања: јер у 
њима постоји сигурност, без које ништа није пријатно. 13. 
Сматрам, дакле, неопходним оно што сам ти писао да су 
велики људи често радили: треба оставити неколико дана 
када ћемо се вежбати у замишљеном сиромаштву за 
истинско сиромаштво. То треба урадити утолико пре што 
смо сви влажни од насладе и уживања и што све ствари 
сматрамо тешким и непријатним: радије будимо дух из сна 
и узбудимо га и покажемо му да нас је природа створила 
врло слабим. Нико се не рађа богат: ко год угледа светлост 
дана, мора бити задовољан млеком и пеленама. То је наш 
почетак, а краљевства су сувише тесна за нас. Буди ми 
здрав! 

21. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Зар мислиш да ти они људи о којима си ми писао 
задају толико поела? Највише посла имаш управо сам са 
собом, ти си сам себи досадан. Не знаш шта желиш; оно што 
је поштено и добро умеш боље да хвалиш него да 
према њему поступаш. Ти видиш где се налази 
cpeha, али се не усуђујеш да допреш до ње. А што ти 
смета да ти то ја кажем, пошто ти то сувише мало 
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сазнајеш: ти мислиш да је важно оно што ћеш оставити, и 
пошто си себи за циљ одредио онај безбрижан и миран 
живот у који желиш да пређеш, задржава те сјај овога 
живота из кога желиш да се повучеш, као да ћеш од сада 
живети у прљавштини и мраку. 2. Грешиш, мој Луцилије: из 
овога живота пут се пење навише, оном другом животу. Као 
што постоји разлика између сјаја и светиљке, пошто 
светиљка сама у себи носи сопствени извор, а сјај блешти од 
нечег ван себе, од оног што прима од светиљке, таква је 
разлика и између овог и оног другог живота: овај је живот 
осветљен зрацима који доЛазе споља и свако ко стане 
испред њега баца одмах на њега густу сенку; а онај други 
живот осветљен је сопственом светлошћу. Твоја научна 
бављења учиниће те чувеним и славним. 3. Навешћу 
Епикуров пример. Кад је писао Идоменеју, који је тада био у 
служби краљевске власти и имао посла са решавањем 
важних ствари, и покушавао да га од његовог сјајног живота 
одазове ка трајној и поузданој слави, рекао је ово: „Ако 
тежиш за славом, моја ће те гшсма начинити познатијим 
него све оно што ти цениш и због чега те остали људи цене." 
4. Је ли, дакле, лагао? Ко би знао за Идоменеја, да Епикур 
његово име није поменуо у својим писмима? Јер сви они 
мегистани12 и сатрапи и сам краљ који је Идоменеју доделио 
те почасне наслове, све њих је сахранио дубок заборав. 
Цицеронова писма не дозвољавају да нестане име Атика: 
ништа му не би помогло што је Агрипа имао за жену његову 
кћерку, а Тиберије његову унуку, и што је Друсус Цезар био 
праунук његов; међу тако великим именима његово би се 
име прећутало да га није присвојио сам Цицерон. 5. Преко 
нас ће прећи високи таласи времена, само неколико генија 
издићи ће главу изнад њих пре него што једнога дана 
нестану у истом забораву: они ће ее борити против заборава 
и они ће се дуго сачувати у сећању. 

Оно штб је Епикур могао обећавати своме пријатељу, то 
ја теби обећавам, мој Луцилије: бићу омиљен код потомака, и 
зато могу еобом узети имена чија ће слава дуго трајати са 
мном. Наш песник Вергилије је обећао вечито сећање и 
успомену двојици и обећање је такође испунио: 

Срећни да сте оба: и ако моје песме што значе, никакав 
дан вас неће отуђити сећању рода, све док Енејин род 
буде живео около вечне стене на Капитолу, док римски 
род буде владао.' 

6. Кога год је срећа подигла у средиште јавног живота, 
ко год је био члан или учесник у туђој власти, уживао је 
велик углед и његова кућа је била посећивана све док је сам 
живео; убрзо после њега умрло је и свако сећање на њега. А 
људи духа цењени су све више; не указује се почаст само 
њима, него и свему ономе што потомство подсећа на њих. 

7. Идоменеј не би узалуд долазио у моје писмо, нека он 
сам плаћа из свога џепа. Њему је Епикур написао ону чувену 
мисао која му саветује да Питокла не начини богатим на 
онај уобичајени начин који је такође и прилично 
двосмислен. „Ако желиш", вели он, „да Питокла начиниш 
богатим, не смеш додати његовом новцу још више, него 
треба да смањиш његову похлепност." 8. Ова мисао је јасна и 
није потребно да се тумачи; тако је речита да јој ништа 
више не треба додати. Само на једно ти морам скренути 

                                                
12 Мегистан је назив који су Грци давали угледним и 

утицајним личностима на двору персијског („Великог") краља и у 
Арменији. 



пажњу: не смеш мислити да је то речено само за богатство. 
Ова изрека важи свуда где год је примениш. Ако желиш да 
Питокла начиниш поштеним човеком, онда нема потребе да 
још више увеличаваш његова достојанства него треба да 
смањиш његове прохтеве. Ако желиш да Питокле живи у 
сталним уживањима, онда му те насладе не емеш још више 
умножавати, него треба да укротиш његове жеље; ако опет 
желиш да од Питокла начиниш старца и постигнеш да му се 
испуне године, онда му не смеш додавати доба живота, него 
му смањи жеље и страсти. 9. Немој мислити да су ове речи 
искључиво Епикурове: оне имају општу важност. Оно што се 
обично дешава у сенату, то треба рздити и у филозофији, по 
моме мишљењу: ако неко каже своје мишљење које ми се 
делимично свиђа, онда ја захтевам да се о њему гласа, да се 
изјасним за оно што одобравам. И зато утолико радије 
наводим сјајне Епикурове изреке да бих онима који 
прибегавају његовој филозофији с погрешним мишљењем да 
ће тамо наћи оправдање за своју похоту показао да је 
потребно водити природан морални живот на сваком месту. 
10. И кад уђеш у Епикурову башту, изнад које стоји 
записано: „Странче, овде ће ти бити добро — највише добро 
овде је радост", онда ће сместа прићи гостољубиви чувар 
овога дома, дочекаће те кашом и у изобиљу ће те послужити 
водом и рећи: „Јесам ли те лепо дочекао? Ове баште не 
побуђују глад него је, — казаће — ублажују; овде човек 
пијући не изазива ЈОШ већу жеђ него је гаси природним 
средствима која су бесплатна: у овом уживању ја остарех." 
11. Ја с тобом разговарам о овим жељама које се не могу 
утолити, и којима морамо нешто додати да би нестале. Што 
се тиче оне изванредне жеље коју можемо одложити, 
кажњавати и укротити, ту желим да ти скренем пажњу на 
једну ствар: та жеља је природна, није неопходна. Овој жељи 
опет ништа не дугујеш; ако јој угађаш, то је добровољно. 
Стомак не слуша наређења: он захтева, позива. Па ипак, 
није досадан поверилац: задовољава се малим, само ако му 
пружиш оно што му дугујеш, а не оно што можеш. Остај у 
здрављу! 

КЊИГА ТРЕЂА 

22. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Сад већ увиђаш да треба да се спасеш ових, додуше, 
значајних, али несрећних јавних послова, и постављаш ми 
питање како би то могао постићи. Много штошта се показује 
тек на месту. Лекар ие може писмом одредити време кад 
треба јести или кад ваља купати се: он мора опипати пулс. 
Стара пословица каже да се гладијатор одлучи тек у арени: 
нешто значи изглед противниковог лица, затим покрет руке, 
а нешто и сам покрет његовог тела: све то посматрачу 
скреће пажњу. 2. Уопште узевши, може се, додуше, 
наводити и написати шта треба урадити; такав савет даје се 
не само одсутнима, већ и потомцима. Али оно друго, шта и 
како треба радити, то неће моћи нико да саветује издалека: 
потребно је познавати и саме околности и донети одлуку. 3. 
И није потребно само присуство на самом почетку, него и 
будност, да би се могла спазити згодна прилика која радо 
измиче из руку. И зато баци поглед да ли је она ту; и ако је 
спазиш, одмах је зграби, и свом озбиљношћу и свом снагом 
ради на томе да се ослободиш тих својих дужности. Чуј сада 
какво је моје мишљење: ја мислим да ти мораш напустити 
тај начин евог живота или из живота уопште. Али уједно 



мислим да треба да идеш полако, јер је боље да разрешиш 
оно што си забрљао, него да то једноставно прекинеш; 
једино ако ствар не може да се расплете, онда је тек 
прекини. Нико није толико ххлашљив, да би више волео увек 
да виси, него да једном падне. 4. У међувремену, а то је и 
најважније, немој се још више заплитати: буди задовољан 
пословима у које си се упустио или — изгледа ми да тако 
више волиш — у које си упао. Нема никаквог разлога да 
тежиш за још вишим, јер ћеш иначе изгубити свако 
оправдање и показаће се да си у те послове сам упао. Пошто 
је погрешно оно што се обично говори: „Нисам могао 
друкчије. А шта би помогло да нисам хтео? Морало се." 
Никоме није неопходно да трчи за срећом: нешто значи и 
кад човек мирно стоји, ако срећа хоће да га понесе. 5. Зар 
ћеш бити увређен ако не дођем к теби сам да бих ти дао 
савет, него ако позовем и остале људе, и то паметније него 
што сам сам, оне којима се обично обраћам кад нешто 
размишљам? Читај Епикурово писмо које се одноеи на ово, 
писано Идоменеју; овога он моли нека бежи и жури, што 
више може, пре него што се умеша нека сила и спречи га да 
више не може натраг. 6. Али он додаје и то да не предузИма 
ништа док год не буде могао да то уради спретно и онако 
како одговара времену: али кад овај дуго очекивани 
тренутак најзад стигне, каже му, нека одмах искочи у 
слободу. Ономе ко мисли на бекство забрањује се да спава, а 
има наде да се можемо спасти чак и из најтежих неприлика 
ако не пожуримо пре времена, или не оклевамо, кад дође тај 
тренутак. 

7. Мислим да сад тражиш да чујеш и неку стоичку 
мисао. Вероватно нико није стоике пред тобом клеветао што 
су, тобоже, непромишљени: они су више опрезни него 
храбри. Можда очекујеш да ти кажу ово: „Срамно је бежати 
испред тешкоћа: бори се са дужношћу коју си једном 
примио на себе. Није храбар и ваљан онај човек који бежи 
од рада, већ онај коме одважност раете управо у самим 
тешкоћама." 8. Тако ће ти ее говорити, ако се истрајност 
буде исплатила, ако не будеш морао да урадиш или 
претрпиш нешто што није доетојно једног поштеног човека; 
иначе се неће тражити да се мучиш неким прљавим и 
срамним послом, и нећеш бити у пасловима само ради 
посла. Он неће урадити чак ни оно што мислиш да хоће, 
уплетен у послове који пријају његовој амбицији, њега неће 
непрестано бацати њихови таласи: него, кад буде спазио 
плићаке међу којима се преврће, он неће одмах окренути 
леђа, него ће покушати полако да стане на сигурно тле. 9. 
Лако је, мој Луцилије, повући се из послова ако будеш 
презрео награде које добијаш у тим делатноетима, јер 
управо оне нас задржавају и спречавају. „Па шта о-нда? Да 
ли да напустим тако велике наде? Да ли да одем непосредно 
пре жетве? Зар да нико не буде уза ме, зар моја носила да 
буду без пратње, и моје предворје празно?" То је управо оно 
од чега се људи тако тешко одвајају и воле зараду коју им 
даје њихова беда, а саму беду проклињу. 10. Слабољубље 
оптужују као своју љубавницу, то јест, ако добро погледаш 
њихова осећања, они не мрзе ни једно ни друго, али су 
непрестано у спору. Испробај оне људе који плачу над оним 
што су желели и који говоре како треба избегавати оно без 
чега не могу да буду: видећеш да се радо задржавају на 
ономе за шта говоре да га тешко и бедно подносе. 11. Тако је 
то, мој Луцилије: само мало људи влада ропством, а највише 
њих управо ропству тежи. Али, ако озбиљно намераваш да 
се ослободиш тога свога ропства, и ако се отворено радујеш 
слободи, и ако тражиш само мало одлагања зато да би могао 



урадити послове тако да не би после морао непрестано себи 
да пребацујеш, зашто да ти у томе не помогне читава чета 
стоика? Сви Зенони и Хризипи ће ти саветовати оно што је 
умерено, часно. 12. Али, ако се измичеш и окрећеш леђа зато 
да би погледао око себе колико ћеш понети собом и 
иомислио колико ће ти новаца бити потребно да би створио 
себи доколицу, никад нећеш пронаћи излаз: нико не може 
да спасе свој пртљаг пливајући. Покушај да помоћу богова 
испливаш у бољи живот, али не онако као што су ти богови 
наклоњени онима који им добрим и љубазним изразом лица 
допуштају сјајна зла, при чему су без кривице само утолико 
што су им дали оно што мучи и што боли, и то на њихову 
молбу. 

13. Већ сам печатио ово писмо, али морам поново да га 
отворим да би ти по обичају дошло са малим поклоном те 
собом донело неку величанствену изреку: и ево, сад се сетих 
једне за коју не знам да ли је истинитија или је лепше 
исказана. „Чију изреку?", питаћеш. Епикурову, јер још увек 
доносим туђи пртљаг. 14. „Нико не одлази из живота 
друкчије него као да је управо ушао у њега." Узми кога год 
хоћеш — младића, старца или пак човека средњих година: 
видећеш да се сви исто плаше смрти, и да исто тако не 
познају живот. Нико није никад ништа довршио, јер увек 
одлажемо за будућност оно што бисмо морали урадити сада. 
Ништа ми у тој изреци није пријатније него што се старцима 
пребацује детињство. 15. „Нико", каже Епикур, „не одлази из 
живота друкчије него што се и родио." А то је погрешно. Кад 
умиремо, гори смо него што смо били при рођењу. То је наша 
грешка, а не грешка природе. Она мора заједно с нама да се 
жали и да каже: „Шта је ово? Ја сам вас родила без жеља, 
без страха, без празноверја, без перфидности и без икаквих 
других мана: изиђите онакви какви сте ушли." 16. Правилно 
је схватио мудрост онај који умире онако безбрижно као што 
се и родио: а сада дрхтимо кад нам запрети опасност, 
ишчезава храброст и боја нестаје с образа, и лију се сузе које 
неће никоме ништа помоћи. Шта је одвратније него бити 
забринут на самом прагу безбедности? 17. А узрок је овај: 
више немамо никаквих добара и боримо се само за 
изгубљени живот. Јер код нас није остао ниједан део његов 
више: све је прошло и отекло. Нико се не брине за то да 
живи добро, него само да живи дуго, мада је свима досуђено 
да живе добро, а никоме да живи дуго. Буди поздрављен! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Мислиш ли да ћу ти писати како је благо с нама 
поступала зима која је била и блага и кратка, како је злобно 
пролеће, како су неблаговремени ови мразеви, и о свим 
другим глупостима о којима пишу људи који траже речи за 
то? Ја ћу написати нешто што ће бити од користи и теби и 
мени. А шта ће то бити, сем да те охрабрим да будеш ведра 
духа? Ти не питаш, који је темељ те ведрине. Не радуј се и не 
уживај у таштини. Рекао сам да је то темељ: не, то је 
врхунац! 2. Највише се rioneo онај који зна чему се радује, 
који своју срећу не подређује туђој сили; узнемирен је и сам 
у себе нема поверења онај кога још no која нада привлачи, 
макар му оно, чему се нада, било одмах ту при руци, мада се 
не траже од њега неке тешке ствари, мада га његова нада 
никад није преварила. 3. Пре свега учини ово, мој Луцилије: 
учи радовати се! Мислиш ли да ја сада одузимам 
многобројна уживања ако одбацујем све оно што доноси 
случај, ако желим да избегаваш наде, та слатка 
примамљивања? Напротив, ја не желим да ти радост икад 
недостаје. Ја желим да се она роди код тебе у дому: она ће се 
и родити, само ако се буде налазила у теби самоме. Све 



остале забаве не испуњавају срце и груди, оне само гладе 
чело људима, пролазне су. Немој мислити да је весео онај ко 
се смеје: душа мора бити ведра, пуна поверења и издигнута 
изнад свега. 4. Беруј ми да је искрена радост једна веома 
озбиљна етвар. Или можда мислиш да ће неко ведрог чела и, 
као што кажу они похотљивци, веселим очима презирати 
смрт, отварати врата сиромаштву, држати своју похоту на 
узди и мислити поред тога још и како би могао храбро 
подносити болове! Ко је у стању да ради то,.ужива у великој 
радости, али та радост није баш ласкава. Ја бих желео да те 
видим у поседу ове радости: никад ти она неће недостајати, 
чим једном пронађеш где да је потражиш. 5. Јаловина се у 
руднику добија на површини: а најбоље руде су оне чије се 
жиле налазе дубоко у земљи и које рудару задају највише 
посла. Оно што увесељава људску гомилу, рађа само 
незнатну и само површну радост, а све што је страног 
порекла, што није домаће — то је без темеља. Ово о чему 
говорим, и до чега бих желео да те доведем, то је темељито и 
улази дубље у душу. 6. Уради, молим те, мој најмилији 
Луцилије, оно што човека једино може начинити срећним: 
разбацај и згази све оно што сија споља, што ти овај или 
онај сада обећава, гледај само оно што је истински добро и 
радуј се свему што је твоје. А шта је то што „је твоје?" Ти сам 
и најбољи део тебе. Сматрај такође то јадно тело, мада се без 
шега не може ништа урадити, више за потребно неголи за 
велико: тело прибавља ништавна, краткотрајна уживања, 
због којих се човек мора кајати и она ће се претворити у -
супротна уживања ако их не обуздаваш с великом 
усмереношћу. Овако ти кажем: наслада се налази на 
стрмини и окреће се болу, ако није задржала меру. Али је 
тешко бити умерен у ономе што сматраш добрим: само је 
сигурна чежња за истинским добрим. 7. Питаш ме шта је то 
и од чега настаје? Одговорићу ти: из чисте савести, 
поштених намера и поштених дела, из презирања свега што 
је случајно и из мирног и сталног живота који увек иде 
истим путем. Јер они што прескачу с једне намере на другу, 
или чак и не прескачу, већ се предају случају да их он баци 
тамо, како би могли имати нешто трајно и сигурно пошто су 
сами увек пуни сумњи и пошто се увек колебају? 8. Мало их 
има који и себе и своје подешавају према једном смишљеном 
плану; остали не иду сами, него су као ствари које ноеи 
речни ток, па и сами пливају. Неке од њих носи миран и 
блажи талас, па их носи мирније, друге је зграбио снажнији 
талас, неке опет силна бујица баца директно у море. И зато 
треба утврдити шта хоћемо и у томе морамо истрајати. 

9. Ево, ту је сад место да ти платим свој дуг. Могу ти, 
наиме, вратити речи твога Епикура и њима искупити ово 
писмо: „одвратно је живот увек изнова почињати!", или, ако 
се на овај начин мисао може боље изразити: „Лоше живе они 
који увек почињу да живе из почетка." 10. „А зашто?", 
питаћеш, јер ова реч тражи објашњење. Зато што је за њих 
живот увек несавршен. Али никако не може бити спреман 
да умре онај ко је тек почео да живи. Треба радити тако да 
ћемо моћи рећи да смо доста живели, а то не ради нико који 
тек почиње да живи. 11. Немој никако мислити да има мало 
таквих људи: готово сви људи су такви. А неки почињу да 
живе тек онда кад већ треба да га заврше. Ако ти ово 
изгледа необично, додаћу још нешто да би се могао још 
више чудити неки су престали да живе још пре него што су 
уопште и почели да живе. Остај ми здраво! 

24. 



Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Пкшеш ми да си забринут како ће се свршити 
парница којом ти прети твој бесни непријатељ. Мислиш да 
ћу ти дати савет како најбоље замишљаш и да се уз ласкаву 
наду помириш. За~ што треба да несреће дозивамо унапред, 
кад ћемо их морати довољно рано претрпети кад се једном 
појаве и да убијамо време у страху од будућности? Нема 
сумње да је глупо бити већ сада несрећан због тога што те 
несрећа можда очекује у будућности: али ја ћу покушати да 
те другим путем доведем до душевног спокојства. 2. Ако 
желиш да скинеш еве бриге са себе, мисли да ће се заиста 
догодити оно чега се плашиш; измери сам у себи величину 
онога зла, па било какво да је, и процени свој страх: 
видећеш, свакако, да сигурно није важно оно чега се 
нлашиш, ни важно, ни дуготрајно. 3. И немој дуго да 
тражиш ни примере који ће те охрабрити: све то је већ само 
доба собом донело. Куд год кренуло твоје сећање, у домаћу 
или страну историју, свуда ћеш наићи на духовите људе који 
су много постигли или умом или пак снажним настојањем. 
Може ли ти се догодити нешто страшније ако будеш осуђен, 
него да те пошаљу у изгнанство, или да те баце у тамницу? 
Постоји ли још нешто друго чега би се човек плашио, осим 
да га спале и да погине? Све то редом замисли у себи и сети 
се оних који су све те ствари презрели, а њих не мораш да 
нарочито тражиш; доста је само да извршиш избор. 4. 
Рутилије је своју осуду подносио као да му при свему томе 
ништа друго није непријатно осим тога што су му лоше 
судили. Метел је храбро поднео изгнанство, а Рутилије чак и 
радо: први се вратио републици за вољу, а други је одбио 
Сули да <се врати, а том човеку се у то време ништа није 
одбијало. Сократ је у тамници расправљао о филозофским 
проблемима и није хтео да побегне, мада је око њега било 
више људи који су му обећали да ће му помоћи у бекству, и 
остао је у тамници да би људе ослободио страха од две 
најстрашније ствари: страха од смрти и од тамнице. 5. 
Муције је ставио руку у ватру. Тешко је подносити бол, ако 
те пале: а колико теже мора бити, ако сам даш да те пале! 
Гле, како тај човек који није наоружан ни филозофским 
наукама против смрти или нротив болова, него само својом 
војничком храброшћу, самога себе кажњава због борбе која 
му није успела: стоји и мирно посмагра како му са десне 
руке капље крв право на непријатељево огњиште, па ипак 
руку не повлачи натраг, а она је већ оголела до кости, све 
дотле док непријатељ сам није склонио ватру. Могао је у том 
положају да уради нешто срећније, али није могао да уради 
ништа храбрије. Погледај како је врлина јача у сусрету с 
опасностима од свирепости која те опасности припрема: 
Порзена је лакше опростио Муцију то што је желео да га 
убије, него што је Муције могао да опрости самом себи што 
краља није убио. 6. Казаћеш да се те бајке препричавају у 
свим школама, а кад се поведе реч о презирању смрти, ти 
ћеш ми сигурно цитирати Катона. А како да ти не причам о 
томе да је Катон последње ноћи читао Платона, а да му је 
поред главе лежао мач? Ове две ствари је Катон набавио пре 
смрти, једно што би желео да умре, а друго да би могао. И 
кад је средио све своје ствари, колико се то у последњим 
тренуцима могло средити, он је сматрао да треба поступити 
тако да нико не би могао убити Катона, а ни спасти га. 7. 
Исукао је мач који га je до тога тренутка сачувао од убиства 
па је рекао: „Судбино, ништа ниси постигла тиме што си се 



свим мојим покушајима супротстављала! Нисам се борио за 
своју слободу, већ за слободу моје домовине; и нисам 
предузимао све кораке с толиком упорношћу да бих живео 
као слсбодан човек, већ да бих живео међу слободним 
људима! И сада, пошто је све изгубљено, нека буде Катон 
одведен на сигурно место!" 8. Затим је свом телу задао 
смртоносну рану; лекари су му превили рану, и пошто је крв 
почела све слабије да отиче, кад су телесне снаге све више 
попуштале, Катон је остао храбар као што је и био; није се 
љутио еамо на Цезара, него и на самога себе, па је голом 
руком отворио и проширио рану и испустио ту своју 
племениту душу која је презирала свако насиље. 

9. Ја ове примере не прикупљам зато да бих вежбао 
свој разум, него зато да бих ти улио храбрости против онога 
што ти изгледа најстрашније. Али ћу те још лакше охрабрити 
ако ти покажем како нису само храбри и одважни људи 
презирали онај тренутак кад ваља издахнути, него да су и 
неки иначе плашљиви људи управо у том погледу показали 
највећу храброет. Као што је то урадио, на пример, Помпејев 
таст Сципион: кад га је супротан ветар бацио натраг у 
Африку и кад је видео да су се непријатељи већ дочепали 
његовог брода, он је сам еебе пробо мачем; а кад су га 
питали где се налази командант, он је одговорио: 
„Команданту је добро!" 10. Та реч га је изједначила са 
његовим прецима; није дозволила да се прекине слава која је 
била предодређена за Сципионе у Африци. Много је значило 
победити Картагину, али је још више значило победити 
смрт! „Команданту је добро", рече он. Да ли је командант, и 
то Катонов, могао умрети друкчије? 11. Нећу те враћати 
натраг у историју нити ћу прикупљати људе који су 
презирали смрт, а таквих има велик број: погледај само ова 
наша времена на која се жалимо због млакости и жеље за 
уживањем: та времена ће нам донети људе свих редова, и 
богате и сиромашне, свих доба узраста који су све своје 
несреће пресекли смрћу. Веруј ми, Луцилије, да се не треба 
толико плашити смрти: њена добра страна је баш у томе што 
уопште ничега не треба да се плашимо. 12. Према томе, 
претње непријатеља послушај без икаквог страха и 
забринутости; и мада ти твоја чиста савест ствара поуздање, 
ипак, будући да много штошта има своју вредност што не 
спада директно у парницу, имај наде да ће правда на крају 
победити. А буди исто тако спреман на то да би могла 
победити и најстрашнија неправда! Пре свега имај на уму то 
да не смеш водити рачуна о бучном викању и да гледаш 
само оно што је у свакој ствари битно: тако ћеш се лако 
уверити да је управо страх једина ствар која је у свим тим 
стварима страшна. 
13. Оно што видиш да се догађа дечацима, то се догађа и 
нама, мало већим дечацима: они ее плаше оних људи који их 
воле и с којима се играју и на које су навикли, ако имају 
маску на свом лицу: маску треба скинути и то не само 
људима, него и стварима, и вратити им њихов прави изглед! 
14. Зашто ми показујеш и мач, и ватру, и гомилу крвника 
који бесне око тебе? Уклони ту машкараду испод које се криј 
еш и плашиш будале! Ти си смрт за коју недавно није марио 
ни мој роб и коју је презирала моја служавка. Зашто ми 
непрестано и опширно описујеш бичеве и справе за мучење? 
Зашто ми говориш о специјалној справи која може сваки мој 
уд да изокрене? Зашто ми помињеш хиљаде других справа 
које могу човека раскомадати на ситне комадиће? Остави 
еве то што нас испуњава грозом; нареди нека утихну уздаси 
и плач у току мучења! Ти сам си бол који презире човек који 
болује, бол кога за време гозбе подноси човек болестан од 



стомака и девојка приликом првог порођаја. Лак си, о болу, 
ако те можемо поднети, кратак си ако те не могу поднети. 

15. Размишљај у духу о свему томе што си већ често 
слушао и често говорио: али покажи сада на делу да ли си то 
правилно чуо, и да ли си то правилно рекао. Јер 
најодвратније је оно што нам се обично пребацује, да се, 
наиме, филозофијом бавимо само речима а не и делима! 
Шта? Зар еи тек еад дошао до сазнања да ти прети смрт, да 
ти предстоји изгнанство, зар си тек сада чуо да ти прети 
бол? За све то си се родио: и што год може да нас снађе, о 
томе треба да размишљамо тако као да ће нам се заиста 
догодити. 16. Ја знам да си ти сигурно већ урадио све оно 
на шта те сада храбрим. Сада ти саветујем само још то да 
свој дух не бацаш у бригу, јер ће иначе отупети и имаће 
мање снаге кад буде потребно да се уздигне. Одведи га на 
страну, далеко од свих својих приватних брига, ка 
заједници: говори како је твоје бедно тело смртно и крхко, 
коме не прети бол само од етране неправде и насиља 
силника; њему се чак и насладе претварају у муке, гозбе му 
кваре стомак, слаби живци доносе дрхтање руку, а страсти 
и похота лагано му доносе тромост ногу, руку и свих осталих 
удова. 17. Треба да постанем сиромашан: добро, бићу у 
друштву већег броја људи. Бићу окован: па шта? Зар сам 
сада слободан? Природа ме је приковала за тело, терет је 
тежак. Треба да умрем: тиме ћу, кажеш, престати да будем 
болестан, неће моћи више да ме баце у окове, нећу моћи 
више да умрем. 18. Нисам тако луд да бих на овом месту 
наставио с Епикуровом песмом и да ти кажем да је 
бесмислен сваки страх од оног другог света, да се никакав 
Иксион не окреће на точку и да никакав Сизиф не котрља 
стену узбрдо, да ничија утроба не може бити сваког дана 
раскомадана па после тога да поново нарасте; нико није 
толико детињаст да би се плашио Кербера и мрака 
страшних костура састављених од голих костију. Смрт нас 
или потпуно уништава или нас ослобађа: онима које смрт 
ослобађа, остаје само још оно што је боље, и више их ништа 
не притискује, а кад смрт некога уништи, онда му не 
преостаје ништа више, јер смрт нам одузима све, и што је 
добро и што је лоше. 19. Дозволи ми да на овом месту 
наведем твој стих, али ти већ пре тога скрећем пажњу да тај 
стих ти ниси написао само за друге људе него и за себе. 
Ружно је говорити једно а мислити друго: утолико ружније је 
писати једно а мислити друго! Сећам се да си једном 
приликом расправљао о томе да у смрт не упадамо изненада 
него да јој се полако приближавамо. 20. Ми умиремо сваког 
дана; јер сваког дана одузима нам се делић нашег живота, 
па чак и онда док растемо наш жизот опада. Најпре губимо 
своје детињство, затим дечачко доба, па онда доба 
младости. Све до јуче пропало је, штогод је npouujo; а и овај 
дан који управо проводимо — већ делимо са смрћу. И као 
што се клепсидри не испразни последња кап, него све што је 
из ње исцурило, тако и последњи час, кад већ престанемо да 
постојимо, не долази тек онако одједном него му се дуго, 
дуго приближавамо. 21. Кад си ми све то описао онако као 
што само ти то умеш, који си увек велик у речитоети, али 
јачи него икад тамо где дајеш реч истини, рекао еи: ,,Не 
долази само једна смрт, већ је последња смрт она која нас 
односи." Више бих волео да читаш себе него моје писмо: 
биће ти јасно да је она смрт које се плашимо само последња, 
али не и једина смрт. 

22. Видим куда мериш: тражиш од мене шта сам овом 
писму додао, нечију духовиту изреку, неку поучну и корисну 
поруку. Шаљем ти нешто од онога чиме се обојица бавимо. 



Епикур ншнта мање не куди оне људе који се плаше смрти 
него оне друге који је се не плаше, и каже: „Смешно је 
журити у смрт зато што ти је живот досадио, ако си живео 
на такав начин да мораш журити у смрт." 23. А на једном 
другом месту он каже: „Шта је смешније него жудети за 
смрћу, будући да си сам себи створио немиран живот што 
си се смрти плашио?" Томе можеш додати још следеће речи 
које казују то исто: да је то велика људска глупост, па чак и 
лудост, што неки из страха од смрти сами добровољно журе 
у смрт. 24. Коју год од ових мисли будеш добро проценио и о 
њој размислио, у свакој ћеш учврстити свој дух како од 
страха од смрти тако и против досаде од живота. Ми се 
морамо обезбедити против једног и против другог и ојачати 
тако да живот нећемо ни сувише волети нити га сувише 
мрзети. И ако нам ум саветује да треба да са животом 
завршимо, онда не смемо једноставно јурнути у смрт, него 
морамо ићи полако. 25. Храбар и мудар човек не сме бежати 
из живота него мора из њега изићи. Али пре свега треба да 
избегнемо оно осећање које је многе људе обузело: страст и 
жељу за умирањем. 

Мој драги Луцилије, као што за остале ствари тако и за 
смрт постоји нека непромишљена склоност која често 
обузима ваљане и племените људе највећих способности, а 
често и троме и деморалисане: ови смрт презиру, а оним 
другима она је тешка. 26. Некељуде обузима досада да раде 
исто и да исто гледају, и то не само мржња према смрти већ 
досада; у то ми упадамо, јер нае на то тера сама филозофија; 
кад говоримо: „Докле ће трајати све исто те исто? Пробудићу 
се, спаваћу, огладнећу, заситићу се, биће ми хладно, осетићу 
врућину: све је то повезано у круг, све бежи и све долази 
једно за другим. После дана долази ноћ, а дан долази после 
ноћи, лето се завршава са јесени, иза јесени опет долази 
зима, а она се зауставља пред пролећем: све на свету 
пролази и све се опет враћа. Ништа ново нисам урадио, 
ништа ново нисам видео: и човек понекад осети одвратност 
према свему томе." Има много људи који не сматрају да је 
живот горак него да је излишан. Буди поздрављен! 

25. 

Сенека шаље Луцилију поздрав 

1. Што се тиче двојице наших пријатеља треба да 
кренемо двема различитим стазама: треба, наиме, 
исправити(мане првога, а код другога ваља сломити његове 
грехе. Бићу сасвим искрен: што се овог другог тиче, ја га не 
волим, јер се плашим да ћу га увредити. „Па шта онда?" 
казаћеш, „мислиш да под својим окриљем држиш 
штићеника од четрдесет година? Погледај само његове 
године; оне су већ чврсте и нееластичне; више ништа не 
може да се измени; човек ствара само нежну материју." 2. 
Не знам да ли ћу нешто успети; више бих волео да не 
постигнем никакав уепех него да ми недостаје вера. Немој 
губити наду да ће се и дуготрајне болести моћи излечити ако 
се само одлучно одупреш неумерености болесниковој и ако 
болесника натераш да много штошта уради и поднесе. Али 
ни у оног другог немам сувише поверења, осим ако изузмем 
то да он још увек поцрвени од стида ако почини неку 
грешку: ову стидљивост треба хранити и неговати, јер све 
док она налази места у његовом срцу, још увек има места за 
неку добру наду. 3. Са овим ветераном, међутим, морамо 
бити попустљиви, како не би пао у очајање над самим собом, 
а ниједан тренутак није био погоднији за приближавање од 
овог кад је потпуно миран и сличан човеку који се поправио. 



Друге је овај његов одмор преварио, али мене не може 
убедити: ја очекујем да ће се његови греси вратити заједно с 
каматама, јер знам да стварно нису нестали. Овоме ћу 
жртвовати неколико дана и успро\ 

баћу да ли се нешто може урадити или не. 4. А ти нам 
покажи да си јак, као што радиш, и припреми се за пут. 
Ништа од свега што имамо није потребно: треба да се 
вратимо закону природе. Спремно је и богатство — оно што 
нам је потребно, или можемо добити бесплатно, или је 
јевтино: хлеб и воду тражи природа. И нико није сиромашан 
у том погледу. И ако је неко своје жеље ограничио у овом 
правцу, може се такмичити са самим Јупитером, као што 
каже Епикур, чију ћу понеку изреку укључити у ово писмо. 
5. Он каже: „Ради све тако као да те посматра Епикур." 
Несумњиво је корисно ако си сам себи одредио и ако имаш 
чувара на кога се стално осврћеш и за кога знаш да га твоје 
мисли интересују. Далеко је величанственије живети тако 
као да си пред очима неког доброг човека који је увек ту 
присутан; али сам задовољан ако, што год урадиш, 
поступаш као да те неко посматра: самоћа нам саветује увек 
само лоша дела. 6. И кад већ будеш постигао такав 
напредак да поштујеш и самога еебе, моћи ћеш да отпустиш 
свога васпитача: у међувремену нека те неко чува својим 
ауторитетом, било да је то Катон или Сципион или Лелије 
или неко други у чијем присуетву би и искварени људи хтели 
да сакрију своје грешке. И кад будеш постигао, и кад се у 
тебе појави неко поштовање према самом себи, почећу и ја 
да ти дозвољавам нешто што исто тако саветује Епикур: 
„Кад будеш приморан да живиш у гомили, тада се нарочито 
повуци у себе!" V. Ти се мораш разликовати од многих све 
док не буде сасвим сигурно да се враћаш себи. Баци поглед 
около на појединце: никога нема ко би више волео да буде 
ма са ким него са самим собом. То важи ако си добар, миран 
човек који влада сам собом. Иначе треба да се вратиш 
поново у гомилу, даље од еебе самога: јер тамо се налазиш 
ближе лошем човеку. Буди поздрављен! 

Сенека шаље поздрав своме Луцилију 

1. Ономад сам ти говорио да имам пред очима своје 
етаре године: али се гхлашим да сам старост већ оставио за 
собом. Овим мојим годинама, а свакако бар стању мога тела, 
одговара једна другачија реч, јер старост је назив за 
изнурено, али не сасвим скрхано доба живота: убрајај ме 
међу оне који су ее иживели и који једном ногом већ стоје у 
гробу. 2. Ипак још увек могу да захвалим себи пред тобом: ја 
у души не осећам неправду, мада је осећам у телу. Толико су 
остариле моје мане и њихови помоћници. Дух мој је чио и 
весео што више нема много посла са телом: велик део свога 
терета већ је скинуо са себе. Он кличе од радости и препире 
се са мном у погледу старости: каже да је тек то доба 
његовог процвата. Верујмо му: нека буде срећан на свој 
начин. 3. Он ми наређује да размишљам како бих сазнао 
колико за своје душевно спокојство и своје природно 
поштење дугујем филозофији, а колико својој старости; 
наређује ми да бриЖЉиво истражујем еве што више не могу 
да радим, што нећу да радим, мада бих могао, и ако нешто 
нећу, онда се радујем што и то не могу. Па како да се 
пожалим да ме је погодила несрећа, ако је престало нешто 
што је морало престати? 4. „Највећа несрећа је", кажеш, „ако 
човек слаби и пропада и, тако pefrw, топи се. И не уништи 
нас одједном: кида нае, и сваки дан нам одузима нешто од 



снаге." А поетоји ли неки бољи излаз од тога да нас природа 
лагано раскраја? Не можда зато што би нагао одлазак из 
живота представљао зло, него зато што је боље ако човек 
постепено и неприметно нестане. 

Ја сигурно посматрам самога себе и овако говорим 
себи: као да се приближава једна провера и да долази онај 
дан који ће донети пресуду за еве моје године. 5. Нема 
ништа, велим, у томе што сам досада показао или делима 
или речима. Све је то безначајно и све су то лажни докази 
духа, обавијени примамљивостима: оно што сам заиста 
учинио добро, то ћу поверити смрти. И зато се без страха 
припремам за онај дан када ћу без лукавства и без 
претваран>а судити о самом ееби, и знати да ли су ми енага 
и храброст само у речима или и у делима, и да ли је све то 
било само претварање и комедија, кад сам се судбини 
супротставио jrnopношћу речи. 6. Одбаци суд људи: он је 
увек сумњиве вредности и нагиње час на ову час на ону 
страну. Одбаци и оно што си читавог живота проучавао: 
пресуду о теби објавиће смрт. Тако ти ја говорим: расправе 
и учени разговори, речи прикупљене из учења филозофа и 
учен говор не показују истинску снагу духа: jep и највеће 
кукавице често дрско говоре. Онда, кад будеш у последњим 
издисајима, изићи ће на видело шта си радио. Примам тај 
услов, не плашим се прееуде. 7. Овако ја разговарам сам са 
собом, али ти замисли да сам и с тобом тако разговарао. Ти 
си млађи: шта то мари? Године нису важне. Несигурно је на 
коме те месту очекује смрт: и зато и ти њу очекуј на сваком 
месту. 

8. Већ сам хтео да престанем и већ се моја рука 
спремала да напише крај писма: али треба да припремим 
новац и да овом писму предам путни трошак. Мислим да ти 
нећу рећи одакле ћу га узети на зајам: ти знаш чијом се 
скрињом служим. Само још мало сачекај, па ћу ти донети 
награду од куће; у међувремену ће ми позајмити Епикур, 
који каже: „Размишљај о смрти", или: „свеједно је да ли смрт 
долази нама или ми к њој." 9. Овај је смисао сасвим јасан: 
дивно је ако се учиш умирати. Можда ти изгледа излишно 
да учиш то што ти је потребно само једанпут: морамо учити 
оно што не можемо проверити да ли већ знамо. 10. 
„Размишљај о смрти": Онај који то каже, наређује да се 
размишља. Ко је научио да умре, научио је да буде слободан. 
Он је изнад сваке власти, али сигурно изван ње. Шта га се 
тиче тамница, и стража, и брава на вратима? Он има 
слободан излаз. Један je ланац који нас држи везане — 
љубав према животу; та веза није таква да би је требало 
одбацити, али је треба смахвити, како нас не би спречавала 
и ометала кад прилике захтевају да сместа урадимо оно што 
се мора урадити сад или касније. Остај ми здраво! 

27. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. „Ти ме опомињеш?'1, велиш. „Јеси ли ти већ 
опоменуо и самога себе, да ли си се поправио? И зато желиш 
и настојиш да побољшаш друге?" Нисам тако непоштен да 
бих обављао лечење, него лежим и сам у истој болници, 
разговарам с тобом о злу које нам је обојици заједничко и 
казујем ти како би се могло излечити. Слушај ме дакле тако 
као да разговарам сам са собом: ја те посвећујем у своју 
тајну и позивам те у помоћ сада кад полажем рачуна сам 
себи. 



2. Ја сам себи довикујем: „Преброј своје године, и 
постидећеш се што желиш исто што си желео као дечак, да 
течеш исто. Бар толико уради самртнога дана: нека пре тебе 
умру твоји греси. Остави еве оне мутне насладе које треба 
тако скупо платити: јер не шкоде само оне што ће доћи, него 
и прошле. Слично после злочина, иако их није нико открио 
онда кад су се догађали, не нестају немир и брига. Исто тако 
постоји кајање за ружне и непоштене насладе. Такве насладе 
нису поуздане, нису верне: оне беже, иако не шкоде. 3. Боље 
покушај да нађеш неко добро које је трајно: али такво не 
постоји осим ако га срце не нађе само у себи. Једино врлина 
пружа сталну и сигурну радост; па и онда ако нешто смета, 
или ако се појави нешто као облак који одлази и никад не 
савлада дневну светлост. 4. Када ће нам поћи за руком да 
стигнемо до тога весеља? Не смемо одгађати, већ треба да 
пожуримо. Још много посла нас очекује, и на тај посао 
мораш употребити своју будност, и свој напор, ако желиш да 
нешто постигнеш! Та ствар не тражи помоћника. 5. А у свим 
осталим наукама допуштено је имати помоћника. Калвизије 
Сабин је, колико се сећам, био богат: поседовао је и имање и 
дух једног ослобођеника: никад нисам видео човека који би 
био тако недостојно блажен. Он је имао тако лоше памћење 
да је заборавио чае име Одисеја, час опет Ахила, па Пријама, 
имена која би морао знати онако добро као што ми 
познајемо своје васпитаче. Ниједан старији казивач имена 
(номенклатор), коЈИ казује било какво име уместо да му 
дошапне право, не би тако побркао племена као што је 
Сабин поздрављао Тројанце и Ахејце; али је и поред свега 
тога хтео да изгледа учен. 6. И зато је измислио ово: купио је 
за велику цену робове; једног који је „знао" Хомера, другог, 
опет, који је „знао" Хезиода; осим тога, лирика је била 
подељена између деветорице. Не треба да се чудиш што је он 
те робове купио за високу цену: није их нашао, па је морао 
погодити се да их створе. И пошто је набавио ове слуге, 
почео је узнемиравати своје госте. Ти робови су морали 
стајати поред његових ногу и он је од њих тражио стихове да 
би их потом казао напамет, али је често стао усред речи. 7. 
Сателије Квадрат, увек љубазан заједљивац, који је пљачкао 
глупе богаташе, па се после на њихов рачун смејао, 
саветовао му је да набави још и граматичаре (познаваоце 
језика). И кад је Сабин рекао да га сваки роб кошта већ сто 
хиљада сестераца, Сателије је одговорио: „Јевтиније би 
купио исто толико ормана за књиге." Али је ипак тврдоглаво 
мислио да сам зна све. 8. Исти тај Сателије почео је да га 
подстиче да се бори — он, тај болешљиви, бледи и слабачки 
човек. И кад му је Сабин одговорио: „Па како могу? И овако 
сам једва жив", овај му узврати: „Молим те и преклињем да 
не говориш тако: зар не видиш колико веома снажних 
робова имаш?" Паметна мисао се не може ни позајмити ни 
купити; и, мислим, кад би била на продају, не би нашла 
купца: а будаласта мисао купује се свакога дана. 

9.. Али, прими оно што ти дугујем, и да си ми здраво! 
„Богатство је сиромаштво подешено према природним 
законима." То Епикур каже често, више него једном и увек 
друкчије: али никада није могуће довољно пута рећи нешто 
што се никад не може довољно научити. Некима треба 
лекове показати, а другима их опет мораш наметнути. 
Прими мој поздрав! 

28. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 



1. Мислиш ли да се то десило једино теби, па се чудиш 
како да је нешто ново што, упркос тако дугом путовању и 
упркос томе што си променио толика места, ниси могао да 
се ослободиш своје туге и душевне потиштености? Треба да 
мењаш свој дух, а не поднебље. Мада си пребродио 
неизмерну морску пучину, као што каже наш Вергилије и 
„мада настају и земље и градови": свуда, куд год стигао, 
пратиће те твоје мане. 2. Кад се неко исто так-о жалио, 
одговорио му је Сократ: „Што се чудиш да ти твоја путовања 
ништа не користе, кад самога себе носиш по свету? Исто оно 
што те је потерало у свет, тишти те и тамо." Шта ти може 
помоћи ако видиш све нове и нове земље? Шта ако 
упознајеш градове и места? Све то лутање ти ништа не 
користи. Питаш зашто ти ово бекство ништа не помаже. Ти 
бежиш са собом у друштву. Треба одложити терет душе: пре 
него што то урадиш, ниједно ти се место неће свидети. 3. 
Замисли да је твој положај сада онакав у каквом се налазио 
наш Вергилије, кад нам слика пророчицу узбуђену и 
узнемирену, пуну духа који није био њен. 

Пророчица се узбуђује не би ли могла из својих груди прогнати 
бога'. 

Луташ по свету да би се ослободио бремена које те 
притискује, али терет управо за лутагва поатаје све 
незгоднији, као што се и на броду ман»£ осећа тежина 
товара који леже мирно, а ако се неравномерно претурају, 
брже потапају ону страну на коју су се свалили. Штогод 
радиш, радиш против себе и самим покретом себи наносиш 
штету: јер ти тресеш болесника. 4. А ако се тога зла 
ослободиш, онда ће свака промена места постати пријатна: 
макар био протеран у најудаљеније земље, залутао и сместио 
се у било каквом дому варварске земље, свуда ћеш наћи за 
себе гостољубиво боравиште. Важније је какав стигнеш, 
него куда долазиш, и зато се не смемо везати ни за једно 
место. Треба живети у овом убеђењу: „Нисам рођен само за 
један крај, моја домовина је цео овај свет." 5. И да ти је то 
јасно, не бих се чудио што ти ништа не користи кад мењаш 
пределе, пошто ти увек један крај досади па кренеш на пут 
на друго место: јер сваки крај у који прво дођеш био би ти 
по вољи кад би сматрао да је сав твој. А овако не путујеш, 
него луташ, идеш без циља, те мењаш једно меето за другим, 
док се оно што тражиш, а то је да добро живиш, налази 
свуда и на сваком месту. 6. Може ли ишта бити тако 
узбуркано и немирно као што је форум? А и тамо човек 
може мирно живети ако је потребно. Али кад би сам био свој 
господар, одлучио би да не посматра форум и да бежи 
далеко од њега: јер као што нездрави предели шкоде 
најздравијем телу, тако исто су претрпана места штетна за 
доброг, али још увек недовољно чврстог и савршеног човека. 
7. Ја се не слажем с онима који одлазе право насред пучине 
и који се свакодневно срчано боре са највећим тешкоћама. 
Мудар човек ће их подносити, али их неће тражити, и више 
ће волети да се налази у миру него у борби: јер не користи 
баш много то што ћеш одбацити своје сонствене мане, ако 
уместо тога треба да се бориш са туђима. 8. „Тридесеторица 
тирана", кажеш, „окружише Сократа, али његову храброст 
нису могли да сломе." Од каквог је значаја то колико 
господара има? Ропство је само једно: аонај који га презире, 
слободан је, ма у како великој гомили силника се налазио. 

9. Време је да престанем, али да ти пре тога платим 
путни трошак. „Почетак здравља је свеет о греху." Мени 
изгледа да је Епикур то изванредно лепо казао: јер онај који 
не зна да је грешан, не жели да се поправи. Треба да самога 
себе затекнеш у греху, пре него што почнеш желети да се 
поправиш. 10. Многи се поносе својим манама: да ли ти 



мислиш да они који своје грехове сматрају врлином 
размишљају о леку? Тако, дакле, колико год можеш испитај 
сам себе; прво обави посао тужиоца, затим еудије, а 
напослетку браниоца. Понекад знај и да самога себе 
увредиш! Остај ми здраво! 

29. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Распитујеш се о нашем Марцелину и хтео би да знаш 
шта ради. Ретко кад долази к мени, ни из каквог другог 
разлога осим што се плаши да чује истину, али у том погледу 
је већ далеко од опасности: јер истину треба казати само 
ономе који је спреман да је слуша. Зато се за Диогена, а исто 
тако и за остале кинике, који су свакога без разлике ко би 
им дошао у сусрет опомињали, обично сумња да ли су смели 
тако да поступају. 2. Шта би, наиме, користило кад би неко 
грдио глуве или људе који су по природи или због болести 
мутави? „Па зашто да штедим речи?", питаш. „Оне ништа не 
стају. Не могу да знам да ли ћу бити од користи ономе кога 
будем опоменуо: знам само то да ћу бити од користи 
свакоме, ако будем многе опомињао. Треба пружити помоћ. 
Не може се догодити да бар нешто не пође за руком ономе 
који много покушава." 3. Ја не верујем, драги мој Луцилије, 
да тако треба да поступа један велики човек: јер тиме његов 
углед слаби и више га не уважавају довољно они које би 
могао поправити, кад не би био толико скроман и обичан. 
Стрелац не мора увек погодити и понекад може да погреши; 
вештина која свој циљ постиже случајно, није никаква 
вештина. Мудрост је уметност: она треба да има свој 
одређени циљ и нека бира људе код којих може нешто да 
постигне; нека одустане од оних у које је изгубила поверење, 
али нека ипак то не чини нагло и нека то покушава крајњим 
средствима, чак и кад је стање безнадежно. 4. Ја још нисам 
изгубио наду у нашег Марцелина: он још увек може бити 
спасен, али само ако му се брзо пружи рука. Постоји 
опасност да он не повуче са собом онога који му буде 
пружио руку: јер у њему борави велика снага духа, иако је 
она већ склона лошему. Упркос томе, ја ћу ее суочити са том 
опасношћу и усудићу се да му покажем његове слабости. 5. 
Он ће урадити оно што је навикао: -призваће у помоћ оне 
своје познате духовитости које могу код утучених људи да 
изазову смех, па ће после тога правити шалу на свој рачун, а 
затим и на наш: узеће ми из уста све речи које намеравам да 
му кажем. Он ће размотрити и испитати наше школе и 
пребациће филозофима да примају поклоне, да имају 
љубавнице и да су прождрљиви. 6. Једнога ће ми показати у 
прељуби, другог у биртији, а трећег на владарском двору; 
показаће ми оног лепршавог филозофа Аристона који је 
расправљао док су га носили у ноеиљци: јер то је било време 
које је он резервисао за евој посао. И на питање којој школи 
он припада, Скаурус рече: „Перипатетик свакако није." И 
кад су питали Јулија Грецина, изванредну личноет, шта о 
том човеку мисли, он је одговорио: „То не могу да ти кажем; 
јер не знам да ли је у стању да иде пешице." Као да су га 
питали за борца на колима! 7. Овакве букаче, за које би 
поштење било да филозофију уопште занемаре уместо што је 
продају, он ће ми ставити пред очи. Ипак сам одлучио да 
поднесем и такво исмевање: нека он код мене изазове смех, 



а ја ћу можда код њега изазвати сузе, или, ако буде наставио 
да се смеје, радоваћу се колико се то у невољи може бар зато 
што је његово лудило весело. Али овакво весело лудило не 
траје дуго: посматрај само, па ћеш видети како се у 
краткотрајним размацима времена час смеју што игда могу, 
а час најстрашније бесне. 8. Одлучио сам да му приђем и да 
му покажем колико би више вредео кад би гомили изгледало 
да вреди мање. А његове мане ћу обуздавати, ако већ не 
могу да их спречим; оне неће сасвим престати, али ће 
јењавати. Можда ће и преостати ако се буду навикле да 
јењавају. Ово не смемо одбацивати, јер ако су људи веома 
болесни, добро чини и мало попуштање болести, и оно већ 
значи некакво здравље. 9. Док се припремам за њега, ти 
који си здрав, који увиђаш каквог си се зла спасао, у 
међувремену, ако можеш, буди одважан, подигни свој дух и 
одупри >се томе чега си се плашио: немој водити рачуна о 
онима који у теби изазивају страх. Зар не би изгледао глуп 
онај који би се плашио гомиле тамо где је пролаз отворен 
само појединцима? Многи исто тако не могу да утичу на 
твоју смрт, иако ти смрт желе и прете њоме. Тако је то 
природа удесила: живот ће ти одузети само један исто 
онако, као што ти га је један и дао. 

10. Кад би ти имао мало стида, ти би ми опростио ово 
моје последње плаћање: али ни ја нећу да будем прљав у 
погледу дуговања и платићу ти оно што ти дугујем. „Никад 
нисам желео да се допаднем маеама: јер оно што ја знам, то 
гомила не одобрава, а оно што она одобрава, то ја опет не 
знам." 11. Ко је рекао то?, питаш. Као да не знаш ко ми 
стоји на раеполагању: Епикур. Али то исто ће ти довикнути и 
сви остали, из свих школа, перипетици, академици, .стоици, 
киници: јар ко може да се допадне маси, ако му се допада 
врлина? Наклоност гомиле стиче се лошим средствима: ти 
мораш и себе учинити сличним њима: они неће одобравати 
ништа што не буду признавали као своје. А много више 
зависи од тога какав ти изгледаш самоме себи него какав 
изгледаш у туђим очима: љубав бестидних људи може се 
стећи једино бестидношћу. 12. Шта ћу, дакле, урадити, и 
шта ће постићи толико хваљена филозофија, која стоји 
изнад свих уметности? Наравно то да више волиш и да се 
допаднеш себи него маси народа, да оцениш судове, а не да 
их бројиш, да живиш, без страха од богова и од људи, да 
савладаш или окончаш оно што је лоше. Уосталом, ако будем 
видео како ти гомила указује своју наклоност узвицима, ако 
се приликом твог уласка подигне вика и пљескање, што је 
све пантомимска парада, ако те жене и деца читавог града 
хвале, како да се онда не сажалим на тебе, кад знам који пут 
води до такве омиљености? Остај ми здраво! 

 

КЊИГА ЧЕТВРТА 

30. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Видео сам Ауфидија Баса, тога ваљаног човека, 
изнуреног, како се бори са годинама. Али старост га већ 
сувише притискује, тако да више не може да се усправи. 
Старост на њему лежи огромном и општом тежином. Ти 
знаш да је он увек био слабе телесне конструкције, до 
изнемоглости. Он се дуго држао, или да кажем мало тачније, 



он је овоје тело крпио: и одједном је изнемогао. 2. Као што се 
на броду, пуном прљаве воде, може закрпити овде онде 
понека пукотина, али ако пропушта воду на више места, 
више се не може помоћи броду који се већ распада: тако се 
и у старом телу нвмоћ може неко време одржати и 
поткрепити; а кад се стара већ трула зграда почне да руши, 
и док један склоп задржаваш да се не распадне, а други се 
одваја, ти мораш да погледаш око себе да би видео како 
можеш из ње да изиђеш. 3. Али наш Басус је ипак ведрог 
духа. То чини филозофија: она му даје храброст да весело 
гледа смрти у лице, да буде јак било у каквом телесном 
стању, и да не попусти, мада његове снаге већ слабе. Велик 
крмар плови и са поцепаним једром и ако се сломи катарка, 
он ипак покушава да остатак брода подеси за пловидбу. 
Тако ради наш Басус и на свој крај гледа равнодушно и 
ведрог израза лица, тако да би човек могао помислити да је 
сувише безбрижан, кад би тако посматрао крај неког другог 
човека. 4. Велика ствар је то, мој драш Луцилије, и она 
тражи дуготрајно учење — отићи равнодушно кад дође тај 
неизбежни час. Неким врстама смрти продужује се и нада: 
болест прође, пожар се угаси, и ударац који је требало да нас 
уништи, оставља нас често неоштећене; а море чеето истом 
снагом избаци здраве и читаве оне које је прогутало; војник 
је више пута склонио мач са врата човека кога је хтео да 
убије: али онај кога старост води у смрт нема чему да се 
нада. Једино се њему не може више помоћи: ниједно друго 
умирање није блаже, али ни дуготрајније. 5. Изгледало ми је 
као да наш Басуе иде сам себи у погребној поворци и да се 
сахрањује, да надживљава самога себе и да мудро подноси 
сопствени нестанак. Јер он много прича о смрти и то ради 
намерно да би нас уверио да је крив онај који умире, а не 
сама смрт, ако у томе има нешто непријатно или страшно; и 
да човек у самој смрти не налази више тешкоћа и 
непријатности него после смрти. 6. Ко се плаши онога што 
не постоји, исто је тако луд као и онај ко се боји нечега што 
неће осетити. Може ли неко замишљати да ће осетити нешто 
што се више не може осетити? „Тако је, дакле," рекао је, 
„смрт изван свакога зла, па није потребно плашити се ње 
изван свакога страха од зла." 

7. Ја знам да је то већ више пута било речено и да 
треба више пута да се каже, али кад сам то читао, или 
слушао људе који су порицали да се треба плашити нечега 
што је далеко од нас, нисам имао никакву корист од тога; а 
овај је на мене оставио снажан утисак кад је говорио о 
блиској смрти. 8. Ја ћу ти, наиме, рећи шта мислим: мислим 
да је храбрији онај који је већ на самрти него онај који се 
смрти тек приближава. Блиска смрт, наиме, пружа храброст 
и невештима у виду сазнања да неће избећи оно што се 
избећи не може: тако гладијатор, који је током читаве борбе 
био веома плашљив, напослетку пружа грло своме 
противнику и управља на то место несигурни мач. Смрт која 
је близу свакако ће доћи, и она тражи чврстину духа, а то је 
стање које се може наћи само у мудраца. 9. И зато сам врло 
радо слушао Баса кад је говорио о смрти и описивао каква је 
њена природа, као да је изблиза посматра. Мислим да би код 
тебе наишао на више поверења онај који би васкрсао из 
мртвих и који би на основу сопственог искуства причао да 
смрт није никакво зло: какву узнемиреност доноси смрт која 
се приближава, то ће ти најбоље казати они који су већ 
стајали близу ње и који су је видели како се ближи, и 
прихватили je. 10. Међу ове можеш убрајати и Баса који није 
желео да се ми варамо: он каже да је онај који се плаши 
смрти луд исто као онај који се плаши старости. Јер управо 



као што после младости долази старост, тако после старости 
долази смрт: није хтео да живи онај, који не жели да умре. 
Јер живот нам је дат под условом да ће доћи смрт и пут 
води ка њој: због тога је лудо ако се плашиш смрти, јер оно 
што је сигурно, то се очекује, а оно што је неизвесно, 
изазива страх. 11. Смрт је праведна и непобедива 
неминовност: ко би могао да се жали да се налази у оном 
стању у коме се нико не налази? А први услов правичности 
је једнакост. Али сада би било сувишно парничити ее с 
природом која није желела да за њу важи исти закон као и 
за нас: све што је она повезала, она и раздваја, а што је 
развезала, то опет повезује. 12. Ако је, дакле, некоме пошло 
за руком да га из живота не истргне нека сила, него да га 
старост сама полагано одваја од њега — зар такав човек не 
би требало да буде захвалан свим боговима што ће, засићен 
животом, стићи до оног спокојства које је сваком човеку 
потребно, а замореном човеку драго и пријатно? Видиш 
неке како желе смрт, и то више него што обично моле за 
живот. Не знам који би од њих требало да нам уливају више 
храбрости, да ли они који траже смрт или они који је весело 
и спокојно очекују, и то због тога што се оно прво често 
догађа услед узбуђења и тренутне узнемирености, а други су 
поуздани у мишљењу да је смрт мир и спокојство.Неко жури 
у смрт љут и бесан: смрт која долази нико не прима са 
радошћу, осим онога који се на њу дуго припремао. 13. 
Признајем да сам чешће долазио овоме, мени тако драгом 
човеку из више него једног разлога, да бих знао да ли ћу га 
затећи увек истог, или да ли ће, упоредо с његовим телесним 
снагама, опасти и његова душевна ведрина: а она је код 
њега расла онако као што се повећава радост возача на 
утакмицама, кад почне да се приближава победничком 
циљу. 14. Он ми је, управљајући се према Епикуровим 
принципима, рекао да се пре свега нада да у самим 
последњим издисајима нема никаквог бола; ако би пак 
постојао, онда има неке утехе у томе што све то кратко 
траје: јер ниједан бол који је велик не траје дуго. Уосталом, и 
приликом самог одвајања душе од тела, макар и то било 
болно, доћи ће му у помоћ мисао да после тога више неће 
патити. Он не сумња да се његова старачка душа налази 
управо већ на самим уснама и да се још једва држи да не би 
била отргнута од тела. „Ватра која је захватила материју која 
је храни, може се угасити само водом: а она ватра која нема 
хране, угаси се и сама од себе." 

15. Ја, мој драги Луцилије, све ово радо слушам, не као 
нешто ново, него зато што ме стварно доводи до правог 
етања ствари. Па шта? Зар нисам видео већ многе људе који 
су сами себи прекинули нит живота? Видео сам их, заиста, 
али код мене више вреде они који прилазе смрти не мрзећи 
живот и који смрти допуштају да им приђе, али је не 
привлаче сами. 16. Говорио је да смо сами криви за оне 
муке, јер почињемо да дрхтимо кад мислимо да смрт више 
није далеко од нас. Али коме није близу смрт која је спремна 
на сваком месту и у сваком тренутку? „Помислимо само", 
рекао је, „ако нам се чини да видимо неки ближи узрок што 
ћемо морати умрети, колико ближи су нам остали узроци 
којих се, међутим, не плашимо!" Некоме је непријатељ 
претио смрћу: али предухитрио га је болестан стомак. 17. 
Кад бисмо хтели 
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да увидимо разлоге свог страха од смрти, нашли бисмо да су 
неки истински, док нам други само тако изгледају. Ми се не 
плашимо смрти, него размишљања о смрти: од саме смрти 
смо, наиме, увек подједнако далеко. Према томе, ако треба 
да се плашимо смрти, морамо је се плашити увек: јер које је 
време изузето од смрти? 

18. Али се морам плашити да ти овако дугачка писма 
мрзиш више од саме смрти! зато ћу завршити: а ти увек 
мисли на смрт тако да се никад не би плашио ње. Остај ми 
здраво! 

31. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Сада препознајем свога драгог Луцилија: почео је да 
се показује онаквим као што је обећао. Држи се оног нагона 
свог духа који те је водио да газиш ногама све оно што годи 
маси и тежи највећем добру: не желим и не тражим да 
постанеш већи и бољи него што си покушавао да будеш. 
Твоји су темељи заузели много места: изведи онолико колико 
си почео, и оствари оно што си носио у својој души. 2. 
Укратко: постаћеш мудрац ако запушиш своје уши, али није 
довољно да их запушиш воском: потребно је неко гушће 
средство него оно за које причају да се њиме послужио 
Одисеј за своје другове. Глас, којег су се плашили био је 
примамљив, али није био глас општи: а овај глас којег се 
треба плашити не долази само с оне стене, не*о одјекује из 
евих крајева света. И зато нећеш ПЛОЕИТИ само поред 
једнога места које те мами насладом пуном скривених 
опасности, него поред свих градова. Прави се глув и пред 
онима који те највише воле: јер иако су добронамерни, ипак 
ти желе зло. А ако желиш да будеш срећан, моли се 
боговима да ти ее не догоди нешто од онога што ти они 
желе. 3. Нису добра оно што они желе да на тебе падне: 
постоји једно једино добро које је узрок блаженог живота, а 
његов темељ је у томе да треба имати поверења у самога 
себе. Али то ее не може постићи ако не презреш напорни 
рад и ако га не убрајаш међу оне ствари које нису ни добре 
ни лоше: не може се, наиме, догодити да једна те иста ствар 
буде час добра, чае опет лоша, час лака и подношљива, а чае 
опет таква да је се човек мора уплашити. 4. Рад није 
никакво добро. Па шта је онда добро? Презирање рада. Зато 
бих прекорио оне који се труде ни због чега; а опет дивићу 
се и одобраваћу онима који теже за племенитим стварима и 
који неће сустати нити мировати, и довикнућу им: „Утолико 
боље, дигни се, и напуни груди ваздухом и, ако можеш, 
попни се на ово узвишење у једном даху!" Племените душе 
хране рад и напор. 5. Не бирај, дакле, према оној старој 
жељи родитеља оно што желиш постићи. Уошпте је за 
човека који се већ високо попео ерамно да још увек досађује 
боговима својим молитвама. Зашто би били потребни 
завети? С-амога себе начини срећним! А учинићеш се 
срећним ако будеш сазнао да је добро само оно што је 
помешано с врлином, а ружно опет само оно што је у вези са 
злобом. Као што ништа није светло сјајно без светлости, као 
што ништа није црно осим онога што садржи мрак или је 
само по себи тамно, као што ништа није топло без ватре и 
хладно без ваздуха — тако и врлина и преступи стварају све 
то заједно. 6. Шта је дакле добро? Сазнавање ствари. Шта је 
зло? Незнање. Ко је разуман и мудар, на време ће 
одбацивати или бирати све: али се не плаши ни онога што 
ће одбацити нити се диви ономе што је одабрао, само ако се 
у њему налази снажан и непобедив дух. Забрањујем ти да се 



потчиниш или дозволиш да будеш савладан! Мало је ако се 
клониш рада: тражи га! 7. „Па шта онда?", казаћеш, „зар 
ништаван и сувишан рад, који су изазвали разни незнатни 
узроци, није лош?" Није нимало више него онај рад који се 
односи на нешто лепо, пошто истрајна воља душе подстиче 
на тврде и тешке по-слове и каже: „Зашто оклеваш? Не 
приличи једном човеку да се боји зноја!" 8. Томе се мора 
прикључити, да би врлина могла бити савршена, и једнакост 
и складан начин живота у свему: немогући идеал, без знања 
и познавања људских ствари и божанских ствари. Ето то је 
највише добро и ако се дочепаш њега, почињеш да будеш 
друг богова, а не њихов молилац. 9. „А како се може до тога 
стићи?" питаш. Никако преко Апенина или планина Греје, 
нити кроз пустињу Кандавије; не мораш посетити ни Сцилу 
ни Харибду нити пак Сирте, па ипак си све то прешао само 
зато да би постао један мали прокуратор: пут је сигуран, 
пријатан, и за тај пут те природа снабдела свиме што је 
потребно. Она ти је дала да можеш постати сличан богу, 
само ако све то не занемариш. 10. Али сличним богу неће те 
начинити новац: јер бог ништа нема. Он не носи пурпуром 
оивичену тогу: бог је наг. То неће начинити слава, ни твоје 
истицање, ни то што ће народ знати за твоје име: нико не 
зна бога, многи о њему мисле лоше, и не бивају кажњени. 
Неће те учинити ни гомила робова који носе твоју ноеиљку 
улицама града и провинција: онај највећи и најсилнији бог 
носи све сам. Ни телесна лепота ни снага не могу те 
начинити срећним: ништа од свега тога не допире до 
етарости. 11. Треба, дакле, тражити оно што не постаје горе 
из дана у дан, чему се човек не може одупрети. А шта је то? 
То је дух, али он мора бити онај прави, добри и велики дух: 
како ћеш га друкчије звати него богом који гостује и живи у 
човековом телу? Овакав дух може бити у римском витезу 
ието као и у ослобођенику, или у робу. У ствари, шта су 
римски витез, или ослобођеник, или роб? Имена која су 
настала из частољубља или пак из неправде. На небо се 
можеш попети и из скривенога угла: узвиси се само 

и начини самога себе достојним бога.' 

1 Вергилије, Енејида VIII 356. 
Али то нећеш постићи ни златом ни сребром: од те 

материје се не може израдити ништа што би било слично 
богу; сети се да су људи правили њихове ликове од земље 
онда кад су им богови били наклоњени. Буди ми здрав! 

32. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Распитујем се о теби и испитујем све који долазе 
оданде из твога краја, шта радиш, где и са ким се дружиш. 
Не можеш се оправдати: ја сам с тобом. Живи тако као да ћу 
чути све што радиш, или чак тако као да ћу све видети. 
Знаш ли чему се највише радујем од свега овога што о теби 
чујем? Томе што ништа не чујем, што многи међу онима које 
питам не знају шта радиш. 2. Здраво је ако се човек не 
дружи са људима који му нису слични, ни са онима који 
имају ■ друкчије жеље. Ја имам чврсто поверење у то да те 
ништа не може завести и да ћеш остати веран својим 
принципима, иако око тебе обилази гомила заводника. Шта 
је онда то чега се бојим? Не бојим се да ће те изменити: 
плашим се да ти не сметају. Јер много шкоди и онај који нас 
задржава, а поготово зато што је живот тако кратак. А ми га 



још више екраћујемо својом несталношћу, тако што 
почињемо увек изнова да радимо нешто ново: ми га на тај 
начин кидамо на комаде и касапимо. 3. Пожури дакле, мој 
најмилији Луцилије, и помисли колико би повећао брзину 
кад би иза тебе стајао непријатељ, кад би слутио да долазе 
коњаници и осетио како су ти за петама док бежиш. Истина 
је то — они те заиста гоне: убрзај корак и побегни, побегни 
на сигурно место, па онда размишљај о томе како је лепо ако 
човек свој живот заврши још пре смрти, па затим 
безбрижно остатак сачека у срећном битисању које нипошто 
не постаје срећније ако се лродужи. 4. О, када ћеш дочекати 
оно време кад будеш знао да те се живот уопште не тиче, 
кад будеш миран и спокојан и кад не будеш марио за -
сутрашњи дан, кад поново будеш задовољан сам са собом! 
Желиш ли да знаш шта је оно што људе чини тако 
радозналим када је у питању будућност? Нико није припао 
сам себи. Твоји су родитељи за тебе некада желели нешто 
сасвим друго: а ја ти, напротив желим да презреш све оно 
што су ти желели родитељи, наиме да презиреш све оно што 
су ти родитељи желели у погледу изобиља. Њихове жеље 
пљачкају многе друге да би тебе обогатили: све што они 
преносе на тебе, треба узети неком другом човеку. 5. Ја ти 
желим да се твој дух, који се-бави несталним и неодређеним 
плановима, напослетку смири и да буде сигуран како, пошто 
сазнаш шта еу то истинска добра, не би више желео 
продужетак свога живота. Прекорачио је оно што је 
неизбежно, и одслужио, па је сада слободан само онај човек 
који живи пошто је завршио свој живот. Остај ми здраво! 

33. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Ти желиш да се и овим писмима, као ранијим, 
допишу неке нове изреке наших учитеља стоика. Они нису 
били запослени прикупљањем цветића: што год су написали, 
то је мушки речено. Знај да постоји неједнакост свуда где се 
привлачи пажња: не дивимо се једном дрвету, кад је читава 
шума порасла до исте висине. 2. Таквим изрекама испуњене 
су пееме, као и историјске приче. И зато нећу да ти сматраш 
како су то Епикурове изреке: оне су опште и у највећој мери. 
наше, али су видљивије код њега зато што се понекад 
јављају, јер су неочекиване, јер нам изгледа чудновато да 
тако нешто одважно каже један човек који је одан наслади. 
У етвари, тако мисли већина људи: а за мене је Епикур 
храбар човек, мада носи дугачке рукаве као жене. Храброст, 
одлучност и борбеност налазимо и у Персијанаца, као и у 
осталих који носе кратке хаљине. 

3. Зато не треба да од мене тражиш да исписујем и 
лонављам изреке: све што је код других одабрано, то је код 
наших стоика већ постојало као целина. Ми немамо, дакле, 
оно што пада у очи и не варамо купца да, кад уђе, неће 
пронаћи ништа осим оног што виси иопред улаза: и ми 
њима самим дозвољавамо да узму примерак одакле желе. 4. 
Претпоставимо како хоћемо да одаберемо поједине мисли из 
хрпе: коме ћемо их приписати? Зенону, или Клеанту, или 
Хризипу, .или Панетију или Посидонију? Ми нисмо под 
краљем: свако је сам за себе. Све што је код њих рекао 
Хермарх, све што је изјавио Метродор, све то се приписује 
само једноме (тј. Епикуру): све што је ко у том заједничком 
друштву изговорио, било је речено под вођством и надзором 
једног јединог човека. Ми не можемо, велим, макар то и 



покушали, издвојити нешто из толиког обиља подједнако 
лепих изрека: 

Посао сиромаха је да броји стоку' 

Куд год погледаш, свуда ће се појавити нешто што би се 
могло истицати, кад се не би могло прочитати међу сличним 
и једнаким стварима. 5. Зато се остави наде да можеш на 
брзину схватити духове највећих људи: твој поглед мора 
обухватити све и истражити све. Све се обавља 
континуирано и свако душевно дело обавља се према плану 
из којег се ништа не може извући, а да се грађевина не 
сруши. Нисам ни против тога да посматраш поједине удове, 
само ако се сви налазе на истом човеку; није лепа она жена 
чије ноге или лактове хвале, него она чији целокупни изглед 
изазива дивљење, сви поједини делови њеног тела. 6. Али 
ако затражиш, ја нећу с тобом поступати тако просјачки, 
него ћу ти дати све пуном шаком: огромна је гомила таквих 
изрека, на сваком месту их има препуно, треба их само 
узети, а не еакупљати. Јер ове изреке не испадају, него теку: 
непрекидно теку и између себе су повезане. Ја не сумњам да 
много могу помоћи онима који су неискусни и који их 
прислушкују пред вратима, споља: лакше се памти оно што 
је описано накратко и изречено као у стиховима. 7. Зато 
дајемо деци да науче сентенције, и оно што Грци називају 
„хријама", да то науче напамет, јер дечја душа, која није 
способна да разуме нешто више, њих лако схвата. Али већ 
изграђени дух, одрастао човек, сматрао би за срамоту да 
прикупља такве цветове и да се ослања на врло познате и 
веома малобројне изреке, а узда се само у своје памћење: 
нека се он ослони на самога себе! Нека их изговара, нека их 
не памти само у себи: ружно је, наиме, и за старог човека, 
или за онога који старост већ види пред собом, да црпу 
мудрост само из коментара. „То је рекао Зенон!" А ти, шта си 
ти рекао? „Ово је рекао Клеант!" А шта еи ти рекао? Докле 
ћеш дозвољавати да те други воде? Нареди себи и реци шта 
да се преда сећању и изнеси и нешто своје! 8. Сви они који 
никада ништа не дају сами, него су овек тумачи који се 
крију у сенци других људи, по мом мишљењу немају ничег 
племенитог у себи, јер се никад нису усудили да ураде нешто 
што су дуго учили. Своје памћење су вежбали на туђим 
схватањима: једна ствар је сећати се, а друга, опет, знати. 
Сећати се значи чувати нешто што је поверено памћењу: 
напротив, знати значи сваку ствар освојити, не бити 
зависан од прописа и не позивати се толико пута на учитеља 
— „Овако је рекао Зенон, а овако Клеант." 9. Мора постојати 
нешто између тебе и књиге. Докле ћеш учити? Почни већ и 
да поучаваш! Зашто да слушам од тебе оно што могу 
читати? „Али жива реч много чини", велиш. Јесте, али 
свакако не она која позајмљује туђе речи и обавља пооао 
преписивача. 10. Додај овоме још и то да се и они који 
никад не постају пунолетни прво позивају на CBoje 
претходнике и на оно што је већ свако код свога 
претходника одбацио, затим да их прате у томе што се још 
увек тражи и што се никад неће наћи, ако будемо 
задовољни оним што се већ нашло. Осим тога, онај који 
прати другога, никада .ништа не налази, па чак ни не 
тражи. 11. Па шта онда? Зар да не идем трагом 
претходника? Ја ћу бар ићи старим путем, а ако будем 
нашао неки правији и равнији пут, ја ћу кренути њиме. И 
они који су нам овако саветовали још пре нас нису наши 
господари, него наше вође. Пут до истине је отворен свима, 
он још ни од кога није заузет: много од истине остало је и за 
будуће генерације. Буди ми зрав! 



34. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Растем и кличем од радости, заборављам на старост и 
поново осећам младалачку топлину, кад год из оног што ми 
пишеш сазнам у којој си мери већ надмашио самога себе — 
јер гомилу си већ оставио. Ако сељаку причињава радост 
воћка која је родила, ако пастир осећа радост због множења 
свога стада, ако свога васпитаника нико не посматра 
друкчије него тако да његову младост сматра својом 
младошћу, шта мислиш да се догађа с онима који су 
васпитали дух, и који одједном виде да је већ сазрело оно 
што су обликовали док је било још младо и нежно? 2. Ја тебе 
присвајам: ти си моје дело. Кад сам видео твој природни 
таленат, почео сам те васпитавати, храбрио сам те, бодрио 
сам те и нисам дозвољавао да идеш полако и тромо, него 
сам те с времена на време подстицао: и сада радим то исто, 
али те подстичем кад већ трчиш и кад и ти мене са своје 
стране бодриш. 3. „Шта друго још хоћу?", питаш. То је веома 
важно, не онако као што се каже да је почетак, већ пола 
читавог рада. То важи и за дух: велики део доброте је већ у 
томе што неко жели да буде добар. Знаш ли кога називам 
добрим? Савршеног, неограниченог човека, кога никаква 
сила, никаква неминовност не могу начинити лошим. 4. Ја и 
тебе већ видим као таквога, ако будеш истрајао и настојао 
да сва твоја дела и све твоје речи буду у складу, да 
међусобно одговарају, и да буду опремљени истим жигом. 
Дух онога човека чија се дела међусобно не слажу није на 
правом путу. Остај ми здраво! 

35. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Кад те тако усрдно молим да се посветиш 
проучавању филозофије, ја то радим због себе: желим да 
имам пријатеља, али то не могу постићи ако и даље 
наставиш да се образујеш као што си почео. Јер ти ме сада 
волиш, али мој пријатељ ниси. „Шта онда? Зар се те две 
ствари не слажу међу собом?" Напротив, чак постоји 
разлика међу њима. Онај који је пријатељ, воли; који воли, 
није већ самим тим пријатељ: и зато пријатељство увек 
користи, док љубав понекад чак и шкоди. Ако ништа друго, 
усавршавај се зато да би научио волети. 2. Пожури, дакле, 
да то не научиш за неког другог после мене, тако да твој 
напредак буде и мој. Ја стварно већ уживам плодове док 
мислим на то како ћемо обојица бити једнога духа и, кад 
нестане снага моје душе, да ће твоје године, које уосталом 
нпсу тако далеко од мојих, то мени вратити: али ја желим иу 
самој ствари да будем весео. 3. Уоеталом, радост нам долази 
и од оних које волимо иако су одсутни; али је та радост само 
краткотрајна и само привремена: тек онда кад се видимо, 
ако су присутни, и разговарамо е њима, осећамо право 
уживање, нарочито ако пред собом не видимо само онога 
кога желимо, већ и онаквог каквог га желимо. Принеси ми, 
дакле, најлепши дар — себе и, да би још више пожурио, 
помисли да си ти смртан човек, а ја старац. 4. Пожури к 
мени, али пре тога самоме себи: усавршавај се и пре свега 
постарај о томе да будеш увек и у свему доследан. Кад год 
будеш хтео да искушаваш јеси ли нешто постигао, посматрај 
да ли данас желиш исто то што ои желео јуче: промена воље 



показује да дух плива, да се појављује само каткада, онако 
како те окрене ветар. Оно што је чврсто и утемељено, не 
лута наоколо: такав је заиста само савршено мудар човек, а 
донекле и онај који напредује и који је већ напредовао. У 
чему је онда разлика? Један је тек у покрету, али ипак не 
лута него се колеба на своме месту; а други више није чак ни 
у покрету. Остај ми здраво! 

36. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Бодри свога пријатеља нека великодушно презре оне 
који му пребацују да је тражио хладовину и доколицу, да је 
напустио -свој достојанственички положај и да је, мада је 
могао да постигне веће ствари, ипак мир и епокојство 
ценио више од свега: нека им свакога дана покаже, како је 
мудро поступио и у свом интерееу. Они којима људи завиде, 
нека не престају да се мењају: једни ће бити истиснути, а 
други ће пасти сами. Срећа је неспокојна ствар, она се 
покреће, она на разне начине збуњује мозак: једнога дана 
подстиче на ово, другога опет на нешто друго, једнога на 
жељу за влашћу, другога на раскош, једне надувава, друге 
чини мекушцима и напослетку их потпуно уништава. 2. 
„Али овај или онај је лако подносе." Онако, као што подносе 
вино. Зато не постоји никакав разлог да те они убеђују у то 
како је срећан онај човек којег многи опседају: тако к њему 
одасвуда журе као према извору, из којег пију и замућују га. 
„Кажу да је тај твој пријатељ детињаст и неспособан." А ти 
знаш да неки људи не говоре оно што мисле и да њихове 
речи значе супротно. Звали су га срећним: шта дакле? 3. Не 
марим ни за то што некима изгледа сувише суров и 
непријатан. Аристон је говорио да више воли тужног 
младића него веселог, који је код маса омиљен: јер и младо 
вино, које се испочетка чини тврдо и опоро, постаје добро. 
Не подноси старост оно које је, док се налазило у бурету, 
годило укусу. Остави, нека га зову мрзовољним и 
непријатељем његовог сопственог напретка: временом ће и 
та мрзовоља попустити, само ако истраје у неговању врлине, 
ако упија у себе племенито знање, и то не оно знање којим је 
довољно да се само мало обоји, него оно друго, којим треба 
душу напојити. 4. То је време учења. „Па шта онда? Постоји 
ли нешто што не треба учити?" Никако: већ онако исто као 
што је часно студирати кроз еве године, тако није у реду да 
будемо у свако доба старости поучавани. Смешна и 
срамотна ствар је ако старац учи азбуку: младић то мора 
савладати, а старац се мора тиме користити. Урадићеш, 
дакле, нешто што ће за тебе бити од највеће користи, ако 
пријатеља начи1шш што је могуће бољим: кажу да ова 
добра треба тражити за себе и делити другима, а добра 
заиста највише врсте јесу она, кажу, која се могу и давати 
другима и примати за себе. 5. Уосталом твој пријатељ више 
није слободан — он је дао обећање: али је мање срамно 
преварити повериоца него добру наду. Да би могао пратити 
свој дуг, трговцу је потребна угодна пловидба, 
земљораднику је потребна плодна земља коју обрађује и 
наклоност неба: њему је потребна само добра воља да 
исплати што дугује. Што се карактера тиче, срећа нема 
никаквога права. 6. Нека он свој морални живот подеси 
тако да његова душа, што је могуђе спокојније, дође до 
савршенства, равнодушна према свему што тежи ка томе 
да је овако или онако измени, и нека остане иста ма како 
ствари кренуле: ако се овоме духу наметну вулгарна добра, 



он се уздиже над својом срећом, а ако му неки случај отме 
један део или сва преимућства, он се неће понизити. 7. Да је 
рођен међу Парћанима, он би одмах, још као дете, затезао 
лук; да је рођен у Германији, он би одмах, још као дете, 
витлао копљем; а да је рођен у време наших предака, он би 
научио да јаше и да изблиза прободе непријатеља. Свакоме 
васпитање његовог народа препоручује и наређује све то. 8. 
О чему треба да размишља тај твој пријатељ? О томе да 
делује против сваког оружја, против сваке врсте 
непријатеља, о томе да мора презирати смрт, која, мада је 
сама по себи нешто страшно тако да и наше душе вређа 
које је природа тако обликовала да воле себе: иначе не би 
уопште ни било потребно припремати се и јачати одважност 
и храброст за нешто што радимо добровољно, као што сваки 
човек читав тежи ка томе да се одржи. 9. Нико не учи зато 
да, ако буде потребно, равнодушно лежи на ружама, него се 
учвршћује зато да би и на мукама остао чврст, ако буде 
потребно да би етајао усправно, чак и рањен, наопкопу, не 
наслањајући се чак ни на копље, јер човека обично ухвати 
сан онда кад се ослони на неки предмет. Смрт не носи 
собом никакво зло: наиме, она може бити зло само за онога 
за кога значи несрећу. 10. Али, ако толико жудиш за дужим 
животом, помисли да ништа од свега што се удаљи од 
твојих очију и поново врати у саму природу, одакле је 
произишло и куда ће се ускоро поново вратити, не пропада, 
већ само престаје. То све престаје, не пропада и смрт, које 
се плашимо и коју одбијамо од себе, само прекида живот, а 
не отима га: доћи ће поново онај час који ће нас вратити на 
светлост дана, и многи би се бранили од тога, кад их он не 
би вратио натраг у живот који су већ заборавили. 11. 
Касније ћу ти подробније показати све што изгледа да 
пропада, да се мења. Према томе, мирно и спокојно оде онај 
који зна да ће се сигурно вратити. Посматрај кружно 
враћање ствари у њој самој: видећеш да се на овом свету 
ништа не гаси, него да неизменично опада и расте. Одлази 
лето, али ће га поново довести следећа година: нестаје зима, 
али и њу ће следећа година поново вратити; ноћ застре 
сунце, али ускоро ће и њу отерати дан. Кретање звезда 
понавља само оно што је прошло: један део неба стално се 
подиже, а други пада. Остај ми здраво! 

12. Најзад да завршим, али ћу додати само још једно, и 
то да ее ни младићи ни малоумни људи не плаше смрти, и да 
би било највећа срамота ако нам разум не буде пружио ону 
сигурност коју даје неразумност. 

37. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Оно што је највећа обавеза јесте да мораш тежити ка 
мудрости: то си обећао и војничком заклетвом си се обавезао 
да ћеш бити ваљан човек. Исмеваће те, ако ти неко буде 
говорио како је војничка обавеза лака и ја не желим да ти 
будеш преварен. Исте су речи и оне најчасније и оне 
најодвратније обавезе: „Издржати ватру, окове и смрт 
мачем." 2. Они који су се посветили арени и једу и пију 
дајући своју крв за то, чувају се иако то подносе против 
своје воље: а од тебе се очекује да трпиш слободно и радо. 
Шима је допуштено да баце оружје, да покушају да побуде 
самилоет гомиле, а ти нећеш ни бацити оружје нити ћеш 
молити да ти поштеде живот: мораш умрети усправан и 
непобеђен. Шта даље и користи ако добијеш неколико дана 
или година? Ми се рађамо без икакве наде на милост. 3. „Па 



како ћу се онда спасти?", велиш. Ти не можеш да избегнеш 
неминовност, можеш победити. 

Пут се отвара силом1 1 

Вергилије, Енејида II 494. 
А тај пут he ти отворити филозофија. Њој се одај, ако 

желиш да будеш без бриге, ерећан, затим ако желиш да 
будеш оно што је највеће — слободан: на други се начин то 
не може постићи. 4. Глупост је нешто ниско, одвратно, 
прљаво, ропско, подложно многим дивљим страстима. 
Мудрост те ослобађа свих ових строгих господара, који 
понекад наизменице, заповедају, и она једино представља 
елободу. До ње води један једини пут, и тај пут је прави: 
нећеш залутати. Иди сигурним кораком: ако желиш да све 
савладаш, покори се разуму! Многима ћеш управљати, ако 
разум буде управљао тобом: од њега ћеш научити на који 
начин ваља да поступаш и нећеш се спотаћи. 5. Не можеш 
ми навести било кога ко би знао како је почео да жели оно 
што хоће: човека не води увек расуђивање, већ је повучен 
неким нагоном. Срећа не наилази на нас ређе него што ми 
наилазимо на њу. Ружно је ако сами не идемо, него 
дозвољавамо да нас носи матица и да одједном, у самом 
вртлогу ствари, питамо: „Како сам доспео овамо?" Буди ми 
здраво! 

38. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Резиме филозофије, који тражиш, саставићу 
брижљиво и свести на малу меру: али помисли да ли ти не би 
можда више користило редовно расправљање него овакво, 
које се сада просто назива breviarium у свакодневном 
говору, а раније, док смо још товорили латински, 
summarium. Први начин је потребнији за онога који учи, а 
овај други за онога који већ зна: јер онај први метод 
поучава, а овај други подсећа. Ја ћу ти омогућити и једно и 
друго, али ти немој да тражиш од мене оваквог или онаквог 
јемца: онај који се позива на позната имена сам остаје 
непознат. 2. Ја ћу, дакле, написати оно што желиш, али то 
на свој начин: у међувремену имаш много других писаца 
чији рад можда није увек савршен. Узми у руке списак 
филозофа: натераће те да се пробудиш, већ кад будеш видео 
колико много их је радило за тебе. И сам ћеш пожелети да си 
један од њихг јер оно најбоље што дух у себи садржава је то 
што бива подстакнут у правцу онога што је добро и 
поштено. Ниједног човека племените душе не радује оно што 
је ниско и подло: привлачи га идеја нечег великог, и то га 
уздиже. 3. Као што пламен сукља увис, а не може се згазити 
нити може мировати, тако је и наш дух у покрету, утолико 
покретнији и активнији уколико је ватренији. Срећан је онај 
човек који је тај свој природни нагон окренуо према оном 
што је боље: он ће се ставити изван домашаја и права 
судбине — уживаће срећу умерено, несрећу ће смањити и 
презираће оно што други сматрају достојним дивљења. 4. 
Великом духу је својствено да презире све што је велико и да 
више воли оно што је умерено него оно што је претерано. Јер 
ово прво је корисно и јача животну снагу; а ово друго 
шкоди, јер је сувише обилно. Тако и претерани род 
притискује класје ка земљи, од претераног терета ломе се 



гране, и претерана плодност спречава сазревање. То исто се 
дешава и духовима које превелика срећа збуњује, и они не 
шкоде само другима него и сами себи. 5. Који непријатељ је 
нанео човеку толико срамоте, колико су му је нанеле његове 
сопствене насладе? Таквим људима би ваљало опростити 
њихову разузданост и луду похоту једино због тога што 
подносе оно што су сами учинили. И овај бес их с правом 
мучи: јер уживање, кад пређе природну меру, мора да пређе 
у неизмерност. Оно што је природно има своје природне 
границе, а што је празно и што се родило из страсти, то не 
зна ни за какву границу. 6. Оно што је неопходно потребно, 
то се одмерава према користи: а како ћеш мерити оно што 
је сувишно? И тако људи тону у страстима и насладама, без 
којих више не могу да буду jep су на њих навикли, па су 
невероватно бедни зато што су стигли дотле да им је оно, 
што је било излишно, постало неопходно потребно. И тако 
они служе насладама, не уживају у њима, и воле своје 
пороке, а то је од свих зала највеће. А пуна мера несреће 
постоји онда кад срамна дела не само што причињавају 
радоет него се и евиђају, а свака помоћ је узалудна тамо где 
се претворило у врлину оно што је било мана. Остај ми 
здраво! 

40. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Зах^аљујем ти што ми често пишеш: само на овај 
начин можеш ми показати шта је с тобом. Никад не примим 
твоје писмо а да не осетим како смо одједном заједно. Ако су 
нам пријатне слике одсутних пријатеља, које нам обнавља 
сећање, и празном утехом олакшавају нашу жудњу за њима, 
колико су пријатнија писма која доносе праве трагове 
одсутног пријатеља и истинита обележја његова? Јер оно 
што нам је најпријатније кад видимо пријатеља, то нам 
пружа пријатељева рука утиснута на писму. 

2. Пишеш ми да си слушао филозофа Серапиона кад је 
боравио тамо. „Он има обрЈчај да речи у великој брзини 
скупи, и не дозвољава да све одједном навале кроз његова 
уста, већ их некако стегне и гута: било би их наиме више 
него што их може обухватити једно грло." То ја не одобравам 
код филозофа, чији изговор, као и живот његов, мора такође 
бити сложен: а ништа што је пренагљено није сређено. И 
зато Хомер оне речи које лете непрестано као пахуљице 
снега ставља у уста једном младом говорнику, а старцу 
мирне и слађе од меда. 3. Веруј ми да тако брз и бујан говор 
више приличи неком покретном букачу, неголи човеку који 
расправља о једној великој и озбиљној ствари као учитељ. 
Исто тако, ја не желим да његове речи капљу, него да теку: 
нека сувише не напиње уши и нека их не оптерећује. Јер и 
она оскудност и сувопарност речи досађује човеку који не 
пази довољно због често прекиданог говора; лакше га 
је ипак задовољити ако чека оно што треба да 
чује, него ако то пролети поред њега. Осим тога, кажу да 
учитељи својим ученицима предају поуке: а оно што 
измиче то није предато! 4. Додај овоме још и то да говор који 
настоји да ради за истину мора бити и сложен и 
једноставан: а овај говор сам нема ништа од истине у себи. 
Он жели да узбуни народ и да неуке слушаоце повуче за 
собом уз помоћ изненађења, а не дозвољава никакво 
просуђивање, већ се глатко повлачи: и како би напоелетку 
могао њиме да управљаш кад се њиме не може управљати? 

 



Зар се не види да говор који има сврху да лечи душе треба 
да их потпуно обузме? Лекови ништа не користе ако нису у 
нама самима. 5. Осим тога, он садржи много таштине и 
празнине, он више одјекује него пгго вреди. Оно што нас 
плаши треба да ублажимо, стишамо; што нас узнемирава 
морамо разбити, што нас вара морамо растурити, раскош 
морамо спречити, а лакомост савладати: шта се од свега 
тога може урадити одједном? Који лекар може своје 
болеснике излечити просто у пролазу? И затим, таква бујица 
речи без избора не може причинити чак ни најмање 
уживање. 6. Али као што је довољно сазнати оно што не 
верујеш да се не може догодити, тако је довољно и само 
једном чути оне који се играју речима. Наиме, шта би ко 
хтео да научи и шта би хтео да подражава? Шта да мисли о 
души онога чији је говор смушен и досадан па се не може 
задржати? 7. Као што људи који трче низ стрмину не могу да 
зауставе корак тамо где би желели, већ их тежина тела које 
трчи потера даље него што хоће, тако и та брзина у говору 
нема власти над собом и не приличи довољно филозофији, 
која мора да речи ставља, а не да их баца тамо амо, и која се 
креће корак по корак, лагано. 8. „Па шта онда? Зар не сме 
каткад и да се подигне?" А зашто не? Али то се мора десити 
без штете по доетојанство њеног карактера. Нека њена снага 
буде велика, али ипак умерена: нека буде непресушан извор, 
а не бујица! Тешко бих говорнику дозволио говор тако брз да 
се не може зауставити, и који тече без икаквог закона: јер 
како би га могао пратити судија, који је понекад и сам 
невешт и неискусан. Тек онда када га понесе хвалисавост и 
кад с муком савлађује навалу страсти, нека пожури и нека 
говори само толико колико уши могу да поднесу. 9. 
Правилно ћеш, дакле, поступити ако не будеш слушао оне 
говорнике који гледају само на то, колико, а не и како 
говоре, а ако је потреба, радије говори као што је говорио 
Публије Вициније. Једном су питали како он говори. И кад 
се поставило питање како говори Публије Вициније, Арелије 
је рекао „завлачећи" (полако). Јер Гемин Варије каже: „Не 
знам како њега можете назвати речитим? Он није у стању да 
повеже три речи." Зашто не би више волео и ти тако да 
говориш као Вициније? 10. А кад би тај био толико глуп да 
би се умешао као онај што је Вицинију рекао кад је извлачио 
из себе реч по реч, као да не говори него као да диктира: 
„Говори, би ли могао напоелетку нешто да кажеш?." Наиме, 
што се тиче Квинта Хатерија, славног говорника свога 
времена, ја мислим да човек здравог разума треба да буде 
далеко од њега: он никад није оклевао, никад се у свом 
говору није заустављао; како је једном почео, тако је 
завршавао. 11. Инак, ја сматрам да има ствари које 
појединим народима више или мање одговарају: код Грка 
можеш говорити сасвим слободно; а ми смо научили да 
стављамо итерпункцију чак и кад пишемо. И наш Цицерон, 
од којег је потекло римско говорништво, ишао је само корак 
по корак. FHMCKH говор је више опрезан, цени себе и пази на 
то да буде поштован. 12. Фабијан, човек изванредан и у 
животу и у науци, а, што долази после овога, и у 
говорништву, говорио је више незадржано него брзо, тако да 
би човек то пре могао назвати лакоћом, а не наглошћу. Ово 
ја прихватам и код филозофа, али не захтевам да његов 
говор тече без икакве препреке; него више волим да се говор 
полако развија, него да тече. 13. Али утолико више те 
одвраћам од оне болести, која те не може погодити друкчије 
него ако престанеш да се стидиш: треба да потпуно изгубиш 
стид и да самога себе не чујеш. Јер много ће собом донети 
овај непромишљени ток, што би и ти сам хтео да прекориш. 



14. Кажем да те нешто тако не може погодити, докле год 
имаш осећање части. Осим тога је потребно и свакодневно 
вежбање, а своја изучавања треба са ствари да усредсредиш 
на речи. И ако будеш располагао са довољно речи, и ако оне 
буду без напора текле из твојих устију, ипак их треба 
употребљавати умерено: јер као што филозофу приличи 
скромнији наступ, тако му приличи и умерен, а не дрзак 
говор. Укратко ти кажем: говори лагано! Остај ми здраво! 

41. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Као што ми пишеш, ти радиш оно што је најбоље и 
здраво за тебе, ако истрајеш на путу ка поштењу и врлини, 
што би било неразумно желети, пошто само од тебе зависи 
хоћеш ли то постићи. Не треба дизати руке према небу нити 
молити чуваре храма божјег за допуштење да приђемо 
ушима кипа, како би он могао што боље услишити нашу 
молитву: бог је близу тебе, с тобом, у теби. 2. Тако ти кажем, 
Луцилије: у нама борави неки свети дух, који посматра и 
чува све добро и зло. Нико није добар човек без бога: може 
ли неко надмашити судбину, ако му он не укаже помоћ? Он 
даје узвишене и величанствене савете: у сваком добром 
човеку 

борави бог само не знамо који'. 
3. Ако наиђеш на шуму пуну прастарог и необично 

високог дрвећа, које ти сплетом својих густих грана 
заклања поглед у небо, онда ће ова витка шума, тиха 
самоћа и предивне сенке, тако густе и тако непрекидне, 
пробудити у теби веру у божанство. Тамо где испод брда, 
које се наднело над њом, лежи пећина, дубоко међу 
стенама, та пећина коју није створила људска рука, већ су је 
природне силе издубиле, твоја ће душа наслутити нешто 
божанско. Ми обожавамо изворе великих река; тамо где 
река извире из дубине, одмах се подижу храмови, 
обожавају се топли извори, а нека језера начинила је светим 
или тамна боја њихове воде или огромна дубина. 4. Ако 
видиш човека који се не плаши опасности, кога се насладе 
још нису дотакле, који je миран усред бесних олуја, који 
људе посматра с висине, а богове као на равној нози, зар те 
неће обузети поштовање према њему? Нећеш ли рећи: „Ту 
постоји неки принцип већи и дубљи него што би се могао 
помислити само видећи ово слабачко тело у којем не може 
постојати без потпоре божанске силе: ову велику умерену 
душу, која прелази преко свега као преко нечег мањег од 
себе, која се смеје свему чега се ми плашимо и што желимо, 
оживљава нека божанска моћ, једна тако велика ствар не 
може постојати без потпоре божансске силе: и зато већим 
својим делом стоји на оном месту одакле је произашла. Као 
што сунчеви зраци у ствари додирују земљу, али се налазе 
тамо одакле су послати, тако и велика и света душа која 
нам је дата зато да бисмо поближе упознали оно што је 
божанско, додуше општи с нама, али је везана за свој 
извор: она од њега зависи, ка њему је окренута, и тамо 
тежи, а међу нама борави као неко боље биће. 6. Шта је, 
дакле, та душа? То је душа која се ослања само на оно добро 
које је њено. Шта је глупље него хвалити код човека оно што 
му је страно? Златне узде не чине да коњ буде бољи. 
Другачије се понаша лав коме еу лозлатили гриву, кад га 
ухвате и заморе толико да без противљења прими тај украс, 
а другачије опет неукроћени и неукрашени лав коме још 
нису сломили дух: он је наравно страховит у нападу, онако 



као што је лрирода желела да буде, диван због страхоте, 
аукрасму је то што га не можеш ни погледати без страха. 
Таквог лава ценимо више од оног кротког и златом 
украшеног. 7. Нико не сме да се дичи било чиме што је 
његово. Ми хвалимо лозу кад своје гране оптерећује 
гроздом, ако се сама повије до земље због тежине коју носи: 
зар би неко могао више од такве лозе ценити ону на којој 
висе златни гроздови и златно лишће? Врлина овојствена 
лози јесте њена плодност: и у човека треба хвалити управо 
оно што је еопствено његово. Он има лепу породицу и леп 
дом, сеје мното и много даје на зајам под каматом: ништа 
од свега тога није у њему самоме, него око њега. 8. Код њега 
хвали оно што се не може ни отети ни дати, што је 
својствено човеку. Питаш ме шта је то? Његов дух и 
савршени разум у њему. Човек је пре свега разумно биће: 
његово добро се налази у највишем достигнућу, ако је у 
потпуности извршио задатак због којег је дошао на свет. 9. 
А шта је то што од њега тражи разум? Тражи нешто 
најлакше: то да живи према својој природи. Али то му 
отежава опште лудило: ми један другог гурамо у пороке. А 
како бисмо се могли вратити свом добру и спасењу, кад нас 
нико не спречава, а свет на то тера? Буди ми здрав! 

КЊИГА ПЕТА 

42. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Да ли те је онај већ убедио да је добар и ваљан 
човек? Али за тако кратко време нико не може постати 
добар човек нити га људи могу као таквога схватити. Знаш 
ли кога ја сада зовем добрим човеком? Ја говорим о човеку 
другога реда. Јер човек првога реда рађа се као Феникс — 
једном сваких пет стотина година. И никакво чудо није ако 
се велике ствари стварају тек у дугим размацима: оно што је 
осредње и просечно и што одговара гомили, то често ствара 
случај, а оно што је ретко препоручује се већ тиме што се 
ретко појављује. 2. Али тај човек је још далеко од онога за 
кога се издаје, и да зна шта је то добар човек, он не би 
веровао да је то тако, па би можда чак изгубио наду да 
такав може и постати. ,,Али он лоше мисли о лошима." Тамо 
мисле и лоши; и не постоји већа казна за неваљалство од 
тога што се не свиђа ни себи ни својима. 3. „Али он мрзи и 
оне који злоупотребл>авају велику власт коју су на брзину 
стекли!" То ће радити и он сам, чим буде могао. Преступи 
многих људи остају скривени зато што су сувише слаби; ти 
људи не би били исто тако дрски као они које је њихова 
срећа већ открила, кад би им сопствене снаге биле довољне: 
не недостају им средства да би могли развити своје 
неваљалство. 4. Тако се може ухватити и змија отровница 
док је укочена од хладноће: не недоетаје јој отров, само што 
не делује. Многим свирепим, славољубивим и људима пуним 
похоте недостаје само наклоност судбине да би могли да 
поступају онако као што раде најпокваренији. Увидећеш да 
они траже исто: само им дај могућности да раде како желе. 
5. Сећаш ли се да сам ја једном приликом, кад си ти тврдио 
да неког имаш у својим рукама, рекао да је тај човек 
лакомислен и да га ти не држиш за ногу већ за крило? 
Слагао сам: држао си га само за перце које је он оставио за 
собом и одлетео. Знаш какве ти је после тога неприлике 
правио, како је покушао толике ствари које би требало њему 
самоме да се сруше на главу? Он није видео како кроз 
опасности других људи јури и своју сопствену опасност: није 



мислио како је тегобно то што је тражио, мада није ни 
еувише непотребно. 6. Код оних ствари за којима жудимо и 
око којих се трудимо морамо повести рачуна о томе да оне 
или уопште ништа не користе, или да чак и шкоде: много 
шта је излишно, а понешто не вреди ни толико. Али ми то не 
увиђамо и мислимо да ћемо такве ствари добити забадава, 
мада их у ствари морамо скупо платити. 7. И наша глупост 
се показује управо у томе што мислимо да купујемо само оно 
за шта дајемо новац, а за оно за шта дајемо сами себе 
уображавамо да је бесплатно. Оно што не бисмо желели да 
купимо кад бисмо за то морали дати своју кућу или неко 
лепо и плодно земљиште, то смо спремни да стекнемо 
бригом, уз излагање опасности, губитком своје части, 
слободе, ria чак и губљењем времена: заиста, ништа нам 
није тако јевтино као што смо ми сами себи. 

8. Зато у свим својим одлукама и свим поступцима 
треба да радимо онако као што радимо кад уђемо у дућан 
да нешто купимо: погледајмо колико кошта оно што желимо 
да набавимо. Често највећу вредност има нешто за шта се 
уопште ништа не плаћа. Али могу ти показати и много шта 
што тражимо и што купујемо, па нас то кошта наше 
слободе: ми бисмо били вољни да то није наше. 

9. Размишљај, дакле, о томе не само кад је реч о 
добитку него и кад је у питању губитак. „То he проћи." 
Наравно, јер је било случајно; без тога ћеш живети као што 
си живео досад. Ако си то већ дуго поседовао, онда губиш 
нешто чега си се заситио; ако не, изгубићеш нешто пре него 
што си на то навикао. „Али имаћеш мање новаца!" Али и 
мање невоља! „Мање угледа." Али и мање завидљиваца. 10. 
Посматрај око себе све оно што нас гони у лудило и чега се 
одричемо са толико суза, и видећеш да нас не мори толико 
сам губитак, колико свест о томе да смо нешто изгубили. 
Нико не осећа да је нешто изгубио, него само тако мисли. Ко 
има себе, тај није изгубио ништа. Али, колико их је имало ту 
ерећу да имају себе? Остај ми здраво! 

43. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Питаш како је то дошло до мене, ко ми је испричао 
твоје мисли, кад ни с ким ниси разговарао о томе. Онај који 
највише зна, то је прича, глас. „Шта онда", кажеш, „зар сам 
тако велики да се о мени шири глас?" Не смеш се мерити 
према овом нашем месту (Риму): гледај на оно место у којем 
боравиш. 2. Оно што се одликује, што се уздиже изнад своје 
околине, велико је тамо где се истиче. Наиме, величина 
нема одређену меру, већ у поређењу са осталим стварима 
или расте, или опада. Лађа која је на реци велика, на мору је 
сићушна: крма која је за једну лађу велика, за другу ће бити 
мала. 3. Ти си сад у провинцији велик, мада се сматраш 
незнатним. Испитује се и зна се шта радиш, како ручаваш, 
како спаваш: и зато треба да живиш утолико пажљивије! А 
да ли си срећан, о томе просуђуј онда кад будеш могао да 
живиш на јавном месту, кад те твоји зидови буду само 
штитили, а не и скривали, зидови за које често мислимо да 
нас не окружују зато да бисмо могли живети безбедније, 
него да скривеније чинимо преступе. 4. Рећи ћу ти нешто, 
како би могао да судиш о нашим природама: тешко ћеш 
наћи некога ко би живео код отворених врата. Пред њих је 
поставила вратара наша савест, а не понос и охолост: ми 
живимо тако да нам изгледа као да нас је неко у нечему 



ухватио, ако нас је изненада спазио. А шта користи ако се 
кријемо и избегавамо очи и уши људи! 5. Чиста савест 
призива гомилу за сведоке, а нечиста је забринута и 
уплашена, чак и на усамљеном месту. Нека сви знају ако је 
поштено оно што радиш, а ако је срамно, — шта имаш од 
тога ако то нико не зна, кад знаш ти сам? Тешко теби ако 
не мариш за таквог сведока! Буди ми здрав! 

44. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Опет се преда мном чиниш тако ситним и тврдиш да 
су природа, а после тога још и судбина, сувише злонамерно 
пуступале с тобом. Па ипак, можеш лако да се уклониш од 
гомиле и да се попнеш до највише среће човекове! Ако у 
филозофији има нешто добро, онда је добро то што не гледа 
на порекло: сви су богови, ако се позивају на први извор. 2. 
Ти си римски племић и у тај сталеж довела те је твоја 
делатност: али, тако ми Херкула, колико много их има 
којима је ових четрнаест места у позоришту затворено! 
Курија не прима све; и логор бира кога ће примити у напоре 
и опасности. Али поштено мишљење је доступно свима, и 
зато смо сви довољно племенити. Јер филозофија никога не 
одбија, нити одабира: она сија свима. 3. Сократ није био 
патриције: Клеант је црпао воду и да би заливао башту, 
изнајмио је своје руке. Платона филозофија није дочекала 
као племића, већ га је учинила таквим. Зашто би, дакле, 
очајавао хоћеш ли постати једнак њима? Сви ти људи ће 
бити твоји прадедови, ако се покажеш као достојан њих. А 
показаћеш се таквим пре свега ако се увериш да те нико не 
превазилази племенитошћу. 4. Свако од нас има исто толико 
других испред себе: нема никога чији би извор био с ону 
страну памтивека. Платон тврди да нема ниједнога краља 
који не би водио порекло од робова, и да не постоји роб који 
не би водио порекло од краљева. Све се то токодо дугих 
векова мењалои судбина је једнога подигла, а другога 
понизила. 5. Ко је племенит? Онај кога је природа начинила 
способним да нађе пут врлине и да њиме иде. Треба гледати 
само на ово једно: јер ако се позивамо на старост нашег 
порекла, онда сви произлазимо ,из онога времена пре којег 
није ништа постојало. Од самога почетка света до дана 
данашњега изменио се читав низ одличних и неваљалих 
предака. Племића не чини племићем атриЈ ум  пун 
потамнелих слика прадедова: нико није живео за нашу славу 
и ове што је било пре нас, то није наше; дух чини човека 
племенитим; с њим се може постићи више него што то 
дозвољава еудбина, без обзира на то из каквог сталежа 
потиче. 6. Мисли на то да ниси римски витез, већ 
ослобођени роб: тако можеш постићи да будеш једини 
слободан човек међу онима који су се слободни родили. 
„Како?", питаш. Ако друкчије правиш разлику између добра 
и зла, него што то чини гомила. Не сме се гледати одакле 
долазе ствари, већ куда иду. Ако постоји нешто што живот 
може начинити срећним, онда то пуним правом важи за 
добро: јер оно се не може извргнути у зло. 7. Шта је, дакле, 
оно у чему свет лута и греши, кад већ еви желе да имају 
добар живот? У томе што још средства сматрају оним што 
би желели да постигну, док суштину ствари избегавају. 
Наиме, док је суштина блаженог живота права мирноћа и 
непоколебљиво посверење у њега, они сами траже узроке за 



немир и бригу и на путу живота, који је пун заседа, своје 
терете не носе, него их просто вуку. И тако се све више 
удаљавају од онога што желе, и уколико се више труде да то 
доеегну, утолико више сами себе спречавају. То исто дешава 
се и онима који журе у лаваринту: њихова журба их сама по 
себи води погрешним путем. Остај ми здраво! 

45. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Жалиш се на оскудицу у књигама тамо где сада 
живиш. Није важно колико књига имаш, него какве су! 
Јасно одређено читање користи, а разноликост у читању 
забавља. Онај ко жели да стигне на циљ како је одредио 
треба да иде само једним путем, а не да лута многима: јер то 
не значи ићи, већ лутати. 2. ,,Али", велиш, „више бих волео 
кад би ми давао књиге уместо што ми делиш савете!" Ја сам 
спреман да ти пошаљем све књиге које имам и да 
испразним целокупну своју залиху: штавише, и самога себе 
бих пренео к теби, када бих могао. И кад се не бих надао да 
ћеш ускоро завршити службу тамо, ја бих се стварно упутио 
теби, мада сам стар и не бих се плашио ни Сциле ни 
Харибде, нити би ме онај тајанствени мореуз могао 
одвратити од тога. Препливао бих тамо, а не само једрио, 
само да бих могао да те загрлим и да лично оценим колико 
си по духу напредовао. 3. Уосталом, то што желиш да ти 
пошаљем своје књиге мислим да не значи како себе смем 
сматрати добрим писцем, као што се не би могао сматрати 
лепим да си затражио моју слику. Мислим да је то само твоја 
љубазност, а не зрео суд: ако заиста тако судиш, онда ти је 
то наметнула нарочита љубав према мени. 4. Али какве год 
оне биле, ти моје књиге читај мислећи при томе да још увек 
тражим истину, а не да је знам, и тако као да је истрајно 
тражим. Ниједну истину још нисам присвојио, ниједна још 
не носи моје име: много верујем суду великих људи, али 
нешто задржавам и за себе. И они су нам, заиста, оставили 
много шта што сами нису нашли и што морамо још да 
тражимо. И вероватно би они и нашли што је неопходно 
потребно, да нису тражили нешто што је сувишно и 
непотребно. 5. Много времена су им одузеле игре речима и 
софистичко расправљање о овом или оном проблему. Ми 
правимо чворове и двосмисленост повезујемо речима, па 
после тога ове чворове поново дрешимо: зар имамо толико 
много времена за тако што? Знамо ли како треба да 
живимо, и да умремо? Читавом снагом духа треба да 
тежимо тамо где нас неће варати речи, него само стварност. 
6. Зашто се играш речима? То још никад никога није варало 
осим онога који се уплео у само софистично расправљање о 
овом или оном. Има ствари које нас варају: те треба да 
разликујеш. Уместо доброга ми смо пригрлили лоше; наше 
жеље су у еупротности с оним што смо желели, наши завети 
у спору с нашим заветима, наше одлуке с нашим одлукама. 
7. Како само ласкање личи на пријатељство! Јер ласкање не 
само што му подражава, него га чак надмашује и 
превазилази; оно наилази на спремне и наклоњене уши и 
улази дубоко у срце, а постаје омиљено управо оним чиме 
вређа: поучи како лако можемо те сличности разликовати 
међу собом. Умеето пријатеља мени дође непријатељ — 
ласкавац; мане се кришом увлаче у нас под именом врлина: 
луда дрскост крије се под именом храбрости, умереност се 
назива бојажљивошћу, кукавицу сматрају опрезним 
човеком. У таквим стварима постоји велика опасност да 



грешимо, и треба им дати поуздани жиг. 8. Уосталом, ако 
некога питаш да ли има рогове, нико није тако глуп да би 
опипао чело, и није ни тако ограничен и тупоглав да не би 
знао желиш ли да га намагарчиш неким препреденим 
закључцима. Овакво варање шкоди исто онолико мало 
колико чаше и каменчићи оних вештака који нас управо 
својим варањем забављају. Дај да схватим како се то ради, 
ја, који сам све ово већ давно заборавио. То исто говорим о 
оним „замкама": јер којим бих именом боље назвао софизме? 
Они не шкоде ни ономе који их не зна, нити користе ономе 
који их зна. 9. Али ако ипак желиш да анализираш 
двосмисленоет речи, онда нас поучи да није срећан онај 
кога свет таквим назива, и који је прикупио гомиле новца, 
већ онај други који највеће богатство носи у себи, који 
мисли узвишено и презире све оно чему се остали диве, који 
не види никога с којим би хтео да се мења, који човека цени 
само по томе колико и у којој је мери он човек, који се 
управља према законима своје учитељице — природе и 
живи онако како му она прописује, коме никаква сила не 
може одузети оно што има, који лоше окреће на добро, који 
је свестан свога правилног просуђивања и који остаје 
непоколебан и неустрашив, кога оштрица судбине не 
погађа, већ га само окрзне, али и то сасвим ретко, као град 
који пада на кровове и не шкоди људима у кући. 10. Зашто 
ме, дакле, задржаваш таквим доказима које и сам називаш 
„pseudomenon" (лажним закључцима) и о којима је написано 
већ толико много књига? Гле, цео свет ме лаже: ако си 
оштроуман, покажи му истину. Свет сматра неопходним оно 
што је већим делом сувишно: и оно што није еувишно, не 
може човека начинити срећним! Оно што је потребно није у 
ствари уједно и неопходно: или реч добро одбацујемо као 
безвредну, ако тако називамо хлеб или качамак, или друге 
ствари без којих се живот не може водити. 11. Оно што је 
добро у исто време је и неопходно потребно: оно што је 
неопходно потребно, није у исто време и добро, зато су 
потребне ствари често у исто време и презрења достојне. 
Нико добру не одриче вредност тако што би то добро 
изједначавао с оним што је корисно само за један дан. 12. 
Па шта онда? Зар нећетп више своју бригу усмерити на то 
да свима нама покажеш колико времена губимо тиме што 
тражимо оно што је непотребно и сувишно, и да се многима 
живот угасио док су прикупљали средства за њега? Испитуј 
појединце, а посматрај целину: нема никога ко у свом 
животу не би мислио на сутрашњицу. 13. Питаш, шта има у 
том лошег? Бескрајно много. Јер ти људи не живе, већ 
намеравају да живе: они све одлажу. И ако бисмо 
напрегнули све силе, живот би нам сувише рано протекао: а 
овако пролази поред нас као да је туђ и завршава се 
последњег дана, и сваки дан умире, ако оклевамо. Али, да не 
бих претерао меру у свом писму, које не би требало да 
заузме обе руке онога који чита, одложићу за други дан ову 
своју свађу са дијалектичарима који су сувише тачни и 
којима је стало искључиво до таквог преклапања. Остај ми 
здраво! 

46. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Примио сам твоју књигу, коју си ми био обећао, и с 
намером да је прочитам онако комотно, ја је отворих и 
хтедох само да је површно прегледам: онда ме је она толико 
повукла да сам је и даље читао. Колико је добро књига 



написана, можеш закључити већ на основу тога. Видео сам 
да је кратка, пошто није одговарала ни мени ни теби, него 
ми се на први поглед учинило да ју је написао или Тит 
Ливије или Епикур. Али обузела ме таквом пријат.ношћу и 
тако ме држала у напетости, да сам је прочитао до краја у 
једном даху. Сунце ме је мамило, глад ме опомињала, облаци 
ми претили — али сам је ипак прочитао целу. 2. Књига ме 
није само забављала: напротив, од срца сам се радовао! Како 
је бистар, како духовит њен аутор! рекао бих, каквим 
заносом је писао кад би се одморио те с времена на време 
опет подигао! Али ти се ниси залетао, већ увек остајао на 
истој висини: целокупна композициЈа je чврста и 
достоЈанствена. Ипак је уза све то с времена на време на 
првом месту нека нежност и милина што тако добро чини. 
Велик си и узвишен: таквог желим да те имам, и тако да 
напредујеш! Понешто је у томе допринела и сама материја: 
зато треба увек да бираш плодну материју, која ће зграбити 
дух и подстицати га. 3. О књизи ћу ти писати више чим је 
будем поново прочитао; засад је мој суд о њој још увек 
недовољно учвршћен, као да сам све то само чуо, а не 
прочитао: остави ме да је и детаљно испитам. Не треба да 
<се плашиш, чућеш истину. О, срећни човече, који немаш 
ништа због чега би неко требало да те тако издалека лаже! А 
лажемо можда из навике, иако нема разлога за то. Буди ми 
здрав ! 

47. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Радо чујем од људи који долазе од тебе да 
пријатељски живиш са својим робовима: то доликује твојој 
мудрости и твоме образовању. „Робови су, али су ипак људи." 
„Робови су, али су пријатељи." — „Робови су, али су и 
скромни пријатељи." — „Робови су." — Робови су исто што и 
ми, ако помислиш да с њима еудбина поступа исто тако 
самовољно као с нама. 2. И зато ми изгледају смешни они 
који сматрају да је срамно ручати заједно са својим робом. И 
зашто? Само зато што постоји та веома надмена навика да 
гомила робова стоји око господара док он руча. А овај једе 
више него што може поднети, и огромном прождрљивошћу 
пуни свој стомак, проширен и већ одвикнут да обавља 
дужност стомака, тако да с већим напором износи све оно 
што је унео. 3. А несрећним робовима није дозвољено ни 
усне да померају чак ни да би говорили. Бичем се ућуткава 
најмање мрмљање, па чак ни нехотични поступци, као што 
су кашаљ, кијање или подригивање не изузимају се од 
батина: ако тишина буде поремећена било каквим гласом, то 
се кажњава; по читаву ноћ престоје неми и без јела. 4. И 
тако се дешава да о своме господару говоре они којима није 
дозвољено да говоре пред њим. А они робови који су смели 
да говоре не само у присуству господара, него чак и са 
њима, и чија уста нису била запечаћена, били су спремни да 
за свога господара дају и главу и да на себе скрену опасност 
која је претила њему. Они су на гозбама говорили, али су на 
мучилиштима ћутали. 

5. Исто тако шири се и пословица која је потекла из 
исте дрскости: колико робова, толико непријатеља. То 
заправо нису непријатељи, али ми од њих чинимо 
непријатеље. Многе друге свирепе и недостојне ствари ћу 
прећутати, на пример, да робове злоупотребљавамо не као 



људе него као стоку, јер кад се распоредимо за столом за 
ручак, један нам брише пљувачку, други скупља остатке иза 
пијаница скривених испод стола. 6. Други опет сече 
скупоцену живину: он спретним рукама барата између груди 
и тртице и лепо је комада, јадник који живи само зато да би 
секао пилиће како ваља; осим ако није достојнији сажаљења 
онај други, који се у нечему таквом вежба ради уживања 
него онај који то ради зато што мора. 7. Други, опет, дотеран 
као женска, то јест точилац вина, бори се са својим 
годинама: не сме показати да више није младић, доводе га 
силом натраг на његово место. Овај саевим ћосав има већ 
став војника, ишчупане косе остаје будан читаву ноћ, коју 
дели између пијанства свог гоеподара и страсти, па је у 
спаваћој одаји мушкарац, а при гозби дечак. 8. Другоме је 
поверен надзор над гостима, и он стоји, несрећник, и 
очекује да види кога од гостију ласкање или неумереност у 
јелу и пићу или бестидни језик чине достојним да и сутрадан 
буде позван на ручак. Додај томе још и слуге који одлично 
познају господарев укус; они тачно знају јела чији ће мирис 
изазвати његов апетит или она којима ће се већ при самом 
погледу наслађивати, знају које ново јело прија његовом 
болесном стомаку, што му је одвратно зато што је 
презасићен свима, и шта управо тога дана жели да једе. 

Он не подноси да вечера с таквим људима и сматра да 
би његов углед био умањен кад би заједно са својим робом 
сео за исти сто. Али, милостиви богови, колико господара 
води порекло од ових људи! 9. Видео сам како је на прагу 
ослобођеника Калиста стајао његов некадашњи господар и 
како је овај, који му је на груди био прикачио таблицу са 
означеном ценом кад га је извео на продају, сада био отеран, 
док су остали улазили. Тако му је вратио захвалност онај роб 
који је био бачен у прву декурију, у којој гласник испробава 
свој глас: сад је он одбацио свог некадашњег господара и 
није га сматрао достојним да буде у његовој кући. Господар 
је продао Калиста: а колико је Калисто продао господара! 

10. Помисли да је онај човек кога ти зовеш својим 
робом рођен из истога семена, да живи под истим небом, да 
једнако као ти дише, једнако живи, једнако умире? Ти исто 
тако лако у њему можеш видети слободног човека, као што 
он у теби може видети роба. Поразом Варовим судбина је 
уједно понизила многе који су били пореклом из 
најодличнијег рода и који су као награду за своју војничку 
службу очекивали сенаторску част: једнога је она начинила 
пастиром, а другога чуваром најобичније колибе. Па сада, 
презри човека такве судбине које можеш и сам допасти, још 
док га презиреш! 11. Не желим да се упуштам на тако 
огромно поље и да расправљам о поступању са робовима 
према којима смо тако охоли, тако свирепи, тако пуни 
презира. Али ипак је ово главно правило мога учења: с оним 
који је нижи од тебе живи онако као што би ти желео да с 
тобом живи онај који је виши од тебе! Кад год ти падне на 
памет колико ти је дозвољено у поступцима према твојим 
робовима, помисли да толико може себи дозволити и 
господар који је изнад тебе. 12. „Али ја немам никаквога 
господара", кажеш. Ти си још у најлепшим годинама: можда 
ћеш имати. Зар не знаш у којим је годинама Хекуба почела 
да служи, у којима су то чинили Крез или Даријева мајка, у 
којим годинама Платон, а у којим Диоген? 13. Са својим 
робом поступај благо, и питомо такође, нека ти буде друг да 
с њим разговараш, питај га за савет и с њим седи за истим 
столом. И ту ће ми викнути читава гомила мекушаца: 
„Ништа није у већој мери понижавајуће, ништа није 



ерамније од тога." И можда ћу управо те људе једном затећи 
како љубе руке робовима других господара. 14. Не знате чак 
ни то како су наши преци одвраћали свако непријатељство 
од власти и свако понижавање од стране робова? Господара 
су звали оцем породице, а домаће робове члановима 
породице. Они су увели и празнични дан не зато да би 
господари само на тај дан јели заједно с робовима, него су 
дозвољавали робовима да седе на почаеним местима, да 
доносе пресуду и своју кућу су сматрали државом у маломе. 
15. „Па шта онда? Зар ћу све робове примити за свој сто?" 
Нећеш, исто онако као што за столом немаш ни сву децу. 
Вараш се ако мислиш да ћу неке запостављати зато што 
обављају неки прљавији посао; ја их нећу оцењивати према 
њиховом послу, већ према њиховој природи — као што је, на 
пример, онај говедар или онај други гонич мазги. Ја о њима 
нећу доносити суд према њиховом послу, већ према њиховом 
моралу. Добру или лошу природу може стећи евако сам, а 
положај му одређује случај. Нека неки једу заједно с тобом 
зато што то заслужују, а други, опет, да би постали достојни 
тога: јер оно што је у њима још остало ропско-г због дружења 
с простацима, тога ће се ослободити ако се буду нашли у 
једном пристојном друштву. 16. Мој драги Луцилије, 
пријатеља не треба да тражиш само на форуму или у курији: 
наћи ћеш га и код куће, ако будеш поступао брижљиво и 
пажљиво. Добар материјал често остаје неупотребљен, ако 
нема уметника да га обради: покушај то и уверићеш се. Као 
што је глуп онај човек који намерава да купи коња, али не 
разгледа животињу саму, већ само прекривач и узде, тако је 
невероватно глуп онај који човека цени било према оделу, 
или према положају, што заправо није ништа друго до одело. 
17. „Роб је." Да, али је, може бити, слободан духом! „Роб је." 
Да ли ће му то шкодити? Покажи ми некога који то није: 
један је роб похотљивости, други похлепе за новцем, трећи, 
опет, частољубља, а сви ми смо робови жеља и страха. Могао 
бих ти поменути бившег конзула који је роб једне старе 
жене, показаћу ти и богаташа који је потчињен младој 
слушкињици, показаћу ти најугледније младиће који су 
робови балетана: ниједно ропство није срамније од 
добровољног ропства. Зато нема разлога да те они одвратни 
људи уплаше: према својим робовима буди љубазан, а 
никако осион господар. Робови нека те поштују, али нека те 
се не плаше. 18. Неко ће можда рећи да ја позивам робове 
на оружје и да желим да господаре збацим са њиховог 
престола, да обећавам робовима слободу и да желим да 
господара понизим тиме што сам изјавио како робови треба 
свога господара да поштују, а не да га се боје. „Тако, дакле", 
рећи ће, „да ли да их поштују као клијенти, као поштоваоци 
који долазе да поздраве свога господара?" Онај који то каже 
заборавља да не може бити сувише мало господарима оно 
што је довољно богу, то јест — поштовање и љубав. Јер тамо 
где постоји љубав, нема места страху. 19. И зато мислим да 
ти веома правилно поступаш што не желиш да те се твоји 
робови плаше, и што се служиш само кажњавањем речима: 
бичем се терају на послушност само неразумне животиње. 
Нас не рањава све што нас можда вређа: али нас уживање 
тера да се разбеснимо и да се наљутимо одмах чим нам 
нешто није по вољи. 20. Ми смо на себе примили схватање 
краљева: јер они такође заборављају на своју власт и слабост 
других, па се тако разбесне и постану тако дивљи, као да им 
је учињена нека неправда, мада их њихов високи положај 
увек штити од сваке опасности. Они то добро знају, али 
ипак траже прилику да би могли некоме да нашкоде. Они су 
претрпели неправду само зато да би је могли чинити. 



21. Нећу дуже да те задржавам: јер теби није потребно 
никакво храбрење. Добре природе се, између осталог, 
одликују тиме што су одмерене и кадре су да истрају: 
неваљалство ствара несталну природу, често се мења и то не 
у добро, већ у нешто друго. Остај ми здраво! 

48. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. На писмо које си ми послао са путовања, дугачко као 
што је било и само путовање, одговорићу ти касније: треба 
да се нозучем и да размислим о томе шта да ти саветујем. 
Јер и ти, који ме питаш, дуго си размишљао да ли да ме 
питаш за савет: то морам да учиним утолико пре јер је једно 
оно што је корисно за тебе, а нешто друго опет за мене. 2. 
Зар поново говорим као епикурејац! Мени у ствари користи 
исто што и теби: ја не бих био твој пријатељ кад све што год 
се тиче тебе не би било и моја ствар. Пријатељство чини да 
нам све ствари буду заједничке; не постоје ни срећа ни 
несрећа за појединца; живимо у заједници. Не може живети 
срећно нико ко гледа само на себе и који све окреће у своју 
корист: мораш да живиш за другога, ако желиш да живиш 
за себе. 3. Ова друштвена веза, ако је чувамо брижљиво и 
савесно, сједињује нас с људима, и показује да постоји неко 
заједничко право људскога рода, и веома унапређује ону 
унутрашњу и пријатељску везу о којој сам говорио. У ствари, 
имаће све заједничко с пријатељем онај ко буде имао много 
ствари заједничких с човеком уопште. 4. То, мој најбољи од 
свих људи Луцилије, шта дугујем пријатељу, а шта човеку — 
то бих радије дозволио да ми описују они оштроЈгмни људи, 
него да ми цричају на колико начина и у коме смислу се 
употребљава реч „пријатељ", и шта све значи реч „човек". 
Овде се мудрост и глупост разилазе у супротним правцима: 
којој ћу се страни приволети? На коју страну велиш да 
идем? Један придобија пријатеља себи, а други себе даје 
пријатељу. Ти ћеш ми изврнути речи и играћеш се са 
слоговима. 5. Реци ми: ако не будем био у стању да еаставим 
нека врло лукава питања и ако не будем могао да 
погрешним закључивањем изводим истину из лажи, хоћу ли 
моћи да разликујем оно што треба да избегавам од онога за 
чиме треба да тежим. Стидим се: ми етарци се играмо 
једном тако озбиљном ствари. (Здраво). 

(Сеиека шаље поздрав Луцилију) 

6. „Миш је слог; миш глође сир; дакле, слог глође сир." 
Рецимо да ово не могу да решим и каква ми опасност прети 
због тога незнања? Каква штета? Несумњиво треба се 
плашити да ћу хва•гати слогове у мишоловку или да ће ми, 
ако не будем довољно пажљив, књига прогутати сир. Али 
можда је још оштроумнији овај закључак: „Миш је слог; а 
слог не гризе сир; миш, дакле, не гризе сир!" 7. О, каквих ли 
детињарија! Зар због тога подижемо обрве? Зар смо зато 
оставили да нам брада расте? Зар је то оно што учимо, са 
тужним и бледим лицем? Желиш ли да знаш шта филозофија 
обећава људскоме роду? Добар савет, једнога позива смрт, 
другога мори беда, оног трећег мучи богатство, било своје 
или туђе; онај се грози од зле судбине, а овај, опет, жели да 
се извуче од своје среће; овај је незадовољан људима, а онај 
други боговима. 8. Шта желиш да ми кажеш тим 
детињаријама? Ту није време за шалу: зову те несрећници. 
Обећао си да ћеш помоћи бродоломницима, заробљеницима, 
болесницима, сиромашнима и онима који већ савијају свој 



врат пред секиром која је већ намештена. Та куда луташ? 
Шта радиш? Овај с којим се ти играш, плаши се: помози им 
и прекини нити којима страх обавија заплашеног. Сви са 
свих страна пружају руке према теби: моле те за помоћ да 
им спасеш живот који је тако рећи већ изгубљен, а теби је 
нада и помоћ: моле те да их извучеш из толиких таласа и да 
им, док растурени лутају, покажеш праву светлост истине. 9. 
Реци ми шта је природа одредила као неопходно потребно, а 
шта је по њеном мишљењу излишно; како је дала лаке 
законе, како је пријатан живот, како безбрижан за оне који 
се управљају према њима, а како горак и компликован за 
оне који су више поверовали мишљењу, неголи природи. Све 
те ваше играрије служе ублажавању несреће ових људи; то 
бих волео да верујем, ако ми најпре објасниш која зла су оне 
способне да олакшају! Шта може зауетавити жеље тих људи? 
Шта их може умирити? Камо среће да нам такви 
дијалектичари ништа не користе! Али, они шкоде. Ја ћу ти 
на најјаснији начин показати, ако будеш желео, да се 
племенита природа човека који се бави таквим 
ситничарењем квари и слаби. 10. Стидим се да кажем какво 
оружје дају у руке онима који се боре против судбине, и како 
их опремају. Зар се тим путем иде ка највишем добру? 
Помоћу ових „sive-nive13'1 у филозофији, средстава јевтиних 
и нечасних чак и за оне (кверуланте и зановетала) који не 
силазе са списка претора? Јер шта друго радите ви, 
којионога кога испитујете, хотимично наводите на погрешне 
закључке и у њему стварате уверење да су његови закључци 
одбачени? Али, као што тамо судија све доводи поново у ред, 
овде филозофија све враћа на раније стање. 12. Зашто 
бежите од евојих прекомерних обећања, кад сте разметљиво 
говорили да ћете урадити то да моје очи исто тако мало 
заслепљује сјај злата као сјај мача, да бих уз огромну 
истрајност згазио оно што сви желе и чега се сви плаше, па 
сада силазите чак доле до елемената граматичара! Шта 
кажете? 

Тако се иде ка звездама!' 

То је, наиме оно што ми филозофија обећава — да ће 
ме начинити равним богу. Зато сам позван, и ради тога сам 
дошао: одржи реч! 

12. Дакле, мој драги Луцилије, колико год можеш, 
извуци се из ових изузетака и прописа филозофа: поштеном 
човеку приличи оно што је јасно и једноставно. И кад би 
нам преостајало још много од живота, треба њиме 
управљати штедљиво, да би нам био довољан за оно што је 
неопходно потребно: каква је лудост код толиког недостатка 
времена учити оно што је потпуно излишно? Буди ми здрав! 

49. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Заиста је немаран и нехатан, драги мој Луцилије, 
онај човек кога само понеки предео подстакне на то да 
помисли на свога пријатеља: ипак, понека места у којима се 
осећамо као код своје куће, буде у нама чежњу, скривену у 
нашем срцу и не враћају нам успомену која се угасила, већ 
је само освежавају, као што бол ожалошћених, мада га је 
време већ стишало, поново обнавља понеки поверљиви мали 

                                                
13 Sive-nive (дословно: било да јесте било да није) 

представљало је обичну изреку и фразу адвоката, правника и, 
слободно рецимо, правних зановетала. 



роб или поглед на одело или кућу. Гле, невероватно је колико 
су Кампанија, а нарочито Напуљ и Помпеја, поново 
пробудили у мени чежњу за тобом: сав си ми пред очима. 
Као да се од тебе одвајам: видим те како гуташ сузе и како 
се не можеш довољно одупрети оеећањима која те обузимају 
за време самога уздржавања. 2. Изгледа ми као да сам те 
изгубио: а шта не изгледа као да је било скоро, ако се сећаш 
прошлости? Још ту недавно седео сам као дечак код 
филозофа Сотиона, тек што сам био почео да наетупам као 
правник, тек што сам престао да желим да будем адвокат. 
Безмерна је брзина времена, и она нам се још јаче указује 
кад бацимо поглед уназад. Јер док пазимо на садашњост, то 
нае вара: тако је брз пролаз времена кроз споре проласке. 3. 
Тражиш разлог томе? Целокупно време које јепрошло налази 
се на истом месту: видимо га одједном на први поглед, оно 
лежи на једној гомили. Не могу да постоје дуги размаци у 
оној ствари која је сама кратка. Само један тренутак је онај 
који проживљавамо, и још мање од једног тренутка: али и то 
најмање природа је вероватно гако распоредила да нам 
изгледа као да је дуже. Један део тога одредила је за 
детињство, други за дечачко, трећи за младићко доба, 
нешто опет као прелаз из младићких година у старост, а 
нешто као саму старост. Колико степени је одредила тако 
тесном простору! 4. Недавно сам те испратио од куће: па 
ипак је то „недавно" приличан део нашег живота, чија ће се 
краткотрајност једном показати; треба о томе да мислимо. 
Обично ми време није изгледало тако брзо: а сада ми је 
брзина његовог протицања управо невероватна, било зато 
што осећам да се приближавам последњем циљу, било зато 
што сам почео да постајем пажљив и да рачунам шта сам 
изгубио. 

5. Утолико сам огорченији што видим да неки људи 
највише овога времена, које је једва довољно за 
најнеопходније потребе, упропашћују и троше на сувишне 
ствари, макар га чували и што пажљивије поступали с њим. 
Цицерон тврди да не би имао довољно времена за читање 
лиричара, чак и кад би се његов век удвостручио! Ја на исто 
место стављам дијалектичаре: они су још јаднији са својим 
будалаштинама. Они су намерно извитоперени, а мисле да 
сами нешто раде. 6. Ја не тврдим да те њихове ствари не би 
требало ни погледати: кажем да треба да их гледамо, али 
само издалека, и само зато да нас не би сматрали за будале и 
да не би мислили како се у њиховим речима крије нешто 
велико и добро. Зашто се мучиш и гњавиш с питањем које је 
паметније ако га презремо, него ако га решавамо? Онај који 
је сигуран и који безбрижно иутуј е по свету, нека прикупља 
сваку ситницу: а кад је непријатељ иза леђа и кад војник 
одбије наређење да се покрене, онда сила и нужда одбаце 
све што је беспоелени мир био прикупио. 7. Немам времена 
да ловим двосмислене речи и да на њима испробавам своју 
оштроумноет: 

Погледа који се народи скупљају и како утврђења 
оштре мач код затворених врата' 

Јуначки морам да слушам ову ратну буку која бруји око 
мене. 8. С цравом бих свима могао изгледати луд кад бих 
онда кад старци и жене носе камење на утврђене зидине, 
кад наоружана омладина чека код капије и захтева знак да 
јурне из града, кад се на капији већ блиста непријатељско 
оружје и кад земља већ подрхтава од ровова и поткопа, кад 
бих у том тренутку седео безбрижно и ковао такве и стичне 
силогизме као што су: „што ниси изгубио, то имаш; рогове 
евакако ниси изгубио; дакле, имаш рогове" и још много 



штошта друго по угледу на ово ошроумно лупетање. 9. Исто 
тако, с правом би се чинило да сам луд кад бих се бавио 
таквим стварима: а сада сам и сам под опсадом. У првом 
случај}' би ми претила опасност само споља, а од 
непријател>а би ме одвајао зид: а сада је у мени оно што 
доноеи смрт! Немам времена за овакве будалаштине: пред 
сооом имам један огроман посао. Шта да радим? Смрт ме 
гони, а живот бежи. 10. Против овога ме у нечему поучи: 
учини то да ја не бежим од смрти и да живот не побегне од 
мене! Дај ми храбрости против тешкоћа, дај ми уз то и 
равнодушноет према свему што је неизбежно: прошири 
тесни простор времена које ми је дато! Поучи ме да вредност 
живота не зависи од његовог трајања, већ од начина на који 
се њиме користимо, и да се може догодити — а то се често и 
догађа — да је онај који је предуго живео ипак живео 
сувише хратко. Реци ми кад идем на спавање: „Можда се 
више нећеш пробудити!'-, а кад се пробудим, реци ми: 
„Можда више нећеш имати прилику да заспиш." Кад 
излазим, реци ми: „Можда се више нећеш вратити," а кад се 
враћам, кажи ми: „Можда више нећеш моћи да изиђеш." 11. 
Грешиш ако мислиш да само на пловидби постоји простор 
који одваја живот од смрти и који је врло тесан: такав 
простор је свуда и на сваком месту подједнако тесан! Нигде 
се смрт не чини као да је близу, па ипак је тако близу! Развеј 
ми овај мрак: и лакше ћеш ми испричати оно на шта сам 
спреман. Природа нас је етворила таквим да можемо 
научити, и дала нам је несавршени разум, али ипак такав да 
се може усавршити. 12. Говори ми о праведноети, о 
побожности, о поштењу, о умерености и стидљивости, како о 
оној која се тиче туђег тако и о оној која се тиче сопственог 
тела. Ако ме не будеш водио странпутицама, ја ћу лакше 
доспети тамо куда желим. Наиме, као што каже онај 
трагички песник14: 

Говор истине је једноставан, 

и зато је не смемо заплитати. Јер духовима који покушавају 
да створе нешто велико, ништа не приличи мање од такве 
препредености! Буди ми здраво! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Твоје писмо сам примио тек много месеци пошто си 
га послао. Ипак ми је изгледало сувишно да онога који ми је 
писмо донео питам шта радиш. Јер морао би имати врло 
добро памћење, ако би требало да се тога сети: ипак се 
надам да живиш тако да ја могу знати шта радиш, ма где се 
ти налазио. Јер шта би друго радио осим да сваки дан себе 
чиниш бољим, да свакога дана разбијеш неколико својих 
заблуда, да схватиш да си сам крив за оно за шта кривиш 
околности. Понешто приписујем и меетима и приликама, али 
то ће нас пратити свуда куда год будемо ишли. 2. Ти знаш 
Харпасту, луду ропкињу моје жене, ону што је остала у кући 
као наслеђени терет. Мени су овакве појаве крајње 
одвратне: ако желим да се забављам са будалом, не треба да 
је дуго тражим — смејем се самоме себи. Ова луда жена је 
одједном изгубила вид. Причам ти о невероватној ствари, 
али иетинитој: она не зна да је слепа; понекада тражи од 
свога надзорника да се одсели с њом на друго место, и каже 
да је кућа мрачна. 3. Оно чему се ми код ње смејемо може да 
се деси и теби: нико није свестан тога да је тврдица, и да је 
роб својих страсти и жеља. А слепи ипак траже водича, док 
ми без водича лутамо и говоримо: ,,Ја нисам амбициозан, 
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али у Риму нико не може да живи друкчије; ја нисам 
расипник, али сам град захтева велике издатке. Није мој 
грех што сам пргав, што мој живот још увек није еређен: 
томе je крива младост." 4. Зашто се заваравамо? Наше зло 
није изван нас: оно се крије у нама, у нашој утроби, и тако 
тешко постижемо здравље зато што не знамо да смо болесни. 
Ако почнемо да се лечимо, колико ће трајати док се 
ослободимо тако многобројних и тешких болести. А ми сада 
чак и не тражимо лекара који би имао мање посла ако би 
дошао док болест још није ухватила корена; нежна и 
неискусна срца би радо следила водича који би им указао на 
прави пут. 5. Нико се тешко не враћа природи, осим онога 
који се од ње одродио: ми се стидимо да се учимо здравом 
разуму. Али, тако ми Херкула, ако је срамотна ствар 
тражити учитеља за то, онда треба очајавати над тим што ће 
нам случај донети тако велико добро. Морамо радити, а — да 
кажем истину — сам тај рад чак није ни тако велик, само 
ако, као што рекох, почнемо да учимо и да се поправљамо 
пре него што изопаченост ухвати корена у нама. 6. Али ја не 
губим наду, иако се она већ одомаћила код нас: јер не 
постоји ништа што упоран рад и пажљива и савесна брига 
не би могли победити. И храстови, ако су искривљени, могу 
се усправити; савијена стабла исправља топлота и све што 
порасте друкчије може се обликовати онако као што то 
захтева потреба: уколико лакше прима нови облик дух који 
је гипкији и савитљивији од сваке течности! Јер шта је друго 
душа него нскакав етер? А видиш да је етер лакши од сваке 
друге материје, уколико је тањи. 7. То, драги мој Луцилије, 
не треба да ти смета да добро мислиш о нама, иако пас 
злоба већ дуго опседа: нико не постаје добар пре него што је 
био лош. Сви смо већ унапред одређени за то: учити врлине 
јесте исто што и одвикавати се од порока. 8. Али ми морамо 
утолико одважније настојати, уколико је поседовање добра 
које смо стекли трајно; од врлине се не може одучити. Јер 
све што је супротно врлини остаје на туђем тлу, па се зато 
оданде не може истерати и одагнати; чврсто седи само оно 
што долази на своје право место. Врлина је ствар природе, а 
пороци су непријатељски и туђи. 9. Али као што врлине које 
су се већ населиле у нама не могу отићи и није тешко 
сачувати их, тако је први пут ка њима тежак, стрм — зато 
што се слаб и болешљив дух боји свега онога што још није 
исКусио: зато га треба присилити да на тај пут крене. После 
тога лек није горак, јер нам чини задовољство чим почне да 
делује. Код осталих лекова осећање угодности се јавља тек 
пошто је здравље повраћено, а филозофија је исто тако и 
спасоносна и слатка. Остај ми здраво! 

51. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Како ко може, тако и ради, мој Луцилије: ти тамо 
имаш Етну, ону високу и чувену планину на Оицилији. 
Зашто ју је Месала, или Валгије 
— јер то сам читао код обојице — назвао јединственом, не 
видим, будући да мноштво других места бљује ватру, и то не 
само висока (што се чешће дешава — наравно, зато јер се 
ватра диже веома високо) него и места која леже ниско. А 
ми, пошто не можемо друкчије, задовољни смо Бајама, које 
сам већ сутрадан поеле свога доласка напустио. Ово место 
треба избегавати, мада има много природних угодности, 
зато што га тако радо посећују људи одани раскоши. 2. „Па 



шта онда! Зар иједан крај треба да мрзимо?" Нипошто. Али 
као што мудром и поштеном човеку више прија једна одећа 
од друге, не стога што би мрзео неку боју, већ зато што 
сматра да су одређене боје недовољно прикладне за човека 
који жели да буде умерен и једноставан, тако је и са многим 
местима која ће мудар човек или онај који настоји да такав 
буде, избегавати као места која не одговарају добрим 
навикама. 3. Зато онај који жели да живи одвојено никад 
неће изабрати Каноп, мада Канопу не смета да буде ваљан, 
па чак ни Баје: тај град је почео да постаје стециште порока. 
Тамо раскош себи дозвољава све, тамо је разузданост већа 
— као да је својина тога места. 

4. Ми морамо изабрати место које чини добро не само 
телу већ и нашој природи: као што не бих желео да живим 
међу мучитељима, тако не бих хтео да сам ни међу 
гостионицама. Има ли потребе да гледам пијанице како се 
тетурају по обали, пијанчење на бродовима, језера која 
одјекују песмом и музиком и још много шта чиме раскош не 
само што греши, већ се тиме и јавно поноси? 5. Морамо 
радити на томе да се што је могуће даље уклонимо од 
заводљивих порока: треба учврстити свој дух и удаљити га 
далеко од свих примамљивих наслада. Једна једина зима 
ослабила је Ханибала и томе човеку, кога ни снег ни Алпи 
нису победили, томе човеку је сломила живце Кампанија: он 
је победио оружјем, али је био побеђен пороцима. 6. И ми 
морамо ратовати, и то оном врстом ратовања која никад не 
допушта нредах нити спокојство: треба се у првом реду 
борити против наслада које, као што видиш, привлаче чак и 
веома отпорне карактере и слабе их. А онај који је добро 
размислио о томе колико се тешког дела латио, знаће да 
ништа не сме радити тако да му циљ буде наслада и 
уживање. Шта имам ја с оним топлим изворима? Шта с 
купалиштима у којима сува испарења одузимају телу сву 
влагу? Нека сав наш зној исцури од рада. 7. Кад бисмо 
радили оно што је радио Ханибал, и прекинули ток својих 
поступака и рада, оставили рат и бринули се искључиво да 
угодимо свом телу, онда би свако с правом кудио ову нашу 
неблаговремену леност, опасну и за победника, а камоли за 
онога који жели однети победу! Ми смемо себи дозволити 
још мање него што су то урадили они који су ишли за 
пунским заставама: већа опасност нас чека ако се повучемо, 
а чак и ако истрајемо — већи рад. 8. Са мном ратује 
судбина: ја не мислим да се покорим наређењима. Нећу да 
примим на себе њен јарам; напротив, ја га чак збацујем са 
себе, што захтева још већу храброст. Дух не сме да 
омлитави: ако будем попустио наслади, морам попустити и 
сиромаштву; једнака права нада мном приписиваће себи и 
амбиција, частољубље и гнев: те ће ме страсти разапињати, 
штавише, растргнуће ме. 9. Циљ преда мном je слобода; 
ради се за ову награду. Питаш ме сада, шта je то слобода? 
Не бити роб ниједној ствари, ниједној нужди, никаквом 
случају, већ се хладнокрвно борити против судбине. И онога 
дана кад будем увидео да сам јачи од ње, судбина ми више 
ништа неће моћи: зар да је подносим кад је смрт у мојим 
рукама? 

10. Удубљен у овакве и сличне мисли, треба изабрати 
неко озбиљно и свето место: сувише љупка околина човека 
начини млитавим и несумњиво врло лако ослаби његову 
делатност. Ниједан пут није тежак за запрежну стоку, ако 
њена копита или папци нађу чврст ослонац на неравној 



земљи: а она стока која пасе само на меким и мочварним 
пашњацима, врло брзо поквари ноге. Слично и најбољи 
војници долази из негостољубивих места; а млитав и 
бојажљив је човек из града и роб који је био рођен у домаћој 
кући. Ниједног посла се не либе руке које дођу од плуга да би 
дохватиле оружје, а одмах на почетку, чим га покрије облак 
прашине, откаже онај који сија од помада. 11. Строжа 
дисциплина једнога места снажи дух и чини га способним за 
велике напоре. Сципион ће у Литерну живети у изгнанству 
боље него у Бајама: једном човеку поеле пада није потребно 
такво место пуно наслада. И они други, на које је судбина 
најпре пренела власт у држави, Гај Марије и Гнеј Помпеј и 
Цезар, градили су, додуше, виле у простору око Баја, али су 
их ипак сместили на највишим брдима. Чинило им се да је 
више војнички да се гледа са висина на покрајину која се 
нростире надалеко и нашироко испод њих. Погледај само, 
какав су положај изабрали, какве зграде су подигли и на 
коме месту, па ћеш видети да то нису виле, већ утврђења. 
12. Мислиш ли ти да би тамо икада живео Марко Катон? Да 
би он бројао авантурискиње које плове поред њега и толике 
најразличитије шарено обојене чамце, да би гледао руже које 
пливају свуда около морем, и слушао дреку ноћних певача? 
Зар он не би више волео да остане иза насипа који би дао да 
се подигне за једну једину ноћ? Ко, ако је прави човек, не би 
више волео да га из сна буди војничка труба него један 
такав концерат? 

13. Али, доста дуго смо се већ препирали о Бајама, а 
никада довољно о пороцима, а ја те молим, мој Луцилије, да 
их гониш без одмора и без краја: јер ни њима нема ни краја 
ни конца. Одбаци све оно што ти кида душу, а ако не 
можеш да се ослободиш тога, онда заједно са пороцима 
ишчупај и срце! Пре свега се одреци свих уживања и 
сматрај их најомрзнутијим стварима што постоје: јер они 
нам се као разбојници, које Египћани називају philetai, 
умиљавају да би нас на крају угушили. Остај ми здраво! 

52. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Шта је то, мој Луцилије, што нас вуче на друго место, 
а не онамо куда ми желимо и гони нас тамо, одакле бисмо 
волели да се склонимо? Шта се то вечито бори с нама и не 
дозвољава нам да ипак једном зажелимо оно што хоћемо? 
Ми се колебамо између разних планова: ми не желимо 
слободну вољу, апсолутну вољу, нешто што је вечито. 2. 
„Глупост је", велиш, „за онога који ништа не сматра сталним, 
кога ништа не задовољава за дуже време." Али кад ћемо или 
како ћемо се од ње оелободити и отргнути? Сам за себе нико 
није довољно снажан да би се отргао: треба да нам неко 
пружи руку, да нас извуче из провалије. 

3. Епикур каже да су се неки људи, а међу њима и он 
сам, дочепали истине и то без ичије помоћи. Он највише 
хвали оне који су се издигли својом сопственом вољом, на 
основу свог сопственог нагона; другима је потребна туђа 
помоћ, и они неће моћи да коракну напред ако нема некога 
ко би ишао испред њих; такви људи тек онда храбро крену 
за њима. Кажу да је међу таквима и Метродор: то су добри 
духови, али тек друге врсте. Ми нисмо међу онима из првога 
реда: добро се поступа с нама, ако будемо примљени у ону 
другу врсту. Немој презирати ни онога човека који може да 
се спаее туђом помоћи: и то је већ велика ствар — хтети да 



те спасу. 4. Поред те врсте људи наћи ћеш и другу коју 
такође не смеш презирати, а то су они који дозвољавају да 
буду присиљени на оно што је добро и право, који морају 
имати не само водича него и помоћника, рекао бих, гонича: 
и то је трећа врста људи. Ако за ову групу тражиш пример, 
каже Епикур, онда је један од таквих Хермарх. И зато он 
оном првом жели срећу, а овог другог више поштује. Јер 
обојица могу достићи исти циљ, али ипак већу похвалу 
заслужује онај који од теже материје етвори исто. 5. 
Помисли да су два човека подигла две потпуно једнаке 
зграде, исте висине, обе подједнако величанствене. Један је 
нашао чисто земљиште, и на том земљишту је зграда раела 
брзо; код оног другог су основе биле на меком и мочварном 
земљишту, па је зато било потребно много труда и рада пре 
него што је кућа постављена на чврст темељ. Код првога 
зидови просто бујају док код другога то није видљиво, јер 
један део посла, и то онај тежи, остаје скривен. 6. Постоје 
духови лаки и слободни, друге опет треба, што кажу, 
формирати руком и треба ићи до самога темеља. И зато бих 
ја рекао да је срећнији онај који сам око себе није имао 
никаквог посла, али је веће заслуге стекао онај који је 
савладао рђаву страну своје природе кад мудрост није 
просто постигао већ је био ка њој одвучен. 7. И таква тешка 
и тегобна природа дата је и нама: то треба да знаш: свуда се 
крећемо само преко препрека које нам сметају. Боримо се 
зато и позивајмо понекога у помоћ! .,А кога ћу позвати у 
помоћ", питаш. Овога или онога. Врати се оним ранијим 
који имају времена: помоћи нам могу не само они који 
поетоје, него и они који су били. 8. А између оних који 
постоје никако не бирајмо оне који речи творе великом 
брзином, и који наводе цитате, шарлатане иза затворених 
врата, него оне друге који поучавају својим животом, и који 
кад кажу шта треба да се уради, то и доказују, оне који нас 
уче шта треба избегавати и који сами нису погођени оним 
што кажу да треба избећи. Изабери за помоћника онога 
коме ћеш се више дивити кад га будеш видео на делу, него 
док га будеш слушао. 9. А не бих ти бранио ни да слушаш 
оне који су научили да позивају народ и да пред њим говоре, 
само ако се пред гомилом појављују с намером да сами 
поетану бољи и да друге начине бољима, ако, дакле, све то 
не раде из чистога частољубља. Јер шта је срамније него 
филозофија која тражи бурно и гласно одобравање? 10. 
Ћутите, спремајте се и предајте се лечењу: чак и ако 
кликнете, нећу то чути друкчије него као да сте заплакали 
над својим манама. Желите ли можда тиме доказати да сте 
пажљиви и да вае је дирнуло оно што сте чули као важно? 
Нека буде тако: зашто вам онда не бих дозволио да еудите и 
да дате свој глас за оно што је боље? Код Питагоре су 
ученици морали ћутати пет година: мислиш ли ти да им је 
било долуштено одмах и да говоре и да хвале? 11. А колика 
би била лудост онога човека који би отишао из слушаонице 
зато што га је обрадовала вика неуких слушалаца, како се 
можеш радовати зато што те хвале људи које ти сам не 
можеш похвалити? Фабијан је свету јавно говорио, али су га 
скромно ћутке слушали: само с времена на време одјекивало 
је клицање слушалаца који су му одобравали, али то клицање 
није било изазвано непрекидним и гласним говором, већ 
величином изнетих идеја. 12. Нека постоји нека разлика 



између клицања у позоришту и у школи: јер постоји и нека 
елеганција похвале. Све ствари се откривају ако их пажљиво 
посматрамо, а и на оскову најзначајнијих ствари можемо 
закључити нешто о самом карактеру. Човека лошег 
карактера °да]е и сам наступ, па онда покрети руку и 
каткада један једини одговор, и прст којим поправља косу, 
па окретање очију; злобног човека одаје његов смех, лудог 
човека опет израз лица и држање. Све то излази на видело 
преко знакова: знаћеш какав је ко, ако будеш посматрао 
како хвали друге и како хвали себе. 13. Са свих страна дижу 
,се руке и пљескају у част филозофа, а гомила оних који му 
се диве виси му над главом: ако добро схваташ, њега сада 
не хвале, него му вичу. Оставимо те глаеове и бучне 
демонстрације оним вештинама којима је главна сврха да се 
допадну свету: филозофију треба обожавати. 

14. Понекад младим људима треба дозволити да смеју 
ићи за позивима свога срца, али то само онда ако је заиста 
посреди такав позив, и ако више не могу да му се ћутке 
одупиру: таква похвала доноси нешто подстицаја 
слушаоцима, а подстиче и саме младе људе. Али нека их 
одушевљава сам садржај, а не лепо сложене речи: јер иначе, 
ако не изазива занимање за предмет већ само занимање за 
себе, речитост ће им шкодити. 

15. Нећу о томе више говорити сада. То тражи једну 
нарочиту и дугу расправу — како ваља говорити гомили, 
шта човек сме себи да дозволи пред народом, а што народу 
пред самим собом. Нема никакве сумње да је филозофија 
претрпела штету за себе, пошто се предала јавности: али се 
она може показати у својим храмовима, ако је стекла 
свештеника — уметника, а не обућара! Остај ми здраво! 

 

КЊИГА ШЕСТА 

53. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Ко зна на шта би ме још могли наговорити, кад су ме 
наговорили да кренем на пут бродом? Кад сам се укрцао, 
море је било мирно: небо је без сумње било прекривено 
тамним облацимакоји обично доносе кишу или олују. Ипак 
сам мислио да ћу некако препловити оних неколико миља од 
твоје Партенопе до Путеола, премда време није било сигурно, 
а облаци су лежали ниско. Да бих, дакле, што пре измакао 
опасности, наредио сам да се брод одмах управи пучином ка 
осхрву Несису с намером да пресечем све заливе. 2. И кад 
сам одмакао већ толико далеко да ми је било свеједно да ли 
да наставим да пловим или да се вратим, почела је да се 
губи она мирноћа и тишина мора која ме је била завела; 
олуја, додуше, још није почела, али је море већ било немирно 
и таласи су све више расли. Почео сам да молим крманоша 
да ме искрца на некој обали: он је одговорио да је обала 
стрма и без могућности за пристајање и да се у олуји ничега 
не боји више од обале. 3. Али мени је било и сувише тешко 
да бих могао мислити на опасност: мучила ме је она досадна 
морска болест, која узнамири жуч, али је не излије. Навалио 
сам, дакле, на крманоша и приморао га, тако да је — хтео не 



хтео — скренуо брод ка обали. И кад сам стигао у њену 
близину, нисам чекао да се догоди нешто попут онога што 
каже Вергилије15 

Прамац од брода окрену сада ка мору 

или 
Бацише сидро са прамца. 

Сетих се онога што знам, те скочих као стари обожавалац 
хладне воде, обучен у вунени огртач, као што доликује ономе 
који би хтео да се окуша у хладној води. 4. Можеш ли 
замислити шта сам претрпео док сам пузио уз стене, док еам 
тражио и крчио себи пут? Одмах сам увидео да се морнари с 
правом боје копна. Не можеш веровати колико сам патио 
пошто нисам могао сам себи да помогнем! Знај то да се 
Одисеј није налазио на баш тако побеснелом мору, да би 
свуда морао доживљавати бродолом: не, он је имао морску 
болест. И ја ћу у двадесетој години доспети тамо куда ћу 
бити приморан да пловим. 5. Чим ми се етомак мало смирио, 
а ти знаш да морска болест не нестаје заједно с морем, и чим 
сам тело мало освежио уљем, почео сам у себи да 
размишљам како брзо заборављамо своје грешке, и телесне 
мане које с времена на време скрећу на себе пажњу; а шта 
тек бива са онима које се толико више крију, уколико су 
веће! 6. Понекад човека превари само лаки напад грознице; 
а кад се она појача и кад се појави права грозница, онда 
мора и отпоран и трпељив човек признати да је болестан. 
Боле га ноге, осећа пробаде у зглобовима: а ми још увек 
гледамо да сакријемо болест и причамо како смо уганули 
ногу, или да смо се сувише излагали напорима приликом 
неке телесне вежбе. Све док болест још није одређена и док 
је тек у зачетку, ми тражимо име за њу: а кад нам почну да 
отичу ноге, или кад обе откажу послушност, ми морамо 
признати да је то костобоља. 7. А сасвим супротно је са оним 
болестима од којих болује душа: уколико је неком у ствари 
горе, утолико он то мање осећа. Нема разлога да се томе 
чудиш, Луцилије мој најдражи. Јер онај који лако спава 
види разне слике у сну и понекад је у сну свестан да спава; 
али чврст сан не дозвољава да ее сања и продубљује дух тако 
да више ничега није свестан. 8. Зашто нико не признаје 
своје мане? Зато што још увек живи међу њима: о сновима 
може да прича само онај који је већ будан, а признавати 
своје мане јесте знак оздрављења. Ми се, дакле, будимо да 
бисмо могли увидети своје заблуде. Али пробудиће нас 
једино филозофија, и само она ће растерати дубок сан: l&oj 
се посвети у потпуности! Ти си ње достојан, а и она је 
доетојна тебе: пожурите и загрлите једно друго! Одрекни се 
свега осталога, снажно, отворено: нема разлога да кришом 
филозофираш. 9. Да си болестан, оставио би бригу око 
домаћих послова, не би више марио за послове на форуму и 
никога не би сматрао толико важним да њега ради као 
адвокат с времена на време лично одеш на форум; свом 
душом би радио на томе да ее што пре ослободиш болести. И 
шта сад? Зар нећеш то исто да урадиш и сада? Уклони све 
препреке и води рачуна еамо о здравом разуму: до њега 
нико није стигао, ако је био сувише запослен. Филозофија 
врши рвоја владарска права; она даје време, али га не 
прима од другога. Она није нешто споредно: она је главиа 
ствар, господарица, и она наређује да будеш ту. 10. 
Александар је некоме граду који му је нудио један део свога 
земљишта и половину целокупног поседа одговорио: „Ја у 

                                                
15 Вергилије, Енејида VI 3; II 277. 



Азију нисам пошао с намером да узмем што бисте ви дали, 
него зато да бисте ви имали оно што сам ја спреман да вам 
оставим." Исто тако и филозофија говори свему осталом: „Ја 
нећу да примам време које преостане иза вас, већ ћете га 
имати ви онолико колико вам га ја будем оставила." 11. Сву 
пажњу мораш обратити на ово, њој се посвети и њу поштуј и 
цени! Тако ће настати огромна раздаљина између тебе и 
осталих; бићеш далеко иснред свих људи, а сами богови неће 
бити далеко испред тебе. Питаш ме каква ће разлика 
постојати између тебе и њих? Они ће дуже живети. Али, тако 
ми Херкула, то је посао једног великог уметника да све то 
затвори у тако мало простора: за мудрог човека трајање 
његовог живота значи исто онолико као и вечност за бога. А 
он има нешто у чему надмашује бога: бог природи дугује 
захвалност зато што се ничега не боји, а мудрац самоме 
себи! 12. Гле, то је велика ствар имати помоћ човека, а 
сигурност бога. Невероватна је снага која филозофију чини 
кадром да се може одупрети свакој сили случаја. Никакво 
копље не остане у његовом телу: филозофија је безбедна, 
сигурна. Она допушта неке нападе, и неке лаке стреле губе 
се у њеном крилу; и игра се с њима зато што су већ ослабеле, 
а неке опет врати натраг ономе који их је на њу бацио. Остај 
j< здрављу! 

54. 

Сеиека шаље поздрав JI-уцилију 

1. Моја болест ми је донела дуго одсуство и одмор; она 
ме је неочекивано снашла. „Каква?" — питаш. С правом ми 
постављаш то питање јер досада ми ниједна болест није била 
непозната. А ова ме је задесила као да је само на мене 
чекала, и не знам зашто да јој дам грчко име, кад још наша 
реч „suspirium" сасвим лепо одговара. Напад личи на удар 
ветра и не траје дуго, прође већ у току једног сата: ко би 
могао дуго да издише? 2. Све телесне неприлике и опасности 
су прешле преко мене, али ми ниједна не изгледа досаднија 
од ове. А зашто? Јер све оно друго је болест, а ово је као да 
испушташ душу. И зато је лекари називају „претходним 
размишљањем о смрти": јер понекад тај животни дах и 
уради оно што је покушавао много пута — изиђе из тебе. 

3. Сматраш ли да сам радостан што ти пишем да сам 
то избегао? Кад бих се томе радовао, као да сам заиста 
излечен, био бих смешан као онај који мисли да је добио 
парницу ако су му одложили рочиште. А ја током самог 
гушења нисам престао да се тешим веселим и храбрим 
мислима! 4. „Шта је то", кажем, „зар ме смрт тако често 
искушава? Нека је само! Ја сам њу већ одавна искусио." — 
„Када?", питаш. Још пре него што сам се родио. Смрт је 
непостојање. А ја већ знам шта је то: после мене ће бити оно 
исто што је било и пре мене. И да у томе нема неке тегобе, 
она је морала постојати још пре него што смо дошли на свет; 
а ми тада нисмо осетили никакву тегобу. 5. Питам те, зар ти 
не би сматрао за највећу будалу онога човека који би мислио 
да се светиљка, кад се угаси, налази у горем положају него 
пре него што си је упалио? Ми се палимо и гасимо: у 
раздобљу између тога двога ми нешто патимо, док смо и пре 
и после сасвим мирни и безбрижни. Ја, драги мој Луцилије, 
мислим да ми грешимо у томе што мислимо да смрт иде иза 
нас, док је она већ прошла поред нас и хоће поново да нас 
прати. Све што је било пре нас, то је смрт: од какве је онда 
важности хоћеш ли почети да постојиш или ћеш престати 



постојати, кад је последица у оба случаја те иста — 
непостојање? 

6. Оваква и слична охрабрења — наравно ћутке, јер 
није било места за разговор — ја нисам престајао да 
упућујем самом себи: а после тога је оно тешко дисање, које 
је већ почело да постаје астма, нападало у дужим 
размацима, постепено је престајало и најзад престало. Али 
дисање још увек није природно, мада је болест престала: још 
увек осећам да је некако ометено и успорено. 7. Нека буде 
како хоће: ја нећу да дрхтим у посчедњем часу, већ сам 
спреман, и моји планови не иду даље од данашњег дана. 
Хвали и угледај се на онога коме није жао што умире, мада 
се радује животу: каква је врлина у томе што излазиш 
напоље, ако су те избацили? Па ипак, и ту постоји врлина: 
мене, додуше, избацују, али тако као да идем сам. И зато 
филозоф никад не бива избачен напоље, јер бити избачен 
значи бити протеран оданде одакле би изишао против своје 
воље. Он је избегао неопходност, јер не жели да га она на 
нешто приморава. Остај у здрављу! 

55. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Управо сада вратих се из шетње у носиљци, ништа 
мање уморан него да сам ходао пешице управо онолико 
времена колико сам седео. Јер напорно је бити дуго у 
носиљци, и не знам да ли умор није још већи зато што је 
против природе, која нам је дала ноге како бисмо сами 
ходали, а очи да сами гледамо. Животне насладе еу нам 
наметнуле слабост, и више не можемо да радимо ано што 
дуго нисмо хтели. 2. Али мени је чак било потребно да тело 
унеколико раздрмам, било зато да се растури слуз која се 
била накупила у грудима, било да би ми се олакшало еамо 
дисање, ако би постојао неки други узрок за моје тешко 
дисање, лриликом подрхтавања носиљке: и заиста осетих да 
ми је то помогло. Зато сам се возио још даље, пошто ме је 
мамила и сама обала која се пружа између Куме и виле 
Сервилија Ватија и која између мора, с једне стране, и 
језера, са друге стране, твори тако рећи један узан друм. Он 
је, због недавне олује на мору, био прилично тврд: јер, као 
што знаш, таласи, чести и узбуркани, обично га изравнају, а 
ако је море дуже времена мирно, онда се песак који влага 
држи заједно поново растресе, пошто је сва влага отекла. 3. 
Ипак сам почео да се по својој навици обазирем око себе, не 
бих ли нашао нешто што би ми могло бити од користи, и 
уперих поглед на вилу која је некада била Ватијева својина, 
Тамо је некадашњи богати претор проживео своје старе 
године, а био је познат једино по свом нераду и због тога био 
сматран срећним. Наиме, кад год је неко пропао због 
пријатељства Азинија Гала или због Сејанове мржње, а затим 
због његове љубави — јер мрзети овога било је подједнако 
опасно као и волети га — људи оу викали: „О Ватије, једино 
ти умеш да живиш!" 4. А он је умео да се крије, а не да 
живи. Али, постоји велика разлика између тога да ли живиш 
мирно и у доколици, или да ли ленствујеш. Док je Ватије 
живео, ја никад не бих прошао поред његове виле, а да не 
кажем: „Овде почива Ватије." Али, драги мој Луцилије, 
филозофија је нешто тако свето и достојно поштовања да 
изазива допадање и оно што само личи на њу, мада јелажно. 
У ствари неко живи у мирној доколици, људи о њему говоре 
да се одвојио од света, да живи безбрижно, задовољан сам 
собом, да живи искључиво за себе: а тако срећан не може 



бити нико осим филозофа. Само он уме да живи за себе: 
само он зна, а то је прва ствар, да заиста живи. 5. Јер ко 
избегава људе и свакодневне послове, кога неуспех његових 
жеља отера да тако кажемо у изгнанство, ко не може да 
гледа како су други људи срећни, ко се као дивља и 
уплашена животиња од страха крије — тај не живи за себе, 
већ живи (а то је нешто најсрамније) за стомак, за спавање и 
за страст: и ко не живи ни за кога, тај не живи ни за себе. 
Ипак, велика је ствар ако је неко доследан и ако истраје у 
својим одлукама тако да и упоран нерад има известан углед. 
6. О самој кили не могу да ти кажем ништа поуздано: јер ја 
знам само њену предњу страну и спољашњост, а то може 
видети и сваки пролазник. Поетоје тамо две јаме сличне 
пространом атријуму, начињене руком; од тих једна не 
прима сунце, адруга гаприма све до заласка. Један' поток 
који с једне стране пада у море, а са друге у Ахерузијско 
језеро, пролази ередином шуме од платана; овај прокоп, чак 
и кад би ловили сваког дана, имао би увек доста риба. Али 
га штеде све док је море отворено за рибарење, а кад олуја 
рибаре натера на одмор, онда се пружа рука ономе што је 
спремно. 7. Али у тој вили је најповољније то што су Баје с 
друге отране зида: она је без неугодности тога купалишта, 
али ужива сва његова преимућства. Све предкости те виле ја 
знам лично. Мислим на је она погодна за читаву годину: 
тамо дувају топли западни ветрови и тако их прихвата у 
пролазу да их одсече од Баја. Чини се да Ватије није био 
будала што је изабрао ово место да би тамо проживео своје 
етаре дане у нераду и беспослици. 

8. Али место ипак може само мало допринети томе да 
човек мирно живи на њему: духјеоношто све улепшава. Ја 
сам у веселој и љупкој вили видео жалосне људе, а видео сам 
такође сред пустиње људе који су изгледали веома запослени. 
И зато не смеш мислити, ако твој унутрашњи живот није 
баш у реду, да је то ради тога што не живиш у Кампанији. А 
зашто не би? Упути своје мисли овамо! 9. Можемо општити и 
са одсутним пријатељима, и то колико год пута, и кад год 
желиш: а у тој радости уживамо нарочито онда кад смо 
одсутни. Присуство нас, наиме, чини блазираним и иошто 
често разговарамо једни са другима, ми се шетамо заједно и 
седимо заједно, и кад останемо сами, не мислимо на оне које 
смо малочас видели. 10. И зато морамо равнодушно 
подносити њихову одсутност, зато што, иако су пријатељи 
ту, ми живимо далеко од њих. Рачунај најпре ноћи које 
проводимо одвојени, затим занимања која свакога од нас 
раздвајају, затим посебно научно интересозање свакога од 
нас, и путовања по околини: видећеш да нема много штете 
од борављења у страном свету. 11. Пријатеља мораш 
поседовати у срцу: а срце никада није одсутно; што год 
зажели, оно свакога дана види. И зато читај и ради са мном, 
ручавај са мном, шетај са мном: ми бисмо живели на тесном 
месту кад би се ма шта испречило на путу нашим 
размишљањима. Видим те, мој 
Луцилије, да, чујем те: тако сам с тобом да се увек питам да 
ли да почнем са писањем кратких цедуљица, уместо писама. 
Буди ми здраво! 

56. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Нека умрем, ако је човеку задубљеном у птудије 
тишина заиста тако потребна као што се чини. Гле, са свих 
страна око мене одјекуЈе овакојака ларма: ја станујем изнад 



купатила. Замисли само све могуће најразноврсније гласове 
који могу човека довести до тога да се разбесни на своје 
сопствене уши: када снажнији вежбају и витлају своје 
оловом отежане руке, кад или сами раде или имитирају оне 
који напорно раде, чујем стењање, а кад дубоко удахну, 
чујем шиштање и једно од најодвратнијих дисања. Ако сам 
наишао на неког тромог купача коме је потребно само да се 
простачки намаже, ја чујем како његова рука удара по 
раменима и то ударање има различит звук, према томе да ли 
рука удара дланом или песницом. Ако се појави и неки 
играч лоптом и почне да броји лопте, онда je готово са мном. 
2. А сад замисли још ако ухвате неку барабу или лопова на 
делу, замисли човека коме се његов глас у купатилу толико. 
свиђа, додај сад још и оне што скачу у воду уз страшно 
пљускање и буку. Поред ових гласова, који су барем 
природни, долази још неки висок и пискав глас који никад 
не умукне, а којим скреће пажњу на себе роб који чупа 
купачима длаке испод пазуха, а престане тек кад натера 
другога да почне вриштати место њега. Замисли какву 
галаму дижу колачари, продавци кобасица, посластичари и 
кувари и сви остали који нуде своју робу, а сваки од њих 
има свој карактеристични начин викања. 
3. ,,0 човече, од гвожђа си, или си глув, — кажеш, — ако 
ниси изгубио главу код толике вике и буке, у једној таквој 
ларми! Погледај нашег пријатеља Хризипа кога би већ дуги 
низ посета довео до смрти." Али, тако ми Херкула, ја за 
читаву сву буку и вреву марим колико и за поток који 
жубори или за водопад, мада ми је познато да је један народ 
некада свој град преселио на друго меето само зато што 
више није могао да подноси буку реке Нила. 4. Чини ми се 
да ми више сметају гласови оних који говоре него ова ларма: 
јер глас смета души, а ова бука само пуни уши и погађа их. 
Уз оно што ствара буку око мене, а не смета ми, убрајам 
кола која јуре поред мене, затим мога домаћина ковача и 
бравара у суседству, или о-нога трговца који код „Meta 
Sudans"' проба трубе и свирале, а не пева већ <се само дере: 
штавише, еваки звук који ее повремено прекида неугоднији 
ми је од онога који непрекидно одјекује. 

5. Ја сам према свему томе већ толико ојачао да могу 
поднети чак и вику управљача веслача који страшним 
кристалним гласом веслачима даје такт. Приморавам такође 
свој дух да пази само на себе и да се .не да одвући на оно 
што је споља око њега: нека споља влада каква било ларма, 
само да је нема унутра, у моме срцу, само да се међу собом 
не свађају страст и страх, само да лакомост и расипништво 
не буду међу собом у неком спору. Јер шта ти користи 
тишина која влада свуда око тебе, ако у теби бесне сграети? 

6. Свет је почивао у лртвој тишини ноћи16 

То је погрешно: нема спокојног мира осим онога који 
нам је донео разум. Ноћ еамо спречава тегобе, али их не 
уклања, и само мења наше бриге. Јер и снови оних који 
спавају исто су тако бурни као и дани: прави је мир само 
онај који извире из чисте савести. 7. Само погледај онога 
који сам тражи у тишини простране палате, до чијих ушију 
не еме да допре ни најмањи звук, где гомила робова не сме 
да отвори уста, већ мора да му прилази само на врховима 
прстију: а ево, он се ипак преврће с бока на бок и усред 
својих великих брига покушава да ухвати сан: жали се да је 
чуо и оно што и не чује. 8. Шта мислиш ти, у чему је узрок 
томе? Ларма је у његовој души: његов дух треба стишати, и 

                                                
16 Varro Attacinus, arg. frgm. 1 Ribbeck. 



не смеш мислити да је дух миран ако тело лежи. Понекад је 
и мир немиран: зато се морамо подстицати на делатност и 
озбиљно ее морамо бавити наукама кад нам несносна леност 
доеади. 9. Велике војсковође, кад виде да војници неће баш 
да слушају, запосле их на неки начин, и војним походима 
одржавају дисциплину. А онај ко је запоелен неким радом, 
тај нема времена да^мисли на обест и ништа није тако 
поуздано као истина да се греси нерада савлађују радом. 
Често изгледа да смо побегли у самоћу зато што су нам 
досадили државни послови и да се кајемо што уживамо 
незгодан и незахвалан положај: али и на оном забаченом 
месту гДе су нас отерали страх и замор, често ее опет 
пробуди частољубље. Наиме оно није престајало зато што je 
било искорењено, већ зато што се заморило или разбеснело, 
кад је све испало онако као што је оно хтело. 10. Исто то ћу 
рећи и за раекош која ионекад изгледа да се изгубила, а 
поеле тога почово мами оне који су се заветовали да ће бити 
умерени, те усред штедљивости поново почну да чезну за 
наеладама које нису осудиЛи већ само оставили, и утолико 
страсније жуде за њима уколико је све то тајанственије. Јер 
све. мане које се јављају отворено нису тако опасне: и 
болести су више окренуте здрављу онда када се више не 
крију и кад показују своју снагу. И треба да знаш да су 
лакомоет, частољубље и све друге мане човековог срца 
наЈОпасниЈе управо онда када се криЈу иза привидног 
здравља. 11. Чини се да живимо мирно у доколици, али не 
живимо. Јер, ако емо поштени, ако смо затрубили на 
повлачење, ако смо се одрекли сваког спољашњег сјаја, као 
што сам малопре говорио, више нам ништа на свету неће 
скретати пажњу, и никакво певање, ни људи ни птица, неће 
испрекидати наше добре и поуздане мисли. 12. Слаб је, још 
се није повукао у себе онај дух којег узнемиравају гласови и 
случајни догађаји. Он у себи носи неку забринутост, и у ееби 
предосећа некакав страх који га чини радозналим, као што 
вели наш песник Вергилије17: 

И мене, кога досад пису плашиле ни кише копаља које су се 
сручиле на мене, нити пак Грци из супротног логора, који су нас 
нападали, мене сада плаши сваки шум ветра, плашим се свакога 
звука и брине ме пратилац исто тако као и терет који носим на 
себи. 

13. Мудар је онај први кога не плаши шум стрела нити 
штитови збијених непријатељских чета које ударају оружјем 
у оружје, нити бука опседнутих градова; а онај други је 
неискусан и сав дрхти кад год чује неку ларму и плаши се за 
свој живот и имање — сваки глас сматра позивом на оружје 
и сваки и најмањи покрет избацује га из равнотеже — боји 
се сопственог терета који ноеи. 14. Узми кога год желиш од 
ових такозваних срећника који толико вуку са собом и ноее 
на својим раменима, па ћеш видети човека који се плаши за 
свој сопствени „терет и за своју пратњу". Знај да си потпуно 
миран тек онда кад никаква дрека не допире до тебе, кад те 
никакав глас не збуњује, било да ти ласка, било да ти прети, 
било да ти пуни уши празним лажима. 15. „Па шта онда, зар 
није понекад боље избегавати свакз^ вику?" Признајем да си 
у праву: и зато ћу ја отићи из овога места. Хтео сам да ее 
испробам и

                                                
17 Енејида II 726 ss. 



вежбам: зашто би било потребно да се даље мучим, кад је 
Одисеј пронашао тако једноставно средство за своје другове, 
чак и против самих Сирена. Буди ми здрав! 

57. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Кад је требало да -се из Баја вратим у Iiaпуљ, лако су 
ме уверили да ће бити олуја да не бих поново покушао да се 
укрцам на брод: али на друму је било толико много блата да 
ми је изгледало као да пловим морем. Тога дана сам морао 
да испробам целокупну судбину атлета, од мазања воштаном 
масом па до ситнога песка1 у напуљској пећини. 2. Ништа на 
свету не постоји што би било дуже од тога затвора, ништа 
тмурније о-д оних буктиња које нам не светле зато да бисмо 
могли да нешто видимо у мраку него зато да видимо њих. 
Уосталом, и да то место има осветљење, помрачили би га 
пепео и прашина која је и на отвореном месту досадна и 
тешка: а како је тек тамо где се нагомилава у облацима, зато 
што је затворена без икакве промаје и поново пада на оне 
исте који су је подигли? И тако смо на том путу претрпели 
две невоље које су једна другој супротне: на истом путу и 
истога дана патили емо и од блата и од прашине. 3. Па ипак 
ми је тај мрачни простор дао да о нечему размишљам: 
осетих некакву тегобу у срцу, неку промену, али без осећања 
страха, а ту промену су проузроковали необичност и 
страхота околине на коју нисам био навикнут. Ја сада не 
разговарам с тобом о себи, који сам далеко од трпељивог, да 
не кажем еавршеног човека, већ 

1 Ceroma је маст (на бази воска) којом су се атлети мазали 
да би им тело било гипко; а ситан песак, латински, одн. грчки, 
haphe, служио им је да се њиме посипају како би лакше 
захватили противника. говорим о себи као о човеку над којим 
је судбина изгубила своју власт: и дух једног таквог човека 
би био погођен и променио би боју лица. 4. Има непгто, мој 
драги Луцилије, што ниједна, никаква врлина не може 
избећи: природа је подсећа на смртност. И тако ће се један 
такав човек тужно памрштити и смрачиће се ако му се 
нешто неочекивано догоди и завртеће му се у глави ако буде 
стао изнад понора и погледао доле у бездан: није то страх, 
већ природни напад који разум не може да одбије. 5. Тако 
постоје јунаци и људи савршено спремни да пролију своју 
крв, а туђу не могу да гледају; неки људи падају у несвест 
ако виде свежу рану, други кад виде неку гнојаву и већ 
стару рану; други опет лакше примају мач него што га 
гледају. 6. Као што рекох, ја сам осетио не баш неки снажан 
душевни потрес, већ неку промену: и чим сам опет угледао 
светлост дана, ја сам се поново разведрио .не мислећи више 
на то што ми нико није наређивао. 

А после тога почех да разговарам сам са собом, како се 
глупаво нечега плашимо више или мање, кад је напослетку 
крај свему томе исти. Јер каква је разлика у томе да ли се на 
некога сруши стражара или брдо? То је сасвим свеједно. Али 
биће и таквих људи који ее више плаше овог другог рушења, 
мада су оба подједнако смртоносна: тако снажно у своме 
страху видимо оно што изазива незгоду, док о незгоди самој 
не водимо рачуна. 7. А сада ти мислиш да ја говорим о 
стоицима који замишљају да човекова душа, ако га је 
притиснула велика тежина, више не може постојати, већ да 
се сместа разиђе јер више нема слободног пролаза? Не, ја не 
говорим о њима: они који тако нешто тврде изгледа ми да су 
на кривом путу. 8. Као што се пламен не може пригушити 
јер бежи од онога што га притискује, као што се ваздух не 



може повредити ударцем или шибом, или се расцепити 
надвоје, већ се налази још увек око предмета испред кога се 
склонио, тако се ни дух, који је састављен од најситнијих 
честица, не може ухватити и утиснути у ,неко тело, већ због 
своје финоће пробија кроз оно што га притискује. Као што 
муња, мада је далеко наоколо ударала и осветљазала, мора 
да се врати кроз мали отвор, тако и душа која је још финијег 
састава од ватре, побегне кроз свако тело 9. Ради се дакле 
само о питању да ли душа може бити бесмртна. А ово треба 
да сматраш сигурним: ако она надживи тело, не може 
умрети из истога узрока због којег не гине, јер бесмртност не 
зна за изузетак, а ономе што је вечно, ништа не може да 
нашкоди. Буди ми здраво! 

58. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Како сиромашан, штавише — како је непотпун наш 
речник, нисам никад боље схватио него данас. Кад смо 
случајно разговарали о Платону, наишли смо на хиљаду 
ствари и појмова који су тражили назив, а нису га имали, а 
неки појмови, опет, за које смо већ имали одговарајуће 
изразе, изгубили еу те изразе јер су нам постали одвратни. А 
ко би у оскудици могао да поднеее одвратност? 

2. Инсект који Грци зову „oistros" (штрк, обад) који 
напада стоку и гони је по свим пашњацима, то су наши 
звали „asilus" (обад). Ту морамо веровати Вергилију18: 

Порвд лугова потока Силариса у шуми Албурна, где расту 
храстови, лете ројеви обада: њих Римљани зову „asili", а Грци 
„oistros"; одвратна животињица, са оштрим зујањем, и сва стада, 
уплашена од ње, беже кроз шуме. 

Ја мислим да је овде посреди један израз који се већ 
изгубио. 3. И да те дуже не задржавам, биле су у употреби и 
неке једноставне речи, као на цример „сегпеге ferro inter se" 
(одлучити борбу мачем у ;руци што данас кажемо 
„decernere"). И ту ће ти исти Вергилије поново 
пооведочити19: 

Ови џинови, рођени на супротним странама света, састали су 
се и одлучили борбу 

Што сад изражавамо са „decernere": употреба оног простог 
глагола је сада напуштена. 4. Стари су говорили ,,si iusso", 
то јесте, ,,si iussero"; немој веровати мени, него веруј опет 
оном истом Вергилиј у20: 

А остали нека са мном заједно пођу у борбу оним путем који 
будем одредио. 

5. Али ја еве ово не радим тако вредно зато да бих ти 
показао колико сам времена изгубио код овог граматичара, 
него да би ти из тога видео колико речи се још крије код 
Енија и Акција, ако већ код Вергилија, кога сваки дан 
окрећемо у рукама, има неколико таквих речи које нам 
недостају. 6. ,,А шта је сврха ове твоје припреме? На шта 

                                                
18 Георгика III 148. ss. 
19 Енејида XII 709. — Поента је овде у томе што Сенека жели 

да покаже да израз „cernere", који се на ова два места 
употребљава, више није у употреби. Сад би се, мисли Сенека, 
морало рећи „decernere". 

20 Енејида XI 467. 



циљаш?" Нећу ти прикривати: ја желим, ако то може бити, 
да благонаклоним ушима слушаш реч „essentia"; ако не, ја ћу 
је ипак употреоити и бесним. Мислим да је аутор те речи 
Цицерон, и мислим, поуздан аутор; а ако тражиш неког 
новијег, онда је то Фабијан, речит и елегантан говорник, чије 
пробране речи одговарају и нашем укусу. А шта ће се 
догодити, мој драги Луцилије? Како ће ее реч usia изразити 
како треба, која у евојој природи садржава основу свега? 
Молим те да ми дозволиш да се служим овим изразом. А ја 
ћу се трудити да се што мање користим правом које си ми 
ти дао: можда ћу бити задовољан што сам добио дозволу. 7. 
Шта ће ми користити твоја услужност, кад, ето, никако не 
могу латински изразити оно због чега се љутим на наш 
језик? Више ћеш осуђивати сиромаштво наше римске речи, 
ако будеш сазнао да постоји само један једини слог који не 
могу да преведем. Питаш ме који је то слог? to on (то ov) . 
Можда ће ти изгледати да сам тврде главе: па то се лако 
може превести, ако стоји на средини и могу га превести 
тако што ћу рећи ,,quod est" (оно што је). Али видим да 
постоји велика разлика у томе: приморан сам, наиме, да 
уместо именице употребим глагол: али ако је тако потребно, 
ја ћу ставити ,,quod est". 8. Али ово Платон употребљава, на 
шест разних начина, као што је данас рекао наш пријатељ, 
један веома учен човек: све ћу ти изложити, само пре тога 
треба да кажем шта је „genus" (род) а шта је „species" (врста). 
А сада тражимо најпре шта је то genus, од којег извиру све 
остале species, одакле полази целокупна подела која 
обухвата све. Наћи ћемо га ако почнемо истраживати 
појединачно од израза до израза, тако да ћемо на крају 
доспети до првог, основног елемента. 9. Човек је врста, као 
што каже Аристотел; коњ је врста, пас је врста. Треба, дакле, 
да потражимо нешто што је заједвичко свему овоме, што 
обухвата све и под собом обједињује. А шта је то? Животиња. 
Тако се дакле ствара род свих врста поменутих малочас — 
човека, коња, пса: животиња (живо биће). 10. Али постоје 
извесне ствари које имају душевни принцип, али нису 
животиње (жива бића). Тако ми слутимо да овај живи 
принцип постоји у биљкама, у дрвећу: и зато кажемо да оне 
живе и умиру. Виши степен представљају, дакле, жива бића 
која обухватају и биљке и дрвеће. Али неке ствари су без 
душе, као на пример камење. И зато мора по.стојати нешто 
што је још више, а то је, наравно, тело. А тело ћу поделити 
тако што ћу рећи да су сва тела или оживљена или 
беживотна. 11. Али сада има нешто што је више од тела: ми 
неке ствари називамо телесним, а неке бестелесним. Шта ће, 
дакле, бити оно из чега се оба појма изводе? То је оно што 
смо малочас .назвали, иако не нарочито погодно, ,,quod est" 
(оно што је). Поделићемо тако све на дза дела и рећи ћемо: 
„оно што је" може бити телесно или бестелесно. 

12. Ето, дакле, тај род је нешто прво и највише, да 
тако кажем, општи genus; остала genera постоје, додуше, 
али су посебна: тако је човек genus. Јер он у себи садржи 
врсте (species) народа, Грке, Римљане, Парћане; врсте боја: 
беле, црне, плаве; садржи и појединце: Катона, Цицерона, 
Лукреција. И тако, уколико садржи многострука бића, бива 
genus; уколико је потчињен неком другом genus-у, он је 
врста (species). Али genus (оно „што је" јесте „врховни 
genus", и нема ништа испод себе: то је принцип свега; њему 
је све потчињено. 

13. Стоици желе да имају нешто што је још више, још 
принципалнији genus: о томе ћу одмах говорити. Али пре 
тога желим да покажем да је овај genus о коме говорим, с 
правом највиши, зато што у себи обухвата све. 14. „Оно што 



је" ја делим на две врсте, то јест, на телесно или бестелесно: 
трећег нема. А како ћу поделити оно што је телесно? Тако 
што ћу рећи: или оживљено или неоживљено. А како ћу сад 
опет да ноделим оживљено? Тако што ћу рећи: нешто има 
душу или само живот. Или овако: нешто има у себи неки 
подстрек: креће се, пролази, а нешто је причвршћено у 
земљи и храни се кореном, те тако расте. А како ћу одвојити 
животиње, на које врсте? Оне су или смртне или бесмртне. 

15. Неким стоицима први принцип изгледа да је 
,,quid" (шта): зашто тако мисле, рећи ћу ти одмах. Они 
кажу: „У природи има нешто што јесте, а нешто што није и 
оно чега нема у природи се ипак појављује, на пример, 
Кентаури, Гиганти и све друго створено лажном 
фантазиЈОМ; о томе постоји нека представа, иако у ствари 
нема супстанце." 

16. Сад се враћам на оно што сам ти обећао, наиме, на 
то како Платон све што постоји дели на шест врста. Прва је 
„оно што је" које се не може сазнати ни видом .ни додиром 
нити било којим другим чулом, већ се може само замислити. 
Општи појам, као што је на пример човек, уопште не долази 
пред очи, него еамо посебни појам, као Цицерон, Катон. 
Животињу не можемо видети, али је замишљамо. Али 
видимо њену врсту (svecies), као што су коњ и пас. 17. Као 
друго од онога „што је" Платон ставља оно што надмашује 
све остало и што га цревазилази: о томе каже да постоји и 
да је биће „раг excellenсе". Песник је општи назив — јер то 
име носе сви они који пишу стихове — али је код Грка ова 
реч прешла .на једнога: кад чујеш реч песник, разумећеш да 
је то Хомер. Шта је дакле то? То биће је бог, већи и силнији 
од свих осталих. 18. Трећа врста су ствари које постоје саме 
за еебе; њих има безброј, али све оне леже изван нашег 
видика. „А које еу то ствари?", питаш. То је Платон створио 
као сопствену грађевину: он их назива идејама, од којих 
постаје све што видимо и према њима ее обликују све 
ствари. Оне су бесмртне, непроменљиве и неповредиве. 

19. Слушај сад шта су то идеје, то јеет, како то Платон 
замишља! „Идеја је вечити пралик свега онога што се у 
природи ствара.";>Ја ћу овој дефиницији додати једно 
објашњење да би ти отвар постала јаснија. Рецимо да желим 
да направим твоју слику. Као узор за слику имам тебе, и 
према њему мој дух ствара неку слику коју ће утиснути у 
своје дело: и тако је твоје лице оно које ми показује шта да 
подражавам, идеја. Таквих узорака природа има безброј, и 
људи, рибе, дрвеће и све што она ствара њихови су отисци. 

20. Eiđos заузима четврто место. Да би могао да 
схватиш шта је тај „eidos", мораш пажљиво размислити, а 
тешкоћу треба да припишеш Плато-ну, а не мени: уосталом, 
ниједна суптилност не постоји без тешкоћа. Малочас се 
послужих поређењем са сликаром. Кад је сликар хтео да 
бојом представи Вергилија, он је посматрао њега самога. 
Идеја је било Вергилијево лице, пралик будућег дела: а оно 
што је сликар уметник са овога пренео на своје дело, то је 
eidos. 21. Питаш ме, каква је разлика између једног и другог, 
идеје и eidosa? Једно је пралик, а друго је форма, израђена 
према пралику и пренета на само уметничко дело. Једно 
уметник подражава, а друго ствара он лично. Портрет има 
неки нарочити израз у лицу: то је eidos. А и сам пралик има 
неки носебни израз, који је уметник посматрао и обликовао 
портрет: а то је идеја. Ако желиш да имаш још неку другу 
разлику, знај да је eidos у самоме раду, док се идеја налази 
изван рада: но, она није само изван рада, него му и 
претходи. 



22. Пето место заузима све оно што је опште и то нас 
највише занима. Овамо спада све: људи, животиње и 
ствари. На шестом месту је оно што има такозвану квази-
егзистенцију, као што су: празнина, време. 

Све што видимо или што можемо опипати, то Платон не 
убраја међу оне ствари којима прилисује право постојања. 
Јер све то тече, стално се смањује или раете. Нико од нас 
није у старости исти онај који је био као младић; нико од нас 
није изјутра исто што је био дан раније. Наша тела еу као да 
их носи вода. Све што видиш тече заједно с временом, и 
ништа од свега што видимо не остаје: и ja сам, док причам 
да се све мења, изменио сам се. 23. То је оно што мисли 
Хераклит када каже да у исту реку двапут улазимо, па ипак 
не улазимо. Јер остаје само име те реке, док је вода већ 
протекла. То је код реке очигледније него код човека: али и 
нас носи исто тако брза струја, и зато се чудим нашој 
заслепљености кад тако снажно волимо посед који бежи и 
пролази, своје тело, а плашимосе да ћемо једном умрети, као 
да смрт није свакога тренутка само промена пређашњега 
стања. Не бој се од тога да ти се само једном догоди оно што 
се догађа свакога дана! 24. Говорио сам само о човеку, о TO] 
течноЈ матернЈИ, пролазноЈ и изложеној свим могућим 
утицајима: али и свет, ова вечита и неразорива целина, 
мења се и не остаје чсти. Јер мада у себи има све што је 
имао, ипак има то на друкчији начин него раније: мења се 
ред. „Па шта ће ми користити ово детаљно објашњење?" — 
хоћеш да знаш. 25. Ако мене питаш: ништа! Али као што 
онај бакрорезац с времена на време одмакне очи, које су 
дуго и напето посматрале па су се већ замориле, од свога 
посла око метала, па их мало одмори и, као што обично 
кажемо, напаса поглед на неком другом предмету, тако и 
ми понекад треба да испрегнемо свој дух и морамо га мало 
освежити неком пријатном забавом. Али нека и та забава 
сама буде нека делатност: и од које ћеш узети понешто што 
би ти могло бити од користи, ако будеш пажљиво поступао. 
26. То обично радим и ја, мој Луцилије: из свакога сазнања, 
па било како удаљено од филозофије, ја покушавам да 
стекнем нешто што ће бити корисно за мене. „Шта је 
удаљеније од нашег моралног уздизања од ових питања о 
којима смо овде сада раеправљали? Како Платонове идеје 
могу да ме начине бољим? Шта ћу то извући од њих што би 
могло да угуши моје жеље и етраети?" Већ само то што 
Платон свим стварима које доживљавамо нашим чулима, 
које нас одушевљавају и узбуђУЈУ) не приписује неко 
стварно постојање. 27. Те ствари су, дакле, само имагинарне 
и само привремено имају неки облик, али на њима не 
постоји ништа стално и ништа солидно: па ипак, ми их 
желимо као да ће увек постојати и као да ћемо их увек 
имати. Ми смо слаба и пролазна створења и налазимо се у 
самим илузијама. Уемеримо свој дух према ономе што је 
вечно! Дивимо се праузорцима ових ствари које лебде 
високо изнад нас, и божанство које влада над њима и које се 
брине да се оно што оно није могло створити да буде 
бесмртно, јер га је у томе спречавала материја, ипак брани 
од смрти и да својим разумом савлађује недостатке тела. 28. 
Јер све траје не зато што је вечно, већ зато што га брига 
владара васионе чува од пропасти. А оно што је бесмртно, 
њему не треба заштитник. Све чува створитељ који својом 
свемогућом влашћу савлађује уништивоет материје. И зато 
презримо све што је тако лишено вредности да можемо 
посумњати да ли уопште и постоји. 29. Уједно помислимо 
ово: ако божанско провиђење чува васиону од опасности 
пропадања која није ништа мање смртна него што смо и ми 



сами, онда и нагпа брига за то ситно тело за неко време 
продужава његово трајање, ако подесимо и средимо оне 
насладе које упропашћују већину људи. 30. Сам Платон је 
захваљујући својој предострожности и бризи достигао дубоку 
старост. Природа му је и иначе дала здраво и снажно тело, 
те је своје име Платон добио због широких груди. Иако су му 
путовања морем и разне опасноети одузеле много снаге, 
скромност и умереност у свему што изазива жеље и пожуде, 
и брижљива нега самота себе помогле су му ипак да дочека 
дубоку старост, ма како она била ометана на разне начине. 
31. Јер вероватно знаш да је Платон баш због своје 
скромноети и брижљивости умро управо на свој рођендан, 
пошто је навршио равно осамдесет и прву годину живота. И 
зато су маги који су случајно боравили у Атини принели 
покојнику жртве, јер су сматрали да је он неко више биће од 
обичних смртних људи, пошто је достигао готово 
најсавршенији број година, број који добијамо ако 
помножимо девет пута девет: ја не сумњам да би ти био 
спреман да се одрекнеш неколиких дана и жртвовања. 32. 
Умереност и сређен живот могу довести до етарости, старост 
коју не сматрам да треба желети, али исто тако и да је ие 
треба одбијати. Пријатно је бити што дуже са самим собом, 
ако емо се показали достојним да то уживамо: зато ћемо 
донети одлуку о томе да ли да желимо да достигнемо ту 
крајњу границу старости, или да живот скратимо 
еопетвеном руком. Ближе је томе онај који се плаши и који 
безвољно очекује досуђену емрт, него онај други који је 
преко мере одан вину, који испразни сваку чашу до дна и 
који посрче и сам талог на дну. 33. Али ипак је питање да ли 
је остатак живота заиста онај густиш на дну, или нешто што 
је најчистије и најбистрије, ако је мој дух неоптерећен 
кривицом, ако души помажу још непокварена чула и ако 
тело није изнемогло и сувише рано умрло: јер веома је важно 
да ли неко продужава живот или пак уљтарање! 34. Добро, 
али ако је тело неупотребљиво, зашто онда не би требало 
пустити на слободу дух који делује? И то би можда требало 
учинити мало пре него што постанемо неспособни да и то 
урадимо: и пошто је опасност да ћемо живети бедно већа 
него да изненада умремо, онда је будала сваки онај који не 
жели да се по цену тренутка откупи из велике опасности. 
Само мали број њих старост је без икакве штете довела до 
смрти, а многи проводе живот у нераду и без икакве 
користи: према томе, како можеш мислити да је горе нешто 
изгубити од живота, него му с правом начинити крај? 35. 
Немој ме елушати против воље као да се ове моје мисли тичу 
тебе, већ просуди оно што ти говорим: ја се нећу одвојити од 
старости ако ме она буде у потпуности сачувала за мене, али 
читавог у најбољем смислу речи. Али ако почне да ми 
потреса и напада дух, да слаби његове способности, ако ми 
не остави живот, већ само животињски опстанак, онда ћу ја 
сам искочити из ове труле зграде која се руши. 36. Болест 
нећу избегавати смрћу само ако је излечива и ако не шкоди 
моме духу. Нећу дићи руку на себе због бола: умрети тако 
значи бити побеђен! Али ако будем знао да ћу морати без 
престанка да га подносим — е, онда ћу отићи из овога света, 
али не због бола самога, већ зато што би ми он сметао у 
свему ономе ради чега живим. 

37. Али сузише далеко сам отишао: то је, осим тога, 
градиво за које бих могао употребити један читав дан: а 
како ће моћи да учини крај животу онај који .не уме 
начинити крај једном писму? Буди ми дакле здраво: то ћеш 
читати радије него само размишљања о смрти. Прими мој 
поздрав! 



59. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Твоје писмо ми је донело велико уживање: дозволи 
ми да се послужим обичним изразима и немој ту реч 
протумачити на етоички начин. Ми знамо да је наслада 
порок. Па нека буде: ипак ми ее обично служимо тим 
изразом да бисмо њиме означили весело душевно 
расположење. 

2. Ја знам, добро знам, да задовољство, ако речи 
управимо према нашем (стоичком) кодексу, Јесте нешто 
ружно, да једино радост припада мудром човеку: јер радост 
је највише осећање душе која се ослања на своје 
способности и снаге. У обичном говору, међутим, ми кажемо 
да нам је проглашење неког човека ко-нзулом, или његов 
брак, или срећан порођај његове жене причинио велику 
радост, а све то не само што често није радост, него је 
покашто почетак будуће жалости: са радошћу је повезано 
осећање да се никад неће претворити у нешто супротно и да 
никад неће престати. 3. И зато кад наш Вергилије21 каже 

тегобне радости срца 
он то каже, додуше, лепо, али не баш у правом смислу речи: 
јер ништа што је тегобно није радосно. Ту реч је он 
употребио за наеладе и изразио оно што је хтео да каже: јер 
речи означавају људе који се радују своме злу. 4. Али ја ипак 
нисам сасвим безразложно рекао да сам у твоме писму 
нашао велико уживање: мада се неискусан човек радује из 
неког разлога који заслужује сваку похвалу, ипак ја његово 
расположење, које брзо прелази поново у своју супротност, 
називам необузданом и неумереном насладом. Али да се 
вратим ономе што сам наумио да кажем; чуј ме сад шта ме 
је у твом писму обрадовало. Ти владаш речима, не заноси те 
говор и не одвлачи те даље него што си наумио. 5. Има 
много људи који буду заведени зато што им се допада леп 
говор, па онда пишу оно што уопште нису ни хтели да пишу: 
све је код тебе збијено и подешено, говориш онолико колико 
сам желиш и чак више наговештаваш него што говориш. То 
је доказ за нешто више: види се јасно да ни у твом духу 
нема ничег сувишног, ничег надувеног. 6. Ја налазим код 
тебе и неке метафоре, али оне нису непромишљене и 
показале су ее као добре; ја налазим и поређења, а нико нам 
не брани да ее њима користимо, јер нису допуштена само 
песницима. Изгледа ми да тај није прочитао ниједног од 
старих аутора, из времена кад се још није тежило за 
говорништвом које тражи похвалу и одобравање: они који су 
говорили једноставно и само зато да свој предмет прикажу 
јасно па су пуни поређења која су по мом мишљењу 
потребна, али ипак не из истих разлога из којих су потребна 
код песника, већ зато да би нашем неуеавршеном и 
непотпуном језику била од помоћи и да би и слушаоцу и 
говорнику приказала јасније ону ствар о којој се расправља. 
7. И гле, управо сада читам Секстија, тога бистрог човека 
који филозофира грчким речима, али у латинском духу. 
Дирнуло ме поређење које је он употребио: војска ступа у 
четворним редовима кад мисли да је са свих страна 
угрожена од непријатеља, и на тај је начин спремна за 
борбу. „Исто то", наставља он, „треба да уради мудрац: он 
треба да свуда развија евоје способности и врлине како би 
одбрана била спремна, на сваком месту где би се могао 
појавити непријатељ, да тамо буду спремне посаде и да без 
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нереда одговарају на сваки миг војсковође." Оно што 
видимо да се дешава у војскама којима заповедају велике 
војсковође, наиме — да сви војници одједном чују наређење 
војсковође, јер су распоређени тако да лозинка коју да један 
човек пролети кроз све редове пешадије и коњице: ето, све 
то је нама још далеко потребније, каже он. 8. Чете се често 
без икаквог разлога плаше непријатеља и ратни поход који 
им је изгледао веома сумњив напослетку се покаже као 
сасвим безопасан: али лудост нигде не налази мира. Код 
будале је страх над њим као што је и испод њега: дрхте од 
страха и једна и друга страна. Па онда, опасности иду за 
њим, али исто тако и испред њега; он се плаши свега, 
недостаје му свака припрема, па стрепи чак и од еамих 
помоћних чета. А мудрац? Он је осигуран против свега и 
спреман је за сваки напад, спреман је па макар му претило 
сиромаштво, жалост, срамота или бол: он се неће повући, 
већ свим тим недаћама иде храбро и одважно у сусрет. 9. А 
нае много штошта везује, много штошта нас слаби. Дуго смо 
лежали на својим манама, и тешко је ослободити их се. Јер 
ми нисмо само испрљани, већ и њима окружени. 

Да не бисмо еа једног поређења прелазили на друго, ја 
ћу поставити ово питање, о коме чеето у себи размишљам: 
зашто нас глупост тако чврсто и упорно држи у евојим 
рукама? Прво, зато што је не одбијамо храбро и не тежимо 
свим силама ка своме спасењу; затим, јер немамо довољно 
поверења у.. оно што су пронашли мудри људи, не примамо 
то отвореног срца и прелазимо лакомислено преко једне тако 
важне ствари. 10. А како би неко могао научити да се у 
довољној мери одупире пороцима, ако учи само онолико 
времена колико му га оставља његова поквареноет? Нико од 
нас не иде у дубину, сви се чврсто држимо само површине, 
и крај свих евојих осталих многобројних послова 
задовољавамо се тиме да бар нешто мало времена пооветимо 
филозофији. 11. При томе нам смета нарочито то што смо 
брзо задовољни еами собом: ако нађемо неког човека који 
каже да смо добри, да смо разборити, несебични људи, ми то 
признајемо. Не задовољавамо се неком умереном похвалом: 
све оно чиме ласкање без стида навали на нас, ми примамо 
као да је било обавезно. Слажемо се са онима који тврде да 
смо најмудрији, мада знамо да они често мното лажу;. и иде 
наше самодо-падање тако далеко да желимо похвале и када 
поступамо сасвим супротно од онога за шта нас људи хвале. 
Овај човек у току саме смртне казне слуша да је најблажи 
човјек, да је најплеменитији, хдеђутим, он краде и пљачка; и 
да је у пијанству и страстима веома умерен. Из тога дакле 
следи да не желимо да се мењамо зато што верујемо да смо 
управо најбољи. 

12. Кад је Александар боравио у Индији и ратом 
уништавао племена која нису била позната чак ни 
најближим суседима, за време опсаде једнога града, кад је 
обилазио градеке зидине и тражио најслабију тачку у њима, 
био је погођен стрелицом, али је ипак још дуго остао на коњу 
и наставио да ради оно што је био започео. А кад му је стало 
крварење и кад је сува рана почела све више да боли, а нога 
која је висила с коња постепено се укочила, био је приморан 
да сјаше па је рекао: „Сви се куну да сам ја син Јупитеров, 
али ми ова рана довикује гласно да сам човек." 13. То исто 
треба да радимо и ми сви. Свако ласкање на сво-ј начин 
заглупљује. Рецимо дакле: „Ви, додуше, тврдите да сам ја 
разборит човек, али ја видим колико беекорисних ствари 
желим, и за колико штетних ствари жудим. Не увиђам чак 
ни колико животиње које знају да буду умерене у јелу и 



пићу: ја до сада не знам ни то колико мој стомак може 
поднети." 

14. Сад ћу да те поучим како да схватиш да чиси 
мудар. Мудар човек је добре воље, весео и спокојан, чврст; 
он живи подједнако као богови. А сада упитај самога себе: 
ако никада ниси тужан, ако никаква нада у нешто будуће не 
узнемирава твој дух, ако си и дању и ноћу задовољан еам 
собом и ако осећаш у себи ту сталну једнакост, онда си 
стигао на врхунац људске среће. Али ако чезнеш за 
насладама, свима и свуда, онда знај да те од мудрости дели 
исто онолико колико и од праве радости. То желиш да 
достигнеш, али се вараш ако се надаш да ћеш тамо доспети 
преко богатства, преко почасти; то значи да ти тражиш 
радост у бригама. А оно за чиме ти тежиш као да ће ти 
донети радост и уживање, то је узрок бола. 15. Сви људи, 
тврдим, теже ка радости, али не знају одакле та стална и 
велика радост треба да дође: један мисли да ће му је донети 
богате гозбе и раскош, други амбиција и гомила клијената 
која га прати, трећи онет рачуна с љубавницом, четврти 
мисли да ће је постићи проучавањем лепих уметности, којим 
се бави само из празне хвалисавости и које му ни у чему не 
помаже: све те људе варају лажна и краткотрајна уживања, 
као што се пијанство које буди занос једнога часа кажњава 
дуготрајном одвратношћу и гађењем, као што за пљескање, 
одобравање и наклоност гомиле, које је стечено великим 
немиром и забринутошћу, треба платити исто таквом ценом. 

16. Размисли сада о томе да је последица мудрости 
радост која остаје увек иста. Дух мудрога човека је увек 
такав какав је свет изнад месеца: тамо је увек ведро. Имаш, 
дакле, довољно разлога што желиш да будеш мудар, ако 
знаш да мудар човек никада није без радости. А та радост 
се рађа само из свести о сопственим врлинама: радовати се 
може само онај који је храбар, који је правичан, који је 
умерен. „Па шта онда?" велиш, „зар се глупи и зли људи не 
радују?" 17. Не радују се више него лавови када нађу плен: а 
кад се заморе и од вина и од страсти, кад им прође ноћ у 
пороцима и похотљивости, кад је тело морало узети више 
него што може, па јело и пиће у њима тако рећи почну да 
труле, онда јадници гласно узвикују онај Вергилијев1 стих: 

Јер ти добро знаш како смо провели ноћ у лажним 
уживањима. 

18. Развратници сваку ноћ проводе у лажним 
радостима и то тако као да је то последња коју имају пред 
собом: а она радост која прати боговеионе који се на њих 
угледају не прекида се, никада не престаје. Она би престала 
кад би дошла са неког другог места, али, будући да она не 
представља дар неког странца, није зависна ни од туђе 
самовоље. Оно што судбина није дала, то и не отима. Остај 
ми здраво! 

60. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Жалим се, препирем се с тобом, љутим се. Зар би још 
увек хтео оно што су ти желели твоја дадиља, или педагог, 
или мајка? Зар не увиђаш колико је зла у тим жељама! О, 
како су нам одвратне жеље наших! И то утолико више 
уколико су се лепше испуниле! И нимало се више не чудим 



што нас зло прати већ од раног детињства: расли смо међу 
клетвама својих родитеља. Нека богови понекад услише и 
молитву која ништа не тражи! 

2. Докле ћемо од богова тражити нешто, као да сами 
нисмо у стању да се одржимо у животу? Како дуго ћемо још 
сејати њиве које дају могућност да живе велики градови? 
Докле ће још народ да жање за нас? Докле ће многобројни 
бродови возити оно што је потребно само зато да се постави 
један сто, и допремати то не из једнога мора? Бик може да 
се нахрани на пашњаку који обухвата само неколико јутара; 
једна шума је довољна за многе слонове; а човек пасе и на 
копну и на мору. 3. Шта, дакле? Да ли нам је природа дала 
•тако незасити стомак, а дала нам је тако ситно тело, да 
својом прождрл>ивошћу надмашимо чак и највеће и 
најпрождрљивије животиње? Нипошто: јер како је незнатно 
оно што ми дајемо природи! Она је задовољна малим: не 
кошта много глад нашег стомака, већ амбиција. 4. ЈБуде, 
дакле, каже Салустије, „који су робови свога стомака" не 
убрајајмо међу људе него међу животиње; а неке чак ни међу 
ове, већ међу мртве. Живи само онај који је многима од 
користи; живи онај ко уме себе да употреби; а они који се 
крију и пропадају у тромости, ти се у својој кући осећају као 
у гробу. Тим људима слободно напиши у мермеру изнад 
њиховог прага: он је предухитрио смрт. Буди ми здрав! 

61. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Престанимо да желимо оно што смо некад хтели: ја 
бар настојим да као старац престанем да желим оно што сам 
желео као дечак. Дани су усмерени само на једно, на то су 
усмерене и ноћи моје, то је мој посао и моје размишљање: 
како да старим грешкама учиним крај. Трудим се да ми 
Један дан буде сличан читавом мом животу. Али, тако ми 
Херкула, ја га не грабим као да је он мој последњи дан, већ 
гледам на њега као да би могао да ми постане чак и 
последњи. 2. Ја ти ово писмо пишем у таквом стању као да 
ће ме у току писања позвати смрт. Спреман сам да напустим 
овај свет, и зато уживам овај живот, јер ми није стало 
сувише до тога колико ће све то још трајати. Пре него што 
сам остарео, старао сам се да живим лепо; а сада, у 
старости, бринем се за то да лепо умрем. А умрети лепо 
знати умрети радо. 
3. Труди да никад ништа не радиш против своје воље: што 
год мора да се догоди, то је сила за онога који то сам жели, а 
силе нема. Кажем ти овако: ко радо прима наређења, 
избегава један део најтежег ропства до којег долази кад би 
морао да ради оно што не жели. Није бедан онај који нешто 
уради по заповести, већ онај који то ради против воље. И 
зато треба да припремимо свој дух тако да желимо само оно 
што околности захтевају, а у првом реду то да без икакве 
жалости мислимо на свој крај. 4. Треба пре да се 
припремимо за смрт него за живот. Живот сам је довољно 
снабдевен, али смо ми ненасити што ее тиче потреба: увек 
нам изгледа да нам нешто недостаје и тако ће нам увек и 
изгледати, а да смо доста живели, то нам неће казати наше 
године, већ наш дух! Онолико сам проживео, драги и 
најмилији мој Луцилије, колико је било довољно: и сад, сит 
живота, очекујем смрт. Прими мој поздрав! 



62. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Лажу они који желе да изгледа као да их многобројни 
послови ометају у проучавању племенитих вештина: праве 
се као да су веома запослени, претерују у томе и еами себе 
заваравају. Слободан сам, мој Луцилије, слободан сам и где 
год се налазим, тамо имам посла сам са собом. Јер ја се не 
предајем пословима, већ им се само изнајмљујем и не 
тражим никакве разлоге зашто бих убијао време: и на коме 
год се месту налазио, свуда се бавим својим мислима и у 
духу размишљам о нечем корисном. 2. И кад се састанем с 
пријатељима, ја себе не одузимам самоме себи, и кад ме 
прилике или грађанска дужност доведу у друштво осталих 
људи, ја тамо не остајем дуго. Једино сам увек радо са 
најбољима: у духу одлазим к њима, па макар у ком крају или 
макар у коме веку они живели. 3. Димитрија, изванреднога 
човека носим са собом, остављам оне који су обучени у 
скерлетно рухо, па разговарам с њим који је полунаг и дивим 
му се. А како да му се не дивим? Видео сам да му ништа не 
недостаје. Човек може да презире све, а нико не може да 
има све. А овај наш Димитрије живи не као да je презрео 
све, већ као да је све оставио да се тога други докопају. 
Остај ми здраво! 

КЊИГА СЕДМА 

63. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Врло тешко подносим смрт твога пријатеља Флака, 
али не желим да то и тебе боли исто котико и мене. Тешко да 
ти могу потпуно забранити да не осећаш жалост, али мислим 
да би тако било боље. Али ко је душевно тако јак, оеим онога 
који се узвисио далеко изнад судбине? И њега ће та ствар 
дирнути, али само дирнути. А нама се може опростити ако 
бризнемо у плач, ако наше сузе не теку преобилно, ако смо 
их сами задржали. Наше очи нека не буду суве приликом 
губитка пријатеља, али сузе не смеју тећи потоком: треба 
плакати, а не ридати. 2. Изгледа да ти постављам тежак 
захтев, али највећи грчки песник је право плакања свео на 
свега један дан, кад је рекао да је Ниоба чак помислила и на 
јело22. Питаш ме одакле нарицање, одакле неумерене сузе? 
Ми кроз сузе изражавамо своју чежњу за покојником, али се 
не предајемо болу, већ га само показујемо. Нико није тужан 
због себе: о несрећне лудости! И у болу постоји нека сујета. 3. 
„Па шта", питаш, „да заборавим пријатеља?" Обећаваш му 
кратко сећање, ако оно треба да траје само онолико колико и 
бол: исувише брзо ће неки случај поново разведрити твоје 
чело. Не треба да ти скрећем пажњу на дужину времена које 
ублажава сваку чежњу, али и најтежу тугу. Чим будеш 
престао да посматраш самога себе, изгубиће се и онај израз 
туге на твом лицу: сада ти сам чуваш свој бол, али макако га 
чувао, он ће упркос твојој пажњи ишчилети, и уколико је 
јачи утолико ће брже проћи. 4. Радимо на томе да сећање на 
оне које смо изгубили не постане пријатно: нико не воли да 
се враћа ономе о чему неће мислити без бола. Тако је 
неизбежно да нас сећање на покојнике које смо волели 
жалости, али и та бол садржи извесну пријатност. 5. Јер, као 
што је наш Атал обично говорио: „Успомена на покојне 

                                                
22 Хомер, Илијада XXIV 602. 



пријатеље је пријатна онако као што је неко воће, додуше 
опоро, али ипак пријатно, и као што нам код сувише старог 
вина годи управо помало киселкасти укус: тако се током 
времена губи све оно што нам је некад било одвратно, а 
нама остаје чиста радост." 6. Ако му верујемо, мислити на 
пријатеље који су још живи значи, исто што и јести мед и 
слаткише. А мисао на оне који су живели, буди у нама неко 
горко-слатко осећање. И ко би могао порећи то да оштро и 
опоро надражује стомак? 7. Ја не мислим као он: мени је 
мисао на умрле пријатеље слатка и пријатна. Јер имао сам 
их као да ћу их изгубити, а изгубио сам их као да их још 
увек имам. 

И зато, драги мој Луцилије, поступај онако како ти 
мислиш да је у реду, престани да лоше тумачиш 
доброчинство судбине: она је однела, али ти је и дала. 8. И 
зато уживајмо у пријатељима жудно, док можемо, јер није 
сигурно колико ћемо их имати. Помислимо како смо их 
често напуштали одлазећи на неко далеко путовање, и како 
их често нисмо виђали, иако смо живели у близини: 
видећемо да смо више времена изгубили док су они још 
били живи. 9. А да ли би могао да поднесеш оне људе који се 
према својим пријатељима сасвим немарно односе, па их 
после највише опла-ЧУЈУ> и који никога не воле осим кад су 
га изгубили, па због тога утолико неумереније тугују из 
страха да ће бити сумњиво јесу ли их уопште волели? Они 
сад траже сувише касне доказе за своју љубав. 10. Ако 
имамо још друге пријатеље, не дајемо много за оне који нас 
не могу утешити због губитка само једног пријатеља. А ако 
их немамо, онда смо сами себи причинили већу неправду 
него што нам је причинила судбина: она је однела једнога, а 
ми све оне које нисмо начинили пријатељима. 11. Даље, ко 
не може да воли више од једнога, тај ни тога јединог 
пријатеља није волео сувише. Ако је неко био опљачкан, па 
је изгубио једину тунику, и више воли да кука него да баци 
поглед OKO себе, како би се могао заштитити од хладноће, и 
чиме да покрије гола рамена — зар ти такав човек неће 
изгледати невероватно глуп? Сахранио си онога кога еи 
волео: сад потражи некога да би га волео! Боље је 
надокнадити пријатеља него га оплакивати. 12. Ја знам да 
је већ сувише отрцано оно што намеравам овде да додам, 
али то ипак нећу пропустити само збо-г тога што је та мисао 
већ била изречена од толиких: и онај који никако не 
престаје да тугује, временом ће морати да престане. Али за 
паметног човека је веома срамно ако жали све док му то не 
доеади: више иих волео да се ти опростиш од туге него да те 
она напусти, и што пре престани са оним што нећеш моћи 
да радиш дуго. 13. Наши преци су одредили женама да 
тугују годину дана, али не да би туговале толико дуго, већ да 
не би туговале дуже: за мушкарце нема никаквог законског 
рока, зато што им то не приличи. Али, можеш ли ми ти 
споменути бар неку од оних нежних женица које су људи с 
муком одвојили од ломаче и отргнули их од покојника, да је 
после тога један читав месец дана проливала сузе? Ништа 
не омрзне брже од жалости, јер док је туга нова, она налази 
утешитеља и понеке привуче, а кад остари, онда јој се људи 
ругају, и то с пуним правом, јер је она или претворна или 
пак безумна. 

14. То ти пишем ја, који сам тако преко мере оплакивао 
свога драгога Анеју Серена, да сам против воље служио као 
пример онима које је савладала туга. Али данас ја осуђујем 
свој поступак и увиђам да сам био онолико жалостан пре 
свега зато што раније никад нисам мислио о томе да би он 



могао умрети пре мене. Само ми је на памет долазило да је 
он млађи од мене, као да се судбина придржава некаквога 
реда! 15. И зато треба непрестано да мислимо на смртноет 
себе самих и свих оних које волимо. Онда је требало самоме 
себи да кажем: „Мој Серенус је млађи од мене: али шта је то 
важно? Он поеле мене мора да умре, а пре мене може!" 
Пошто то нисам урадио, судбина ме одједном погодила и 
потресла ме. А сада мислим да је све смртно и да на основу 
неког неодређеног закона може да се догоди баш данас оно 
што се може догодити било када. 16. Мислимо дакле, мој 
драги Луцилије, да ћемо ускоро и ми сами доспети тамо куда 
је отишао твој пријатељ за којим тугујемо. И ако је истина 
оно што говоре мудри људи, и ако нас очекује неко место 
које ће нас прихватити, онда је онај за кога мислимо да је 
погинуо отишао на то место пре нас. Буди ми здраво! 

64. 

Сенека гааље поздрав Луцилију 

1. Јуче си био с нама. Можеш се пожалити ако је то 
било само јуче; рекао сам „с нама" зато што си увек са мном. 
Дођоше ми у поеету и неки пријатељи за које је био дим 
већи, и то не овај дим који се обично диже из кухиња 
угледних богаташа и плаши људе који су још будни, већ овај 
скромни дим којим се жели показати да c}r гости у кући. 2. 
Разговарали смо о разним стварима као што је то уобичајено 
на заједничкој гозби, али је разговор скретао од једног 
предмета до другог и ниједан проблем није доведен до краја. 
Затим смо читали једну грчку књигу Квинта Секстија оца, 
великог човека, ако хоћеш да ми верујеш, и уз то и стоика. 
3. Колико је снаге у том човеку, о добри богови, колико духа! 
То нећеш наћи код свих филозофа: јер списи понеких од 
њих, који носе чувено име, бескрвни су. Они поучавају, 
расирављају, пуни су софистичких преклапања, али срцу не 
дају одважности, зато што је сами немају. А кад будеш читао 
Секстија, казаћеш: „Тај живи, тај је слободан, тај је изнад 
људи, и он ме оставља пуног поверења и поуздања!'" 4. 
Испричаћу ти сада у каквом сам душевном стању кад га 
читам: радо бих изазвао све судбине, радо бих узвикнуо: 
„Шта оклеваш, о судбино? Отпочни борбу са мном, видећеш 
да сам спреман." Храбар сам као онај који тражи прилику да 
се опроба на чему како би показао своју храброст: 

Силно жели да међу тромом стоком нађе крволочног вепра 
или да вчди жутог лава како силази низ планину'. 

5. Волео бих да имам нешто што треба да победим, и 
на чему да искушам своје стрпљење. Јер је код Секстија 
нешто изванредно и то што ће ти показати величину 
срећног живота, али те у исто време неће оставити да 
очајаваш око тога да ли такав живот уопште можеш 
постићи: знаћеш да је све то узвишено, али да је и твојој 
вољи достижно. 6. Врлина ће ти омогућити да поштујеш 
овај узвишени живот, а такође и да му се надаш. Мени бар 
много времена одузима већ само размишљање о мудрости: 
ја на њу гледам са дивљењем, као понекад и сам свет, који 
често видим тако рећи као сасвим нови посматрач. 7. Ја, 
дакле, поштујем проналаске филозофије и њене 
проналазаче: и пријатно ми је да јој прилазим као 
наследству многих људи. Све то сам стекао својим •грудом и 
напором. Али поступајмо као добар домаћин: повећајмо оно 



што смо примили. Јер ово наследство треба са мене да 
увећано пређе на потомке. Остаје још много посла и остаће 
га још много, а ниједном потомку, па макар се родио кроз 
хиљаду година, неће бити одузета нрилика да још понешто 
дода. 8. Али чак и кад би наши преци већ све пронашли, 
једно ће увек бити нешто ново: употреба, сазнање и уређење 
онога што су пронашли други, и то сваки пут као нешто 
ново. Помисли само да смо наследили лекове, којима се лече 
очи: не треба да тражим друге лекове, али ове треба ипак 
прилагодити болестима и приликама. Један лек ублажава 
оштрину очију; овај други лек ублажава и лечи отекле капке; 
трећи лечи код изненадних запалења и крмељивости; ово 
опет јача вид. Све то треба да припремиш и да одабереш 
време, и то ваља да за сваки лек примениш нарочити 
начин. А стари су пронашли и лекове за душу: наш је посао 
да утврдимо на који начин треба да се примене и када. 9. 
Много су урадили они који су били пре нас, али нису све 
довршили. Па ипак их морамо поштовати као богове. Како 
да посматрам слике великих људи, а да ми оне не подстичу 
дух? Како да њихова имена не изговарам увек са дужним 
поштовањем и како да не славим њихове рођендане? Исто 
поштовање које дугујем својим учитељима, дугујем и оним 
учитељима целокупног људског рода од којих су потекли 
елементи тако великог добра! 10. Ако видим конзула или 
претора, ја учиним све како бих му указао почаст: скочићу 
са коња, скинућу капу, склонићу му се с пута. Шта дакле? И 
оба Марка Катона, и 'мудрога Лелија, и Сократа заједно с 
Платоном, и Зенона и Клеанта — зар да не примим у своју 
душу уз највеће поштовање? Ја их ценим и поштујем и кад 
год чујем тако велика имена, ја устанем. Остај ми здраво! 

65. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Јучерашњи дан сам поделио са својом болешћу: 
одузела ми је пре подне, а поподне је оставила мени. И тако 
сам свој дух најпре испробао читањем. А кад ми је то он 
дозволио, ја се усудих да му наредим, заправо да му 
допустим, нешто више: нешто сам писао и то с већим 
напором него обично, јер сам се борио с неком тешком 
материјом којој нисам дозволио да ме победи. То је трајало 
док нису дошли пријатељи да би ми улили снаге и, да тако 
кажем, савладали болесника у његовој неумерености. 2. И 
место пера сада је заузео разговор, из којег ћу ти пренети 
један део, који је споран: и ми тебе одредисмо да пресудиш. 
Имаћеш више посла него што мислиш: а разлог томе је 
трострук. Наши стоици, као што знаш, кажу да у природи 
ствари постоји двоје, од чега постаје све: узрок и материја. 
Материја лежи непокретна, ствар која је спремна на све, 
која ће остати тако све док је неко не покрене: а узрок, то 
јест разум, обликује материју и обрће je како хоће, и из ње 
ствара различита дела. Мора, дакле, постојати нешто из чега 
нешто настаје, а затим нешто због чега настаје: ово је узрок, 
а оно прво материја. 3. Сва уметност је подражавање 
природе: зато све оно што рекох за васиону, пренеси на оно 
што човек може да уради. Имао је кип и материју која се 
дала обрадити од уметника, и уметника да би материји дао 
облик: код статуе је, дакле, материја бронза, а узрок 
уметник. И тако је са свим стварима: оне се састоје од онога 
што настаје, и од онога што их ствара. 4. Стоици признају 
само један узрок, онај који ствара. Аристотел мисли да узрок 
треба схватити у троструком смислу: „Први узрок", каже он, 



„јесте сама материја без које се ништа не да и не може 
остварити; други је уметник, творац, а трећи узрок је облик 
који се сваком делу намеће као што се намеће статуи." Ово 
Аристотел назива eidos. „Томе се придружује и нешто 
четврто, а то је сврха читавога дела." 5. И сад ћу ти открити 
шта је то. Бронза је први узрок статуе: јер та бронза се не би 
могла обликовати у статуу да није оно из чега се лије или 
клеше. Други узрок је уметник: јер та бронза не би могла 
добити облик статуе да није било вештих руку. Трећи узрок 
је облик: јер та статуа се не би могла назвати ни doryphoros 
ни diadumenos да бронзи није био утиснут управо тај облик. 
Четврти узрок је циљ њеног стварања: јер да није тога, 
статуа не би ни била направљена. 6. А шта је сврха? Оно 
што је уметника намамило да се лати посла и да га уради: то 
је или новац, ако је дело урадио зато да би га продао, или 
слава, ако је радио ради имена, или побожност, ако је дар 
припремио за неки храм. Дакле, и то је узрок због кога 
нешто постаје: или можда мислиш да не треба убрајати међу 
узроке створеног дела и оно без чега не би ни било створено 
да је узрок био уклоњен? 7. Овде Платон додаје још пеги 
пример, који он сам назива идејом: то је, наиме, оно на шта 
се уметник угледа и ствара оно што је одлучио. Али је 
сасвим свеједно да ли тај узор, на који гледа, има споља или 
унутра у себи, онако како га је сам замислио и себи 
предочио. Све праликове свих ствари бог има у себи и он је 
својим божанеким духом обухватио број и меру свега онога 
што треба остварити: он је пун оних појмова које Платон 
назива бесмртним, непроменљивим и неисцрпним идејама. 
И тако, на пример, људи умиру, али људскост, према којој је 
човек створен, оетаје, и док се људи труде и умиру, дотле 
ова чозечноет, људекост не трпи ништа. 8. Постоји, дакле, 
пет Зтзрока, као што каже Платон: оно из чега, оно од чега, 
оно у чему, оно по чему и оно због чега нешто настаје, а на 
крају додаје још и оно што је настало од ових узрока и што 
сада постоји. Тако је код статуе — јер о њој почесмо да 
разговарамо — оно од чега је статуа •—• бронза, оно од чега 
наетаје је уметник, оно у чему је кип, је облик који јој даје 
уметник, оно према чему се ствара статуа јесте праузор који 
стваралац подражава, а оно због чега је статуа настала, 
јесте сврха дела. А оно што из свега тога настаје јесте сама 
статуа. 9. Све то има и свет, као што каже Платон: 
ствараоца — то је бог; од чега настаје — то је материја; 
облик — то је облик и уређење света који ми видимо; узор — 
то је оно према чему је бог створио ово величанство и 
најлепше дело; сврха — оно због чега га је створио. 10. 
Питаш ме какву сврху има бог? ДоброТу. Тако Платон 
свакако каже: „Који је разлог постојао за бога да створи 
свет? Он је добар. А онај ко је добар не зна за завист у 
добру, и зато је створио свет што је најлепше могао." Као 
судија донеси, дакле, пресуду и кажи ко теби изгледа да је 
говорио оно што је највероватније, а не ко је рекао највећу 
истину: јер то је изнад нас у оној мери у којој и сама истина. 

11. То што мисле Аристотел и Платон обухвата или 
сувише много или сувише мало узрока. Јер ако они мисле да 
је оно без чега није могуће нешто урадити, већ узрок тога 
што се ствара, они рекоше сувише мало. Међу узроке би 
требало да ставе и време: јер без времена ништа не може 
постати. Нека одреде и место: ако нешто нема места где би 
могло настати, онда неће ни настати. Нека ставе као узрок и 
кретање: јер без њега нити што настаје нити што пропада. 
Без кретања нема уметности, нема промене стања. 



12. Али ми сада тражимо први и ошпти узрок. Он мора 
бити једноставан, јер и материја је једноставна. Питамо, 
дакле, шта је то узрок? Стваралачки ум, наравно, а то је бог: 
јер све оно што сте навели, не представља мноштво разних и 
појединих узрока, већ они сви зависе од једнога, од онога 
који ствара. 

13. Кажеш да је форма узрок? Њу уметник даје своме 
делу: она је само један део узрока, а не узрок. Ни еам пралик 
није узрок, већ само неопходно оруђе узрока. Тај пралик је 
уметнику неопходан исто онако као длето, или тестера: без 
ових алатки уметност не може да .нанредује, па ипак оне 
нису делови или узроци уметности. 

14. Даље, кажу, узрок је и сврха, циљ због кога се 
уметник прихватио одређеног поела. Нека буде тако: али то 
ипак није causa efficiens (стваралачки узрок), него само 
споредни (superveniens). Али таквих узрока има безброј: а ми 
вршимо истраживања о општем узроку (causa generalis). Она 
два филозофа нису рекла на суптилан начин, као што је у 
њих уобичајено, да је читава васиона, то савршено дело, 
праузрок: јер постоји велика разлика између дела и узрока 
дела. 

15. Или кажи своје мишљење, или реци шта је лакше у 
оваквим стварима; кажи да ти још није јасно, те да се 
поново вратим на то. Кажеш: „Како то да ти је драго да 
трошиш време на ствари које те не могу ослободити ниједне 
страсти, нити могу истерати иједну лошу жељу?" Ја се пре 
свега бавим оним што ми стишава дух, и у првом реду 
истражујем себе, а тек после овај свет. 16. Али ни сада не 
губим време, као што ти мислиш: јер све то ми подиже дух 
само ако се не изопачи у оитнице и некорисно разумевање, 
које за дух представља тежак терет тако да жели да га се 
ослободи и да се поново врати онамо одакле је и дошао. Јер 
тело је то бреме и та казна за дух. Оно га оптерећује и држи 
га као у затвору, ако не приђе филозофија и ако му не 
нареди да посматра ирироду и да се на тај начин одмори; 
тиме га одвраћа од онога што је земаљско и упућује ка 
божанским стварима. То је његова слобода, то је његово 
епасење: он се ослобађа тамнице у којој се налази и поново 
га освежавају небеске ствари. 17. Као што и уметници, чије 
се очи заморе јер су при слабој светлости уперене на неки 
свој предмет, одлазе напоље у слободну природу и негде где 
се њцхове очи одмарају у јасној светлости места које је 
одређено за забаву народа — тако и душа, затворена на том 
тужном и мрачном месту, жели да изиђе напоље, у слободу, и 
да се одмара поематрајући природу. 18. Мудар човек, и сви 
остали који теже ка мудроети, везани су, додуше, за своје 
тело, али су својим бољим делом далеко од њега и њихове 
мисли су управљене ка нечем вишем. Живот таквог човека је 
као војничка служба на коју се заклео, а он сам је такав да 
живот нити воли нити га мрзи, али ипак зна да постоји 
нешто боље него што је оно што човека може да погоди. 19. 
Ти ми забрањујеш да посматрам природу ствари, одвраћаш 
ме од целине и ограничаваш ме на само један део? Зар ја да 
не испитујем где је почетак свега? Ко је створио све ствари и 
обликовао их? Ко је издвојио све елементе који су били 
стопљени заједно као непокретна маса? Да не тражим ко је 
створитељ тога света? На који начин су у тој огромној 
целини заведени закон и ред? Ко је све то растресено 
покупио, све помешано раздвојио, и мртвој и безобличној 
материји дао живот и облик? Одакле тако огромна светлост? 
Да ли је то ватра, или нешто још сјајније од ватре? 20. Зар ја 
да то не испитам? Зар да не знам одакле сам дошао? Ја 
морам једном да видим да ли се треба рађати више пута. 



Куда ћу отићи одавде? Какво место очекује душу ослобођену 
закона људскога робовања? Забрањујеш ми да се попнем на 
небо, то јест — наређујеш ми да живим оборене главе. 21. 
Већи сам, и рођен за нешто веће него да будем роб свога 
тела на које не гледам друкчије него на негве којима је 
окована моја слобода. А тело остављам судбини и не 
дозвољавам да ми кроз њега судбина нанесе никакве ране. 
Све што је у мени може трпети кривицу, а то је тело, и у тој 
згради, која подлеже судбини, борави једна слободна душа. 
22. Никад ме то месо неће натерати да осетим страх, никада 
ме неће натерати на претварање, недостојно поштенога 
човека. И кад будем одлучио, ја ћу прекинути заједницу с 
њим. Па и сада, док смо још везани за њега, ми нисмо за 
њега равноправни савезници: дух присваја себи сва права. 
Презирање тела је евакако слобода. 

23. Да се сад вратим на своју мисао: овој слободи 
допринеће много и оно посматрање о коме смо малочас 
говорили. Јер васиона је састављена свакако од материје и 
од бога. Бог влада васионом која га окружује и покорава му 
се као владару и вођи. А оно што ствара, а то је бог, јесте 
силније и боље од материје која се покорава богу. 24. И 
место које бог заузима у васиони, то место заузима дух у 
човеку; оно што је тамо материја, у нама је тело. Нека, 
дакле, оно што је горе служи ономе што је боље. Будимо 
храбри у односу ирема ономе што је случајно: не плашимо се 
неправди, ни рана, ни окова, ни тамнице, ни оскудице. Шта 
је смрт? Или крај или промена. Не бојим се краја, јер то је 
исто што и не почети, а не плашим се ни промене, јер нигде 
нећу бити на тако тесном месту као што сам овде. Остај ми 
здраво! 

66. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. После много година опет видех Кларана, свога 
школског друга. Мислим да не очекујеш да ћу овде додати 
да сам га нашао већ као старца; напротив, нађох га духовно 
младог и снажног, како се бори са својим слабашним телом. 
Јер природа је неправедно поступила према њему и лоше је 
сместила под кров један такав дух: или је можда управо 
тиме хтела да покаже да и најснажнији и најсрећнији дух 
може боравити у било којем телу. Али је он ипак победио све 
препреке и од презирања самога себе доспео је до презирања 
свега осталог. 2. Изгледа ми да се вара онај који је рекао: 

Лепша је врлина која долази из лепога тела.23 

Њој није потребно никакво средство за улепшавање: 
она је сама себи највећи украс, а посвећује и наше тело. 
Било како било, ја почех мога Кларана да посматрам другим 
очима: он ми изгледа леп, а његово тело исто онако усправно 
као и његов дух. 3. Из неке колибе може да изиђе велик 
човек, а из осакаћеног и деформисаног тела диван и велик 
дух. Често ми се чини да природа ствара таква бића зато да 
би доказала да се врлина може родити на сваком месту. Она 
би, да је то могуће, етварала голе душе. Али, што је још већа 
ствар, она их ствара: јер неке ствара ометене телом, али они 
поред свега тога побеђују и савлађују све отпоре. 4. Изгледа 
ми да је Кларан створен за пример, како бисмо могли да 
знамо да лепоту духа не прља ружно тело, већ да се, 
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напротив, тело украшава лепотом духа. Мада смо били 
заједно само врло кратко, само неколико дана, имали смо 
ипак много разговора, и ја ћу их с времена на време извући 
из памћења и јавити их теби. 

5. Првог дана је расправљано о овом питању: како 
добра могу бити међу собом једнака, ако је услов за њих 
трострук. Нашим стоицима изгледа да су .највећа добра — 
весеље, мир, добробит отаџбине; међутим има и других, 
наиме оних која се јављају у невољама, као на пример издрх-
сљивост приликом мучења или мирноћа у тешкој болести: 
она прва добра желимо директно, а ова друга само онда кад 
је то неопходно потребно. Поетоје још и трећа добра, као 
што су, на пример, пристојан начин ходања, миран и 
поштен израз на лицу и владање какво приличи једном 
паметном човеку. 6. Како, дакле, сва ова добра могу бити 
једнака међу собом, кад знамо да једна треба желети, а 
друга опет отклањати? Ако желимо да их правилно 
разликујемо, треба да се вратимо првом добру и размислимо 
о томе каквојеоно: душа сазнаје истину, зна и вешта је у 
ономе што треба. избегавати и за чим треба да чезне. Ако 
она не цени вредности само према наслућивању већ према 
њиховој правој природи, ако се удуби мислима у васиону и 
на исти начин бива активна и у мишљењу и у поступању, 
ако ее не повуче у страху од судбинских тренутака, ако се не 
савлада ни оно што јој је одвратно, нити оно што јој годи, 
ако је увек пуна доетојанства, снажна и трезвена, без 
страсти и одважности да је ниједна сила не може савладати, 
онда се у свему томе истиче њена врлина. 7. То је њен лик, 
кад би нам стала пред очи и одједном ее сва открила. Али 
душа се показује на разне начине, разноврсни су њени 
облици, управо онако као што су различити и живот и дела. 
При томе она не постаје ни мања ни већа. Јер највише добро 
се неможе емањивати и врлина не може назадовати, они 
само мењају облике, сад у ово сад опет у нешто друго, у неку 
особину, у зависности од квалитета које жели да оваплоти. 8. 
Свему што год додирне, душа жели да поетане слична и 
споља: она украшава поступке, дела, пријатељства, понекада 
и читаве куће у које је ушла и које уређује заједно с 
осталима: што год узме у руке све уради љупко, одлично, 
чудесно. И зато њена моћ и величина не могу расти, јер оно 
што је највеће никако не може постати још веће, оно што је 
право нећеш моћи наћи да је правије, што је истинито не 
може бити истинитије, што је умерено не може бити 
умере■није од самог себе. 

9. Свака врлина има своју меру. Мера има одређене 
пропорције: сталност те мере нема где да напредује, исто 
као што то не могу да чине ни поверење, или истина, или 
верност. Шта се још може придружити томе? Ништа, или 
пак оно чему се нешто друго придружило, није било 
потпуно. Ни врлина није потпуна ако јој се још нешто може 
дати. Исто тако ни поштење не трпи било какав додатак, 
јер поштење је поштење, ни више ни мање него то што еам 
већ рекао. А даље? Зар нећеш мислити да су пристојност, 
правичноет и законитост увек себи једнаке и захваћене 
одређеним границама? Повећавати се — то је знак 
несавршености. 10. И све добро потпада под исте законе: 
приватно и јавно благостање су повезани, тако ми Херкула, 
као што је повезано оно што треба хвалити и за чим треба 
тежити. Према томе, врлине су међу еобом једнаке исто као 
и дела врлинеи сви људи којима је врлина пала у део. 11. 
Врлине, го јест, добре особине биљака и животиња су 
пролазне, променљиве и несигурне зато штосу смртне: оне 



се пењу, па опет пада]у, па се због тога не сматрају једнако 
вредним. За људске врлине постоји само једно мерило: јер 
само један разум је здрав и једноставан. Ништа није 
божанскије од божанског, ништа више небеско од небеског. 
12. Све што је смртно, то се смањује, руши, троши, 
иовећава се, исцрпљује, па се опет попуњава. И све је међу 
собом неједнако, зато што је зависно од непоуздане 
судбине: а што је божје, то има само једну природу. А разум 
није ништа другодо један део божанског духа, загњурен у 
човеково тело. Ако је разум божански, а ниједно добро није 
без разума, онда је божанске природе свешто једобро. 
Затим између божанских ствари не постоји никаква 
разлика: зато не постоји никаква разлика ни између добра. 
Према томе, једнаки еу и радоет, и храбро и истрајно 
подношење мучења, јер се и у једном и у другом налази 
иста величина духа; једном је дух миран и попустљив, други 
пут опет борбен и затегнут. 13. Даље. Зар не мислиш да 
врлина онога који храбро прескаче зидине непријатеља, и 
врлина онога другог који стрпљиво подноси опсаду, нису 
међу собом једнаке? Велик је Сципион који опседа 
Нуманцију и стеже је, те приморава непобеђене руке да се 
окрену према себи у проиает: велика је и храброст 
опседаних, који знају да није опкољен нико коме је 
могућност емрти отворена и који умире у загрљају слободе. 
Тако је и остало једнако међу собом, и то: душевно 
спокојство, поштење, широкогрудост, сталност и чврстина, 
равнодушност, стрпљење. Наиме, све ове врлине заснивају 
ее на једној врлини, а то је она која даје прави и 
непроменљиви правац. 14. „Шта дакле? Зар нема никакве 
разлике између радости и несавитљивог подношења 
болова?" Нема је уколико се то тиче врлина самих: али је 
највећа разлика у погледу околности под којима се обе 
врлине испољавају. Јер у једном примеру је душа по 
природи мирна и хладнокрвна, а у другоме се бол сам 
одупире природи. Дакле, околности које допуштају крајње 
супротности су индиферентне: али врлина је и у једном и 
другом примеру иста. 15. Материја не мења врлину: тврда и 
тешка материја врлину не чини гором, а весела и радосна 
не чине је бољом. Према томе, и једно и друго морају бити 
једнаки. Јер оно што се у оба примера догађа, догађа ее 
подједнако правилно, подједнако разумно, подједнако 
поштено: према томе су једнака добра, изван којих се ни 
овај не може понашати боље у радости, ни онај у својим 
мучењима. А две ствари од којих се ништа боље не може 
десити, Једнаке су. 16. Јер кад би оно што је изван врлине 
могло да смањи врлину или да је повећа, онда би оно 
поштено престало да буде једино добро. И ако ствари тако 
прихватиш, онда све што је поштено, пропада. Зашто? 
Рећи ћу ти: зато што није поштено ништа што не настаје од 
добре воље, што је настало под приморавањем. Јер све што 
је поштено, урађено је добровољно. Додај томе лењост, 
тужакање, зановетања и лагарије, страх. Изгубљено је оно 
најбоље што има у себи: своје унутрашње задовољење. Не 
може бити поштено оно што није слободно: јер оно што се 
плаши, то робује. 17. Свака је врлина мирна и осећа се 
сигурном: ако нешто одбија, ако се жали на нешто, ако то 
сматра за зло, онда је примила у себе нешто што је 
узнемирава и сама ее са собом налази у великој неслози. 
Наиме, с једне стране мами је нешто што је на изглед добро, 
а са друге стране је спречава слутња да је то зло. И зато, 
ако неко мисли да уради нешто часно, нека оно што му се 
успротиви не сматра за зло, макар му то изгледало 
одвратно, и нека уради оно што жели да згради и нека у 



томе буде одлучан. Јер врлина не зависи од наређења ни од 
неког приморавања, она је чиста и није помешана ни са 
каквим злом. 18. Ја знам шта би ми се на овом месту могло 
одговорити: „Ти покушаваш да нас увериш у то да нема 
никакве разлике ако неко живи у весељу или ако лежи на 
справи за мучење и замара чак свога мучитеља?" Ја бих 
могао одговорити ово: и Епикур каже да би мудар човек, па 
чак и да га пеку у Фаларидовом бику, узвикнуо: „Пријатно 
је и баш ме се све то ништа не тиче!" Зашто се онда чудиш 
ако ја кажем да је подједнако добро обојици — и ономе који 
ееди за столом на некој гозби, и оном другом који храбро 
издржава мучење, кад сам Епикур на овом месту каже да је 
слатко пећи се на ватри. 19. Ако би требало да бирам, ја 
бих једно тражио, а друго бих избегао: оно прво одговара 
природи, док је ово друго против ње. И све док се ствари 
овако просуђују, постоји између њих велико растојање: а 
кад се ради о врлини, онда су обе једнаке — и она која се 
јавл>а. у радости, као и она која се показује у жалости. 20. 
Мучење и бол немају никаквог значења, као ни све остало 
што је неугодно: јер све то савлађује врлина. Као што 
снажна светлост сунца засени мање изворе светлости, тако 
и врлина својом величином брише и савлађује болове, 
тегобе и непријатности, неправде и где год засија, тамо се 
гаси еве што год се појављује без ње; и све одвратности које 
падају на врлину немају већи значај него киша која падне у 
море. 

21. Као доказ да ствари заиста тако cToje, ваљан и пун 
врлина човек стреми без икаквог оклевања свему што је 
лепо: било да тамо стоји крвник, било мучитељ или ватра, он 
ће истрајати и гледаће на оно шта ће урадити, а не на оно 
што ће трпети, и повериће се поштеној ствари као што 
доликује једном ваљаном човеку: он ће сматрати да је то за 
њега корисно, сигурно, спасаноено. Племенита ствар, али 
тешка и непријатна, важиће за њега исто онолико колико и 
човек пун врлине, макар био сиромашан, и слаб и блед. 22. 
Хајде, узми с једне стране једног ваљаног човека који има 
свега у изобиљу, а с друге стране једнога који нема ништа, 
али који све има у себи: обојица су подједнако добри, мада 
су им судбине различите. Као што рекох, и за ствари важи 
исто оно што и за људе: једнако је достојна хвале врлина ако 
се налази у снажном, здравом и слободном телу, као и ако је 
у телу које је болешљиво и савладано. 23. Зато, дакле, не 
треба хвалити више своју врлину ако ти је судбина доделила 
здраво и снажно, него ако ти је дала кљасто и ружно тело, 
јер би то значило ценити господара према оделу његових 
робова. Јер еве оно чиме господари случај, све то је нешто 
ропско — на пример, новац, тело и почасти; све то је слабо, 
пролазно и нестално. А дела врлине су слободна и 
непобедива, и треба за њима више тежити не због тога што с 
њима срећа благонаклоније поступа, нити пак мање ако их 
притискује нека неправда. 24. Што је међу људима 
пријатељство, то је код ствари жеља за њима. Ја мислим да 
ти не би човека пуног врлине волео више ако је богат него 
ако је сиромашан, а снажног и мишићавог човека више од 
онога чије je тело мршаво и слабачко: према томе нећеш ни 
више тежити за нечим што ти обећава весеље и спокојство, 
него за нечим што је повезано са трудом и напором. 25. А 
ако је хтео од двојице људи пуних врлине једнога да цени 
више зато што је лепо обучен и мирише на екупоцене масти, 
а другог мање као прашњавог и разбарушеног, онда би 
свакако убрзо отишао толико далеко да ће ти бити милији 
човек који има све удове него човек слабашан и једноок. 
Постепено ћеш доћи до тога да ћеш од двојице подједнако 



поштених и разумних више волети онога са лепо 
зачешљаном и наковрчаном косом. Тамо где код обојице 
постоји једнака врлина, губе се све остале неједнакости, јер 
друго није део већ еамо додатак. 26. Зар би неко своју децу 
просуђивао толико неправедно да би више волео здравог 
сина од болесног, а високога више од мањега и средњег 
растом? Само дивље звери не праве разлику међу својим 
младунцима; а птице деле храну подједнако свим 
младунцима. Уликс жури својој стеновитој Итаки исто онако 
као што жури Агамемнон славним зидинама Микене: јер 
нико не воли домовину зато што је велика, већ зато што је 
његова. 27. На шта се односе ове моје речи? Желим да те 
уверим да врлина сва своја дела посматра истим очима као 
своју децу и да се о свима подједнако стара, али нарочито о 
онима која су у већој опасности, будући да је и љубав 
родитеља више наклоњена оној деци коју сажаљевају. Тако и 
врлина, додуше, не воли она своја дела за која види да су 
омрзнута, већ се и о њима брине и чува их као што раде и 
добри родитељи са својом децом. 

28. А зашто једно добро не може бити веће од другог? 
Зато што не постоји нешто примерније од онога што је 
примерно, и што би било равније од равног. Ти не можеш 
рећи да је нешто друго више једнако него нешто треће: а 
тако не може ништа да буде ни часније од оног што је већ 
часно. 29. Ако је, наиме, природа ових врлина једнака, онда 
су међусобно једнаке и три врсте добара. Ја, дакле, тврдим 
ово: једнаке су умереност у вееељу и умереност у болу. Само 
весеље не савлађује ону душевну снагу која задржава 
жалосно јечање на справама за мучење: она прва добра 
заслужују да их желимо, а ова друга заслужују да им се 
дивимо, али и једна и друга су међу собом једнака. Она су 
ипак једнака јер све супротности покрива глас добра, који је 
бескрајно снажнији. 30. Порицати то да су једнака значи 
одвраћати поглед од врлина самих и поематрати само оно 
што је споља. Сва права добра имају исту тежину, исту 
запремину: а у лажним добрима има много ништавости. Она 
су на изглед сјајна, али кад им одмериш тежину, видшп у 
чему је превара. 

31. Тако је то, мој драги Луцилије: што год препоручује 
прави разум то је поуздано и вечно, то снажи дух и подиже 
га у висину, где ће остати вечито; а све што се 
непромишљено хвали и што је добро по мишљењу гомиле, 
све то само надувава оне који се радују ништавним 
добрима. С друге стране, опет, све оно чега се они плаше као 
некаквога зла, делује на њих онако као што се животиње 
плаше опасности коју наелућују. 32. И једно и друго, дакле, 
без разлога узнемирава срце и гризе га: нити оно прво вреди 
весеља, нити пак ово друго страха. Само је разум 
непроменљив и чврст у своме суду: јер он не служи чулима 
већ им наређује. Разум је једнак разуму као што је право 
једнако правом: према томе, и врлина је једнака врлини. Јер 
врлина није ништа друго до прави разум. Све врлине су 
одраз правога разума: оне су то ако су праве. А ако су праве, 
онда су и једнаке. 33. Какав је разум, таква су и његова 
дела: сва су, дакле, једнака. А ја тврдим да су дела једнака 
међу собом уколико су поштена и правилна: иначе ће бити 
веома различна, као различита материја, чае незнатна, час 
опет таква да се тичу многих људи, или пак само неколицине 
од њих. А у свему томе је оно што је добро увек једнако: 
мислим, у моралном погледу. 34. Као што су добри људи увек 
једнаки, уколико су добри. Али у њих постоје разлике у 
годинама старости: један је старији, други млађи. Они се и 
телеено разликују: један је леп, други је ружан. Има разлике 



и у срећи: онај је богат, овај еиромашан, онај је омиљен, 
моћан, познат и у градовима и међу народом, а овај други је 
непознат и стран. Али у оном, по чему су добри, једнаки су. 

35. Чуло не може просуђивати о добру и злу: оно не зна 
шта је корисно, а шта је бескорисно. Оно не може доноеити 
одлуку о нечему што није непосредно додирнуло. Оно нити 
види будуће ствари, нити се сећа прошлога: оно не зна шта 
ће следити. А из тога се ствара непрестани низ и ред свих 
ствари и једнакомерност живота који тежи за правим. Разум 
је, дакле, судија о добру и злу: омаловажава оно што је 
страно и спољашње, а оно што није ни добро ни зло сматра 
безначајним и ситним, јер све добро има у души. 36. 
Уосталом, нека добра сматра за добра првога реда, као што 
су, на пример, победа, добра деца, благостање домовине; 
нека сматра за добра другога реда, као она која се јављају 
само у несрећи — на пример, равнодушно подношење неке 
тешке болести; у трећу врсту убраја неутрална, која нису 
ништа мање у сагласности с природом него што еу против 
ње, као што је, на пример, умерено ходање или пристојно 
седење. Јер седети није ништа мање природно него стајати 
или ходати. 37. Прве две категорије добра су супротне: она 
прва добра су у складу с природом — на пример, радовати 
се због љубави и оданости деце, због благостања домовине; 
друга су против природе, као храбро подносити мучења, и 
стрпљиво трпети жеђ док утроба гори од ватре. 38. „Шта то 
треба да значи? Постоји ли уопште добро које је против 
природе?" Никако: али понекад је против природе оно у 
чему се показује добро. Бити рањен, или гинути на 
подметнутој ватри, или патити у тешкој болести, све то је 
против природе, али сачувати неуморан дух у свему томе — 
то је у складу с природом. 39. И да укратко кажем оно што 
хоћу, предмет добра је понекад против природе, а само 
добро никада, јер нема добра без разума, а разум се управља 
према природи. „Шта је онда разум?" Подражавање природе. 
„А које је највеће добро за човека?" Поступати по вол>и 
природе. 

40. Нема сумње, каже, да је срећнији онај мир који 
никакав напад није пореметио, него онај који је стечен уз 
потоке крви. Нема сумње, каже, да је већа срећа 
непоколебано здравље кего здравље које се вратило после 
тешких и веома опасних болести, благодарећи снажној 
одбрани и стрпљењу. На исти начин неће бити никакве 
сумње да је радоет веће добро него душа еклона да подноси 
муке рањавања или паљења гвожђем. 41. Никако: она добра 
која су случајна доносе много разлика. И она се процењују 
према користи коју од њих имају заинтересовани људи. 
Једини задатак правог добра јесте у томе да буде у складу с 
природом. Кад прихватамо у сенату неки предлог, не може 
се рећи: онај тамо више пристаје на предлог него онај други. 
Сви гласају подједнако. Ието то тврдим и за врлине: све се 
оне слажу са природом. Исто то кажем и за добра: сва добра 
се слажу са природом. 42. Неко је умро као младић, а неко 
као старац, а неко још као дете, коме је било дато само да 
баци поглед на живот: али сви они су били подједнако 
смртни, иако је смрт једнима допустила дужи живот, док га 
је другима пресекла у цвету младости, а код трећих 
прекинула и сам почетак. 43. Један је изненада издахнуо за 
време гозбе; другоме се живот угасио за време сна, трећи је 
умро у току самог полног уживања. Насупрот овима 
постављам друге људе које је пробо мач, или који су умрли од 
уједа змије, или их је затрпала рушевина, или им је 
дуготрајно мучење еломило живце па их напоелетку и 
уморило. Нечији крај можемо назвати бољим, а нечији 



горим: али је смрт код свију једнака. Путеви којима је она 
дошла су различити, али је циљ, где су се ови путеви 
зауставили, само један. Ниједна смрт није већа или мања: 
њена је мера код свих иста — да оконча живот. 44. Исто то 
ти говорим и за добра: једно се добро јавља међу насладама 
и уживањима, а друго у жалосним и тешким околностима; 
једно показује пут наклоности среће, а друго савлађује њено 
насиље. Обе врсте добра су у подједнакој мери добра, мада 
једна иде равним и меким путем, а друга тегобним. Јер циљ 
свих је исти: то су добра, треба их хвалити, она прате врлину 
и разум: врлина изједначује међу еобом све оно што признаје 
као своје. 

45. Не смеш се чудити што ћеш наћи да је наше учење 
и у овоме: код Епикура постоје два добра, из којих постаје 
оно највише добро, блаженство, кад је тело без бола, а душа 
спокојна и мирна. Ова добра не расту ако су савршена: јер 
како би могло расти оно што је већ савршено? Тело је без 
бола: шта би се још могло додати тој безболности? Дух је сам 
са собом у слози и епокојан: шта би још могло да се 
придружи овом спокојству. 46. Као што и ведрина неба, кад 
је достигла најчистији сјај, више не може ностати чистија и 
јаснија, тако је и човек који се стара о телу и о души 
савршен, јер је тиме постигао и своју срећу и врхунац свега, 
ако му олуја не бесни у души, а бол не бесни у телу. А ако му 
се и споља насмеши срећа, онда то не повећава његово 
највише добро, већ га тако рећи само зачини и само га 
развесели, јер то савршено добро људске природе јесте 
потпуно задовољно ако се у духу и у телу налази спокојство и 
мир. 47. Ја ћу ти рећи да и код ЕпикЈфа постоји веома 
слична подела. По његовом мишљењу су добра она која човек 
нарочито жели: телесни мир који не ремете никаква 
неприлика или незгода, а затим душевно споKojcTBO, кад је 
душа весела зато што посматра своја добра. Али постоје и 
друга добра која, упркос томе што ,их не жели, човек ипак 
хвали и одобрава, као што је, на пример, оно малочас 
поменуто стрпљење у болести и подношењу тешких болова, 
које је Епикур посведочио свог последњег, али и најсрећнијег 
дана. Рекао је, наиме, да у бешици и у загнојеном стомаку 
осећа неподношљиве болове, али да је тај дан за њега ипак 
срећан. А срећан дан не може проводити онај човек коме 
није дато највише добро. 48. И код Епикура постоје, дакле, 
та добра која би човек више волео да не искуси, али, пошто 
је судбина тако хтела, треба да их прихвати и похвали ,и 
цени подједнако као и највећа добра. Не може се рећи да 
није једнако највишим добрима оно добро које начини крај 
срећноме животу, а томе се добру Епикур својим последњим 
речима захвалио. 

49. Дозволи ми, мој Луцилије, најваљанији од свих 
људи, да кажем нешто што је још смелије: кад би било које 
добро могло бити веће од другог добра, ја бих управо она 
добра која нам изгледају жалосна, претпоставио оним 
мекушним и милостивим. Јер више значи сломити нешто 
што је тешко, него бити умерен у ономе што нам причињава 
задовољство. 50. Знам да се догађа да неко исто тако добро 
подноси ерећу кад се храбро супротставља и несрећи. 
Подједнако храбар може бити онај који без бриге може 
стајати на стражи испод насипа кад ниједан непријатељ не 
напада логор, као и онај који се на коленима, под којима су 
пресечене тетиве, вуче напред и не одбацује оружје. 
„Здраво, јуначе!", вичу војници онима који се крвави 
враћају из борбе. И зато бих ја више хвалио она добра која 
се покажу у храброј борби са судбином. 51. Зар да сумњам 
да треба више да хвалим ону кљасту и исушену руку 



Муцијеву него здраву руку неког другог јунака? Он је стајао 
и није марио за непријатеље ни за ватру; мирно je 
посматрао крв како му капље са руке на огњиште 
непријатеља, све док му Порсена који је волео да посматра 
ту казну; али му је завидео на његовој слави, није против 
његове воље наредио да руку извуче из ватре. 52. Зашто да 
ово добро не рачунам међу прва добра и не сматрам већим 
од оног неоспорног и од судбине неискушаног добра, будући 
да се ређе догађа да неко непријатеља победи изгубљеном 
руком него наоружаном? „Па шта?", кажеш, „зар ћеш себи 
пожелети ово добро?" А зашто не? јер ко то не може да 
жели, тај то не може ни да изврши. 53. Или да пре зажелим 
да своје млитаве удове дам похотницима међу својим 
робовима да их масирају? Да нека женетина или неко ко је 
од мушкарца постао женско затеже моје прсте? Зашто не 
бих сматрао срећнијим онога Муција који је држао руку у 
ватри онако као да је пружа робу, позваном да је измасира? 
Он је потпуно исправио оно што је био погрешио: о-сакаћен 
је завршио рат и без оружја је својом сакатом руком 
победио два краља. Остај у здрављу! 

67. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Да почнем с нечим свакодневним: пролеће буја, али 
је већ одмакло ка лету; у ово време би већ требало да буде 
топло, али је поново захладнело и смемо имати поверење у 
то: јер често се пролеће преокрене у зиму. Желиш ли да знаш 
колико је још увек сумшиво? Ни даље се не усуђујем да уђем 
у хладну воду, још увек ублажавам њену хладноћу. „То 
значи", казаћеш, „да не подносиш ни врућину ни хладноћу!" 
Тако је, мој Лудилије: моја старост је већ накупила довољно 
зиме: она се отопи тек сред лета. И тако већи део свога 
живота проводим испод покривача. 2. Захвалан сам својој 
старости што ме држи у кревету: зашто да јој не будем 
захвалан? Што год нисам смео хтети, то и не могу: највише 
разговарам са кшигама. Ако у међувремену стигну твоја 
писма, онда ми изгледа као да сам с тобом, и тако ми је у 
срцу као да ти не одговарам писмено, већ усмено. И тако ћу 
разговарати тако рећи с тобом о томе што ме питаш: а шта 
је у ствари, то ћемо заједнички испитати. 3. Ти постављаш 
питање да ли је свако добро пожељно. „Ако је", велиш, „то 
што неко храбро подноси мучење, што великодушно 
дозвољава да га пеку и што стрпљиво подноси болест, ако је 
све то добро, онда произлази да ту нема ничег што би 
заслуживало да га човек зажели. Ја бар не знам ни за кога 
ко би заблагодарио ботовима зато што је био бичеван, или 
што га је осакатила костобоља, или што је поетао дужи после 
стављања на муке." 4. Разликуј то, мој Луцилије, па ћеш 
увидети да при свему томе ипак постоји нешто што 
заелужује да га чозек пожели за себе. Ја бих, додуше, желео 
да справе за мучење буду далеко од мене; али ако би требало 
да подносим мучења, ја бих желео да их подносим храбро, 
часно и одважно. Како да ми не би било милије да не букне 
рат? Али ако букне, ја желим да подносим достојанствено и 
ране, и глад, и све што ратна тегоба доноеи собом. Нисам 
тако луд да бих желео да будем болестан; али ако будем 
морао да се разболим, желећу да ништа не учиним 
неумерено, ништа разнежено. И тако не треба желети 
неприлике, већ врлину која помаже да се невоље подносе. 5. 
Неки међу нама су мишљења да храбро подношење невоља 
није пожељно, па ипак да није и ништавно, јер све жеље 



морају бити управљене према чистој, несумшивој врлини, 
која се налази изван свих тегоба. Ја се не слажем с тим. А 
зашто? Прво, зато што се не може догодити да би нешто 
могло да, додуше, буде добро, али ипак непожељно; друго, 
ако је врлина пожељна и ако без ње нема никаквог добра, 
онда је свако добро пожељно. Затим, и само храбро 
подношење мука је такође пожељно. 

6. И сада ја поново питам није ли ипак сама храброст 
пожељна? Јер она презире опасности и изазива их такође. 
Најлепше и најдивније код храбрости јесте то што не 
избегава ватру, што иде у сусрет ранама, што понекад не 
бежи од стрела и копаља, већ им, штавише, непоередно 
подмеће груди. Ако је храброст пожељна, онда је пожељно и 
то да се муке стрпљиво подносе; то је, наиме, део храбрости. 
Али, као што рекох, треба да раздвојиш и разликујеш све то, 
и неће остати ништа што би те могло довести у заблуду. Јер 
није пожељно подносити муке, већ подносити их храбро. И 
ја желим то „храбро и одважно'', а то је врлина. 

7. „А ко је икад желео нешто елично?" Неке су жеље 
очигледне и признате, ако се односе на појединости; неке су 
опет скривене, ако једна жеља обухвата низ ствари. Тако ја, 
на пример, желим честит и частан живот: а честит живот се 
састоји од многих дела. Овамо спадају Регулова тамница, 
рана коју је Катон сопственим рукама раекидао, Рутилијево 
изгнанство, отровна чаша која је Сократа из тамнице одвела 
на небо. И тако, кад сам за себе желео частан живот, ја сам 
желео и оно без чега такав частан живот не може постојати. 

8. Троструко и четвероструко срећни су они којима је 
судбина дала да пред лицем својих отаца погину под високим 
зидинама Троје\ 

Зар није свеједно да ли то некоме желиш, или 
признајеш да је било пожељно? 

9. Деције се жртвовао за републику, обо је коња и 
јурнуо је међу непријатеље тражећи смрт. Један други 
(Деције) се угледао на храброст свога оца, па је уз свечане и 
његовом роду већ наследне речи јурнуо у збијене редове 
непријатељске, забринут само за то како да умири богове, па 
је зато мислио да је лепа смрт пожељна. Зар још увек 
сумњаш да је најбоље умрети тако да за собом оставиш 
дуготрајно сећање и да те смрт затекне баш онда кад радиш 
нешто што се истиче врлином? 

10. Кад неко храбро подноеи муке, он износи на видело 
све своје врлине. Можда ће једна бити очигледнија и можда 
ће се нарочито снажно истаћи, а то је стрпљење: уосталом, 
ту мора бити и храбрости, пошто су стрпљење и истрајност у 
подношењу болова само гране врлине; тамо је и мудрост без 
које се не може предузети ништа и донети никаква одлука, и 
која саветује да треба храбро подносити све оно што се не 
може избећи; тамо је и истрајност која се не може померити 
са свога места и ничим не може бити натерана да одустане 
од онога што је одлучила; тамо је, даље, нераздвојни низ и 
пратња врлина, и што год се ради добро, то је све дело једне 
врлине, али тек после саветовања са осталим врлинама. А 
оно што одобре све врлине, то је онда пожељно, иако можда 
изгледа да је све то само дело једне врлине. 

11. Шта? Зар ти мислиш да је пожељно само оно што 
нам пружа забаву и удобан одмор без рада и што наша 
врата налази лепо украшена нама у почаст? Извесна добра 
могу имати и жалосно лице и изглед: постоје извесне жеље 
чије остварење се не прославља честитањем јавности, већ у 
стању обожавања и побожности. 12. Зар мислиш да Регул 
није желео да стигне до Картагињана? Унеси се у душу тога 
великог човека и за неко време удаљи се од мишљења ове 



масе: учини све напоре како би могао да схватиш замисао о  
овој тако лепој, тако величанственој врлини, која од нас 
захтева да је, уместо тамјаном и венцима, ценимо знојем и 
крвљу? 13. Погледај Марка Катона како чистим рукама 
хвата груди и тако проширује ране које нису довољно 
дубоке! Хоћеш ли му рећи: „Жалим оно што ти се догађа! 
Тешко ми је да то подноеим", или ћеш му рећи: „Нека буде 
са срећом то што радиш?" 14. На овом месту се сећам нашег 
Деметрија који назива мртвим морем онај непомућени 
живот који не бије судбина. Немати ништа што би те 
узбуђивало, што би те подстицало, при чему би могао 
показати душевну снагу ако би ти претило и ако би те 
нападало, већ само лежати у пријатној доколици — све то 
није мир, него морска тишина. 15. Стоик Атал је имао обичај 
да каже: „Више волим да ме судбина види срећног у 
војничком логору него у насладама. Подносим муке, али 
храбро: то је добро. Убијају ме и умирем, али храбро: добро 
је." Слушај Епикура! Он ће рећи још: „Слатко је." Ја нечему 
тако часном и озбиљном не бих заиста могао да наденем име 
мекушно! 16. Пале ме, али ja сам непобеђен: зашто то не би 
било пожељно? Не зато што ме пали ватра него зато што ме 
не може победити! Нема ништа одличније, ништа лепше од 
врлине. Све је добро и пожељно што год се дешава по њеном 
наређењу. Вуди поздрављен! 

68. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Слажем се с твојом одлуком: повуци се у доколицу. 
Ако тако поступиш, знај да се додуше не управљаш према 
учењу стоика, али бар по угледу на њих. Ипак, поступаћеш и 
према њиховом упутству: о томе можеш уверити било кога, 
па и себе. 2. Ми не шаљемо изасланике у еваку врсту 
република, такође не свакога часа, и не без намере и циља. 
Осим тога, ако једном филозофу доделимо републику 
достојну њега, то јест — свет, он неће бити изван републике, 
па макар се повукао у миран приватан живот, већ ће можда 
оставити само један крај у неком углу па ће прећи на један 
већи и шири проетор и увидеће, уздигнут до неба, како је 
ниско седео док је седео на курулској или на судској столици. 
Добро запамти ово што ћу ти рећи: мудар човек није никад 
запосленији него онда кад му пред очима постане јасно све 
оно што је божанско и људско. 3. А сада се враћам савету 
који сам ти дао на почетку, наиме, да твоја доколица треба 
да остане непозната. Не треба да је назовеш 
филозофирањем или одмарањем: дај евојој намери неко 
друго име, назови је лошим здрављем или слабошћу, или чак 
реци да више немаш никакве воље за рад. Хвалисати се 
доколицом је израз сујете, таштине. 4. Неке животиње 
немогуће је пронаћи, јер одмах заметну трагскве око свога 
лога: то исто треба да урадиш и ти, јер иначе ти неће 
недостајати људи који ће те прогонити. Многи пролазе 
отворено и безбрижно поред онога што је отворено, а 
њушкају за оним што је затворено и скривено; лопова 
највише привлачи оно што је запечаћено. Изгледа да je без 
вредноети све што је јавно: лопов пролази мирно поред 
отворених врата. Свет има такву навику, такву навику има 
сваки човек без образовања: он жели да продре у оно што је 
скривено. 5. И зато је најбоље не хвалисати се евојом 
доколицом: а хвалише се онај који се сувише крије и 
покушава да избегава поглед људи. Један се сакрио у 
Тарентум, други се затворио у Напуљ, трећи већ низ година 

 



не прелази преко прага CBoj'e куће: свако ко је од своје 
доколице створио причу, дозива себи гомилу. 

6. И кад се из јавнога живота уклониш на одвојено 
место, не смеш да живиш тако да људи о теби говоре, него 
тако како би могао да разговараш сам са собом. А о чему 
ћеш разговарати са собом? Онако као што људи тако радо 
говоре о другима — сам о себи суди неповољно. Тако ћеш 
научити и да кажеш истину и да је чујеш. Али се највише 
бави оним што сматраш да је код тебе најслабије. 7. Свако 
познаје слабоети и мане свога тела: и зато један олакшава 
стомак повраћањем, други га потпомаже чешћим узимањем 
јела, трећи опет тело исцрпи и ишчисти тако што с времена 
на време пости. Они који пате од костобоље у ногама 
уздржавају се и не пију вино, нити се купају: они занемарују 
све остало и покушавају да епрече оно што се често јавља. 
Тако се и у нашој души налазе делови који болују и они од 
нас траже да буду лечени. 8. Шта радим у својој доколици? 
Лечим свој чир. Кад бих ти показао своју отечену ногу, 
модрицу на руци, или осушене тетиве на свом згрченом 
бедру, ти би ми дозволио да мирно лежим на једном месту и 
да лечим своју бољку; али моје је зло веће и не могу да ти га 
покажем. У самим грудима се скупља тај чир, и рана је 
трула. Нећу да ме хвалиш, не желим да кажеш: „Да, заиста 
великог човека! Он је презрео све, и осудио све људске 
лудости па је побегао!" Ја не осудих ништа осим самога себе. 
9. Нема никаквога разлога да дођеш к мени с намером да од 
тога имаш корист. Грешиш ако се надаш да ћеш овде наћи 
неку помоћ: овде не живи лекар, већ болесник. Више бих 
желео да, полазећи одавде, кажеш: „Овога човека сам ја 
сматрао срећним и ученим, начулио сам уши: остављам га, а 
да ништа не видех, ништа не чух како бих зажелео да се 
поново вратим." Ако тако осећаш, ако тако разговараш, 
онда си ипак у нечему добио: више волим да оправдаш моју 
доколицу него да ми завидиш на њој. 10. Кажеш: „Зар ми 
препоручујеш доколицу, драги Сенека? Сада товориш као 
Епикур!" Препоручујем ти такву доколицу у којој треба да 
обавиш нешто више и лепше него што је оно што си оставио 
за собом: куцати на врата охолих богаташа и силника, 
уносити у списак старце без деце, водити прву реч на 
форуму, све то еамо изазива завист и не траје дуго; а ако 
добро размислиш, онда је све то нешто прљаво. 11. Један ће 
ме далеко превазилазити својим утицајем на форуму, други 
својим угледом који је стекао дужим службовањем у рату, 
трећи ће ме премашити већим бројем клијената. Ништа не 
мари ако ме победе сви, само да ја победим судбину, којој у 
гомили не могу да будем раван (јер је тамо више омиљена). 
12. Ах, да си ти већ одавно имао намеру да се држиш овога 
принципа! Камо среће да о срећном животу не расправљамо 
сада пред саму смрт! Али не оклевајмо ни сада: јер сада 
верујемо искуству оно што нисмо хтели веровати разуму —• 
наиме, да је много шта непотребно, излишно, па чак и 
убитачно. 13. Угледајмо се на оне који су се сувише касно 
упутили некуда и који желе да закашњење исправе брзином 
— ободимо коње! Наше године су најпримерније за такво 
настојање: јер већ су се стишале, већ је наша старост 
сузбила несавладани жар прве ватрене младости; није 
преостало још много па да га угаеи. 14. „Па кад ће ти онда 
користити оно;<, кажеш, „што учиш сада, на крају живота, 
или чему?" Чиним то да бих из живота отишао бољи. Али 
немој нипошто мислити да је за оплемењивање духа 
пригоднија нека друга старост од оне која је већ много шта 
искусила и много шта претрпела, и која се ближи 
блаженству пошто је стишала своје етрасти. Ово је време да 



се постигне то добро. Ко год је као стар човек стигао до 
мудрости, дошао је само због својих година. Здраво ми остај! 

69. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Нећу да ти мењаш места боравка и да скачеш с 
једнога места на друго, пре свега зато што је овакво често 
сељакање знак несталног духа: не може се у доколици 
смирити онај који не преетаје да гледа око себе и да лута. Да 
би био у стању да обуздаш свој дух, заустави најпре то 
бекство твога тела. 2. Даље, веома много користе лекови који 
се узимају непрекидно: мир и заборав ранијег живота не 
смеју се прекинути. Дај да се твоје очи одуче, остави нека се 
твоје уши навикну на паметније речи: кад год будеш 
остварио неки напредак, наићи ћеш на ствари које би могле 
да обнове твоје жеље и страсти. 3. Као што онај који жели да 
се одрекне љубави мора да избегава све оно што га подсећа 
на вољени предмет — јер ништа се не може лакше обновити 
од љубави — тако и свако ко жели да се ослободи жеља за 
евим оним за чиме је тако много чезнуо, мора да окрене и 
поглед и уши далеко од онога пгго је налустио. 4. Страст 
врло брзо објављује поновни рат: куда год погледао, он види 
спремну награду за своје настојање. Ниједно зло није без 
капаре: лакомост обећава новац, раекош многе различите 
насладе, сујета обећава пурпурни огртач и пљескање и због 
тога моћ и власт, те све оно што је власт у стању да пружи. 
5. Мане и греси те примамљују наградама: а овде, у тишини, 
живећеш бееплатно. Тешко да би се, за читав један људски 
век, могло постићи да човек постане кадар да савлада своје 
страсти, оне које су се у својој разузданости распојасале; а 
још мање ће то поћи за руком ако једно тако кратко време 
будемо раскомадали на интервале. Само истрајна будност и 
пажња могу сваку ствар довести до савршенства. 6. Ако 
желиш да ме послушаш, размисли овако: вежбај се да смрт 
дочекаш и да је чак дозовеш, ако околности то траже. Нема 
никакве разлике у томе хоће ли она доћи нама или ми њој. 
Увери се колико је погрешна реч коју свака будала има на 
језику: „Лепо је умрети природном смрћу!" Нико не умире 
друкчије него својом смрћу. Осим тога, помисли у ееби и 
овако: нико не умире осим на свој дан. Ништа од свога 
времена не губиш: јер оно време које си оставио за собом, 
туђе је. Остај ми здраво! 

 
КЊИГА ОСМА 

70. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. После дужег времена опет видех твоје Помпеје и 
поново се сетих свега што је било у мојој младости. Шта год 
сам тамо радио у својој младости, чини се, могу још увек да 
радим, и сада, а као да сам еве то пре кратког времена 
чинио. 2. Ми смо опловили обале нашег живота, мој драги 
Луцилије, и као што, према речима нашег песника 
Вергилија, „и земље и градови беже поред нае" када пловимо 
морем, тако су и нашим очима, док смо једрили у дивљем 
току живота, најпре измакле године дечаштва, затим године 
младости, а после тога све што ее налази између младих 
година и старости и што их са ове стране ограничава, па 
напослетку и најбоље године саме старости: а сада баш 
почиње да се појављује коначни циљ читавог људског рода. 



3. Ми луде мислимо да је то морска стена, али то је ипак 
лука коју понекад треба да тражимо, али је никад не смемо 
избегавати; а ако је некога у првим годинама однело тамо, 
тај не сме да се жали нимало више од онога који је брзо 
пловио. Јер једнога, као што знаш, задржавају спори 
ветрови, тако да му је досадна тишина додијала, а другога 
опет истрајни ветар некако одмах доведе на одређени циљ. 
4. Знај да ее исто то дешава и с нама: неке је живот веома 
брзо довео онамо где би требало да стигну чак и ако би 
оклевали, а друге је мучио и кувао у досади. Али ти знаш да 
живот не смемо увек задржавати, јер он сам није никакво 
добро: добро је то ако правилно живиш. И тако he мудар 
човек живети докле мора да живи, а не докле може: он ће 
видети где ће живети, с ким, како и шта ће радити. 5. Он 
увек мисли о томе какав је живот, а не колико траје: а ако 
на путу искрсну многобројне неприлике и много шта што 
ремети његов душевни мир, он се живота ослобађа. И то не 
чини тек у крајњој нужди, него, чим судбина почне да му 
изгледа сумњива, добро се осврне на све стране да види не 
би ли било боље да одмах лрестане са животом. Он је 
мишљења да га се ништа не тиче да ли да еам начини крај 
или да ли да га прими, да ли то треба да се изврши касније 
или раније: он се не плаши да ће тиме нешто много 
изгубити. Једна кап воде која пада с крова никад не 
представља неки велики губитак. 6. Ништа не значи да ли 
умиреш раније или каеније, важно је једино то хоћеш ли 
умрети лепо или лоше: а лепо умрети значи избећи опасност 
од лошег живота. И зато мислим да је крајње мекушан 
одговор који је дао онај Рођанин, кад га је тиранин бацио у 
кавез и наредио да га хране као неку звер, и кад му је неко 
саветовао да се уздржи од јела. Он је тада знао: „Човек се 
мора евему надати док је жив." 7. Чак и да је то истина, 
човек не сме да купује живот по сваку цену. Мада су неке 
ствари велике, мада су сигурне, ја ипак нећу то да 
постигнем тако што ћу срамно признати своју слабост. Зар 
да мислим да судбина може да учини све човеку док је жив, 
или да ми судбина не може ништа наудити ако знам да 
умрем? 

8. Ипак филозоф једном, иако му прети сигурна смрт и 
ако зна да је о његовој смрти већ донета одлука, неће 
пружити руку да би се казна извршила: а пружио би је у 
својој намери да сам умре. Каква ли је глупост умрети из 
страха од смрти! Нека дође онај који ће те убити, сачекај га! 
Зашто да га предухитриш? Зашто да себе чиниш предметом 
туђе свирепости? Зар завидиш своме крвнику, или хоћеш да 
му приштедиш труд при том послу? 9. Сократ је могао да 
оконча свој живот тако што би се уздржао јела, те да умре 
од глади, а не од отрова: па ипак је тридесет дана провео у 
тамници у очекивању смрти, и то не зато што је мислио како 
је могуће да се догоди још нешто, или зато што би се толико 
дуго препуштао разним надама; не, он је хтео да удовољи 
законима, како би евојим пријатељима пружио могућност да 
користе свога Сократа у последњим тренуцима живота. Шта 
је било бесмисленије него презирати смрт и плашити се 
отрова? 10. Скрибонија, честита жена, била је тетка Друза 
Либона, младога човека, глупог колико и племенитог, који се 
нечему надао и веровао да ће постићи нешто више него што 
се у оним временима ма ко могао надати, али и сам се није 
могао надати нечему сличном. И кад су га болесног донели 
на носиљци, у пратњи веома малог броја пријатеља из сената 
(јер сви остали су га једноставно напустили, и то не као 
човека оптуженога, већ као мртвога), он ее посаветовао са 
собом и размишљао да ли да сам себи зада смрт, или да је 



сачека. И тада му Скрибонија рече: „Какво уживање имаш у 
томе да обављаш посао некога другог човека?" Али га није 
убедила: он се убио сам и то не без разлога. Лер онај ко треба 
да умре у року од три-четири дана по вољи свога 
непријатеља, ако остане да живи, врши посао иеког другога. 
11. Не можеш, дакле, поставити као нешто опште, ако нам 
нека сила споља прети смрћу, да ли да је предухитримо или 
да је сачекамо: јер постоје многе ствари које нас могу 
повући у правцу овакве или онакве одлуке. Ако је једна смрт 
повезана са мучењем, а друга проста и лака — зашто не 
изабрати ову другу? Као што бих изабрао лађу, ако бих хтео 
да кренем на море, или кућу с намером да у њој живим, тако 
ћу изабрати и смрт, ако одлучим да напустим овај живот. 
12. Уосталом, као што дужи живот није безусловно и бољи, 
тако је дужа смрт безусловно и гора. Ни у којој ствари се не 
смемо толико управљати према еклоностима своје душе као 
код смрти. Нека душа изиђе тамо где осећа потребу за тим: 
било да трзжи мач, или конопац, или какав отров који 
потече жилама, нека само настави и нека раскине окове 
ропства. Човек мора и другима полагати рачуна о своме 
животу, а о смрти он полаже рачуна једино себи: најбоља је 
она смрт која ми се доиада. 13. Ево глупих размишљања: 
„Неко ће рећи да то нисам учинио довољно храбро, други да 
еам поступио сувише непромишљено, трећи опет да је 
постојао и неки други начин, достојнији јунака." Хоћеш ли 
да мислиш да имаш пред собом одлуку коју више нећеш 
чути? Гледај само на то да се што пре извучеш из канџи 
судбине! И тако ће бити људи који ће лоше мислити о твоме 
поступку! 14. Штавише, наћи ћеш и људе који ее називају 
мудрацима, и који ће тврдити да над својим животом не 
смеш да чиниш насиље, пошто је тобоже злочин постати 
убицом самога себе, и да ваља очекивати смрт онако као 
што је то природа одредила. Ко тако говори, не увиђа да 
тиме затвара пут слободи. И вечити закон ништа није никад 
одлучио боље него кад нам је доделио само један улаз у 
живот, а дао нам много излазака из њега. 15. Зар ја да 
чекам немилосрдну болест или неког човека, кад могу да 
сопственим рукама нађем решење и да се ослободим свих 
неприлика? То је једино због чега ее не можемо жалити на 
живот: живот никога не држи. Све је добро у животу 
човековом само да нико не остане несрећан сопственом 
кривицом. Ако ти се допада да живиш, онда живи; ако ти се 
не допада, слободно ти је да се вратиш онамо одакле си 
дошао. 16. Да би ублажио главобољу, ти си често пуштао 
крв: ако у телу има сувише крви, можемо отворити вену. 
Нема никакве потребе да отвореном раном расцепимо 
утробу: ножићем се отвара пут ка оној великој слободи и 
сигурност се састоји само у једном уводу. 

Шта је онда то што нас чини неодлучним и 
плашљивим? Нико од нас не размишља о томе да ћемо 
једном морати оставити овај завичај: тако и стара навика 
везује најамнике за место становања, а иста навика постоји 
и у неправди. 17. Желиш ли да стекнеш слободу од овога 
тела? Онда живи у њему као да ћеш се из њега одселити. 
Имај на уму да ћеш једном морати да останеш без овог 
места становања: тако ћеш бити храбрији онда кад се буде 
појавила неминовност изласка из њега. Али како ће људи 
мислити на свој крај кад све желе без краја и граница? 18. 
Ни о чему другоме није потребно толико размишљати: јер на 
све друго мислимо можда без икакве потребе! Дух је спреман 
за сиромаштво: али остало нам је богатство. Ми смо се 
припремили за презирање болова: али здраво и енажно тело 
никада од нас није затражило да такву врлину покажемо. 



Чврсто смо одлучили да ћемо храбро подносити губитак 
својих рођака.: а судбина нам је сачувала све оне које смо 
волели, и они су нас надживели. Доћи ће дан који ће од нае 
тражити једино то. 

19. Немој мислити да су само велики људи имали 
толику духовну снагу да су могли прекинути споне 
човековога робовања; немој мислити да је нешто тако могао 
урадити једино Катон, који је своју душу, пошто је није 
истерао ударцем мача, силом ишчупао из тела: и 
најнепознатији људи су се огромним замахом спасли на 
сигурно место, а пошто нису могли на пристојан начин и по 
својој вољи да сами изаберу средетво за своју смрт, 
дохватили би све што би им дошло под руку, и сами 
начинили самртно оружје од онога што по самој природи 
није могло бити штетно. 20. Пре неки дан је неки Герман у 
току игре са зверима, кад се управо припремао за јутарњи 
наступ, отишао на неко место где је могао отићи без пратње 
страже, да би обавио нужду: тамо је узео једно парче дрвета 
које је лежало тамо са сунђером ради чишћења прљавштине, 
па је читаво дрво, заједно са сунђером, прогутао и тако се 
угушио. То је значило ругати се на рачун смрти. Било је 
заиста тако: не баш чисто и не баш пристојнс: а шта би било 
глупље него умрети са одвратношћу? 21. О срећнога ли, о 
достојанственог ли човека коме је било дато да сам одабере 
смрт! Како храбро би се он послужио својим мачем, како 
храбро би се бацио у дубине мора, или скочио са неке стрме 
пећине! Остављен и напуштен са свих страна, он је ипак 
нашао оружје којим је себи задао смрт, као доказ да нам је, 
ако желимо да умремо, за смрт потребна само чврста воља! 
Нека се о подвигу овога великог јунака мисли било како: 
признати треба само то да смрт, па макар како прљава она 
била, треба ценити више од најотменијег робовања! 22. 
Пошто сам већ почео да се служим прљавим примерима, 
наставићу: свако ће захтевати од самога себе више, ако буде 
видео да и најпрезренији човек може презирати смрт. 
Мислим да су људи као што су били Катон и Сципион, и 
остали чија смо имена научили да са дивљењем слушамо, 
исувише узвишени да бисмо ее могли угледати на њих: а ја 
ћу показати да можемо налазити веома велики број примера 
такве врлине, како код укротитеља дивљих звери тако и код 
војсковођа у грађанским ратовима. 23. Кад су недавно неког 
заробљеника под јаком стражом водили на губилиште, рано 
изјутра, он је климао главом као да га је опхрвао сан, па је 
затим главу оборио тако ниско да му се заплела међу паоце 
од точкова; онда је остао седећи тако док ее точак није 
покренуо и сломио му врат. Она иста кола којима су га 
водили на губилиште, спасла су га смрти на губилишту. 24. 
Ништа не смета ономе који жели да побегне и да се спасе: 
природа нас чува на отвореном месту. Онај коме прилике 
допуштају нека гледа да нађе лако решење: ко има више 
могућности да стекне слободу, нека бира и нека се саветује 
са собом како ће се најлакше ослободити. А ако неко нема 
прилике за то, нека пригрли прву прилику која му изгледа 
повољна за ту сврху, па макар како непозната и нова она 
била. Неће му недостајати домишљатост ако му храброст не 
буде недостајала. 25. Зар не видиш како чак и последњи 
робови, кад им жаока бола погоди тело, обмањују и варају 
стражаре па макар како пажљиво они чували стражу? Оно 
је врли човек који није само наредио да умре сам, већ који је 
и пронашао начин како да умре. Ја сам ти обећао више 
примера из борилишта. 26. За време друге наумахије, један 
од варвара гурнуо је себи у грло копље које је примио да би 
се њиме послужио против непријатеља. „Зашто, зашто" 



мислио је, „не бих сместа побегао од свакога мучења, од 
сваког исмевања? Зашто да очекујем смрт, кад имам 
оружје?" И овај призор је био утолико дивнији јер је учио 
људе да је часније умрети неголи убијати друге. 27. Па шта 
онда? Онолико одважности колико je имају пропали људи и 
злочинци, зар неће имати и они које су за овакве случајеве 
припремали дуготрајно изучавање и бављење филозофијом и 
разум који је учитељ свега? А разум нас учи да постоје 
различити путеви који воде у смрт, да је крај увек исти и да 
је потпуно свеједно где се налази почетак: јер завршетак је 
увек само један! 28. Исти тај разум нам саветује да умремо 
без бола, ако је то икако могуће; а ако није, онда да 
дограбимо што год нам допадне руку као средство да сами 
себе докрајчимо. Ileправедно је живети од пљачке, а 
напротив, предивно је умрети ако си смрт на силу отео. 
Остај ми здраво! 

71. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Више пута ме испитујеш о појединостима, не 
мислећи при томе да нас раздваја пространа морска пучина. 
Пошто добар савет обично тражи доста времена, мора се 
догодити да моје мишљење о много чему стигне до тебе еа 
закашњењем, онда кад у ствари почне да важи супротно. 
Јер савети се прилагођавају околностима, а те наше 
околности се мењају, па чак и сасвим преокрећу: према 
томе, савет мора настати још истога дана, а и то је можда 
сувише касно. Он треба да настане, као што кажу, под 
руком. А ја ћу ти показати сада како да га нађеш. 2. Кад год 
будеш хтео да знаш шта треба да избегаваш, а шта ваља да 
тражиш, имај на уму највеће добро које је циљ читавог твог 
живота. С тим се мора слагати све што радимо: појединости 
ће правилно просудити само онај који је за циљ читавог свог 
живота изабрао највише добро. Онај који још није одлучио и 
који још не зна шта жели да слика, неће начинити никакву 
слику, па макар све боје већ имао спремне при руци. И зато 
ми сви грешимо, јер размишљамо само о деловима живота, а 
нико не размишља о животу у целини. 3. Онај ко жели да 
избаци стрелу мора знати шта треба да погоди, како би је 
руком усмерио у том правцу: наши савети су погрешни, јер 
нису усмерени у правцу у којем би требало. Ономе који не 
зна у коју луку да уплови, не помаже никакав ветар. И у 
нашем животу случај мора играти важну улогу, зато што ми 
живимо од случаја. 4. А некима се догоди да не знају то да 
нешто знају: као што често испитујемо оне људе који стоје 
поред нас, тако обично не знамо да је наш циљ, а то је 
највише добро, одмах ту до нас. Нису потребне многе речи 
нити дуго заобилажење, па да одредиш које је то највеће 
добро. На њ треба указати само прстом, да тако кажем, а не 
треба се упуштати у опширна расправљања. Јер чему би 
користило да га рашчлањујеш на парчад, кад већ можеш 
рећи: „Највише добро је оно што је часно." А да би се још 
више чудио: „Једино добро је оно што је часно, а све остало 
је лажно и искварено добро." 5. И ако се о томе будеш 
осведочио и ако будеш врлину усрдно волео — јер само 
волети је, сувише је мало — онда ће све што будеш врлином 
постигао бити за тебе -срећно и повољно, па ма како то 
другима изгледало. И само мучење, само ако при томе будеш 
душевно спокојнији од твога мучитеља; и болест, ако не 
будеш проклињао своју судбину, ако не будеш пред њом 
клонуо — једном речју, све што други људи сматрају за зло, 



ублажиће се и претвориће се у добро, ако се будеш уздигао 
изнад свега тога. Нека ти буде јасно да не постоји добро 
осим онога што јечасно и пуно врлине: и све непријатности 
ћеш с правом назвати добрим, под условом да су 
оплемењене врлином. 6. Многима се чини да више 
обећавамо него што је људска природа у стању да поднесе, и 
то с правом: јер они се окрећу само према оном што је 
телесно. Нека се поново врате духу, па ће онда човека 
мерити према богу! 

Уздигни се, мој врли Луцилије, и остави ону учену 
школу филозофа који се играју словима и то са 
најузвишенијим проблемом, и који понижавају и осакаћују 
дух оним ситницама и бесмислицама које уче. Постаћеш 
сличан онима који су ту филозофију пронашли, а не онима 
који је поучавају и раде на томе да филозофија изгледа у 
најмању руку тежа него што је нешто велико. 
7. Сократ, који је целокупну филозофију свео на науку о 
моралу и који је тврдио да је највећа мудрост у томе да се 
добро разликује од зла, тај мудрац је рекао: „Држи се оних, 
ако код тебе уживам неки углед, ако желиш да будеш срећан 
и остави нека овом или оном изгледаш луд. Ко год жели нека 
ти се руга и нека ти чини неправду, али ако с тобом буде 
врлина, ти ипак од тога нећеш видети никакву штету. Ако 
желиш да будеш срећан", рекао је он, „ако желиш да будеш 
заиста добар и ваљан човек, онда пусти нека те овај или онај 
презире!" А то нико неће урадити ако сам пре тога не буде 
све презрео, ако сам не буде подједнако ценио добра, јер 
добро не постоји без часнога, а часно и врлина су у свему 
исто. 
8. „Па како онда? Зар нема никакве разлике ако Катон на 
изборима постане претор, или ако на њима пропадне? Зар је 
свеједно да ли је Катон у бици код Еарзала побеђен или 
победник? Ако еам остане непобеђен, пошто је његова 
странка била побеђена, зар је то заиста исто тако велико 
добро, као кад би се као победник вратио у домовину и тамо 
успоставио мир?" А зашто то не би било исто? Јер и несрећу 
побеђује иста врлина која доводи до среће. А врлина не може 
постати час већа, час мања: она има само једну величину. 9. 
Али Гнеј Помпеј ће изгубити евоју војску, а и највећи украс 
републике, патрицијат (оптимати) и претходница 
помпејанских редова, сенат под оружјем, све ће то бити 
потучено у једној бици и онолика рушевина империје 
растуриће се по читавом свету: један део државе срушиће се 
у Египту, други у Африци, а трећи у Шпанији. Једној 
држави неће поћи за руком чак ни то да одједном сва 
пропадне.' 10. Макар се све то догодило: макар Јуби не 
помогло познавање покрајина и области у његовој земљи и 
истрајна оданост његових поданика према своме краљу, 
макар верност Утичана, ослабљена толиким невољама, била 
непоуздана, и макар Сципиона оставила срећа у Африци, 
ипак је већ давно одлучено да Катон неће претрпети 
никакву штету. 11. „Па ипак је био побеђен!" И то убрајај 
међу ударце које је Катон поднео: он ће исто тако храбро 
поднети оно што му је недостајало за победу као и за 
стицање преторскога звања. Онога дана кад је пропао на 
изборима, он се играо, а оне ноћи кад му је било суђено да 
умре, он је читао: било му је подједнако лако да се одрекне 
претуре као и живота. Он је био уверен да треба подносити 
све што му ее догоди. 12. Зашто не би храбро и равнодушно 
подносио промену државног уређења? Јер шта је изузето од 
опасности промене? Ни земља, ни небо, ни целокупни ред 
свеукупне васионе, мада њиме управља божанство: у њој 
неће увек бити исти ред, већ ће је неки дан избацити из 



колосека. 13. Све иде својим одређеним током; треба да се 
роди, да расте и напредује, нестане. Све што видиш да се 
креће изнад нас, небеска тела, и све оно на шта се ослањамо 
и на шта смо стављени као на нешто чврсто, све ће се то 
распасти на комаде и престаће да постоји: свака ствар има 
своју одређену старост. Природа усмерава према истом диљу 
у неједнаким размацима: све што постоји више неће 
постојати. Оно неће пропасти већ ће се расточити. 14. За 
нас расточити се значи исто што и пропасти: јер ми гледамо 
само оно што нам је сасвим близу, а све што је после тога 
наш дух, ослабљен и везан за тело, не види, јер би иначе свој 
крај и крај својих поднео храбрије, у нади да се на сличан 
начин као све остало наизменично ређају и живот и смрт; да 
се све што је повезано развезује, а оно што је развезано 
поново повезује, и да се у овом збивању манифестује вечна 
уметност божанства које све сређује. 15. И тако ће Катон, 
кад у духу буде прегледао векове који су прохујали поред 
њега, рећи: „Целокупни људски род, који постоји и који ће 
постојати, осуђен је на смрт: сви градови који су било када и 
на било који начин дошли до превласти, или који су велика 
дика и поное других држава, за све њих ће се једном 
поставити питање где су се налазили и сви ће нестати на 
разне начине: једне ће разорити, ратови ће пропасти због 
ленствовања и због дуготрајног нерада и доколице, а и због 
раскоши која је непријатељ сваке велике снаге и моћи. Сва 
плодна поља прекриће изненадна поплава мора, или ће бити 
уништена због пропадања тла. Зашто, дакле, да се љутим 
или да жалим ако ее догоди да за неколико тренутака 
предухитрим општу судбину? 16. Велики дух нека се 
покорава богу и нека мирно и без оклевања трпи оно што 
закон васионе наређује: тако ће или постићи бољи живот и 
иначе мирнији боравак међу божанским бићима, или ће се 
можда без штете сетити своје некадашње природе и вратиће 
се у своје некадашње стање. Катонов живот пун врлине није 
дакле веће добро него његова смрт, такође пуна врлине, јер 
врлина се не етепенује. Сократ је говорио да су истина и 
врлина једно те исто. Као што ее истина не може повећати, 
тако се не може повећати ни врлина: она има своју меру, 
она је савршена. 

17. Зато не треба да се чудиш да је подједнако добро 
све што сматрамо добрим, и оно што нам околности донесу. 
Јер ако не прихватиш ту неједнакост, убројаћеш подношење 
мука на справама за мучење међу мања добра, штавише 
међу зла, и рећи ћеш да је Сократ био несрећан у тамници 
као и Катон који је рану, коју је сам себи храбро задао, још 
храбрије проширио, и да је Регул био најнесрећнији човек 
јер је морао трпети казну зато што је чак непријатељима 
остао веран. Па ипак се то не усуђује тврдити нико, па чак и 
највећи мекушан: они, додуше, тврде да није био срећан, 
али ипак поричу да је био бедан. 18. Стари академици, 
додуше, признају да човек и током самога мучења може 
бити срећан, али не у потпуности, а то се нипошто не може 
прихватити и одобрити: ако није срећан, онда се не налази у 
поседу највишег добра. А оно што је највише добро, нема 
никаквога степена изнад себе, ако је у њему врлина, ако је 
на слабе одвратности, ако и уз осакаћено тело остане таква 
каква јесте: а она таква остаје. Јер ја мислим на ону 
одважну и узвишену врлину, коју подстиче све што јој је 
непријатељско. 19. Мудрост ће вам често улити у душу ону 
храброст коју често освајају племенити младићи, кад се 
одушеве за неко лепо и племенито дело, па после тога све 
остало презиру као случајне ствари: мудрост ће нас убедити 
у то да је једино добро оно што је часно и пуно врлине, и да 



се то не може ни продужавати ни емањивати, управо као 
што нећеш моћи да савијеш лењир, помоћу којег можеш 
утврдити оно што је право. И најмање савијање лењира 
криви и мења праву линију. 20. То ието ћемо рећи и за 
врлину: и она је права и не прима никакво скретање и 
савијање. А да добија мање у крутости? Она не може ни да 
се рашири. Врлина доноси суд о свим стварима, а ниједна 
ствар не суди о њој. Ако она сама не може постати правија, 
онда то не могу постати ни све оне ствари КОЈе од ње зависе, 
и оне нису правиЈе Једна од друге. И здрав разум говори да 
су исте као врлина, а у таквим условима оне су међу собом 
једнаке. 21. „Па шта сад?", кажеш, „зар је исто седети на 
гозби и бити стављен на муке?" Зар то теби изгледа 
чудновато? Треба још више да се чудиш овоме што ћу ти 
рећи: седети за гозбом је зло, а лежати на справи за мучење 
је добро, наравно, ,ако је оно прво срамно, а ово друго 
часно. Шта је добро а шта зло, о томе не одлучује материја 
сама, већ врлина: и где год је она присутна, све се 
изједначује по величини и вредности. 

22. И ето, већ се неко спрема да ми ископа очи, и то 
један од оних који све душе мере и процењују према својој, 
зато што тврдим да је срећа човека који тријумфује једнака 
срећи онога који се, побеђен, вози испред његових кола, а 
који још није изгубио своју храброст. Такви људи, наиме, 
мисле да се не може догОдити ништа што они не би могли 
урадити: на основу своје слабости они доносе суд о врлини. 
23. Зашто се онда чудиш што људи више воле да их пеку, 
рањавају, окивају у ланце, убијају, ако при томе уживају? За 
човека који је живео раскошно умереност значи казну, а за 
лењог човека напоран рад је готово исто што и смртна 
казна; размаженом човеку је жао марљивог човека, а ономе 
који је лењ духом учење представља право мучење. Исто тако 
мислимо да је све оно за шта смо исувише слаби тегобно и 
несносно, а >и не помишљамо колико има људи за које 
представља мучење већ сама околност да су принуђени да 
буду без вина или да се морају пробудити у сам цик зоре. 
Све то није тешко по природи, већ зато што смо слабићи и 
размажени. 24. О великим стварима треба доносити суд 
великим духом: јер иначе ће изгледати да се грешка крије у 
стварима, а не у нама самима. Тако нам и неки савршено 
прави предмети изгледају криви и преломљени кад их 
ставимо у воду. Не ради се о томе шта видиш, већ о томе 
како видиш: наш дух је слеп да би могао видети истину. 25. 
Дај ми једног младића непоквареног и ведрога духа: он ће 
назвати срећним онога човека који на својим раменима 
чврсто држи сав терет противничке судбине и који је 
узвишен над њом. Никакво чудо није ако је човек миран кад 
је све око њега пуно мира: чуди се ономе ко се подигне тамо 
где су сви остали притиснути тлу, не стоји тамо где сви 
остали леже. 26. Шта је зло у мучењима, шта је зло у другим 
стварима које називамо неприликама? Оно, мислим, што 
нам колеба вољу, што се савија, што подлеже. А од свега тога 
мудром човеку не може ништа да се догоди: он стоји 
усправно под било каквим теретом. Ништа га не чини 
мањим; ништа што мора да подноси не изазива у њега 
нерасположење. Јер мудар човек се не жали што га је 
погодило нешто што може задесити свакога човека. Он зна 
своје снаге: он зна да је дорастао сваком терету. 27. Ја не 
изузимам мудраца од осталих људи и не тврдим да се сви 
болови од њега одбијају као од стене која је неосетљива. Ја 
се добро сећам да је он састављен од два дела: један део је 
неразуман — тај могу да гризу, да пале и он осећа један бол, 



а други део је разуман — и он заступа чврста и необорива 
мишљења, неустрашив је и несавладљив. У томе делу је и 
смештено оно највише човеково добро: и све док није 
потпуно, душа је неспокојна, а кад једном постане 
еавршено, онда је та сталност непокретна. 28. И зато ће 
почетак, који жуди за највишим добром и који цени врлину, 
иако се већ приближава савршеном добру, али га још увек 
није достигао, неко време стајати непокретан и неће 
замарати свој дух јер још увек није прекорачио оно што је 
несигурно и још увек се налази на клизавом терену. А онај 
који је заиста срећан и који је постигао савршену врлину, 
задовољан је сам собом, пошто се показао најхрабрији, а оно 
што код других изазива страх, он не само што подноси, већ 
га чак и жели, ако представља награду за неко дело пуно 
врлине, и више воли да за себе чује „утолико бољи" неголи 
„утолико срећнији." 

29. А сада долазим тамо куда ме позива твоје 
■ишчекивање. Нека изгледа тако да наша врлина не лута 
изван природе ствари: аи филозоф ће дрхтати, осећаће бол и 
пребледеће, јер све су то само телесна чула. А где је дакле, 
несрећа, где је оно истинско зло? Тамо, разуме се, где ови 
афекти убијају дух, ако доводе до признавања ропског духа, 
ако га припремају на то да сам собом буде незадовољан. 30. 
Филозоф, додуше, побеђује судбину својом врлином, али 
многи које желе да их сматрају филозофима, често бивају 
уплашени и најмањим претњама. И овде је наша грешка, 
ако од филозофа тражимо исто што и од онога који тек учи 
да постане филозоф. Ја још увек покушавам да присвојим 
оно што хвалим, али то још нисам присвојио: а и да сам то 
присвојио, још увек то не бих имао тако спремно и при руци 
да би ми дотрчало у помоћ против непријатељске судбине. 
31. Као што вуна неке боје прими одмах, а друге упија тек 
пошто су је више пута њима оквасили и кували је у њима, па 
боје на тај начин упије, тако постоје и неке науке које делују 
одмах чим смо их примили у себе, док друге опет морају 
продрети дубоко у душу. А што се тиче врлине, ако није 
ушла дубоко у нас да би се трајно населила, уместо површне 
боје, она не обоји читаву душу и немогуће је да одржи оно 
што је обећала. 32. То се може исказати брзо и са веома мало 
речи: једно добро је врлина, ништа није добро без врлине, а 
врлина борави само у бољем делу нашег бића, то јест, у 
разуму. Шта ће бити та врлина? Правилан и непоколебљив 
суд: јер одатле долазе покрети разума, одатле ће се објаснити 
све чиме се разум бави. 33. Томе суду ћемо одговарати ако 
све што је везано за врлину будемо сматрали као добро, и то 
за она добра која су међу собом једнака. Телесна добра су, 
додуше, добра за тело, али уопште узев — она нису добро. Та 
добра имају неку вредност, али су без врлина, и зато he међу 
њима постојати велике разлике: једна су мања, а друга ће 
бити већа. 34. Али морамо признати да и међу 
присталицама филозофије постоје велике разлике: један се 
већ уздигао тако високо да се усуђује подићи очи против 
судбине, али не истрајно, јер обара поглед, заслепљен сувише 
великим сјајем; други је, опет, доспео дотле да може судбини 
да изађе пред очи отворено, и он је можда достигао највиши 
степен, па је сад пун поуздања. 

35. А оно што је несавршено мора се колебати, каткад 
напредујући, а понекад враћајући се натраг, или падајући. А 
пашће ако не буде напредовало од једног напора до другога; 
а ако нешто попусти у одушевљењу и настојању, мора да се 
врати натраг. Нико не налази успех на оном месту где га је 



оставио. 36. Само храбро напред и истрајно у свему! Остало 
је више него што смо већ савладали, а велики је напредак и 
сама чињеница да желимо да напредујемо. Ја сам свестан 
овога: ја хоћу и хоћу свим својим бићем. И код тебе видим 
да си жељан тога и да чезнеш за најлепшим стварима. 
Пожуримо: тек на тај начин ће наш живот бити право 
добро. Иначе ће, ако останемо окружени нискошћу, бити 
само закашњење и то срамно. Трудимо се да читаво време 
буде наше: али оно неће бити наше, ако сами претходно не 
почнемо да будемо своји. 37. Кад ће нам поћи за руком да 
презремо обоје — и срећу и несрећу? Кад ће нам успети да 
савладамо све своје страсти и да их подредимо евојој вољи и 
да узвикнемо задовољно: „Победио сам"? Питаш сад, па кога 
сам победио? Ни Персијанце, ни најудаљенија племена 
Међана, нити нека ратоборна места ако се налазе с оне 
стране Даха; нисмо победили то, него лакомост, савладали 
смо амбицију и страх од смрти, који је победио чак и саме 
победнике народа. Остај ми здраво! 

 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Оно што питаш било ми је потпуно јаено — јер тако 
сам ствар био научио; али већ одавно нисам испробао своје 
памћење, па се због тога не могу лако ослонити на њ. 
Мислим да се са мном десило исто што и са листовима књига 
који се слепе, ако их дуго не употребљаваш: потребно је да 
одвијем свој дух и да чешће бацим поглед у оно што је у 
њему записано, како би ми то било спремно при руци, ако се 
укаже потреба. Зато, дакле, оставимо то питање за сада: јер 
оно тражи много труда и много брижљивог истраживања. А 
чим будем осетио наду да се на том месту могу дуже 
задржати, ја ћу ствар онда узети у руке. 2. Има много 
штошта о чему можеш да пишеш у колима којима путујеш, 
док нешто друго захтева мир, да само лежиш и проводиш 
време у доколици и на осамљеном месту. 

Али ипак, треба и у данима заузетости нешто радити, и 
то свакога дана. Јер никад неће бити дана да се не појаве 
неки нови поелови. Ми их тако рећи сејемо, и тако из једног 
посла никне више њих. А затим и ми сами одлажемо го-
ворећи: „Кад ово будем завршио, бацићу се сав на тај 
посао", и „Кад једном расправим о тој непријатној ствари, 
посветићу се студирању." 3. Не смеш се бавити филозофијом 
тек онда кад немаш другога посла, него треба да се 
одрекнеш сваког другог посла да би могао филозофирати: 
све остало треба занемарити да бисмо се посветили ономе за 
шта ниједно време није довољно дуго, и кад би се живот 
продужио од детињства па до најдаљих граница људскога 
века. Нема велике разлике у томе да ли филозофију у 
потпуности остављаш, или само прекидаш е њом: јер она не 
остаје тамо где си је прекинуо, већ се поново враћа на евој 
почетак ако се њоме не бавиш непрекидно, -исто онако као 
што затегнути предмети поново заузимају свој првобитни 
положај ако их затегнеш и поново пустиш. 

Треба се одупрети пословима, и треба их укинути и 
ослободити их се, а не затезати их. Ниједно време није 
сувише непогодно за бављење филозофијом: па ипак многи 
се не баве студијама онда кад би требало да студирају. 4. 
„Увек ће се десити нешто што смета." Али не код онога чији 
дух је у сваком послу весео и живахан: еамо код 
несавршених се прекида весеље, а радост мудраца постаје 
непрекидна, она се не прекида никаквим разлогом, 



никаквом судбином, и дух је свуда и увек миран. Јер он не 
зависи од нечег туђег и не очекује наклоност ни судбине ни 
човека. Његова срећа је изнутра, домаћа; она би изишла из 
душе кад би у њу ушла споља, а рађа се у њој. 5. Понекад се 
споља догоди нешто што га подсећа на смртност, али је то 
површна ситница која само окрзне површину коже. 
Понекад, кажем, бива погођен и којом невољом: али оно 
његово највеће добро је чврсто. Тврдим то да га понекад 
могу задесити незгоде споља, као што се с времена на време 
и на здравом и снажном телу појављују некакве бубуљице и 
чиреви, али изнутра не постоји никаква штета. 6. Ја тврдим 
да је разлика између човека еавршене мудрости и оног 
другог који је тек изучава, онаква као између здравог човека 
и онога који ее тек извукао из тешке и дуготрајне болести, 
па му један лакши напад болести значи већ исто што и 
здравље: ако овај болесник не пази, понекад се опет разболи 
и враћа у исто болесно стање, док мудрац не пада поново у 
исту болест, шта више, он уопште више не може ни да 
падне. Здравље је само привремено стање тела, које лекар, 
иако га је болеснику вратио, не гарантује, и често га поново 
позивају они који су га већ раније позивали: али душа се 
излечи једном заувек. 

7. Рећи ћу ти како да познаш здравље душе: ако је 
душа задовољна собом, ако има поверења у себе, ако зна да 
су све жеље жеље смртника, сва доброчинства која се 
указују и примају, да све то није ни од какве важности за 
блажени живот, јер оно чему се може још нешто додати, то 
је несавршено; нестало је и оно чему се нешто може одузети, 
а онај чија радост треба да буде трајна мора се радовати 
оном што је његово. А све за чиме жуди гомила, све су то 
само плима и осека: судбина никоме ништа не даје у 
потпуно власништво. Али и оно што нам је случај дао 
развесељава нас, ако је то средио и помешао разум: јер 
разум је оно што препоручује и спољне ствари које наша 
неумерена пожуда неразумно ужива. 

8. Атал је имао обичај да се служи овом сликом: „Јеси 
ли икад видео пса који је отвореним устима хватао комаде 
хлеба или меса које му је његов господар бацао? Што год би 
дохватио, одмах би све прогутао и непрекидно зевао у нади 
да ће још нешто да падне. То исто се дешава и нама: што 
год нам природа баци, док чекамо, ми то гутамо не 
уживајући у томе и одмах у духу очекујемо нов плен." 

Филозофу се то не може догодити: он је сит. И ако му 
нешто падне, он то сигурно прихвата и оставља: он ужива у 
највећој радости, непрестаној и својој. 

9. Понеко има добру вољу, постигао је напредак, али 
му још много недостаје до највишег; овај други, опет, 
наизменице се диже и пада — чае се попне до самога неба, 
час се опет руши на земљу. Неискусни и неспретни падају и 
руше се без престанка: падају у онај Епикуров хаос, празан 
и неизмеран. 

10. Поетоји и трећа врста људи, оних који се већ 
приближавају мудрости, али је се још увек нису дотакли, 
него је имају непрестано пред очима и тако рећи на дохвату. 
Они се више не налазе У олуји, они чак и не лутају више: још 
нису на копну, али се већ налазе у приетаништу. 

11. Пошто, дакле, постоје тако велике разлике између 
првих и других, пошто је ередња врста још увек изложена 
таласима, у огромној опасности да се врати у једно горе 
стање него што је било оно раније, не смемо се сувише 
одавати запослењима. Треба их искључити: jep ако нам се 
једном наметну, онда ће на своје место дозивати друга. 



Одупримо им се одмах на еамом почетку: боље је да не 
почну, неголи да с њима прекидамо. Остај ми у здрављу! 

73. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Чини ми се да се варају они који мисле да су људи 
верно одани филозофији својеглави и јогунасти, да презиру 
све власти и краљеве, као и све остале који управљају 
државом. Напротив, нема никога који би таквима био 
захвалнији од филозофа, и то не без разлога: јер никоме 
нису више наклоњени него људима који им дозвољавају да 
могу проводити живот у мирној доколици. 2. И зато они, 
којима јавна безбедност омогућује да живе правилно и добро 
према својим плановима, морају поштовати као евога оца 
онога који је та добра створио, и то много више него они 
немирни људи у јавном животу који много дугују владарима 
али им и много траже, којима чак ни најдарежљивији човек 
не може учинити по вољи и испунити њихове жеље које 
постају све веће и силније што човек више жели да им 
учини по вољи. А онај који мисли на оно што још треба да 
добије, већ је заборавио оно што је већ примио, јер 
пожудност не зна ни за једно веће зло него што је 
неблагодарност. 3. Сад помисли још и то да нико од оних 
који стоје на челу државне управе не гледа на то кога ће 
надмашити, него еамо на то ко ће њега надмашити: њима је 
мање пријатно то што имају многе за собом, него што им је 
тешко да имају некога испред себе. И свако частоЈвубље 
има ту ману да се не осврће уназад. Али није нестално само 
частољубље, него и свака жеља, јер она увек почиње од 
краја. 4. Али онај честити и поштени човек који је оставио и 
курију и форум и сваку управу у државној служби, да би се 
одвојио и посветио вишим циљевима, тај човек цени оне 
људе који му помажу да свој посао мирно и безбедно обавља, 
и само он им издаје бесплатно сведочанство и дугује им 
велику захвалност, а да они то и не знају. Као што поштује 
своје учитеље и цени их што су му омогућили да се ослободи 
својих заблуда и лутања, тако цени и оне под чијом 
заштитом обавља своје племенито дело. 5. „Али краљ својом 
моћи и утицајем исто тако штити и друге људе." Ко би то 
порицао? Али исто као што од свих људи којима су ветрови 
били подједнако повољни Нептуну дугује највећу захвалност 
онај који је преко мора превозио мирисе, па скерлет и робу 
коју треба одмеравати златом много захвалнији од онога 
који је преносио само терет без неке велике вредности — 
тако благодети тог спокојства највише осећају они који 
паметно користе тај мир који се тиче свију. 6. Међу 
многобројним људима који носе тогу има много таквих 
којима је мир напорнији од рата: или можда мислиш да су 
подједнако захвални за мир они људи који га уживају у 
пијанству и похотљивости, или и у неким другим насладама 
које тек рат треба да прекине? Или можда мудраца сматраш 
тако неправедним да ће мислити како њему самоме није 
потребно да буде захвалан за сва добра која се тичу 
заједнице? Ја неизмерно много дугујем сунцу и месецу, па 
ипак они не излазе само ради мене, години и божанству које 
њоме управља дугујем личну захвалност, мада ми је потпуно 
јасно да бог то не сређује ради мене. 7. Безумна лакомост 
смртних људи разликује посед и својину и не сматра за своје 



ништа што је општа својина, док филозоф сматра за 
највишу својину све оно што му је заједничко са целокупним 
човечанством. Јер не би било заједничко оно кад нешто од 
њега не би припадало појединцима; он дели све што је чак и 
у најмањој мери заједничко с осталима. 

8. А сада помисли још то да велика и истинска добра 
нису расподељена тако да би појединац имао само нешто 
мало: сва у целини припадају сваком појединцу. Из 
заједничког складишта људи односе онолико (вина и жита) 
колико је обећано по глави становника; на свечаној гозби, и 
приликом поделе меса, и при свему осталом што се може 
ухватити руком, дели се по одређеним деловима: али ова 
неподељена и недељива добра, мир и слобода, припадају 
како свима тако и појединцима. 9. И зато филозоф мисли о 
томе ко му је омогућио да таква добра употребљава и да их 
ужива; ко је подесио тако ствари да га никаква јавна 
опасност не позива под оружје, у службу на стражи, на 
одбрану градских зидина, и на. многе друге послове које 
ратне прилике траже, и он је захвалан управљачима државе. 
Филозофија учи пре свега то да будемо свесни добара и да 
их поштено враћамо: а понекад је већ и само признање 
враћање. 10. Мудрац ће, дакле, признати да веома много 
дугује ономе чија су му брига и пажња омогућиле да проводи 
живот у угодној доколици, да може слободно располагати 
својим временом и да његов мир не ремете никакви јавни 
послови. 

0 Мелибеје, сам бог пам је даровао спокојство ово: њега hy, 
наиме, без престанка сматрати богом.24 

11. Ако је истина да и ова доколица много дугује ономе 
који ју је даровао и што нам песник описује као највећи дар, 

дао је да стока ми мирно пасе на трави, 
као што видиш, а ја да свирам у пастирску фрулу25 

— колико више треба да ценимо онај мир који 
проживљавамо у друштву богова и који од нас ствара еаме 
богове? 12. Тако ја говорим, мој Луцилије, и позивам те да 
пречим путем стигнеш на небо. Секстије је обично говорио 
да Јупитер не може ништа више да уради него било који 
добар човек. Јупитер има више ствари које би могао дати 
људима, али између два добра човека није бољи онај који је 
богатији, исто онако као што између двојице подједнако 
вештих у управљању лађом не можемо назвати бољим 
крманошем онога који има већу и лепшу лађу. 13. У чему, 
дакле, Јупитер надмаша доброг и ваљаног човека? Он је 
дуже времена добар: али филозоф себе не цени мање само 
зато што је његовим врлинама одмерено краће време. Као 
што од два филозофа онај који живи дуже није срећнији од 
онога чијим врлинама је одређен мањи број година, тако и 
бог не надмаша филозофа својим блаженством самим тим 
што је то блаженство трајније. Дуготрајнија врлина није и 
већа. 14. Јупитер има све, али он то, наравно, даје и 
другима Да имају; њему је доста што је он тај који свима 
даје могућност да то уживају. Филозоф све то код других 
посматра исто онако равнодушно као Јупитер и сматра се 
чак и нечим вишим, утолико што Јупитер не може све то да 
користи, а филозоф то неће. 15. Верујмо, дакле, Секстију 
који нам показује најлепши пут и узвикује: овуда се иде ка 
звездама26, овим путем се иде ка скромности, овим путем ка 

                                                
24 Вергилије, Еклога I 6 s. 
25 Вергилије, Еклога I 9. 
26 Сенека, Hercules furens 437 и Октавијан 467 s. 



умерености, овим путем ка храбрости! Богови нису охоли, не 
знају за завист: они људе пуштају к себи и пружају им руку 
кад се пењу к њима. 16. Ти се чудиш што људи одлазе 
боговима? Бог долази међу људе, не, још више, бог улази у 
њих. Без бога нема добре душе. 

Божанско семе је посејано у људска тела, и ако га 
прихвати добар обрађивач земље, оно ће нићи слично своме 
извору и порашће једнако ономе из чега је настало: ако семе 
дочека лош земљорадник, уништиће га као неплодна и 
мочварна земља и уместо плодова донеће уродицу. Буди ми 
здраво! 

74. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Твоје писмо ме је обрадовало и тргло из досаде, а и 
моје памћење, које је већ постало споро и тромо, помало се 
поново освежило. Зашто ти, мој драги Луцилије, не би био 
уверен да је битно средство за блажен живот чврсто убеђење 
да је једино добро оно што је часно? Јер онај који друге 
ствари сматра за добро, пада у руке судбине и постаје плен 
туђег мишљења: а онај који све добро приписује врлини, тај 
је срећан сам по себи. 2. Један је жалостан зато што је 
изгубио децу, други је забринут ако су она болесна, трећи 
тугује због њиховог недоличног понашања и ако се на неки 
начин осрамоте: видећеш једнога како трпи због љубави 
према туђој жени, а оног другог — због љубоморе. Има и 
таквих које неки неуспех у политичком животу ставља на 
муке: наићи ћеш и на оне људе које ће мучити и сама 
почасна служба. 3. Али у целокупном људском роду има 
највише оних јадника које узнемирава ишчекивање смрти, 
коју са свих страна очекују, пошто нигде нема места где се 
она не би могла појазити. Тако раде они који бораве у 
непријатељској земљи, па морају да се обазиру и осзрћу на 
све стране и окрећу главу на сваки шум који чују: ако се 
такав страх не избаци из груди, онда човек живи тако да му 
срце стално удара. 4. Наићи ћемо на изгнанике и на људе 
избачене са својих имања; видећемо оне који уз све своје 
богатство живе у оскудици, што је најбедније сиромаштво; 
срешћемо бродоломнике или такве који су препатили нешто 
слично као бродоломници, пошто их је гнев народа или 
завист, највећа непријатељица управо најбољих људи, 
разбацала као олуја која се обично појављује кад је поуздање 
у ведро време најсигурније, или изненада удари гром од 
чијег удара задрхте сва оближња места. Јер као што еваки 
онај који стоји близу места где је ударио гром бива омамљен 
од његовог удара, тако код сваког насиља несрећа погађа 
еамо једног док другога обузме страх, и они који су 
доживели нешто слично осећају жалост ако помисле да се то 
могло и њима догодити. 5. Туђе и изненадне несреће 
узнемиравају .срца свих људи. Као што птице плаши чак и 
сам звук празне праћке, тако нас не узнемирава само сваки 
удар, већ и сваки прасак. 

Нико, према томе, не може бити срећан ако се предао 
једној таквој заблуди. Нема среће без неустрашивости: лоше 
се живи ако се човек увек налази у сумњивим околностима. 
6. Ако се човек сувише повери случајностима, он је створио 
огромну основу за ометање сзога мира и спокојства: постоји 
један једини пут којим можемо да корачамо сигурно, а то је 
ако презиремо све спољашње, и ако будемо задовољни само 
врлином. Јер човек који мисли да постоји нешто што је боље 
од врлине, и да осим ове постоји још и неко друго добро, 



шири крило да прими све оно што судбина раеипа и 
забринуто очекује њене поготке. 7. Замисли у својој души да 
се судбина поиграва и да на овај скуп смртних људи 
просипа почасти, богатство, наклоност првака; неке од ових 
ствари покидају руке оних који се за њих отимају, а неке 
опет служе на велику штету онима којима допадну у руке. 
Од овога понешто припадне људима који се баве другим 
стварима, а понекима добијено исклизне из руку и изгуби се 
зато што су људи, кад то хватају, сувише прождрљиви: а 
никоме, па макар му то отимање срећно пошло за руком, 
радост због опљачканога не траје дуго. И зато свако ко је 
паметан и мудар побегне од свега тога, чим примети да 
судбина доноси дарове, пошто зна да ће га све то скупо 
коштати. Нико се не сукобљава с човеком који се повлачи, 
нико не удара човека који одлази: свађа постоји само око 
иаграда. 8. Исто се догађа с оним што судбина баца одозго: 
јадници горимо у ватри, растржемо се на све стране, 
желимо да имамо много руку, бацамо поглед час на ову час 
опет на ону страну, изгледа нам да нам дарови среће сувише 
споро пристижу, да ће стићи само до малог броја људи, а да 
их очекујемо еви. 9. Желимо да им пођемо у сусрет док 
падају одозго; радујемо се, ако смо нешто ухватили и ако је 
друге људе празна нада преварила. Сваки бедни и јефтини 
дар плаћамо неком несрећом, или га уопште и не примимо. 
Одвојмо се од таквих игара и оставимо их другим 
отимачима: нека они зверају у она добра што висе изнад 
ших, и нека и сами још више лебде између страховања и 
наде. 

10. Ко одлучи да буде срећан, треба да сматра како 
лостоји еамо једно добро, а то је врлина. Јер ако сматра да је 
једино добро нешто друго, он рђаво суди о провиђењу, 
будући да се многе неприлике дешавају поштеним људима и 
јер је све што нам се да само кратко и незнатно, ако све то 
упоредимо са веком читавога света. 11. Из те наше жалбе 
рађа се то да постајемо неблагодарни тумачи божанског 
реда у васиони: жалимо се што не добијамо увек та добра, 
што их добијамо у малом броју, што су несигурна и 
пролазна. И зато не желимо ни да живимо нити да умремо: 
држе нас мржња према животу и страх од смрти. Све наше 
намере плутају и несталне су, а никаква срећа нас не може 
задовољити. А узрок томе је то што још нисмо стигли до оног 
неизмерног и несавладивог добра, поред кога се наше жеље 
морају зауставити, јер савршенство нема неког вишег 
степена. 12. Питаш ме зашто врлини ништа није потребно? 
Она се радује ономе што постоји и не жели оно чега нема: за 
њу је велико све што је довољно. Удаљи се од овога начела, 
па неће више постојати ни поштење ни верност. Јер онај ко 
жели и једно и друго, мора претрпети много штошта од тога 
што називамо злим, и мора много штошта да жртвује од 
онога што сматрамо добрим. 13. Пропада храброст, јер она 
мора да искуша саму себе; нестаје великодушност, јер се она 
не може исказати ако не омаловажи све оно што гомила 
жели као нешто највеће; нема више ни признања ни 
захвалности ако их нерадо враћамо, ако нешто сматрамо 
драгоценијим од оданости и верности, ако не чезнемо за 
најбољим. 14. Али да пређем преко свега: или оно што тако 
називамо уопште није добро, или је човек срећнији од бога, 
пошто бог не користи оно што је нама сувише драго: јер 
њега се не тиче никаква чулна наслада, нити мари за 
раскошне гозбе, за богатство, или за све оно што поставља 
људима мамац и што им нуди забаву. Дакле, или је 
невероватно то да богу недостају добра, или је управо то 
доказ да све оно што бог не поседује, нису добра. 15. Осим 



тога, помисли још да животиње оно што желе да важи као 
добро, имају у већој мери неголи људи. Животиње пожудније 
узимају храну, љубав их не замара толико као људе, њихове 
снаге еу истрајније и веће: из тога произлази да су оне много 
срећније од људи. Јер оне живе без неваљалства, без 
превара; оне уживају своје наеладе у већој мери и лакше, без 
икаквог страха од срамоте или неког кајања. 16. Размисли, 
даље, и да ли треба назвати добрим оно у чему бог бива 
побеђен од човека. Имајмо у своме срцу највише добро: оно 
губи вредност ако из најбољег дела нашег бића пређе у 
најгори, ако се пренесе на чула која су код животиња још 
много живља. Своју највећу срећу никако не смемо тражити 
у путености: права добра су она која нам пружа разум, она 
су стална и вечна, не могу се уништити, па чак ни опасти 
нити се емањити. 17. Све остало су само привидне врлине и 
имају само заједничко име са правим врлинама, али правог 
добра у таквим „врлинама" нема нимало: и зато би их 
требало назвати пријатностима или да кажем нашим 
језиком (стоичара), предностима. Уоеталом, ми треба да 
знамо да то нису делови нас самих, већ да су, да се тако 
изразим, наши поданици: нека се налазе међу нама, али 
треба да их убрајамо међу подређене и ниске, због којих 
нико не треба да се истакне. Јер шта има глупље од тога да 
му се нешто допада што није он сам урадио? 18. Све такво и 
томе слично нека нам се приближи, али не сме да нас 
обузме, јер, ако би се опет откинуло, требало би да се отргне 
без икаквог бола. Употребљавајмо све то, али се тиме 
немојмо поносити и хвалисати, и служимо се свим тим као 
нечим што нам је поверено на чување и штоћенас опет 
напустити. Све што је неко стекао без разума неће остати 
дуго у његовом поседу: шта више, и сама срећа, ако не уме 
да се задржава у својим границама, и она сама себи пада на 
терет. Ако се поклони поверење тако пролазним добрима, 
човек убрзо остаје на цедилу, или се због њих једе плашећи 
се да га не оставе. Само малом броју људи је пошло за руком 
да се ослободе среће на лак начин: остали падају заједно с 
оним што их је подигло. 19. Зато ће бити потребна мудрост 
која нас учи умерености и штедљивости у оним стварима, 
јер распојаеаност убрзо разбаца све оно што има, а оно што 
је без мере никада није уједно и трајно, ако га не кочи 
разум. О томе нам сведоче судбине многих градова које је, за 
време њиховог најлепшег напредовања и процвата 
упропастила раскош. И све што су изградиле ваљаност 
грађана и њихова одважност, та неумереност је срушила. И 
ми се морамо заштитити од ових неприлика. Али против 
судбине не постоји никакав неосвојив зид: морамо се 
наоружати изнутра: ако је тај део заштићен, може се 
нападати, али се освојити не може. 20. Желиш ли да знаш 
које је то наше оружје за одбрану? Бити равнодушан према 
свему што се догађа и веровати да чак и све оно што нам 
изгледа да шкоди и наноси штету, служи васиони и да је 
потребно како би свет испуњавао свој задатак. И човеку 
треба да се допадне све оно што се допало богу. Због тога 
нека се диви и себи и својој моћи јер је непобедив, будући да 
целокупним злом управља и влада, и будз^ћи да, помоћу 
разума који је јачи од свега, савлађује сваку случајност, 
сваку болест и сваку неправду. 21. Воли разум. Љубав према 
њему наоружаће те против најгорег. Љубав лрема 
младунцима гони дивље звери на копље ловаца, њихов бес и 
њихов непромишљени природни нагон чине их 
непобедивим; а младе духове славољубивост често занесе 
тако да се више не плаше ни ватре ни гвожђа; неке можда и 
-само привиђење и сенка врлине гурну у добровољну смрт. 



Уколико је разум храбрији од свега тога, уколико је 
истрајнији, утолико снажније ће себи крчити пут кроз сва 
страховања и опасности. 22. „Ништа нисте постигли тиме", 
казаће неко, „ако тврдите да не постоји никакво добро осим 
врлине: такво" утврђење вас неће начинити сигурним и 
одбојним према судбини. Та ви тврдите да добро 
представљају и верна деца, и домовина у којој владају добри 
обичаји и морални закони, и добри родитељи. Не можете 
безбедно и мирно гледати опасности које томе прете: 
узнемириће вас опсада домовине, смрт ваше деце, робовање 
родитеља." 23. Ја ћу сад додати овоме оно што се на овакве 
дриговоре обично одговара, у одбрану наших погледа, а 
после тога ћу додати и оно што се, по моме мишљењу, поред 
тога ЈОШ мора одговорити. Друга је ситуација код оних 
ствари које нам, ако нам их одузму, на своје место доведу 
неку неприлику, као што, на пример, нарушено здравље 
пређе у болест; кад се угаси очни вид наступа слепило; 
пресечена потколеница не одузима нам само ранију 
покретљивост, већ можемо због тога и да постанемо хроми. 
Али то нису опасности у оном што мало пре споменусмо. 
Зашто? Ако сам изгубио пријатеља, због тога не морам да 
трпим од неверности, а ако сам сахранио добру децу, због 
тога на њихово место неће доћи безбожна. 24. А осим тога, 
то није губитак пријатеља или деце, већ искључиво губитак 
њиховог тела. А добро нестаје само на један једини .начин: 
ако се преокрене у зло. Али природа то не дозвољава, јер 
свака врлина и свако дело врлине остају неискварени. И 
најзад, ако су умрли и пријатељи и деца коју отац воли и 
која му одговарају, ипак још увек постоји нешто што може 
да попуни њихово место. Питаш шта је то? Исто оно што је и 
њих начинило добрим: врлина. 25. Она не дозвољава да неко 
место остане празно, незаузето, она држи читаву душу, она 
отерује похлепност свих људи, она је довољна сама себи: јер 
у њој се налазе суштина и извор свега доброга. Шта мари 
ако воду која тече низбрдо ухватиш или ако отече, ако је 
исправан и читав извор из којег она отиче? Нећеш ваљда 
тврдити да водимо праведнији живот ако су нам деца жива 
него ако смо их изгубили, или да је наш живот сређенији и 
разумнији и часнији, па према томе ни бољи? Тиме што 
стичемо пријатеље ми не постајемо ни мудрији, нити пак 
човек постане глупљи ако му их неко одузме: према томе, 
нећемо постати ни срећнији ни беднији. Све док врлина 
буде на свом месту, ти нећеш ни осетити шта си изгубио. 26. 
,,Па шта онда? Зар није срећнији онај који живи окружен 
великим бројем пријатеља и деце?" А зашто би био? Јер 
највише добро се не умањује нити се не повећава: оно остаје 
увек једнако, без обзира на то како се судбина мења. Било да 
филозоф достигне дубоку старост или да заврши још пре 
него што је остарио, мера највиших добара остаје иста и у 
различитој старости. 27. Ако нацрташ већи или мањи круг, 
онда се то односи на сам простор, али не и на облик: мада је 
један остао дуже, а други си одмах, у оној прашини у којој 
еи га нацртао, избрисао, ипак су и један и други имали исти 
облик. Оно што је добро и поштено не мери се ни по броју 
нити пак по трајању: то се не може ни продужити нити се 
може смањити. Можеш животу пуном врлине одмерити 
стотину година за колико год хоћеш и можеш га свести на 
један једини дан: он ће бити подједнако частан и пун 
врлине. 28. Подручје врлине је час пространије, она управља 
краљевствима, градовима и провинцијама, доноси законе, 
негује пријатељства, дели дужности између рођака и деце, 



а час она бива притешњена сиромаштвом, изгнанством, 
немаштином: али она ипак није ништа мања ако са неког 
узвишеног места пређе на ниско, ако се повуче са 
краљевског престола у приватан живот, ако се поново 
врати у тескобу куће или некога кутка. 29. Исто тако је 
увек подједнако велика ако се, искључена свуда и на 
сваком месту, поново врати у саму себе: јер, упркос свему 
томе, она се истиче својим великим и бистрим разумом, 
чистом мудрошћу и непомерљивом праведношћу. Она је, 
дакле, увек подједнако блажена: јер то блаженство је само 
на једном месту, у самом разуму, велико, стално, спокојно 
и мирно, као нешто што се не може постићи без 
познавања свега што је људско и што је божанско. Сада 
долази на ред оно што сам рекао да ћу одговорити. 30. 
Мудар човек не бива утучен губитком своје деце, нити 
евојих пријатеља: он, наиме, исто тако мирно и спокојно 
подноси њихову емрт као што очекује своју; он се не 
плаши своје смрти онолико колико жали ону другу. Јер 
врлина се састоји у савршеној хармонији, сва њена дела 
сагласна су и слажу се с њом. А ова се сагласност не 
препушта тузи и бризи. Нечасна је свака бојажљивост, 
свака брига, свака склоноет оклевању, где год је потребно 
да се нешто уради: а врлина и оно што је частно су 
безбрижни и увек спремни, неустрашиви, кад год је 
потребно да се започне борба. 31. „Па » шта дакле? Зар 
филозоф неће никад претрпети нешто што је слично 
узбуђењу или страху? Зар неће пребледети и изразом свога 
лица показати немир и узбуђење? Зар му неће страх 
обузети читаво тело'" Признајем да je тако: али ће његово 
уверење р а у свему томе нема никаквог зла, остати исто и 
у тој мери изражено, да здрав разум неће постати 
малодушан. Све што треба да уради, он ће радити храбро 
и без размишљања. 32. То би неко могао прогласити за 
појаву која карактерише глупост, која ради тромо и 
својеглаво оно што мора да уради, и код које је на једном 
месту тело, а на другом душа, тако да се дух на тај начин 
рас

1 Стари Римљани су рачунали календарску годину према конзулима који су те 
године обављали службу. 

1 Publil. Syr. 1 Ribbeck2. 
3 Publil. Syr. sent. fr. сош. Rom. pag. 373 Ribbeck. 
J Ibidem. 
1 Вергилије, Енејида IX 446 ss. 
1 Вергилије, Енејида VI 178 s. Пророчица је Сибила коју Енеја пита за савет. 
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кида између најразличитијих побуда. Јер он ужива управо због свега онога 
што уздиже и у чему се сам себи диви, па не ради радо чак ни оно чиме се 



поноси и хвалише. Али ако се плаши каквога зла, он трпи већ док га ишчекује 
исто онако као да се само зло већ појавило; а када се плаши да га нешто не 
погоди, подједнако пати већ због тога што се плаши. 33. Јер као што се на 
телу, пре него што се разболи, појаве неки знаци, на пример слабост живаца, 
замор без најмањег напора и рада, зевање или пак дрхтавица свих удова, 
тако исто и слаб дух почиње да слаби још много раније, још пре него што је на 
њега навалило зло: дух све то прима унапред и ослаби још пре времена. А има 
ли шта глупље него плашити се будућности и не штедети своје снаге за 
издржавање патњи које нас можда још очекују? Ми, међутим, зло директно 
мамимо на себе, подстичемо га и убрзавамо, уместо да га задржавамо, ако 
већ нисмо у стању да га се отресемо! 34. Желиш ли да знаш да будућност 
никога не треба да мучи? Ако неко чује да ће после ледесет година старости 
претрпети смртну казну, то не би могло да га узнемири, сем ако намерно не 
прескочи оно међувреме и ако се сместа не уживи у само страдање и патњу 
које ће га задесити тек после истека пола века. Исто то се дешава с онима 
који би волели да се разболе, па траже узроке за тугу и тугују над оним што је 
већ одавно прошло и што се већ одавно заборавило. И оно што је прошло, и 
оно што ће се догодити, све то је далеко од нас: ми не осећамо ни једно ни 
друго. А бол настаје само од онога што осећаш. Прими мој поздрав! 

 

КЊИГА ДЕВЕТА 

75. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

21. Жалиш се да ти ја шаљем писма која нису довољно брижљиво 
састављена. А ко говори брижљиво, осим онога који воли да говори 
извештачено? Као што би био мој говор, кад бисмо заједно седели или се заједно 
шетали, неусиљен и једноставан, таква желим да ми буду и писма, ненаметљива 
и природна. 

22. Кад би то било могуће, ја бих више волео да ти покажем шта мислим 
него да о томе говорим. И кад бих с тобом расправљао, ја не бих ударао ногом о 
земљу, ни махао рукама, или подизао глас, већ бих све то оставио говорницима, 
и био бих задовољан да сам ти изразио своје мисли, које не бих ни украшавао 
ни дотеривао, нити их само онако из себе избацио. 3. Желим да те уверим само 
у једну ствар, а то је да све оно што говорим, такође и осећам, и то не само 
осећам већ и волим. Друкчије људи љубе своју драгану, а друкчије опет децу: 
али и у том љубљењу, тако светом и чистом, довољно јасно се истиче нежно 
осећање. Тако ми Херкула, ја заиста не желим да ти онако сувопарно говорим о 
тако великим стварима, — ни филозофија се не одриче духа, — али ипак не 
треба много труда улагати у речи. 4. Ово нека буде врхунац наше намере: 
говоримо оно што мислимо, а мислимо опет оно што говоримо. Наше речи нека 
буду у складу са животом. И тако је испунио своје обећање онај који остаје исти 
и кад га видиш ,и кад га слушаш. 5. Ми ћемо видети какав је и колико је велик: 
али нека буде један те исти. 

Наше речи нека не забављају, већ нека користе. Међутим, ако се понекад 
речитост у некога појави без по муке и ако говорник уме лепо да се изражава, 
нека му онда буде дозвољено да своју речитост прикаже на најлепшим 



предметима; али треба ипак да буде такав да више истакне ствари неголи 
самога себе. Јер све остале науке су ствар разума и односе се на њ, али овде се 
ради баш о души самој. 6. Болесник не тражи речитог лекара, али ако се 
случајно догоди да тај човек који га може излечити уме и зна и да глатко говори 
о ономе шта треба да уради, он ће њиме бити задовољан. Али пак неће 
постојати никакав разлог да сам себи честита што је наишао на тако речитог 
лекара: то је исто као и кад је поуздан крманош у исто време и леп. 7. Зашто ми 
голицаш уши? Зашто желиш да ме лепо забавиш? Нешто друго је по среди: 
треба да ме палиш, да ме сечеш, да ме држиш на строгој дијети. И због тога сам 
те позвао: треба да лечиш једну застарелу болест, тешку и општу. Твој посао је 
исто онолико тежак колико и задатак лекара кад бесни куга. А бавиш се само 
речима? Буди већ задовољан ако си дорастао своме задатку! Кад ћеш тако 
много научити? Кад ћеш то, кад будеш научио, себи утиснути у душу тако да се 
више никад не може заборавити? Кад ћеш све то испробати? Јер није довољно, 
као код других ствари, ако то само запамтиш: све треба испробати на делу. Није 
срећан онај који то зна, већ онај који то чини. 8. „Шта дакле? Зар при свему 
томе нема никаквих степена? Зар ван мудрости нема ничег осим провалије?" 
Мислим да није тако. Јер онај који тек учи, спада додуше међу невеште и неуке 
људе, али га од таквих ипак одваја већ велико растојање. Чак и међу самим 
онима који напредују поетоје велике разлике: и они се, по мишљењу неких, деле 
на три врсте. 9. Први су они који мудрост још не поседују, али су се већ нашли у 
њеној близини: па ипак је оно што је близу још увек ван њих. Питаш кпји су то? 
То су сви они који су већ одбацили страсти и пороке и научили оно што ваља 
пригрлити, али самопоуздање још нису опробали. Они своје добро не примењују, 
али ипак не могу више пасти иатраг у оне преступе којих су се већ били 
одрекли. Они се већ налазе тамо одакле више није могуће пасти натраг, али им 
то још није сасвим јасно што се њих самих тиче; сећам се онога што сам 
написао у једном писму — „не знају да нешто знају". Већ им је пошло за руком 
да се служе својим добром, али још увек нису кадри да се у себе уздају. 10. Неки 
ову врсту напредних, о којој сам говорио, одређују тако што кажу да су они већ 
побегли од болести душе, али још нг^су измакли страстима, и да се још налазе 
на клизавом терену, јер изван опасности није нико ко се није потпуно ослободио 
неваљалства: а то није урадио још нико осим онога који га је заменио 
мудрошћу. 

11. Често сам већ говорио каква је разлика између болести духа и страсти. 
А и сада ћу те на то подсетити: болести су застареле и тврдокорне мане, као 
лакомост или претерано частољубље. Те мане прожимају и овладазају душом и 
тако je окују да постану њено трајно зло. Да сасвим укратко одредим: болест је 
суд који је упоран у погрешном мишљењу, као да свим силама треба тежити за 
нечим што бисмо могли само у малој мери да желимо. Или, ако више волиш 
другачије, дај да то дефинишемо на овај начин: болест је претерана жеља за 
оним што бисмо једва смели, или чак уопште не бисмо смели да желимо. Или: 
процењивање ствари које једва да имају још неку вредност, или је уопште 
немају. 12. Афекти су претерана нагла узбуђења душе, изненадна и изазвана, 
која, ако се понављају или занемарују, изазивају болест, и то онако као што на 
пример катар, ако још није постао трајан, изазива кашаљ; међутим, ако је 
застарео и никако не престаје, изазива чак и јектику. И зато су сви они који су 
начинили највећи напредак далеко изван сваке опасности од болести, али још 
увек осећају навалу страсти упркос томе што су већ готово оавршени. 



11. У другу врсту спадају они који су ее већ ослободили највећих слабости 
духа и страсти, али се још увек не осећају сасвим сигурни да неће, можда, 
пасти у своје пређашње стање. 

12. Трећа врста је слободна од многоструких и великих мана, али није без 
свих мана. Такви људи су се ослободили лакомости, али у себи још увек осећају 
гнев и бес; код њих се похотљивост већ изгубила, али их још увек узнемирава 
частољубље; немају више неких прохтева и жеља, али се још увек боје, и у том 
стању је човек још увек доста отпоран према неким злима, док је према 
осталима прави слабић; он, на пример, презире смрт, али се плаши бола. 15. 
Размислимо на овом месту још о нечему: биће добро за нас ако будемо 
примљени у ту врсту. Човек мора имати зеома срећну природу и мора озбиљно и 
истрајно настојати на томе ако жели да постигне други степен: али ни овај 
трећи разред није заелужио наше презирање. Размисли само о томе колико зла 
видиш свуда око себе, погледај како не постоји никакво неваљалство без 
примера, како неваљалство свакога дана све више напредује, колико се много 
греши и јавно и кришом! Видећеш да смо ми већ довољно поетигли самим тим 
што се не налазимо међу најгорима? 16. „Али ја се надам", велиш, „да могу 
постићи и виши ред." То бих ја нама двоЈ И Ц И  заиста више желео него обећавао: 
ми смо препуни брзине, тежимо врлини, а растргнути смо између порока. 
Срамота ме је да кажем: ми проводимо моралан живот само уколико немамо 
неког другог посла. А колика би нас награда очекивала ако се отргнемо од 
својих свакодневних послова и ослободимо свега лошег што тако упорно 
пријања уз нас! 17. Ни жеља ни страх нас неће одагнати: неузнемирени 
страхом, неискварени страстима и насладама, ми се нећемо плашити ни смрти 
ни богова: знаћемо да смрт није никакво зло, а да богови нису зато да нам 
наносе зло. Оно што може шкодити исто је онако слабашно као и оно чему 
шкоди. Оно што је најбоље није у стању да нанесе штету. 18. Ако се из овога 
блата и талога једном уздигнемо у ону величанствену висину, очекују нас и 
спокојство душе и потпуна слобода, чим се ослободимо свих заблуда. А ти питаш 
која је то слобода? Не плашити се ни људи ни богова; не желети ни оно што је 
гадно и срамно, ни оно што је сувишно; имати што је могуће већу власт над 
самим собом: непроцењиво добро је постати сам својим гоеподаром. Буди ми 
здраво! 

76. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Отказујеш ми пријатељство ако те оставим у незнању о свему оном што 
свакога дана радим. Гледај само како отворено и искрено живим е тобом: 
поверићу ти и то. Слушам једног филозофа, већ пети дан одлазим к њему у 
његову школу и већ од осам часова слушам његова расправљања. 

„Баш у правим годинама", казаћеш. А зашто то не би биле баш праве 
године? Има ли нешто глупље него ако нећеш да учиш што си већ одавно могао 
да учиш? 2. „Па шта сад? Да сад радим оно што раде кицоши и младићи? Добро 
стоје ствари са мном ако једино то не приличи мојим годинама: ова школа 
прима ученике свакога доба. Вреди ли старити ради тога да се угледамо на 
младиће?" У позориште ћу одлазити ја као старац и возиће ме у циркус, и никад 
се ни пар гладијатора неће борити, а да ја не будем присутан: а сада да се 
стидим што идем филозофу? 3. Треба учити све дотле, док још нешто не знаш: 



или, ако верујемо пословици, све дотле док си жив. И нигде та пословица није 
умеснија него овде: треба учити начин како да живиш, докле год си жив. Али ја 
тамо ипак понешто и поучавам. Питаш ме, шта то поучавам? То да и старац 
треба да учи. 4. Али ја се стидим људскога рода кад год уђем у школу. Да би 
ишао код Метронакта, треба, као што знаш, проћи поред напуљског позоришта. 
А оно је претрпано и тамо се с највећом гомилом доноси суд о томе ко је најбољи 
свирач, тамо и један грчки трубач и један гласник привлаче гледаоце. Међутим, 
на оном месту где се тражи један ваљан и честити човек, и тамо где се учи како 
ће човек постати и живети пун врлине, тамо седи веома мали број људи, и за те 
људе већина мисли да су непотребни те да немају никаквог паметног посла: 
називају их неспоеобњаковићима и лењивцима. Нека и мене погоди такво 
исмевање: равнодушно треба подносити пребацивања неспособних, а онај који 
тежи да постигне врлину, не сме да мари ни за презир тамо неких људи. 

5. Само настави, Луцилије, и пожури да ти се не деси оно што се десило 
мени: да учиш и ти као старац. Шта више, пожури се нарочито зато што би оно 
што сада можеш лако научити, као старац научио врло тешко. „Па колики ће 
бити мој напредак?" питаш. Онолики колико сам будеш хтео. 6. Шта још чекаш? 
Никоме није било дано само од себе да постане мудар. Новац ће доћи сам од 
себе, почасне службе ће ти бити понуђене, углед и достојанство ће ти се можда 
сами наметнути, али врлина ти неће доћи сама. Она се не може научити ни 
лаким напором ни незнатним трудом. Али овај труд ваља примити на себе кад 
он тако рећи једним ударцем осигурава поседовање свих добара. Јер једна 
једина ствар је добра, а то је врлина: у свему ономе што људи хвале, ти нећеш 
наћи ништа право, ништа поуздано. 7. А зашто је то једино врлина сама, то 
желим да ти кажем, зато што мислиш да сам то у своме последњем писму 
сувише овлаш растумачио и ствар више хвалио него што сам је доказао: све 
што сам тамо рекао, сада ћу укратко резимирати. 

8. Све на свету еастоји се у свом добру. Лозу нрепоручују плодност и 
пријатан мирис вина, јелена препоручује његова брзина: ти питаш колико 
снажна леђа има теглећа марва, чији је једини задатак у томе да носи пртљаг и 
терет. Код rica је највећа врлина његов њух, јер он треба да нањуши звери, а и 
брзина, ако треба да их стигне, и храброст ако треба да их нападне и уједе 
зубима: код еваког живог бића мора бити најбоље оно ради чега је створено и 
према чему се оцењује његова вредност. 9. А шта је најбоље у човека. Разум. 
Њиме он превазилази животиње, и креће се за боговима. Савршени разум је, 
дакле, човеково нарочито својствено добро, док је све остало у довољној мери 
заједничко са осталим животињама. Снажан је: и лавови су. Jlen је: и паунови 
су. Брз је. И коњи су брзи. Не тврдим да га у томе све животиње надмашују; не 
истражујем чега он има највише у себи, него шта је управо његова својина. 
Човек има тело: то имају и стабла. Има инстинкт и добровољно кретање: то 
имају и звери, па и црви. Он има глас: а колико јаснији и снажнији глас имају 
пси, оштрији — орлови, дубљи — бикови, пријатнији и слађи — славуји! 10. Шта 
је човеку његова сопствена особина? Разум. Ако је он правилно усмерен, онда је 
човек достигао срећу. Као што свака ствар заслужује похвалу ако је своје добро 
довела до савршенства, тако је и човек, ако је своје добро, а то је разум, довео 
до савршенства, достојан похвале, и он је постигао циљ своје природе. А овај 
савршени разум се зове врлина, што је исто што и честитост. 11. То је, дакле, 
оно једино добро у човеку, што је човеку својствено и њему припада: ми сада не 
питамо шта је добро уопште, већ тражимо шта је добро у човеку. Ако човек не 
поседује никакво друго добро осим разума, онда је то његово једино добро, али 
такво да по тежини надмаша сва остала. Ако је неко злобан и непоштен, мислим 



да ће га свако одбацити; ако је добар, мислим да ће се свакоме допасти. Код 
човека је, према томе, прво и једино то што заслужује похвалу или покуду. 12. 
Ти не сумњаш да је то добро, али сумњаш у то да ли је то једино добро. Ако неко 
има све друго, и здравље, и богатство, много слика и кипова предака, пун 
атријум клијената, али је по општем схватању лош човек, ти ћеш га кудити. 
Исто тако, ако неко нема ништа од свега онога што сам малочас навео, ако 
нема новаца, нема ни гомиле клијената, ако нема племенито порекло и читав 
низ дедова и прадедова, али је по општем признању добар човек, ти ћеш га 
похвалити. Дакле, то је једино човеково добро због којег заслужује похвалу, иако 
му недостаје све друго што сам поменуо, и макар имао све остало у изобиљу, он 
ипак заслужује да се куди и одбаци. 13. Оно што се односи на ствари, важи и за 
људе: за лађу се каже да је добра, али не за ону која је насликана скупоценим 
бојама, или ону која има сребрн или златан кљун, ни за ону на којој је 
представљек заштитник начињен од слоноваче, или за ону која вози тежак 
терет краљевскога блага, већ је чврста и издржљива она лађа која се, чврсто 
склопљена и састављена, бори против воде и против навале таласа, која слуша 
кормило и која плови брзо, без обзира на ветар и олују. 14. Рећи ћеш да није 
добар онај мач који виси на позлаћеком каишу и чије су корице украшене 
драгим камењем, већ да је добар онај чија је оштрица погодна за задавање 
удараца и врх да је у стању да пробије сваки штит. Код лењира није битно да ли 
је лепо израђен, већ да ли је прав: и свака се ствар хвали онолико колико 
одговара ономе за шта је намењена. 15. Зато ни код човека није важно колико 
земље може да узоре, коликим капиталом располаже и колико људи долази у 
његов дом да би му пожелео добро јутро, као ни то на како драгоценим 
јастуцима спава, и да ли пије из кристалних чаша: напротив, важно је да ли је 
он добар човек. А добар је, ако је његов разум развијен и правилан и ако је у 
екладу са вољом своје природе. 16. То ми називамо врлином, то је оно часно и 
једино човеково добро. Наиме, будући да једино разум човека чини савршеним, 
једино разум га чини савршено блаженим: а то је једино човеково добро које га 
чини срећним. Ми називамо добрим и све оно пгго извире из врлине и што је са 
њоме повезано: то еу све њене последице. Али је врлина једино добро баш зато 
што без ње не постоји никакво друго добро. 17. Ако је целокупно добро у души, 
онда је добро и све остало што душу јача, снажи је, уздиже и шири: а оно што 
душу чини снажнијом и узвишенијом, то је врлина. Јер све друго што изазива и 
узбуђује наше жеље, све то слаби дух и чини га несталним, и док изгледа да га 
подиже, оно га у ствари само надима и пуни разним таштинама. Дакле, једино 
је добро оно због којег душа постаје боља. 18. Сви поступци читавог нашег 
живота мере се у односу на то што је морално добро и што је срамно: у томе се 
налази нека сила која нас гони да нешто урадимо или не урадимо. Рећи ћу ти 
шта је то: ваљан човек ће урадити оно што је сазнао као добро и поштено, чак и 
ако је тешко, опасно и ако је за њега штетно: с друге стране, опет, он неће 
учинити оно што је срамно, па макар му то донело новаца, неко уживање или 
чак власт. Ништа га неће уплашити и одвратити од онога што је добро и 
поштено, а ништа га неће ни намамити на неки сраман поступак. 19. Ако, 
дакле, увек и на сваком месту буде тежио за оним што је морално добро, а 
избегавао све што је срамно, и ако у свакој прилици буде пред очима имао ова 
два златна правила, наиме — да је добро само оно што је поштено, а лоше само 
оно што је срамно, у том случају је врлина његово једино добро и не може се 
никада и ни у ком случају догодити да она то не буде. Више не постоји никаква 
опасност од промене: глупост тежи ка мудрости, а мудрост се не мења и не пада 
у глупост. 



20. Ако се можда сећаш, ја сам ти рекао да су већ многи људи, не из 
принципа, већ само на основу природног нагона презирали оно што обични 
људи прижељкују или чега се плаше: нашао се човек који је одбацио богатство, 
пронађен је и такав човек који је своју руку ставио у пламен, зна се за некога ко 
није престајао да се смеје кад га је мучитељ стављао на муке, за човека који није 
пролио ниједну сузу приликом сахране своје деце, и за онога ко је без страха 
изишао пред смрт: љубав, бес, жеља гонили су га у опасност. Ако је тренутна 
тврдоглазост духа тако снажна, кад се осети раздраженим, колико ће већу снагу 
имати врлина која не зависи од изненадних и неочекиваних афеката, већ је 
увек подједнако снажна? 21. Али из тога произлази да оно што неуки презиру 
често, а мудри увек, није ни добро ни зло. Једино добро је, дакле, врлина сама, 
која гордо корача између среће и несреће, дубоко презирући и једно и друго. 

11. Ако прихватиш мишљење да постоји још неко добро уз оно што је 
морално добро, онда ће свака врлина бити у невољи, јер неће моћи да се одржи 
ако, поред себе, буде водила рачуна још о нечем другом: ако тако шта постоји, 
онда се то противи сваком разуму који је извор врлине, и свакој истини које без 
разума и нема: а све што се противи истини, свако такво мишљење — погрешно 
је. 

12. Мораш признати да човек који је пун врлине у највећој мери поштује 
богове. И зато ће он све што му се буде догодило, подносити спокојно: знаће да 
се то догодило по неком божанском закону, према којем се све на свету збива. И 
ако је тако, онда ће за њега постојати једно једино добро, а то је врлина. Јер 
унраво је врлина оно што се покорава боговима и што не плане од беса ако је 
погоди нешто неочекивано, што се не жали на своју судбину, већ стрпљиво 
прима све што судбина донесе, и поступа онако како јој се нареди. 24. Ако, 
осим врлине, постоји још неко друго добро, онда ће нас пратити жеља за 
животом, жеља за свим оним што нам живот чини удобним, жеља несносна, 
безгранична и подложна сталној промени. Једино добро је, дакле, врлина која 
има своју меру. 25. Рекосмо да би живот људи био срећнији од живота богова, 
кад би оне ствари којима се богови не могу служити, а то су, на пример, новац и 
почасне службе, кад би, велим, све те ствари представљале неко добро. А сада 
помисли још и ово: ако се душа одвоји од тела и наставља да живи, сигурно ће 
бити срећнија него док се још налазила у телу. А кад би оне ствари које уживамо 
преко свога тела биле неко добро, онда би души кад се одвоји од тела било 
свакако горе: али нико не верује да би душа, пошто је окована, била срећнија од 
оне која је ослобођена и која се вратила натраг у васиону. 26. Рекао бих и то да, 
кад би добро представљале ствари којима располажу и људи и животиње, да би 
и бесловесне животиње морале живети срећним животом, што је опет немогуће. 
Све треба да подносимо ради врлине: а све то не би требало да трпимо кад би, 
осим врлине, постојало још неко добро. Мада сам све ово опширније протумачио 
у претходном писму, еада сам то сажео и укратко поновио. 27. Али, никад ти 
неће изгледати да је моје мишљење тачно, ако добро не размислиш и ако сам 
себе не запиташ да ли би ти, у случају да околности траже да мораш умрети за 
домовину и да тиме откупиш животе свих грађана, да ли свој врат не би 
понудио само стрпљиво, већ и радо? Ако би намеравао да тако поступиш, онда 
никакво друго добро не постоји: јер занемарујеш све да би поетигао то. 
Погледај, колика је снага врлине: умрећеш за домовину и то у тренутку кад 
будеш сазнао да то треба да урадиш. 28. Дешава се да најлепши поступак 
донесе велико весеље, мада понекад само за врло кратко време. И премда онај 
човек који је умро и који се одвојио од земље не ужива плодове рада који је 
обавио, ипак се већ унапред радује при помисли на будуће дело: а храбар, 



поштен и ваљан човек, коме пред очима лебди награда за његову смрт, а то је 
слобода домовине, oceha највећу еласт и ужива плодове евоје одважности. 29. 
Али и онај други, којем се одузима та највећа радост, коју омогућује остварење 
највећег и последњег дела, без оклевања ће похрлити у смрт, задовољан што 
поступа правилно и савесно. Приговори му сад још много ствари које треба да 
га одврате, и реци му: „Твоје дело ће убрзо пасти у заборав, а захвалност 
грађана неће бити баш велика!" Одговориће ти: „Све је то изван мога поступка: 
ја сам то посматрам и знам да je то часно и поштено. Зато идем онамо куда ме 
оно води и позива." 30. То је, дакле, једино добро које не осећа само сваки 
образовани човек већ и сваки онај ко је по природи племенита срца: све остало 
је празно, променљиво. И аато све то поседујемо са забринутошћу: и ако се уз 
благонаклоност судбине све то нагомила на једнога човека, онда тај терет 
сувише притискује свога господара, а понекад га чак и обори. 31. Нико од оних 
које видиш обучене у скерлетно рухо није срећан, исто као ни они који се, у 
складу с причом, на позорници крећу са скиптром у руци и огрнути краљевским 
плаштом: у присуству народа корачају на котурнама, а затим напусте 
позорницу, скидају високе чизме и показују се у СВОЈОЈ природној величини. 
Нико од оних које су богатство и почасне службе подигле виеоко није велик. А 
зоог чега изгледа да је велик? Зато што га оцењуЈеш заједно са местом на коме 
стоји. Кепец није велик, па макар стао на врх планине, а колос ће задржати 
своју величину, па макар стајао у бунару. 

32. Ми болујемо од ове заблуде и заваравамо се утолико што никога не 
ценимо према ономе што je, већ му приписујемо оно што га краси. А кад желиш 
човека да процениш истински и ако желиш знати какав је, онда га посматрај 
нагог! Нека одложи своје имање, своје почасне службе и варљиве дарове 
судбине, нека сткрије своје тело: погледај његову душу, каква је и колика је, и 
да ли је таква због нечег туђег или због свога сопственог. 33. Ако човек гледа 
сјајне мачеве својим



очима и ако зна да га се ништа не тиче, и да је свеједно да ли ће душа изићи на 
уста или кроз рањено грло, онда га зови срећним; а ако му се предсказују 
телесна мучења, и оно што се дешава случајно или неправдом силника, ако он о 
затвору, изгнанству и о празним страховањима мирно слуша и каже: 

Не плашим се никаквих напора, о девојко, ништа неће бити ново и 
неочекивано: све сам то предвидео и све сам већ доживео у мислима 

онда га слободно назови срећним. Ти ми данас све то предсказујеш: ја сам то 
увек предсказивао и припремао човека на све оно што га очекује. 34. Зло по 
којем си унапред размислио задаје блажи ударац. А глупим људима и онима који 
се поуздају у срећу све то изгледа ново и неочекивано; а велик део зла је за 
неискусне људе сама новина несреће. Знај: на много зла, која у почетку сматрају 
тешким, људи се касније навикну, и све храбрије их подносе. 35. И тако се 
филозоф навикне на будућа зла и оно што остали себи олакшавају дугим 
подношењем, филозофи себи олакшавају дугим размишљањем. Ми често 
слушамо неуке људе како говоре: „Знао сам да ме то још очекује", а филозоф зна 



да га све очекује. Што год се догодило, он увек каже: „Знао сам." Буди ми 
здраво! 

77. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Саевим неочекивано појавише се данас из Александрије лађе које 
обично шаљу унапред да би обавестиле о доласку флоте. Те бродове називају 
поштанским бродовима. То је призор који читаву Кампанију весели: гомила 
света јури према пристаништу Пуоли, а већ по једрима могу се у гомили осталих 
распознати бродови из Александрије: јер само они смеју разапети нарочито 
једро које сви бродови носе на отвореном мору. 2. Ништа не подстиче пловидбу 
колико то највише једро: с те стране се лађа највише убрзава. И тако, кад год се 
подигне ветар и ојача више него што треба, онда јарбол нагну напред; зато што 
ветар на мањој висини слабије дува. И чим остале лађе стигну до Каприја и до 
рта, одакле „Палада са врха стене бди над морском површином", морају се 
задовољити доњим једром: а оно виссжо једро је зиак само александријских 
лађа. 3. И док су сви журили ка обали, ја остадох миран и уживао сам просто у 
свом ленствовању, очекивао сам да добијем писма од својих људи, па ипак 
нисам нимало хитао да бих сазнао шта ће ми она јавити о приликама које 
владају код куће: већ одавно ми је познато да тамо немам шта ни да изгубим ни 
да добијем. Тако би требало да мислим и кад не бих већ био старац, а сада 
утолико више: ма како незнатно било оно што поседујем, ипак би ми за путни 
трошак остало више него што ми је потребно, у првом реду зато што сам кренуо 
на пут који не морам и да завршим. 4. Пут ће бити недовршен, ако се 
зауставиш на пола пута или ако уопште станеш с ове стране циља: а живот неће 
бити недовршен, ако је пун врлине. На којем год месту престанеш да живиш, 
живот је увек потпун, само ако га добро завршиш. А често је потребно 
завршити га храбро и одважно и не без нарочито важних узрока: јер ни ови 
узроци који нас задржавају ипак нису најважнији. 5. Тулије Марцелин, кога 
добро познајеш, мирно је проживео своју младост и одједном постао старац, 
разболео се од дуготрајне и тешке болести, иако не неизлечиве, па је у току те 
болести морао да се одриче много чега; тако је почео да размишља о смрти. 
Сазвао је многобројне пријатеље: сваки од њих, будући плашљив, саветовао му 
је исто оно што би саветовао и самоме себи: а ко је желео да му ласка и да му се 
улагује, тај би давао савет за који је мислио да ће биги милији човеку који га је 
за савет питао. 6. И наш пријатељ, стоик, изванредан човек, или да га похвалим 
речима које он као своју похвалу заслужује, човек одважан, одлучан и ваљан, 
утешио га је најбоље од свих. Почео је овако: „Немој се мучити, мој драги 
Марцелине, као да размишљаш о богзна како важној ствари! Није то нека 
велика ствар, живети: живе еви твоји робови, живе и све животиње. Велика 
етвар је часно, мудро и храбро умрети. Помисли како дуго већ радиш стално 
једно те исто: у том кругу се врте јело, спавање, страст. Хтети умрети, међутим, 
не може само онај који је мудар, или храбар, или пак несрећан, већ и онај други 
коме је живот дојадио!" 7. Али њему није био потребан саветодавац, већ 
помагач: његови робови нису хтели да га слушају. Најпре им је тај стоик одузео 
страх тако што им је показао да су робови у опасности само онда кад је сасвим 
неизвесно да ли је господарева смрт заиста била добровољна: иначе је исто 
такав грех ако господара ометају да умре, као и ако га сами убију. 8. Затим је 
самога Марцелина подсетио на то, како се после завршене гозбе остаци поделе 
међу слуге, и да је исто тако сасвим људски ако после завршенога живота дамо 
понешто онима који су нас током читавог живота слушали и служили. Марцелин 



је био добра срца и широке руке и онда кад је требало да да нешто од свога: 
робовима који су проливали сузе, поделио је мање своте новца и осим тога их 
утешио. 9. Није му био потребан ни мач, нити пак крв: три дана је издржао без 
хране, а наредио је да му у самој спаваћој соби разапну некакав шатор. Затим 
су у шатор унели купаоницу, у којој је дуго лежао, онда су му с времена на 
време досипали топле воде и он је лагано умирао, као што је сам говорио, не без 
неког задовољства које је обично повезано са таквим лаганим слабљењем — што 
сам већ и сам искусио кад бих губио свест. 

10. И тако ја зађох у једну причицу која ти неће бити непријатна: 
сазнаћеш, наиме, да крај твога пријатеља није био ни тежак, нити јадан, ни 
достојан жаљења. Мада је сам себи одузео живот, ипак је преминуо мирно и 
благо, и неприметно отишао из живота. Али ова причица би такође могла бити 
од користи: јер такви примери су нам заиста често потребни. Често треба да 
умремо, а не желимо, често умиремо, а не желимо. 11. Нико није толико глуп да 
не би знао да ће једном морати да умре: па ипак, кад се смрт приближи, човек 
се преврће, дрхти, плаче. Зар ти не изгледа да је од свих најглупљи онај који 
плаче зато што није живео још пре хиљаду година? Исто је тако глуп и онај који 
плаче зато што више неће живети после хиљаду година. То је свеједно — нећеш 
бити, нити си био: и једно и друго време није твоје, туђе је. 12. Бачен си баш у 
овај тренутак, па га растежи колико ти драго. Зашто плачеш? Шта желиш? 
Узалуд ти је сав труд. 

Престани се надати да ће твоје молбе умилостивити 
богове и њихову судбину.27 

Време твога живота је одређено, а одредила га је велика и неизбежна 
судбина: ићи ћеш онамо куда све иде. Шта те ново очекује? Родио си се за овај 
закон: то се догодило твоме оцу, то исто ће се догодити свима који после тебе 
дођу. Непрекидан ланац, који никаква сила не може изменити, оковао те је и 
вуче све са собом. 13. Колико ће људи умрети и поћи за тобом? Колико њих ће 
те пратити? Можда би ти био, тако бар мислим, храбрији кад би многе хиљаде 
људи помрле заједно с тобом: али много хиљада људи и многе хиљаде животиња 
умиру на разне начине оног кстог тренутка док ти оклеваш да умреш. Зар 
никада ниси мислио о томе да ћеш једном стићи тамо куда си све време ишао? 
Нема ниједног пута без краја. 14. Очекујеш ли сада да ћу ти навести примере 
великих људи? Назешћу ти примере дечака. Прича се о неком младом 
Лакедемоњанину који је још недорастао допао заробљеништва. Тада је на 
дорском дијалекту повикао: „Нећу бити роб!", и одржао је реч. Оног часа кад му 
је било наређено да уради нешто као роб, и то нешто срамно — наређено му је 
било, наиме, да донесе неки опсцени суд — залетео се у зид и тако разбио 
главу. 15. Слобода је толико близу: па ипак, зар још има робова? Зар не би 
више волео да видиш да твој син умре на тај начин, него да оседи као 
плашљивац? Зашто се, дакле, узнемираваш ако и пуки дечаци умеју храбро да 
умру? Рецимо да не желиш у смрт: одвешће те. Учини, дакле, нека буде твоје 
оно што је туђе. Зар нећеш пригрлити одважност дечакову и рећи: „Нећу 
робовати"? 

А ти, јадниче, робујеш људима, робујеш стварима, робујеш животу: јер 
живот је робовање ако немаш храбрости да умреш. 16. Имаш ли нешто због 
чега би чекао? И саме насладе које те задржавају и спречавају, већ си утрошио: 
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више немаш ниједног новог уживања, ниједног које ти не би било одвратно 
пошто ти је већ дотужило и досадило. Знаш какав је мирис вина, и који је буке 
медовине: сасвим свеједно је да ли ће кроз твоју бешику проћи сто или хиљаду 
амфора — ти си као винска натега. Врло добро знаш какав укус имају остриге и 
риба: твоја склоност ка уживањима није ти оставила за будуће године ништа 
што још ниси окусио. Па ипак су то све саме ствари од којих се нерадо 
откидаш. 17. Шта има још сем тога што би те болело ако ти се одузме? 
Пријатељи? А знаш ли да будеш пријатељ? Домовина? Да ли је тако високо 
цениш да би због ње макар мало касније ручао? Сунце? Па ти би га угасио да то 
можеш, јер шта си икада урадио да би био достојан да те сунце греје? Признај 
да те ни курија, ни форум, ки љубав према природи не задржавају тако да не 
можеш умрети: нерадо остављаш градску пијацу, на којој ништа ниси оставио. 
18. Плашиш се смрти: а како је само презиреш међу својим шампињонима! 
Желиш да живиш: а да ли знаш да живиш? Плашиш се да умреш — па шта? 
Зар тај твој живот није смрт? Кад је једном приликом Гај Цезар ишао 
Латинском цестом, па га је неко од заробљеника коме је седа брада допирала до 
груди замолио да умре, овај је рекао: „Па зар сада живиш?" То исто треба 
одговорити онима који би у смрти тражили олакшање и помоћ: плашиш се да 
умреш? А да ли сада живиш? 19. „Али ја хоћу да живим", казаће неко, „јер 
радим много шта што је поштено и добро: нерадо остављам дужности живота, 
које испуњавам верно и одано." Шта? Зар ти не знаш да је једна од дужности и 
та да мораш умрети? Никакву дужност нећеш оставити, јер не постоји одређени 
број дужности који мораш да испуниш. 20. Нема живота који не би био кратак: 
јер ако их упоредиш са трајањем света, онда су кратки и животи Нестора и 
Сатије, која је наредила да се на њен надгробни споменик напише да је живела 
деведесет и девет година. Видиш једну старицу која се поноси дугим веком: ко 
би могао да је поднесе да јој је пошло за руком да доживи и напуни стоту 
годину? За животом је као са игром на позорници: није важно колико дуго игра 
траје, већ да ли је добра! Сасвим је свеједно на ком ћеш месту престати да 
живиш. Престани где год желиш, само на све стави добар завршетак. Остај ми 
здраво! 

78. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Што те муче чести катари и мале грознице, које обично прате дуготрајне 
нападе катара који је већ прешао у навику, то ми је утолико више жао што сам 
ту врсту болести већ и сам искусио, а да на то у почетку нисам обраћао пажњу: 
моја младост је тада још могла лако да подноси такве тегобе и да пркоси 
болестима уопште. Затим сам подлегао и отишло је у ствари тако далеко да сам 
доведен до крајње мршавости, тако рећи сав изнурен катаром. 2. Често сам 
одлучивао да сам себи прекратим живот, али ме је у томе задржала старост мога 
изванредно благога оца. Наиме, често бих размишљао, не о томе како бих ја био, 
додуше, довољно јак да сам себи задам смрт, већ да он не би могао да поднесе 
моју смрт. И зато сам себи наредих да треба да живим: јер каткад је храбро већ 
и то да желимо наставити живот. 3. Испричаћу ти шта ми је тада служило као 
утеха, али ћу ти пре тога рећи да је управо оно што ме стишало за мене било 
прави лек. Лек постају часне утехе, а све што подигне дух користи и телу: мене 
је спасило моје бављење науком. Филозофији имам да заблагодарим што сам се 
подигао, што сам се опоравио: њој дугујем свој живот, а то није оно најмање 



што јој дугујем. 4. Моме оздрављењу су много допринели пријатељи чија су ме 
охрабрења, будна пажња и разговори повратили. Јер, драги мој Луцилије, 
најбољи од свих људи, ништа човека поново не подигне као оданост његових 
пријатеља; ништа му тако не одгони очекивање смрти и страх од ње. Мислио 
сам да нећу умрети ако ме они буду надживели. Кажем ти, ја сам мислио да ћу 
живети не са њима, већ кроз њих: мислио сам да нећу испустити душу, већ да 
ћу им је предати. И све то уливало ми је вољу да помогнем себи и да претрпим 
сва мучења: уосталом, најжалосније је кад и пошто си одбацио жељу за смрћу, 
ипак не желиш да живиш. 

5. Прибегни и ти овим лековима! Лекар ће ти одредити колико да шеташ, 
колико да се вежбаш, он ће ти саветовати да не будеш без посла, чему је иначе 
здраво тело толико склоно, да читаш гласније како би увежбавао дисање чији 
пролаз је закрчен, да пловиш морем тако да благо љуљање бродића мало разгиба 
твоје унутрашње органе, прописаће ти и која јела да узимаш, кад треба да 
попијеш мало вина ради јачања, а кад треба то да пропустиш, да не би кашаљ 
надраживао и тиме погоршавао. Али ја ти прописујем нешто што представља 
лек не само у овој болести, већ у току читавога живота: презри смрт! Ништа 
није жалосно, ако се ослободимо страха од смрти. 

13. Постоје три ствари које сваку болест чине досадном и тешком: страх од 
смрти, телесни бол и одрицање од телесних наслада. О смрти је већ довољно 
било речено, а ја ћу рећи још нешто: није крива смрт што се плашимо смрти, 
већ природа. Многим људима је болест већ одгодила смрт: спас им је био у томе 
што је изгледало да су већ пропали. Умрећеш, али не зато што си болестан, већ 
зато што живиш. То ксто те очекује и кад будеш излечен: јер чим се будеш 
опоравио, то неће значити да си умакао смрти, већ само болести. 

14.А сада да се поново вратимо ономе у чему је заправо невоља сваке 
болести: болест доноси јаке болове и муке, али постоје у међувремену и тренуци 
када нас ништа не боли, а то нам болове чини подношљивим. Јер и најјачи бол 
налази свој крај; нико не може да пати и дуго и јако. Тако је природа, која нас 
толико воли, подесила — да нам бол постане или сношљив или кратак. 8. 
Најјачи болови се налазе у најнежнијим деловима тела: то су живци, зглобови и 
остали нежни органи. Укратко речено, све шго је нежно у човеку изазива бол, а 
бол је најјачи када има своје седиште на једном узаном и тесном простору. Али 
ти делови тела брзо отупе и самим болом већ губе осећај болова, било зато што је 
нервни систем спречен у свом природном кретању и тако губи способност и моћ 
да нам исприча да живи, било зато што покварени сокови у телу, ако не могу 
нигде отицати, сами од себе исцрпу снагу, па делови тела које су ови сокови 
испуњавали постану сасвим неосетљиви. 9. Тако се стишава костобоља у ногама 
и рукама, и сваки бол у кичми и у нервима, ако због болова отупе органи: увек 
су први болови најјачи, затим полагано престају и заврше се тако што човек 
постане просто омамљен. Бол у зубима, очима, ушима је најоштрији управо због 
тога што ее рађа у стешњеном простору, а тако је ништа мање, Херкула ми, и 
код главобоље: али ако је бол сувише јак, он прелази у ошамз^ћеност и 
летаргију. 10. И то је такође утеха за тежак бол: мораш да престанеш да га 
осећаш ако си га већ сувише осетио. А оно што неукима телесне патње чине 
тако тешким јесте то што нису навикли да опште са својим духом, па се баве и 
занимају само својим телом. И због тога истински велик човек, уз то и разуман, 
удаљава свој дух од тела и већином општи са бољим и божанским делом, а с 
оним другим делом, који се стално жали и слабуњав је, општи само уколико је то 
неопходно. 11. „Али тешко је", рећи ће неко, „бити без наслада на које је човек 
навикао, уздржавати се од јела, бити жедан, гладовати." Само је почетак сваке 



дијете и уздржавање тежак, затим се жеље стишају, зато што они делови нашег 
тела који те жеље изазивају временом онемоћају и ослабе: зато се стомак буни, и 
отуда и одвратност према јелима којих смо раније били жељни. И саме жеље 
умиру: а није тешко бити без онога што си престао да желиш. 

12. Додај томе још и то да сваки бол с времена на време престаје, или да 
бар попушта. Такође можеш еваки бол, још пре него што се појави, да спречиш 
лековима, јер сваки бол се појављује уз неке знакове који се могу већ унапред 
предвидети, нарочито још ако се понавља. А сваку болест можеш лако поднети, 
ако не водиш рачуна о ономе чиме ти она прети напослетку. 13. Немој своју 
патњу још више да погоршаваш и да се оптерећујеш жалбама: бол је лак ако га 
твоја машта не повећа. Напротив, ако почнеш да се храбриш и да себи самоме 
говориш: „То није, ништа, или свакако није нешто велико, издржаћемо; 
престаће већ једном", — ако тако будеш мислио, олакшаћеш себи бол. Све је 
зависно од самог размишљања и фантазије; ми помишљамо не само на 
частољубље и раскош и лакомост: ми смо болесни и на основу фантазије и 
размишљања. Сваки човек је онолико несрећан колико мисли да то јесте. 14. 
Мислим да и жалбе због болова који су већ прошли треба смањити и избегавати 
оне познате речи: „Никад никоме није било горе: колико сам мука, колико зла 
претрпео! Нико није мислио да ћу се поново опоравити. Колико пута су ме већ 
моји били оплакали, колико пута су лекари били дигли руке од мене! Ни они 
који су разапети на справе за мучење не муче се толико!" И да је све то истина, 
ствар је већ прошла! Каква је корист од тога ако обнављаш болове који су већ 
прошли и будеш несрећан зато што си раније био несрећан? Уосталом, свако 
воли да увећава своје патње и да тако самога себе лаже. Затим је и пријатно 
приповедати о томе што си пропатио, и сасвим је природно што се радујеш сад 
кад је дошао крај твојој несрећи. Трема смањити и једно и друго — и страх од 
будућности и сећање на прошлу невољу: јер ово друго ме се више не тиче, а 
оног првог, будућности, не плашим се.15. А ако се налази у самим невољама, 
човек треба да каже: Можда ће ми једном бити пријатно да се тога сетим.28 

Човек треба свим срцем да се бори против бола: ако престане, биће 
побеђен, а победиће ако се свом силом буде против бола борио; сада највећи 
број људи поступа тако, па на себе, као на рушевине, навлачи и недаће против 
којих би требало да се бори. Ако почнеш да се извлачиш од онога што те 
притискује, што ти стоји изнад главе, што наваљује, онда ће све то поћи за 
тобом Л још јаче ће навалити на тебе; ако се, напротив, одупреш и желиш да се 
успротивиш, онда ћеш то одбити од себе. 16. Колико удараца погоди атлете у 
лице, а колико по читавом телу? Али они ипак сву ту муку подносе из жеље за 
славом, и не подносе патње само зато што се боре, већ трпе све то да би се 
борили: јер већ и само вежбање представља мучење. Хајде да и ми победимо све 
због чега нас не очекује ни победнички венац ни палма, али ни гласник КО ЈИ би 
наредио тишину и мир да би могао прогласити наше име: побеђују врлина, 
душевно епокојство и снага које заувек стичемо ако само једном у борби 
победимо судбину. 

8. „Али ја осећам тежак бол!" Па шта онда? Зар ћеш га осећати мање ако 
га будеш подносио као каква жена? Као што је непријатељ много опаснији за 
оне који беже, тако и свако случајно зло највише наваљује управо на онога који 
му се измиче и који му попушта. „Али то је тешко". Шта? Па зар смо ми снажни 
само зато да подносимо једино оно што је лако? Желиш ли да болест буде 
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дуготрајна, или јака, а краткотрајна? Ако је дуготрајна, она има и размака, даје 
нам могућности да мало предахнемо, даје нам много времена за то, и 
неминовно је да престане онако као што је и почела. Краткотрајна и брза болест 
учиниће или једно или друго: или ће престати или ће донети смрт. А шта је с 
тим ако више нема ни болести ни мене? У оба случаја то значи крај патње. 

9. Корисно ће бити и ако дух одвратимо и скренемо на неке друге мисли, 
удаљивши се тако од бола. Размишљај о томе шта си учинио часно и поштено; 
размишљај о задацима које си добро извршио; сећај се свега онога чему си се 
некад највише дивио. Тада нека ти се пред очима појаве сви они који су били 
храбри и који су победили бол — онај који је наставио са читањем књиге док је 
дао да му оперишу вене, онај који није престајао да се смеје док су његови 
мучитељи, разгневљени управо тиме, испробавали на н>ему све могуће справе 
за мучење: зар бол неће бити побеђен смехом, ако је био побеђен разумом? 19. А 
сада причај што год хоћеш, о нападима катара, о снази непрестаног кашља који 
ти избацује делове утробе, о грозници која те изнутра изгара, о жеђи и о 
боловима који ти изобличавају и криве удове: сигурно је гора ватра, и справе за 
мучење, и усијана плоча, и оно гвожђе које гуРаЈУ У рану да би је раздерали и 
проширили. Па ипак има још понеко ко при свему томе не застење. Мало је то: 
он није тражио милост. Мало је то; није дао никакав одговор. Мало је: смејао се, 
и то из дна душе. Хоћеш ли и ти одмах поеле свега овога исмевати бол! 

20. „Али", рећи ћеш, „болест ми не допушта да радим, она ме одвлачи од 
вршења свакога посла!" Болест има у влаети твоје тело, али не и дух. Тако она 
тркачу задржава и успорава ноге, обућару или ковачу спутава руке; ако си 
навикао да се служиш духом, онда ћеш и сада саветовати, учити, слушати, 
испитивати и сећати се овог или оног. Шта даље? Зар мислиш да ништа не 
радиш, ако болест подносиш храбро? Ти показујеш да се смрт да победити, или 
бар свакако поднети. Веруј ми, и на болесничком кревету има места за врлину. 
21. Не даје доказа о ваљаном духу и о духу који није савладан страхом само 
оружје: храбар човек се може појавити и под болничким покривачима. Имаш 
шта да радиш: бори се храбро против болести. Ако те ништа не буде сломило, 
ако се код тебе ништа не постигне ни милом ни силом, онда дајеш добар 
пример. Ах, како би нам се лепа прилика пружила да постигнемо славу, кад 
бисмо у својој болести људима служили као позориште! Самог себе посматрај, 
самога себе хвали! 

22. Уосталом, постоје две врсте уживања и наслада. Телесне насладе болест 
прекида, али их ипак у потпуности не одузима: чак их и подстиче, ако ствари 
правилно посматраш и оцениш. С већим уживањем пије човек кад је жедан; 
храна је пријатнија ономе који је гладан; а оно што уживамо после дугог 
уздржавања, прима се жељније. И она виша и права уживања болеснику 
ниједан лекар не забрањује: а онај ко та уживања тражи и ко има право 
разумевање за њих, тај презире све што ласка чулима. 23. „О, јадног ли 
болесника!" А зашто? Зар зато што не пије вино расхлађено у снегу? Зар зато 
што не сме да расхлади пиће које је раније припремао у чаши комадићима 
леда? Зар зато што нема лукринских острига да би их за самим столом отварао? 
Зар зато што око његове трпезарије нема гомиле кувара који би јела проносили 
директно на жару? Јер жеља за уживањем је измислила чак и то: да се ниједно 
јело не би охладило, да би непцима отупелим за осећања у устима све било 
топло, доноси се на сто сама кухиња! 24. „О јаднога ли болесника!" Он. ће јести 
само онолико колико буде могао да свари: пред његовим погледом неће лежати 
дивљи вепар, одбијен од стола као јефтино и просто месо, на послужавник пред 
њим не гомилају читаву пирамиду птица, али не читавих, јер би то човеку 



преврнуло стомак, већ само птичјих груди! У чему је, дакле, тво,ја невоља? 
Јешћеш као болесник, али једнога дана можда и као здрав човек. 

25. Али све то ћемо лако поднети — пића, топлу воду и све што изгледа 
неподношљиво, разнеженим мекушцима који више болују духом него телом; на 
то ћемо се радо навикнути, чим више не будемо осећали страх од смрти. А 
престаћемо се плашити чим будемо сазнали где су границе добра и зла: тек тада 
нам живот неће бити одвратан, нити ће нам смрт бити страшна. 26. Јер 
немогуће је, заиста, да нам досади живот који нам показује тако важне и тако 
божанске ствари: само празан нерад чини нам живот мрским и одвратним. Ко 
иде по свету истражујући природу ствари, томе истина никада неће постати 
одвратна, јер човеку досади само оно што је лажно. 27. И ако се онда појави 
смрт и ако га позове, мада још није време за то, и ако му прекине животну нит 
на половини, он је ипак већ одавно почео да ужива плодове живота. Њему је 
природа већим делом већ позната, а познато му је и то да време не повећава 
врлине. А сваки живот мора изгледати сувише кратак свима онима који га мере 
према ништавним и зато бескрајним уживањима. 

28. Освежи се оваквим и сличним размишљањима и бави се каткад и 
мојим писмима. Доћи ће једном час који ће нае опет спојити и довести у везу; 
кад би живот после тога трајао и веома кратко, то ће ипак бити довољно дуго, 
ако будемо умели да време правилно искористимо. Јер као што каже 
Посидоније, „један дан образованих људи је дужи од макар како дугог живота 
необразованих". 29. У међувремену се држи чврсто овога начела: у несрећи 
нипошто не смеш очајавати, не смеш се уздати у срећу, треба да сву самовољу 
судбине увек имаш пред очима, онако као да ће она урадити све што год може 
да уради. Оно што се дуго очекује, лакше погађа човека. Буди ми здраво! 

79. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Очекујем твоја писма у којима ћеш ми јавити шта си ново видео 
приликом обиласка читаве Сицилије, и све што је поузданије о Харибди. Јер да 
је Сцила стена које морнари не треба богзна како да се плаше, то ми је врло 
добро познато; а да ли Харибда одговара причама, то бих желео да ми опишеш, 
ако си можда то лично видео — а ствар свакако заслужује да је поематраш — и 
обавести ме да ли је усковитлала само један ветар или онај морски вртлог 
настаје приликом сваког времена, даље, да ли је истина да све што тај вртлог 
понесе и прогута, остаје испод морске површине више миља, све док поново не 
исплива поред Тауроменитанске обале. 2. Ако ми то будеш детаљно олиоао, 
усудићу се да ти наредим да се у моје име попнеш и на Етну, за коју неки тврде 
да се непрестано смањује и полако спушта, шта се да закључити већ по томе 
што се морепловцима раније обично указивала са веће удаљености. То се можда 
догађа не зато што би се висина планине смањила, већ зато што је нестало 
ватре и што се она више не уздиже тако обилно и снажно као раније, па се 
током дана и дим од ње умањује. Ни једно ни друго није невероватно — ни то да 
се планина смањује, зато што је ватра свакога дана гута, нити пак да остаје 
иста зато што је не гута ватра, већ зато што се она залали негде у дубини па је 
после хране друге материје, док на самој планини не налази храну, већ само 
излаз. 3. У Ликији постоји један веома познати предео, који становници 
називају Хефестион; ту је земљиште на више места пробушено, а кроз процепе 
се диже ватра која никакву штету не наноси свему што расте и живи у њеној 



околини. Тај предео је плодан и пун зеленила, јер пламен ништа не пали, већ 
само светли слабим и мутним сјајем. 

4. Него да оставимо засад сва ова питања, која ћемо поново поставити кад 
ми будеш одговорио колико је далеко од те планине снег који се не топи чак ни 
лети, зато што му близина ватре ништа не шкоди. Али нема никаквог узрока да 
тај напор који ти налажем зарачунаш и припишеш мени: јер би ти сам учинио 
по вољи својој и песничкој страсти, кад би Етну описао у једној песми. 5. Нека 
при томе нипошто не смета твојој скромности и обазривости то што су о тој 
планини писали тобоже већ сви песници. Овидију није ни најмање сметала 
чињеница што је већ Вергилије тај задатак извршио, а ни један ни други лесник 
нису одвратили од такве намере 
Севера Корнелија. Ова материја је свима пружила згодку прилику и мислим да 
претходници нису усвојили баш све што се могло рећи, већ да су само 
прокрчили пут. 6. Велика разлика је у томе да ли изабереш већ прихваћену 
материју или материју која је тек помало обрађена: таква грађа расте из дана у 
дан, и све што су о истом предмету већ написали други песници ни најмање не 
смета онима другима који желе да нађу и напишу нешто ново. Осим тога, 
услови за овог последњег су најбољи: он налази већ спремне речи. које, 
подешене и поређане на други начин, пружају нови облик. А материја се не 
прихвата као нешто што је туђа својина: јер све је то већ јавно и признато. 7. 
Или те ја добро не познајем, или ти је већ од Етне ударила вода на уста: већ 
желиш да напишеш нешто сјајно и нешто што ће бити равно твојим 
претходницима. Јер твоја скромност ти не допушта да се надаш нечему вишем, 
а та скромност код тебе је толика да ми изгледа као да желиш да зауздаш свој 
геније ако постоји икаква опасност да би могао надмашити своје претходнике: 
тако високо цениш све оне који су писали пре тебе. 

8. Између свих осталих ствари, мудрост има и ову добру особину: нико не 
може бити од другога побеђвн све док се налази у успону. А кад стигнеш на врх, 
тамо је све једнако, никакво повећање није више могуће: ту човек стане. Зар се 
сунце повећава? Зар се месец може повећати изнад свога обима и граница? Ни 
мора не расту: цео свет сачувао је исти положај и меру. 9. Све оно што је 
постигло своју потпуну величину више не може да се подиже: сви они који су 
мудри, биће између еебе једнаки и равни. Сваки од њих ће располагати својим 
сопственим даровима: један ће бити уљуднији, други спретнији, трећи 
окретнији у изражавању, четврти опет речитији. А оно битно, што чини 
срећним — то је код свих једнако. 10. Може ли твоја Етна да се слегне и сруши 
сама у себе, или да ли непрестана снага пламене ватре може снизити онај 
високи врх, који је видљив издалека са морске пучине — то ја не знам; али знам 
да врлину неће снизити и ума&ити никакав пламен, никакво рушење. Њено 
величанство се једино на свету не може оборити: оно не може ни напред ни 
натраг. Њена величина је чврсто одређена онако као величина небеских тела: 
покушајмо да се попнемо до ње. 

11. Много труда смо већ уложили у то: али ако треба да кажем истину — 
нисмо још довољно постигли. Човек још увек није добар, ако је бољи од 
најгорих. Ко би се могао поносити и истицати својим видом ако наслути рађање 
дана тек онда кад је сунце већ пробило мрак? Човек коме сунце сија кроз 
некакву маглу, мада је задовољан тиме што је избегао мрак, ипак још не ужива 
у благодетима светлости. 12. Наш дух ће имати разлога да сам себи честита тек 
онда кад буде погледао из мрака и видео савршени дан, и кад се буде вратио на 
небо одакле је и дошао приликом свога рођења. Његов почетак га позива 
високо: а он ће тамо стићи још пре него што се ослободи телесне тамнице, кад 



све своје пороке и мане збаци са себе, и кад се чист и неокаљан попне до 
божанских мисли. 

13. Мој најмилији Луцилије, тако треба да радимо, за тиме треба да 
тежимо свим снагама својим, мада то зна само мало људи, или нико. Слава је 
сенка врлине: она ће је пратити и против њене воље. Али као што свнка 
понекад иде испред нас, а понекад уз нас или нам се налази иза леђа, тако је и 
слава понекад испред нас и излаже се погледима, а понекад се налази са 
супротне стране и утолико је већа, уколико касније стиже, пошто је 
завидљивост већ прошла. 14. Како дуго је изгледало да је Демокрит помало 
луцкаст! Сократ је једва поново повратио добро име. Колико дуго грађани нису 
знали за Катона! Рутилијева врлина и невиност остали би непознати, да му се 
није догодила неправда: тек после тога његова слава је бљеснула! Зар он није 
благодарио својој судбини и зар није пригрлио своје прогонство? Ја говорим о 
оним људима које је судбина начинила славним управо док их је мучила: колико 
има на свету оних чији је глас одјекнуо тек после њихове смрти! Колико њих 
слава није пригрлила, већ их је срушила! 15. Видиш како се Епикуру диве не 
само образовани људи, већ и непросвећена гомила: а он сам је био непознат у 
Атини у чијој је близини живео кријући се. Тако је много година после смрти 
Метродора, кога је био надживео, у неком писму у коме се са захвалношћу 
сећао свога пријатељства с њим, додао још ове речи: да ни њему ци МетроД°РУ> 
У3а све добро што су га уживали, није нимало шкодило то што их славна Грчка 
не само што није познавала, већ што готово о њима ни чула није? 16. Зар га 
нису пронашли тек пошто више није ни постојао? Зар његова мисао није 
бљеснула? И Метродор признаје у неком свом писму да он и Епикур нису 
изазвали довољно пажње: али да ће и он и Епикур у будућности имати велико и 
чувено име, као и сви они који су желели да их следе. 17. Ниједна врлина не 
остаје скривена, а ако је то неко време и била, то јој нимало не шкоди: доћи ће 
дан који ће је поново открити и изнети је на светлост, ма како је ненаклоност 
тренутка прикривала. Само за мали број људи је рођен онај који има на уму 
једино своје савременике. Многе хиљаде година, многе хиљаде народа долазе за 
нама; на њих се мораш обазирати. Ако завист свима онима који живе с тобом и 
нареди да ћуте, ипак ће доћи за тобом такви људи који ће доносити суд без 
зависти и непристрасно. А ако слава доноси неку награду за врлину, неће им то 
пропасти. Приче наших потомака, додуше, више неће стићи до нас: али 
потомство ће нас поштовати и о нама гозорити, мада ми за све то нећемо 
знати. 18. Врлина никоме ни за живота ни после смрти није отказала 
захвалност, само ако се ње придржавао верно и одано, ако се није китио туђим 
перјем и дотеривао, већ је увек био исти — и кад би се неки посетилац 
пријавио, и кад би наишао изненада и неочекивано. Претварање не постиже 
ништа, само мали број људи добија маску споља; истина је у свим својим 
деловима иста. Све оно што вара нема ничег чврстог у себи. Лаж је провидна: и 
ако мало пажљивије погледаш, кроз њу је лако видети. Остај у здрављу. 
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15. Данас слободно располажем својим временом, не толико благодарећи 
себи колико позоришту које ме је, и заједно са мном све досадне људе, 



намамило да посматрамо сферомахију.29 Нико неће наваљивати к мени у собу, 
нико неће сметати моме размишљању које је нешто одважније и смелије већ и 
само због тога што имам мир. Врата неће шкрипати с времена на време, неће 
се подизати завеса иза њих: могу спокојно да идем куда хоћу, а то је неопходно 
за свакога ко жели да иде својим унапред утврђеним и одређеним путем. Зар 
не идем за својим прецима? То радим, али ипак себи допуштам да потражим и 
пронађем нешто ново, да штошта изменим, а понешто и изоставим: ја њима не 
робујем, али се с њима слажем. 

16. Ипак сам рекао и еувише, јер сам сам себи обећавао ћутање и самоћу и 
да ме нико у томе не омета. И гле, од стадиона одјекује ужасна граја која ме, 
додуше, не узнемирава, али ме ипак гони да понешто упоредим. Размишљам о 
томе колико сад има тамо људи који вежбају своје тело, а колико је мало оних 
који вежбају свој дух; колика је навала ка позаришту, представи, која ипак 
представља само нешто привремено и забавно, а каква усамљеност влада око 
лепих вештина и уметности; како су јадни духом они чијим се мишицама и 
снажним раменима дивимо. 3. Највише размишљам о томе: ако своје тело 
вежбањем можемо толико очврснути да може поднети ударце песницом и 
гурања ногом од више него само од једног противника, да може да издржи 
више дана на сунцу и на ужареном песку — колико би лакше било оснажити 
свој дух тако да не клоне пред ударцима судбине и да буде кадар да се опет 
подигне пошто једном буде згажен. Телу је, наиме, потребно много да буде и 
остане снажно, док дух расте сам из себе, сам се храни и сам се вежба. Телу је 
потребно много јела и пића, велика количина уља, и оно је принуђено да се 
много бори да би могло опстати, док ти је врлина при руци и лако је можеш 
постићи без неких великих трошкова. Оно што те може начинити добрим 
налази се у теби. 

4. А шта би више могао желети него да се отмеш из овога ропства које 
притискује све? И робови најниже врсте, који су се родили у сасвим неугледној 
породици, на све начине покушавају да са себе збаце то своје робовање. Они 
радо дају ону уштеду коју су откинули од својих уста да би могли спасти главу: 
а ти не чезнеш за тим да по сваку цену постигнеш слободу у којој уображаваш 
да си се родио. 5. Зашто бацаш поглед на своју касу? Новцем слободу не можеш 
купити. И зато се узалуд и бескорисно уписује слобода у списак цензора и не 
представља ништа друго осим празно из .е: њу не поседују ни они који су је 
купили т*. они други који су је продали. То добро треба да даш сам самоме 
себи, и захтевај га од себе! Ослободи се пре свега страха од смрти — та нам 
намеће јарам — па после тога и страха од сиромаштва! 6. Ако хоћеш да знаш 
да у сиромаштву нема никаквога зла, упореди међу собом лица сиромаха и 
богаташа: сиромах се чешће и срдачније смеје, његова забринутост нема 
дубоких корена, и ако се појави понека брига, она пролази као лак облак. А 
радоет оних људи који се називају срећнима, лажна је: срце им разједа велика 
туга, која је утолико гора што не емеју јавно износити да су несрећни, већ 
морају понекада да се претварају као да су срећни, мада у њиховим срцима 
влада највећа туга. 

                                                
29 Сферомахија је некакав бокс. Том приликом су борци обавијали руке кожом, 

а тако исто и лопте, па се онда овако ударало десно лево, изгледа мало оштрије но 
што је то у данашњем боксу. 



16. Овим примером морам чешће да се послужим, јер ниједан други више 
не одговара драми људскога живота који свакоме одређује улогу зато да би је 
лоше одиграо: онај који гордо корача на позорници и прсећи се каже: 

Гле, ја владам у Аргу: Пелопс ми је оставио престо, све од Понта и 
Јонскога мора na до самога Истма.30 

тај је роб, он прима пет мерица жита и пет денара. 
16. А онај који охоло и пун поверења у своју моћ говори: „Ако не мирујеш, 

Менелају, пашћеш од мача моје деснице", — тај роб је надничар и спава на 
крпама. То исто можеш слободно рећи и за све остале које носе у носиљкама 
изнад глава обичних маса: њихова срећа је пука маска; ако им скинеш маску, 
сажаљеваћеш их. 9. Кад желиш да купиш коња, ти кажеш да се скине поњава с 
њега, робове који су на продају свлачиш да могући телесни недостаци не би 
остали скривени — а човека желиш да оцениш обучена. Трговци робља све оно 
што се можда не би допадало покушавају да прикрију каквим украсима, па су 
тако купцима и сами такви украси сумњиви: кад би видео да су повезани или 
нога или рука, ти би наредио да се то открије и да се покаже само тело. 10. 
Видиш ли оног скитског и сарматског краља украшеног лепом дијадемом? Ако 
желиш да га оцениш и да заиста знаш какав је, онда му склони тај накит: под 
њим се крије много зла. А зашто ја уопште говорим о другима? Ако желиш себе 
да одмериш, остави на страну новац, кућу, достојанство, и посматрај самога 
себе изнутра: сад верујеш другима, какав си. Буди ми здраво! 

КЊИГА ДЕСЕТА 

81. 
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1. Жалиш се да си наишао на једног незахвалног човека: ако се то догодило 
први пут, онда на томе захвали судбини или својој пажњи. Али у оваквим 
случајевима пажња може само да те начини тесногрудим, јер ако желиш да 
избегнеш ту опасност, више нећеш указивати доброту никоме: и да се 
доброчинство не би изгубило код другога, ти ћеш учинити да се оно изгуби у 
твојим рукама. Али ипак је боље указивати доброчинства него не указивати их, 
макар и не очекивао да ти их неко врати: и кад је жетва слаба, ипак треба 
сејати. Често је плодност једне једине године надокнадила све што је уништила 
трајна неплодност земљишта. 2. Исплати се, додуше, имати и незахвалне људе 
око себе, ако си нашао бар једног јединог који ти је захвалан. Нико приликом 
исказивања доброчинства није тако срећне руке, а да се чешће не превари: 
нека и промаше циљ, само зато да би га понекад погодили. После претрпљеног 
бродолома поново имамо поверење у море, ни сам човек који је једанпут пропао 
неће се уплашити лихвара да поново не иде на форум. Живот ће врло брзо 
обамрети у нераду, ако треба да се одрекнемо свега што нам понекад није баш 
пошло за руком. А тебе ће то искуство подстаћи како би постао још племенитији 
у указивању доброте: јер свуда где је успех несигуран, треба често покушавати 
да би нам бар једном пошло за руком како треба. 

3. Али о овему томе ја сам већ довољно олширно говорио о оним 
расправама које носе наслов О доброчинствима31: изгледа ми, међутим, да 
                                                

30 Quintil. Inst. orat. X 4, 140. 
31 De beneficiis. 



треба детаљније претрести питање о коме, како мислим, нисам још довољно 
опширно расправљао —г наиме, да ли се онај који нам је у своје време 
користио, а касније нанео штету, обрачунао с нама и да ли нам је више 
нашкодио него што нам је претходно користио. 

4. Ако желиш да од једног праведног и строгог судије чујеш о том 
правилан суд, он ће одузети једно од другога и рећи ће: „Мада неправде теже 
више, ипак добротама треба придодати још онолико за колико неправде 
претежу." Он је нанео већу штету, али је пре тога користио: зато треба ловести 
рачуна и о времену. 5. Сувише је јасно и оно остало — да се морамо питати и 
како радо нам је био од користи, а колико против воље нам је нанео штету. То 
је исувише јасно и мислим да нема потребе да на ту чињеницу још нарочито 
скренем пажњу: јер код добрих дела исто као и код неправди реч је о томе како 
се мисли, да ли зло или добро. „Нисам желео да искажем доброту: био сам 
приморан да то урадим од стида шта би било да не урадим, или због молиочеве 
упорности или зато што ме је на то навела нада." 6. Све се одмерава лрема томе 
у каквој намери нешто дамо, и није у питању колико је добро које чинимо, већ 
какав је разлог због кога то чинимо. Оставимо свако разглабање о томе. Оно 
прво је била доброта, а ово друго је неправда, и то већа од оне прве, од доброте. 
Ваљан и честити човек ће у оба случаја рачунати тако као да му је нанета 
штета: он додаје доброти оно што је одузео неправди. А неки други и 
попустљивији, блажи судија (а и ја бих више волео да сам такав) наредиће да се 
заборави неправда и запамти само доброта. 7. Рећи ћеш: „То је на сваки начин 
тако да је правди својствено да свакоме дамо своје: доброчинитељу будимо 
захвални, а незахвалнику треба да вратимо мило за драго, или да му у наЈмању 
руку узвратимо неправдом." То ће бити истина, ако су доброчинитељ ,и 
неправедник различита лица; ако они то нису, .већ је у питању иста особа, онда 
доброта поништава неправду. Јер оном човеку који ми је нанео неправду, 
пошто ми је пре тога био учинио добро дело, морам опростити утолико пре што 
сам заправо дужан да опростим чак и ономе који за мене није стекао никакве 
заслуге. 8. Ја не сматрам да обоје има исту вредност и цену: ја више ценим 
доброту него кривицу. Не умеју сви да буду захвални, чак и неук, необразован и 
сасвим просечан човек из гомиле може и уме да буде захвалан, нарочито убрзо 
пошто је примио неко добро дело, али не зна колико је за њ дужан да плати. 
Једино мудрац зна колику цену треба одредити свакој ствари. Јер она будала о 
којој малочас нешто рекох, вратиће и уз најбољу вољу, али мање него што је 
дужан, али све то у погрешно време и на погрешном месту: а оно што је дужан 
да врати, он ће расипати и потрошити. 

9. Постоје представе које реч изражава на један чудноват и невероватан 
начин; антички дух, геније, језик много шта саопштава веома снажно и то 
изразима који нас уче нашик дужностима. Тако свакако обично говоримо: „Ille 
llli gratiam rettulit (тај и тај је томе и томе узвратио захвалност)." Реч referre овде 
значи „добровољно нешто донети натраг" Ако ми кажемо Gratiam reddidit, тада 
ова реч, reddunt, значи вратити нешто на захтев повериоца или против своје 
воље или било како или преко неког другога. Ми такође не кажемо: Repoisuit 
beneficium или solvit: нема ниједне згодне речи која би одговарала враћању 
(дугова). 10. Реч referre значи носити нешто натраг ономе од кога смо то 
примили. Ова реч означава једно добровољно враћање: онај који је rettulit 
(вратио натраг) је сам себе позвао (да врати). 
Мудрац ће све проценити у себи: колико је примио, од кога, зашто, када, где, на 
који начин. И зато тврдим да нико не уме да се покаже благодарним осим 
мудраца: исто онако као што једино мудрац уме да чини добра дела, јер се он 



више радује ако нешто да неголи неко други кад нешто прими. 11. То ће неко 
убрајати међу она тврђења стоика које Грци називају рагапоха32, и рећи: „Зар, 
дакле, нико други осим мудраца не уме бити захвалан? Значи да ни повериоцу 
нико не уме да исплати дуг, нити продавцу куповну цену?" Али да нам то неко 
не би замерио, знај да нешто слично тврди и Епикур. Метродор сигурно тврди 
да једино мудрац уме да буде захвалан. 12. А затим се исти тај човек чуди ако 
кажемо: „Једино мудрац уме да воли; само он је прави пријатељ." Па ипак, један 
део љубави и пријатељства састоји се и у захвалноети — шта више, то је и више 
уобичајено и исказује се код већег броја људи него право пријатељство. Па онда 
се исти човек чуди што кажемо да нико други, оеим мудраца, није веран, као да 
он сам не тврди то исто. Зар ти можда изгледа да уме бити веран онај човек 
који не уме бити захвалан? 13. Нека нас, дакле, не оговарају што тобоже код 
нас постоје само измишљотине, и нека знају то да је права врлина управо код 
мудрога човека, док се код простих маса налази само њен привид и само сенке 
племенитих осећаја. Нико не уме бити захвалан осим мудраца. И будала може 
бити захвална, уколико то зна и уколико може: али било би свакако боље да не 
уме да буде захвалан, него ако то неће, јер хтење и воља за нешто се не могу 
научити. 14. Мудрац ће све ствари упоређивати међу собом: видеће да је нешто 
веће или мање, ма како исто било по времену, месту и узроку. Јер често ни 
читава гомила богатства која се слила у кућу није имала ефекат који има 
хиљада денара33, само ако је дата у право време. Наиме, велика је разлижа у 
томе да ли си некоме нешто поклонио, те му на тај начин у правом тренутку 
указао помоћ, шш га је твоја дарежљивост можда спасла или га начинила само 
још богатијим: често је оно што се даје права ситница, али су зато последице 
важне. А колика мислиш да је разлика између онога који из свог џепа узима оно 
што даје и онога који је примио неко добро да би добра затим делио? 15. Али 
немојмо се више враћати ономе што смо већ довољно испитали: приликом овога 
поређења између доброчинства и неправди ваљан човек ће донети суд који ће 
бити заиста најправеднији, али ће бити више наклоњен доброти: он ће бити 
наклоњен више тој страни. 16. Али у таквим и сличним стварима од највеће 
важности је обзир према лицу. На пример: „Учинио си ми добро дело у вези с 
робом, а нанео си ми неправду у вези с оцем; спасао си ми сина, али си ми узео 
оца." И тако ће поштен и ваљан човек и мудрац редом размишљати и 
упоређиваће такође све остало, и ако се буде појавила само незнатна разлика, 
он за то неће марити; али и ако разлика буде велика, он ће радо опраштати, 
наравно, ако буде у стању да то уради без штете по дужност и по чисту савест, 
то значи, ако сва кривица буде погодила једино њега. 17. Укратко, ствар стоји 
овако: код замене неће бити упоран, него ће оставити да му се зарачуна више; 
само нерадо ће се ослободити захвалноети за доброту тиме што би дуговао 
захвалност и враћао добро добрим. У ствари, вара се онај који учињене доброте 
радије прима него што их враћа. Јер као што је боље расположен и ведрији онај 
човек који плаћа дугове од онога који дугове прави: тако се мора више 
радовати онај који се ослободио једног великог дуга за учињено велико добро 
дело, него онај који се на све то тек обавезује. 18. Јер незахвални људи се варају 
у томе што мисле да добро могу уживати џабе, док, напротив, повериоцу, осим 
главнице, морају плаћати још и камате. И дуг захвалности све више расте 
одлагањем и одуговлачењем враћања и треба плаћати више уколико ,се исплата 
касније изврши. Незахвалан је сваки онај који учињено добро враћа без камата. 

                                                
32 Реч paradoxa значи неко на изглед бесмислено тврђење. 
33 Сребрн римски новац који је у почетку вредео 10, а касније 16 аса. 



И зато треба водити рачуна и о томе кад се упоређују приходи и издаци. 
Морамо урадити све што је могуће да бисмо били што захвалнији. 

19. Заиста, то нам служи као добро, као што се праведност, како се 
обично, мисли, не тиче само осталих људи, него и свих нас лично; велики део 
онога што отиче, враћа се опет себи. Ја тиме не мислим да ће ти помоћи, или 
хтети да ти помогне онај коме си ти помогао, или да ће те бранити онај кога си 
ти бранио, зато што се добар пример опет враћа управо на ономе од којег је 
потекао, који га je дао, као што лоши примери шкоде оним људима који се на 
њих угледају и према њима управљају: нико их не жали ако трпе неправду зато 
што су сами учили како је дозвољено да се другима наноеи неправда. Али 
мислим да је код свих врлина награда управо у њима самима. Јер људи се не 
вежбају у врлини зато да би стекли неку награду: награда за извр.. шено добро 
дело је свест да смо нешто добро учинили. 20. Захвалан сам, али не зато да бих 
другога подстакао својим примером како би ми радије учинио неко добро, него 
зато да бих сам радио оно што доноси врлину, што је лепо и пријатно; ја нисам 
захвалан зато што ми то доноси корист, већ зато што ми то причињава 
задовољство. Да би знао да је тако, ја ћу ти испричати следеће: ако не би могао 
да искажеш захвалност на неки друкчији начин осим тако да изгледаш 
незахвалан, ако теби учињено добро не би могао вратити друкчије него 
привидном неправдом, настојао би мирне душе да постигнеш тај племенити 
циљ, не водећи рачуна о томе како се неповољно оцењује твој поступак. Јер 
мени се чини да нико не цени врлину више од онога човека који жртвује и 
добро име поштеног човека само зато да би сачувао чисту савест. 21. И зато, 
као што ти рекох, ти си захвалан више себи у корист неголи другоме: јер онај 
доживљава нешто што је свакодневно, нешто сасвим обично кад поново прима 
натраг оно што је дао, а ти доживљаваш нешто велико, што извире из срећног 
душевног стања, а то је свест о томе да си био захвалан. Наиме, ако 
неваљалство људе чини несрећним, а врлина их чини срећним, и ако је 
захвалност врлина, онда ти ниси просто узвратио добрим, него си постигао 
нешто што остаје непроцењиве вредности: свест о захвалности која се може 
родити само у духу једног великодушног и блаженог човека. А супротно стање 
је праћено највећом несрећом: нико ко није био захвалан другоме нцје 
захвалан себи. Мислиш ли да желим рећи да ће бити несрећан онај ко је 
незахвалан. Нећу му то одлагати за касније: он већ јесте несрећан. 22. И стога 
избегавајмо да будемо незахвални, не ради других, него ради себе. Од 
неваљалства на друге прелази само најмањи и најнезнатнији делић: а што је у 
њему најгоре, да тако кажем, и најгушће, то остаје код куће и мучи виновника 
онако као што је наш Атал имао обичај да говори: „Злоба сама попије највећи 
део свога отрова!" Отров који носе змије у себи, није убитачан за њих, већ само 
за друге људе, и тај отров није сличан овоме о којем је реч: он је најшкодљивији 
управо за оне који га имају у себи. 23. Незахвалан човек се мучи и кињи себе: 
мрзи и смањује оно што је примио зато што има еве да врати, а неправде које 
је поднео проширује и повећава. А шта је бедније од онога ко заборавља добра, 
а неправде не може да заборави? А напротив, мудар човек свако примљено 
добро улепшава и стално га се сећа са великим весељем. 24. Зли људи, 
међутим, знају само за једну радост, и то за онај тренутак кад примају 
доброчинства, док мудром човеку остаје дуготрајно и стално уживање при 
сећању на то. Јер овога не радује то што прима доброчинства, него што их је 
већ примио, и то је нешто трајно и непролазно: оно што га је увредило, то 
презире, и то не заборавља случајно него хотимице. 25. Не окреће све ствари 
на горе него што јесу, не тражи никога коме би неправду ставио на терет, и 



људске грехе радије приписује судбини. Он не оптужује ни речи, нити изразе 
лица: што год се догоди, он благим објашњавањем то олакшава: а не сећа се 
радије увреде него услуге. Колико год може држи у памћењу оно раније и боље 
и не мења своје мишљење о онима који су стекли заслуге за њега, осим ако су 
њихова каснија зла дела много већа од њихових заслуга и ако ту разлику види 
чак и кад затвори једно око: још онда кад претрпи неку већу неправду, он 
настоји да остане онакав какав је био и пре него што је оно доброчинство 
примио. Јер ако је кривица једнака доброти, онда му у души остаје бар нешто 
мало добронамерности. 26. Као што тужени при једнаком броју гласова буде 
ослобођен кривице, и као што се људи у сумњивим случајевима одлучују за то 
да донесу блажу пресуду, тако ће, додуше, и мудрац престати да буде дужан 
ако су заслуге једнаке злим делима, али неће престати да дугује бар још нешто, 
и поступаће као човек који своје дугове намирује и пошто му је само плаћање 
заустављено. 27. А нико не може бити захвалан ако не презре све оно што 
обичан свет доводи у заблуду: ако треба да се покажеш захвалним, мораш 
решити такође да кренеш у изгнанство, мораш се одлучити да пролијеш своју 
крв и да примиш на себе оскудицу и немаштину, често мораш допустити чак и 
то да твоју невиност каљају и излажу те недостојним оговарањима. Бити 
захвалан човек није тако једноставна ствар. 28. Ништа не ценимо више од 
доброте све док је тражимо, а ништа мање од ње пошто смо је примили. 
Желиш ли знати зашто тако брзо заборављамо све оно што емо примили? 

Из жеље да то поново добијемо! Ми не размишљамо о томе шта емо добили, 
него шта би још требало да добијемо. Од онога што је право и добро одвраћају 
нас богатство, почасне службе, власт и све остало, све што је по нашем 
мишљењу скупо и од велике вредности, а по својој правој вредности јефтино. 
29. Ми не умемо да ценимо ствари о којима не смемо доносити суд на основу 
гласа који уживају, већ би требало да питамо природу каква је њихова 
вредност; ништа велелепно и величанствено не по.стоји на њима што би нас 
могло привлачити, сем једино то што смо навикли да им се дивимо. Јер ми их 
не хвалимо зато што то заслужују и што вреде толико да за њима чезнемо, већ 
напротив — сви ми чезнемо за њима зато што их други људи хвале. И заблуда 
појединаца изазива општу збрку, општа заблуда и збрка поново изазивају исту 
збрку и заблуду код појединаца. 30. Али као што то верујемо народу, онда му 
верујемо и то да ништа није достојније хвале од захвалности и благодарности. 
То ће гласно викати сва места, сви градови, сви народи чак и у земљама 
варвара; у томе ће се сложити и добри и зли људи. 31. Биће таквих људи који ће 
хвалити насладе, други ће опет више волети напоре; биће таквих који ће 
тврдити да је бол највеће зло, а неки га неће чак ни назвати злом; неко ће 
богатство сматрати и убрајати међу највећа добра, док ће други опет тврдити 
да је оно настало на највећу несрећу целокупног људског рода и да је у ствари 
од свих најбогатији баш онај коме судбина није ништа поклонила: мада су 
мишљења о свим тим стварима тако различита, ипак ће сви једногласно 
потврдити да морамо бити захвални и благодарни својим доброчинитељима. У 
томе ће ее, иначе тако несложна, маса људи у потпуности сложити: мада 
понекад доброчинства враћамо неправдом, а први разлог што је неко 
незахвалан јесте у томе што није могао бити довољно захвалан. 32. Тако је, 
дакле, људе заслепљеност довела дотле да је веома опасно некоме чинити велика 
добра дела, јер, млслећи да је срамно не враћати добро, он не жели да живи 
онај коме би требало да их врати. Имај за себе оно што си примио — ја то не 
тражим натраг, не захтевам да ми вратиш: нека само за мене не буде опасно то 
што сам ти био од користи. Јер ниједна мржња није опаснија од оне која 



извире из срамоте, што смо се слабо одужили свом доброчинитељу. Остај ми 
здраво! 

82. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Престао сам да будем забринут због тебе. „Кога си бога", питаш, „узео 
као јемца за мене?" Онога, наравно, који никота не вара: твоју душу која воли 
све што је право и добро. Бољи део тебе је у сваком погледу поузданији јемац. 
Судбина може да ти науди; што се више тиче саме ствари, ја се не плашим да 
би ти сам себи нанео штету. Иди оним путем којим си пошао, и свој живот 
подеси тако да живиш мирно, али не размажено. 2. Више волим да се осећам 
лоше него да живим размажено: а ово „лоше" схвати онако као што каже прост 
народ — тешко, напорно, тегобно. Ми често чујемо да људи овако хвале живот 
неких људи којима завиде: „Овај човек живи сладострасно." Тиме кажу: 
„Сладострасник је." Јер он постепено постане мекушац у души и тако рећи топи 
се и раствара у нераду и лењости којој се потпуно одао. Па шта онда? Зар 
једном човеку не би више приличило да постане отпоран? Сладострасни људи 
воле да су у беспослици, а затим се такви мекушци плаше смрти којој су и свој 
живот већ начинили сличним. Велика разлика је између мудрог одмарања и 
мртвачнице. 

3. „Па шта онда?" рећи ћеш. „Зар није чак боље лежати у гробу него ваљати 
се у вртлогу тих јавних послова?" И једно и друго је за осуду, и грч и отупелост. 
Ја мислим да је онај који лежи између мирисног цвећа на мртвачком одру исто 
тако мртав као и онај кога крвник вуче закаченог за куку да га баци у реку: 
доколица без науке јесте смрт и сахрана живога човека. 4. Па каква нам је 
онда корист што смо се повукли из јавности? Као да нас бриге не прате и кад 
путујемо преко мора! Где постоји неко тајно скровиште у које смрт не би могла 
да уђе? Где је неко учврстио свој живот и његово спокојство толико да га 
никакав бол не може уплашити? Где год да се сакријеш, свуда ће око тебе 
беснети људска зла и невоље! Многа зла су изван нас, и она нас обилазе, да би 
нас преварила или изненада напала, а многа зла су у нама и она нас сред наше 
самоће узнемиравају. 5. Филозофију треба претворити у одбрану, она 
представља неосвојиве зидине које судбина напада свим могућим борбеним 
справама, а преко њих не може. Непобедива је и душа која се одрекне свега 
онога што је споља, изван ње, и која се брани усред своје тврђаве у коју не 
може ниједна стрелица да падне. Судбина нема дугачке руке, као што ми 
мислимо: она не хвата никога осим онога који се обесио о њу. 6. И тако, 
уколико нам је то могуће, уклањајмо се од ње: а то ће нам она омогућити само 
ако добро познајемо и сами себе и природу. Свако треба да зна куда жели да 
иде, одакле је дошао, шта је за њега добро, а шта зло, шта тражи, шта избегава, 
који је то разум који ствара разлику између онога за чиме треба да чезнемо и 
онога што треба да одбијамо од себе, који ублажава и савлађује луде страсти и 
који уништава сваку страхоту. 7. Неки мисле да су то све савладали већ сами, 
без филозофије: али кад некога задеси нека несрећа у тренутку кад се буде 
осећао најсигурнијим, тај ће признати да је погрешно мислио — само ће све то, 
на жалост, бити сувише касно. Велике речи се заборављају кад крвник тражи 
руку, када се приближава смрт. Таквом човеку би могао рећи: лако ти је било 
изазивати одсутну несрећу: а гле, еада је ту бол за који си тако разметљиво 



говорио да га је лако поднети, ето, ту је сад смрт против које си се толико 
бахато изражавао; фијучу бичеви, блиста мач: 

Сад ти је потребна храброст, Енеја, сад одважно срце!' 

8. А то ће учинити стално и непрекидно размишљање, ако се не будеш 
вежбао у речима већ у духу, ако се будеш припремио у осећањима против 
смрти, против које те неће охрабрити онај који софистичким наметљивим 
убеђивањем буде доказивао да смрт није никакво зло. Радо се, наиме, смејем, 
мој Луцилије, најбољи од свих људи, грчким играма речима, којих се још увек 
ниеам ослободио мада се томе чудим. 9. Наш Зенон се служи оваквим 
размишљањем: „Никакво зло није величанствено: а емрт је величанстзена: дакле 
омрт није никакво зло." Сасвим лепо — ослободио сам се страха; после тога нећу 
се нимало устручавати да крвнику пружим врат. Зар нећеш говорити 
озбиљније, уместо што засмејаваш човека осуђеног на смрт? Херкула ми, тешко 
бих ти могао рећи да ли је глупљи онај који је мислио да се таквим страхом 
може прогнати страх од смрти, или пак покушавати да се он савлада као да се 
уопште не тиче те ствари! 10. Јер он сам, Зенон, насупрот овоме поставио је и 
други закључак, који има порекло у овоме, да наиме смрт убрајамо међу ствари 
индиферентне, које Грци називају adiaphora. „Ништа што је индиферентно", 
вели он, „није величанствено: смрт је, међутим, величанствена: према томе, 
смрт није индиферентна". Ти можеш видети шта овај закључак помоћу 
лукавства жели да постигне: смрт није величанствена, а величанствено је 
умрети храбро. И кад кажеш: „Ништа што је индиферентно није 
величанствено", ја ти то признајем утолико што ћу рећи да ништа што не 
превазилази оно што је индиферентно није величанствено: индиферентним 
стварима ја називам оно што није ни лоше ни добро, као болест, бол, 
сиромаштво, прогонство, смрт. 11. Ништа од свега овога није само по себи 
величанствено, али ништа није величанетвено ни без тога. Не хвале се, наиме, 
сиромаштво и немаштина, већ онај кога немаштина не понижава и не савлада; 
не хвали се изгнанство, већ онај (Рутилије) ко је отишао у изгнанство са 
одважнијим изразом него што би имао онај који га је у изгнанство послао; не 
хвали се бол, већ онај човек кога никакав бол није савладао. Нико не хвали 
смрт, већ онога коме је смрт одвела душу пре него што ју је довела у забуну. 12. 
Све те ствари нису саме по себи ни часне ни величанствене, већ такве постану 
тек онда кад им нешто дода врлина, часне и величанствене: те ствари леже 
негде на средини. Важно је то да ли је на њих ставила своју руку злоба или пак 
врлина: она смрт која је код Катона била достојна хвале, код Брута је била 
нечасна и срамна, да је се морао застидети. То је, наиме, онај Брут који је онда 
кад је требало да умре молио да му се смрт одгоди, па је отишао на страну да 
изврши нужду; а кад су га позвали у смрт и наредили му да пружи врат, он је 
рекао: „Наместићу га тако сигурно као што бих волео да живим." Каква је 
глупост бежати кад више не можеш да се вратиш натраг! „Наместићу врат, 
рече, тако сигурно као што бих волео да живим"! Готово да је додао још и ово: 
„Чак и под самим Антонијем!" О, човека достојна да га оставе у животу! 

13. Али, као што малопре рекох, ти видиш да сама смрт није ни зло ни 
добро: за Катона је она била надасве часна, а за Брута изнад свега срамна. 
Свака ствар добија неку почаст и неку вредност коју сама по себи нема, ако јој 
се придружи врлина: за спаваћу собу кажемо да је светла, а та иста соба је ноћу 
потпуно мрачна — дан joj улива светлост, а ноћ јој је одузима. 14. Тако је то са 
свим оним стварима које називамо индиферентнима, и које по нашем мишљењу 



нису ни добре ни лоше; тако је са богатством, телесном снагом, са лепотом, са 
почасним службама, са краљевским престолом, и — супротно томе — са смрћу, 
изгнанством, са болешћу, са боловима и свим осталим чега се више или мање 
плашимо. Неваљалство или врлина им дају име зла или пак добра. Једна метална 
маса сама по себи није ни топла ни хладна: кад је бацимо у пећ, она се загреје, а 
ако је бацимо у воду, она се расхлади. Смрт је, опет, часна по нечему што је 
такође часно: а то су врлина и дух који презире све што је споља, изван њега. 

15. Али, мој драги Луцилије, међу отварима хоје називамо индиферентним 
постоји велика разлика. Смрт сама није тако индиферентна, као што је 
индиферентно да ли је број длака на глави паран или непаран: смрт се налази 
међу оним стварима које, додуше, нису лоше, али имају изглед лоших ствари. 
Оно што нам смета да се спријатељимо са смрћу јесте наше самољубље, 
прирођени нагон очувања самога себе, јесте презирање онога распадања и 
растварања, јер нам изгледа да ће нам то одузети многобројна добра и одвести 
нас из обиља онога на шта смо се били већ навикли. Од смрти нас отуђује и то 
што познајемо све оно што поеедујемо, док нам, међутим, оно тамо, куда треба 
да идемо, није познато, а ми стрелимо пред оним што нам је непознато. Осим 
тога, природан је и страх од мрака, у који нас, како се верује, смрт одводи. 16. 
И према томе, иако је смрт индиферентна, ипак она није нешто што би се могло 
лако занемарити: дугим вежбањем морамо јачати своју душу како би могла 
лако поднети њен поглед и њен долазак. Смрт треба презирати више него што 
се то обично ради. Јер о њој смо поверовали много штошта: многи изванредно 
мудри људи су се напросто такмичили у томе да би је довели и још повећали 
њен лош "глас: описан је затвор лод земљом и област завијена у вечну ноћ У 
којој 

огролни вратар Орка' у крвавој шпиљи лежећи на костима оглоданим 
веће напола скоро, и лаје и бескрене плаши сенке. 

И мада си уверен да су све то само приче и да покојници немају чега да се 
плаше, ипак се не можеш ослободити неког другог страха: јер људи се исто 
толико боје да не буду у доњем свету колико и тога да не буду нигде. 17. И кад 
се појављују овакве препреке, а веровање у све то баца на нас једну велику 
сенку како храбро прихватање смрти не би био један частан чин, један од 
највећих за које је човекова душа способна? Он ће се подићи ако се увери да је 
смрт зло. Природа сама не допушта да неко радосно приступи ономе што 
сматра за зло: он ће му прићи с оклевањем и споро. Али, ништа што се уради 
против воље није величанствено: природа не ради ништа зато што је тако 
непгто неопходно. 18. Додај сад још и то да се неко дело не сматра часним осим 
ако се томе посвети душа и ако свом снагом не учвствује у томе, и да се ниједан 
њен део томе не противи. А кад се приђе злу или из страха од још горих ствари 
или због наде на добре ствари које траже да их стекнемо, да прихватимо једно 
једино зло, гутајући га због тога, онда постоји спор међу онима који доносе 
одлуку: с једне стране се чује глас који наређује да се иде до самог краја и 
изврши план, а с друге стране јавља се снага која човека повлачи натраг и бежи 
од ствари која је сумњива и опасна. И тако се растрже на две стране: ако је 
тако, више нема славе. Јер врлина своје одлуке извршава у потпуној 
сагласности са самом собом: она се не плаши онога што ради: 



Немој да бежиш од зла, већ пођи му храбро у сусрет, путем како ти твоја 
судбина даје.34 
19. А ти нећеш ићи одважније ако будеш поверовао да су све те ствари 

зло. То треба избацити из својих груди: иначе ће разум, пун оклевања и сумњи, 
задржати наш полет. Он ће нас гурати ка оном циљу који треба напасти. Наши 
(стоици), додуше желе да нам поменути Зенонов закључак изгледа тачан, а да 
лажан и погрешан буде онај други закључак који се њему противи. Ја ове 
ствари не истражујем на основу закона дијалектике, на основу оног јаловог 
играња с вештачки створеним чворовима: шта више, ја сматрам да треба 
уклонити и одбацити све оно због чега упитани мисли да је побеђен и сатеран у 
мишју рупу, и што га приморава да одговори нешто друго од онога што је 
мислио. За истину се треба поставити једноставније, а против страха снажније. 
20. Управо оно исто чиме се они разбацују око себе, ја бих желео да пре 
проширим, с намером да поучим а не да се размећем. Ко намерава да поведе у 
борбу војску да умре за жене и децу, како ће ту војску охрабрити. Дајем ти 
прилику да се сетиш Фабијеваца који су рат читаве једне државе пренели на 
један сам дом. Показаћу ту Лакедемонце, збијене у кланцу код Термопила: они 
се не надају ни да ће победити нити да ће се вратити — оно место је имало 
постати њихов гроб. 21. Како ћеш их охрабрити да својим телима задрже пад 
читавог једног народа и да радије оставе свој живот него да напусте своја 
места. Казаћеш: „Што је зло, није часно: смрт је часна: смрт дакле није зло!" Да 
ефикаснога ли убеђивања! Ко ће се после оваквог ословљавања још двоумити да 
јурне на непријатељске мачеве и да оставши на месту умре! А како их је јуначки 
ословио онај славни Леонида! „Тако", рече он, „другови ратници, доручкујте тако 
као да ћете вечерати у друштву доњих богова!" Јело им се није повећавало у 
устима, није им застало у грлу и није им падало из руку: они су били свежи 
духом и осећали су да ће им доручак пријати исто као и вечера. 22. Даље! Онај 
римски војсковођа који је имао да одведе војнике да заузму неко место, ословио 
их је, кад је требало да крену кроз огромну непријатељску војску, овако: 
„Морамо отићи тамо, другови, одакле није неопходно да се вратимо!" Видиш, 
како је једноставна храброст и како заповеднички она говори. Којег од смртних 
људи би ваши погрешни закључци могли начинити храбријим и одлучнијим? 
Они слабе снагу духа који се никад не може мање оковати и натерати у ситне и 
лукаве мисли, него кад је посреди нешто заиста велико! 23. Не само три стотине 
људи, већ све смртне људе ваља ослободити страха од смрти. Како ћеш их 
поучити да смрт није никакво зло? Како ћеш савладати предрасуде свих 
времена, којима се још од малих ногу наше детињство оптерећује. Како ћеш 
говорити људској слабости? Како ћеш одушевити оне који треба да се баце 
усред опасности? И каквим говором ћеш савладати тај једнодушни страх? 
Какав напор развија твоја мисао да би се одупрла једном општем мишљењу и 
одбила његове нападе? Зар ћеш слагати лукаве речи и зар ћеш се помагати 
којекаквим силогизмима? Велика чудовишта убијају се великим оружјем. 24. 
Ону страшну змију у Африци, која је римским легијама била страшнија од 
самога рата, они су узалуд нападали стрелама и праћкама; а Питон сам није био 
рањив, јер је огромна и чврста маса одбијала гвожђе и свако копље које би 
човекова рука бацила: тек је огромним стенама најзад била убијена. А против 
смрти ти се бориш тако лаким оружјем? Зар да шилом дочекујеш лава? То што 
ти говориш је оштро, али нема ништа оштрије од бодљике класа. А много шта је 
без користи и ефеката баш зато што је сувише оштро. Остај ми здраво! 

                                                
34 Вергилије, Енејида VI 95 s. 



83. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Наређујеш ми да ти положим потпун рачун о сваком свом дану: добар 
суд имаш о мени ако мислиш да у тим данима нема ничега што би требало да 
од тебе сакријем. Сигурно ваља живети тако као да живимо пред очима и 
погледима свију; треба мислити тако као да је неко у стању (а то се и може!) да 
нам погледа у дубину душе. Јер каква је корист ако нешто остане скривено од 
људи? Пред богом ништа није закључано. Он се налази у нашим срцима и он 
улази у наше мисли: он тако „улази", велим, као да he једном поново отићи. 

2. Урадићу, дакле, оно што ми наређујеш и радо ћу ти написати, и о ономе 
што радим, и којим редом радим. Одмах ћу почети себе да посматрам и оно што 
је од највеће користи: ја ћу сваки свој дан понављати. Најгорима нас чини то 
што нико од нас више не гледа унатраг на свој живот. Мислимо само на оно што 
намеравамо да урадимо, а и то сувише ретко; а шта смо урадили, на то више не 
мислимо. Па ипак, савет за будућност долази од прошлости. 3. Данашњи дан ми 
припада у потпуности, и нико ми од њега ништа није отео. Читав сам дан 
провео на кревету на коме размишљам лежећи, и у читању; сасвим мало 
времена искористио сам за вршење телесних вежби. И за то морам да се 
захвалим својим годинама: те вежби ми не узимају много времена, јер тек што 
се мало размрдам, већ осећам умор. А то је сврха ^ваке телесне вежбе, чак и за 
најјаче људе. 4. Питаш ко су моји другови у вежбању? Један ми је сасвим 
довољан, мој дечак Фарије, веома љубак младић, као што знаш, али ће се убрзо 
изменити: ја већ тражим некога ко ће бити нежнији. Овај ми, додуше, говори 
да смо обојица у истој кризи година, пошто и једном и другом испадају зуби. 
Али ја га једва сустижем кад трчи, а за који дан више нећу моћи ни то: види, 
дакле, колико свакодневна вежба помаже. Између нас двојице, кад трчимо у 
супротном правцу, брзо расте растојање: у исто време, док он иде нагоре, ја 
журим надоле. А добро ти је познато колико брже води пут надоле. Слагао сам: 
јер моје године не иду више надоле, него већ директно опадају. 5. Али већ ме 
питаш на који се начин завршило наше данашње такмичење? Десило се оно 
што се ретко дешава код тркача: обојица заједно стигосмо до циља! Више због 
преморености него због завршене телесне вежбе, ја одох у хладно купатило, јер 
ја тако називам воду која је само мало млака. Ја некад тако чувени љубитељ 
хладнога купања да сам на дан првога јануара поздрављао канал35 и тако 
почињао нову годину уместо да читам неку добру књигу, или да пишем или да 
говорим, тиме што сам скакао са Девојачког извора, преселих се најпре на 
Тибар, а после тога у ово купатило које загрева само сунце, онда кад се осећам 
изузетно снажним и кад ми све иде као по лоју: немам више много времена да 
се решим за топло купање. 6. Затим узмем мало сува хлеба и доручкујем, али не 
седам за сто тако да не осећам потребу за прањем руку. После ручка спавам, 
али врло мало, та ти познајеш моје навике: само мало одремам и, да тако 
кажем, само се мало олустим и мало да'нем душом. За мене је доста што сам 
престао да будем будан: понекад знам да сам спавао, а понекад само наслућујем 
то. 7. И гле, већ чујем ларму са места циркусних игара: одједном ми на уши 
удара општа дрека и вика, али ме то не спречава у размишљању. Ларму 
подносим веома стрпљиво: бука многих гласова личи ми на шум таласа или на 
ветар који шиба шуму, а све остало ми шуми у ушима као нешто бесмислено. 

                                                
35 У граду Риму је постојао некакав канал којим је текла хладна вода, звана 

(Aqua) Virga. У самој реци Тибру вода није била толико хладна. 



8. Шта је, дакле, то чему сам управо посветио свој дух? Рећи ћу ти. Још од 
јучерашњег дана преостала су ми размишљања о томе шта су хтели они веома 
мудри људи што су се у најважнијим стварима служили најмање утемељеним и 
двоемисленим доказима који су, иако изгледају истинити, ипак слични великим 
лажима. 9. Зенон, тај највећи човек, оснивач ове најјаче и најсветије секције, 
жели да нас одврати од тога пијанства. Чуј, дакле, како он закључује да добар 
човек неће бити пијанац: „Пијанцу нико не поверава никакву тајну, а човеку 
пуном врлине — поверава; према томе, човек пун врлина неће бити пијан." Чуј 
ме сада, како га лако можеш исмејати ако насупрот његовом закључивању 
поставиш своје: довољно је, наиме, да од многих закључака наведем само један 
једини — „ономе КОЈИ спава нико не поверава неку тајну, а ваљаном човеку је 
поверава: према томе, ваљан човек не спава". 10. Посејдоније, додуше, брани 
нашег Зенона на једини могући начин, али по мом мишљењу је и једна таква 
одбрана узалудна. Он, наиме, тврди да се реч „пијан" употребљава у двоструком 
смислу: у једном смислу, да је неко од вина толико пијан да више не влада 
собом; у другом, пак, да има обичај да се опија, те је на тај начин у потпуности 
одан овом пороку. Зенон има на уму онога који се саевим опија, а не неког 
другог који је заиста пијан; јер једном таквом човеку нико неће поверити тајну 
коју би овај уз чашу вина могао да изблебеће. 11. А то је погрешно: јер код првог 
закључивања је говор о оном човеку који је пијан, а никако о оном који ће тек 
бити пијан. Признаћеш да постоји велика разлика између пијаног човека и 
онога који је пићу одан. Јер онај који је пијан, можда је пијан по први пут, а 
онај други, који је одан пићу, може бити често и трезан. II зато ја тај израз 
схватам у његовом обичном и свакидашњем значењу, нарочито још ако се њиме 
користи један човек који воли тачност и који пажљиво одмерава сваку своју 
реч. Додај сад још ово: ако је Зенон то тако схватио и разумео и хтео да и ми 
тако схватимо и разумемо, онда нас је варао двоемисленим изразсм, а то се 
нипошто не сме кад се тражи истина. 12. Али он је свакако тако и мислио: али 
је погрешан закључак да се ономе који воли да се опија не поверава никаква 
тајна. Размисли само о томе, колико су већ пута војсковође, а тако исто и 
трибун и центурион, наредили војницима, и то војницима који нису увек 
трезни, такве ствари о којима треба ћутати. План за убиство Гаја Цезара, 
мислим онога који је узео власт у држави пошто је победио Помпеја, био је 
поверен не само Тилију Цимбру, него и Гају Касију. Касије је читавог свога 
живота пио само воду, а Тилије Цимбер је био неумерен у вину, а поред тога и 
свађалица. Сам се шалио на свој рачун говорећи: „Зар да некога поднесем ја", 
говорио би он, „ја који не могу да поднесем ни вино?" 13. А сада нека неко 
наведе оне којима се не може поверити вино, а тајна може. Ипак желим да 
наведем један пример који ми управо паде на памет, пошто бих иначе могао 
лако да га заборавим. Јер за живот треба прикупљати значајне примере, тако 
да не буде потребно да се увек враћамо у прошле векове. 14. Луције Пизон, 
префект у граду, био је непрестано пијан откако се једном био опио. Већи део 
ноћи проводио је на седељкама и гозбама; после тога је обично спавао до 
поднева:36 подне је за њега било јутро. Ипак је најбрижљивије обављао своје 
дужности од којих је зависила сигурност града: њему је и божански Аугуст 
поверио тајне поруке, кад га је поставио на чело управе у Тракији, коју је 
покорио, а исто тако и Тибер је при одласку у Кампанију, кад је у граду оставио 
много штошта и сумњиво и непријатељски расположено према себи. 15. Пошто 
                                                

36 Овде је превод мало модернизован. У тексту, наиме, стоји ad horam sextam, 
но, пошто су Римљани дан почели у шест сати ујутру, то би онда sexta hora 
одговарала, отприлике, нашем подневу. 



му је све тако лепо полазило за руком с пијаним Пизоном, после тог наименова 
Коса за префекта града, човека чврсте воље, али разборитога човека, који је, 
међутим, био исувише одан пићу и кога су једном приликом морали дословно 
однети из сената, када је био дошао директно са пијанке: био је тако пијан и 
поспан да га нису могли пробудити. Па ипак му је 
Тиберије својеручно писао многе ствари, за које је сматрао да их не треба 
поверити чак ни сопственим министрима: али томе Косу никад није измакла 
ниједна ни приватна ни државна тајна. 16. Па онда изоставимо једноставно те 
и такве декламације. „Пијани човек не влада више сам собом: као што се бурад 
од младога вина распукну и јака врућина потера увис све што лежи на дну 
бурета, тако продре на видело дана све оно што лежи дубоко сакривено у души 
кад у човеку провре вино. Као што ни они који су ,се сувише напили вина не 
могу задржати у себи јело, тако не мо<гу задржати ни тајну; они подједнако 
избљују и своје и туђе тајне!" 17. Али, мада се то обично и често догађа, ипак се 
неретко деси то да се у врло важним стварима посаветујемо с оним људима за 
које знамо да и сувише воле добру капљицу. И зато је погрешно то на што се 
ослањамо као на некакав доказ — да се човеку не повери никаква тајна, ако се 
дотични сувише често опија. 

Колико паметније је отворено кудити пијанство и указати на његове мане 
које ће избегавати чак и човек пун стрпљења, а некмоли један савршен и мудар 
човек коме је сасвим довољно ако је у стању да угаси жеђ. Такав човек, иако га 
мами неко весело друштво, да друштва ради још мало поседи, никад се неће 
опити. 18. Видећемо касније и о томе да ли претерана количина вина мудраца 
начини брљивим и да ли се и он понаша исто онако као пијанице: али, ако 
желиш да докажеш да се један ваљан и поштен човек не сме опити, зашто у ту 
сврху употребљаваш силогизме: реци само да је срамно ако човек унесе у себе 
више него што може поднети, и не зна за меру свога стомака, ако пијанци 
ураде много штошта збо,г чега од стида поцрвене, пошто се једном отрезне. Јер 
знамо да пијанство није ништа друго до добровољно лудило. Продужи стање 
пијанца на више дана: зар ћеш још сумњати у то да је он луд: само што сад ово 
лудило није мање, већ краће. 19. Подсети се примера Александра Македонског, 
који је Клита, тога најмилијег и највернијег свога друга, пробио мачем у току 
саме гозбе и који је, пошто је увидео шта је урадио, хтео да умре, али је свакако 
требало да то и уради. Пијанство распали сваки порок и открива га, оно учини 
да се не стидимо да урадимо нешто лоше и ружно: јер многе задржава од 
забрањенога више то што се стиде да почине грех неголи њихова добра воља. 
20. Кад претерано обиље вина омами дух, онда одједном избије на површину 
све зло које је дотле било скривено. Пијанство не ствара пороке, оно их само 
износи на видело: тада похотљивац не чека чак ни то да дође у своју спаваћу 
собу, већ без икаквог одлагања допушта својој похотљивости све што она 
тражи: тада бестидник отворено признаје евоју болест и објављује је овима, тада 
не задржава ни језик нируку. Дрском човеку расте охолост, свирепом 
окрутност, завидљивцу злоба: сваки порок се ослобађа стега и излази на видело. 
21. Додај томе још и то да такав човек не признаје ни самога себе, свој 
двосмислени и недовољно јасан говор, нееигуран поглед очију, тетурави ход, 
вртоглавицу; изгледа му да се чак и читава кућа помера и окреће, од муке у 
стомаку, кад вино проври па и распиње саму утробу. Па ипак је све то и 
подношљиво, док је пијанац још при снази: а шта онда кад му сан ослаби снагу 
и ако се пијанство преокрене у лоше варење стомака? 22. Сети се какво зло је 
изазвало опште пијанство: оно је најхрабрије и најборбеније међу народима 
предало у руке непријатељима, оно је отворило капије зидина градских које су 



се дуги низ година браниле са великом упорношћу, оно је најотпорније и 
несавитљиве људе подвргло туђој самовољи. Људе непобедиве у борби победило 
је вино. 23. Александар, кога сам малочас поменуо, сасвим је безбедно поднео 
толико ратних похода, толико битака и толико оштрих зима, савладао је све 
препреке које су му пружали и време и крајеви, прешао је толико много 
непознатих река и препловио толико силних мора: али га неумереност у пићу и 
судбоносни Херкулов пехар сахранише. 24. Каква ли је то слава ако много 
можеш да поднесеш? И кад си добио палму као награду на пијанки и кад твоја 
винска браћа, које је савладао еан и који повраћају, више не могу одговарати 
на твоје здравице, кад си ти једини који још стојиш на ногама, и кад том својом 
врлином надмашиш све и кад нико више не може да поднесе онолико пића као 
ти — ипак ћеш бити побеђен од бурета. 25. Шта је упропастило Марка Антонија, 
тог великог човека, племенита духа и завело га на стране обичаје и 
искварености недостојне Римљанина, ако не управо љубав према пићу и ништа 
мања од тога љубав према Клеопатри? То је од њега направило нелријатеља 
државе, а то је учинило и да својим непријатељима више није могао бити раван! 
То пијанство га је такође учинило тако немилосрдним и свирепим да је наредио 
за време вечере да му донесу главе првака у држави, и да је уз најсјајније 
постављени сто, припремљен краљевском раскоши, разгледао лица и руке 
изгнаника као да, већ пијан од вина, осећа жеђ за крвљу! Неподношљиво је 
било што је поетајао пијан док је то радио: утолико неподношљивије је било што 
је све то радио сам у дубоком пијанству! 26. Готово увек после пијанства долази 
свирепост: јер пијанство замути здрави дух и раздражи га. Као што дуготрајне 
болести учине очи тако осетљивим да осете и најслабији сунчев зрак, тако 
трајно пијанство раздражује дух. Наиме, будући да често нису свесни сами себе, 
код пијанца се лудило због навике учврсти и сви пороци које је изазвало вино 
делују и после истурежњења. 27. Реци ми, дакле, зашто мудар човек не еме 
постати пијан: сву ругобу и шкодљивост докажи на делима, а не речима. Оно 
што је најлакше од свега, покажи да оно што називамо насладама постане 
казна одмах чим пређе меру и границу. Али ако будеш хтео доказивати да 
мудар човек не постаје пијан од велике количине вина и да задржава свој 
чврсти став иако је пијан, онда је слободно и да тврдиш како он неће умрети 
ако попије отров, како неће заспати ако узме средство за спавање, или ако се 
напије чаја начињеног од кукурека, и да ће повратити све што год је остало у 
утроби његовој. Па још ако му ноге клецају и ако језик заплиће, како то да онда 
сматраш да је једним делом трезан, а другим пијан? Буди ми здраво! 

КЊИГА ЈЕДАНАЕСТА 

84. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Она путовања која ме обично отргну од моје лењости користе, мислим, и 
моме здрављу и мом бављењу науком. Зашто она користе здрављу можеш лако 
видети: будући да ме љубав према науци чини немарним тако да запоставим 
своје тело, потребна ми је нека помоћ ,са стране да бих се мало покренуо. А 
зашто користе моме бављењу науком, то ћу ти сада објаснити: ја за време 
путовања не занемарујем читање. Наиме, читање за мене представља нешто 
што ми је неопходно потребно, прво зато да не бих био задовољан сам са собом, 
а затим и због следећег разлога: ако сазнам што су пронашли други људи, онда 
процењујем њихове проналаске и мислим о томе што је још потребно да се 



пронађе. Читање негује и храни дух, уморан од науке, и истовремено га 
подстиче да иде даље али заједно са науком. 2. Не треба ни само да пишемо ни 
само да читамо: јер оно прво човека жешће ражалости и исцрпљује му снагу 
пошто мора да пише, а ово друго га слаби и проузрокује површност и 
растресеност духа. Наизменично треба прелазити с једнога на друго и доводити 
једно с другим у лрави однос тако да перо у целини обради све оно што смо 
читањем били прикупили. 3. Морамо се, штоно кажу, угледати на пчеле, које 
роје наоколо и сишу мед из цветова богатих медом, а после све то, кад донееу 
кући, распореде по саћу и, као што вели наш песник Вергилије 

 
 

пуне ћелије саћа и пуне их текућим медом, нектаром 
слатким1 

3. О њима није још сасвим тачно познато да ли из цзета извлаче сок који је 
већ одмах мед, или пчеле из онога што су прикупиле, додају нешто од свога 
бића па затим и то помешају са соком, те тако направе ту мирисну масу. Неки, 
наиме, заступају мишљење да пчеле не умеју да стварају мед, већ да им је 
позната само вештина скупљања. Они тврде да се у Индуса на лишћу неке 
трске налази мед, који настаје или из росе тамошњег поднебља или пак из 
згуснуте влаге саме трске: кажу да се и у нашим биљкама налази таква иста 
материја, само што је мање очигледна и приметна, а налази је и скупља 
животиња која је рођена у ту сврху. Неки опет мисле да се оно што су пчеле 
посркале из најнежнијих делова .биљака и цветова претвара у мед тек пошто га 
је пчела усисала у себе и прерадила га, што се догађа помоћу некаквог врења, 
током којег се оно што је разноврсно стопи.и сједини. 

4. Али да не крећем на нешто друго од онога о чему је овде реч: и ми се 
морамо угледати на те пчеле и све што омо прикупили из најразноврснијег 
штива, све то треба да одвојимо — јер оно што је лепо распоређено лакше остаје 
у сећању; затим треба да применимо сву бригу нашег духа и способности, па да 
оно шо емо овде-онде прикупили из шт.ива пажљиво употребимо као један сам 
доживљај тако да нам се похаже као једна целина, иако више не знамо одакле 
смо то узели. Ми видимо .да то ради и природа без икакве помоћи с наше 
стране и у нашем телу. 6. Храна коју смо узели све док лежи у стомаку чврста и 
неизмењена онаква каква је, оптерећује нам стомак; а тек пошто се измени, 
прелази у нашу снагу и у крв. Исто поступајмо и са храном духа, тако да све 
што смо примили у себе не остављамо неизмењено, како не би остало као страно 
у нама. 7. Сваримо то: јер иначе ће нам све то прећи само у сећање, а не и у 
дух. Верно се придржавајмо тога и начинимо усзојено таквим да постане наше, 
тако да од многих ствари постане једна, као што један број настаје од више 
бројева обухватајући једном сумом све мање сумице које су међу собом 
неједнаке. То нека уради и наш дух: нека сакрије све што му је било од помоћи 
и нека покаже само оно што је сам створио. 8. Па ако се покаже да си сличан 
некоме, коме се сам дивиш, онда бих ја желео да му будеш сличан као што je 
сличан син своме оцу, а не као статуа моделу: статуа је мртва ствар. „Па шта 
онда? Зар се неће приметити чији говор подражаваш? Чији начин доказивања? 
Чије мисли?" Ја мислим да се не може чак ни препознати ако један човек 
изванредног духа све оно што је стекао на основу примера и угледања присваја 
за себе тако да се појединости у потпуности слажу са целином! 9. Зар не видиш 
од колико се гласова састоји хор? Па ипак цео тај хор даје само један једини 
тон. Неки глас је висок, други дубок, а трећи опет средњи: мушким глаоовима 



придружују се гласови жена, међу њима свирају флауте: гласови појединаца су 
тамо скривени, а појављују се гласови свију. 10. То кажем за хор какав су знали 
стари филозофи. На нашим свечаним концертима има више певача него што је 
некад било гледалаца у читавом позоришту: кад је све приступне путеве 
испунио ред певача и кад је позориште пуно дувача и кад се са позорнице чују 
све могуће флауте и инструменти, онда од свих тих разноврсних гласова настаје 
складна хармонија. Такав ја желим да буде и наш дух: нека обухвата многе 
уметности, многе науке, примере многих векова, али све то нека буде у лепој 
хармонији. 11. Питаш: „Како ће моћи то да се постигне?" Непрестаном пажњом: 
ако не урадимо ништа што разум не би одобрио, ако не избегнемо ништа што 
нам разум не би саветовао. Ако будеш желео да га слушаш, он ће ти рећи: 
остави све оне бесмислице око којих се људи отимају: остави богатство које је 
ономе који га поседује или опасно или пак досадно; остави насладе телесне и 
духовне, јер оне човека чине млитавим и одузимају му снагу; остави 
частољубивост, јер је она надувена, ташта и празна, нестална као ветар, не 
познаје никакву границу, вечно забринута да не види неког испред себе, али и 
да сви буду иза ње; таквог човека мучи завист, и то двострука завист. А сам 
видиш како је несрећан онај који завиди другим људима, док и њему самоме 
завиде. 12. Посматраш ли куће оних моћника, оне прагове где се свађају и 
гурају људи који су дошли да своме господару зажеле добро јутро? Много увреда 
ћеш морати да поднесеш пре неш што уђеш у кућу, а још више пошто си у њу 
ушао. Пођи само поред оних степеница богаташа и њихових високо подигнутих 
степеница, јер тамо нећеш стајати само на стрмом него и на клизавом месту! 
Боље да усмериш свој корак ка мудрости, и да од ње тражиш најспокојније и 
уједно највеће ствари. 13. Све што изгледа да се подиже увис међу људским 
стварима, па било ма како ситно и безначајно, све се то постиже само ходањем 
стрмим и тегобним путем, и само нераван пут води на врх. Пут достојанства до 
врха је пун трња: али ако те је воља да се попнеш на таЈ врх, пред којим се 
понизила и сама срећа, спазићеш испод себе све оно што се сматра 
најузвишенијим, али ћеш ипак на врх стићи правим путем. Остај ми здраво! 

85. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Опроетио сам ти и још нисам разрешио све што је преостало од чворова 
испреплетаних проблема, задовољан да у теби побудим занимање за то како 
наши филозофи (стоици) покушавају доказати да је врлина већ сама по себи 
довољна да би се испунио блажен живот. Ти ми сад наређујеш да укратко 
резимирам све закључке нас стоика, или пак оне друге закључке које су други 
филозофи измислили да би нас начинили смешним: и кад бих хтео да тако 
урадим, то не би било писмо већ читава књига. Толико пута ти потврђујем да не 
уживам у таквој врсти доказивања: стид ме је да наоружан шилом сиђем у 
борбу за богове и за људе. 

— „Ко је мудар, тај је и умерен: ко је умерен, он је истрајан; а онај ко је 
истрајан, без афеката и избуђења је; ко је без афехата, тај не зна за жалост, он 
је срећан: према томе, мудар човек је срећан и већ сама мудро.ст је довољна за 
блажен и срећан живот." 

— Оваквом закључивању стављају приговор неки перипатетичари на тај 
начин што говоре следеће: без афеката је и истрајан онај који се само ретко и 
само мало узнемирава и узбуђује, а никако онај који то не ради никад. Исто 



тако они кажу да је без жалости онај који није склон жалости и који томе злу 
није сувише одан или му се сувише често препушта, будући да људска природа 
никоме не дозвољава да буде апсолутно неприступачан свакој жалости: мудрог 
човеха жалост не побеђује већ га само додирне. У том смислу они говоре и о 
свим осталим стварима које одговарају принципима њихове секте. 4. Тиме они 
не уклањају афекте, већ их само донекле ублажавају. А колико мало признајемо 
мудром човеку, ако утврдимо да је само јачи од најслабијег, радоснији од 
најжалоснијег, умеренији од човека најстраственијег и већи од најнижих? Шта 
би било кад би се Ладас37 дивио својој брзини поредећи се са хромима и 
сакатима? 

Она би трчала преко још недодирнутих врхова жита и не би оштетила 
само класје; а кад би трчала сред мора, 

' Ладас је, према подацима географа (Паузаније II 19, 7; VIII 12, 
5 et passim) био чувени тркач. 
она би трчала изнад пенушавих таласа и вода не би ни 
оквасила њене пете".' 

То је она права брзина која се процењује сама по себи и која се не хвали 
пуним међусобним упоређивањем врло спорих, тркача. Хоћеш ли назвати 
здравим онога човека који има само лаку грозницу? Ако је неко помало 
болешљив, то још није право здравље. 5. „Филозофа", кажу, „не узнемиравају 
афекти, као што се за плодове нара каже да су без коштице, и то не због тога 
што уопште немају коштица већ зато што су њихове коштице мање чврсте." То 
је погрешно. Јер ја за човека ггуног врлине нећу сматрати онога који има само 
мање лоших особина, већ, напротив, само онога који таквих лоших особина 
уопште нема. Оне не смеју уопште постојати, а не само бити мале: јер ако буду 
постојале уопште, оне ће расти и сметаће човеку. Као што веће или потпуно 
замрачење вида човека чини слепим, тако већ и умерено затамњење, или 
катаракт, квари његов вид. 6. Ако мудром човеку дозволиш неколико афеката, 
онда његов разум неће моћи да их савлада и афекти ће му разум однети као 
бујица, у првом реду ако му не дозволиш само један једини афекат са којим 
треба да се носи, него све редом. Јер сви заједно, па макар били незнатни, 
безначајни, могу да учине много више него само један, па макар како снажан 
био. 7. Он осећа похлепу за новцем, али само умерену; частољубив је, али у 
подношљивој мери; бесан је, али ипак не тако да се не би дао стишати; 
несталан је, али ипак није колебљив; заљубљен је, али ипак не до лудила. Лакше 
би се поступало с оним који има само једну једину лошу особину у пуној мери, 
него с оним који би имао све, мада у мањој мери. 8. А затим, није ни од какве 
важности колико је снажан афекат; 
ма како незнатан био, он не уме да елуша, да се покори и не прима никакав 
савет. Као што се ниједна животиња не покорава разуму, ни дивља, ни домаћа, 
ни припитомљена, — јер животиње су по природи глуве за глас разума ■— тако 
га не слушају ни афекти, без обзира колико су слаби. Тигрови и лавови никад не 
одбацују свирепост, него се само каткад мало уздрже и смање, а када то од њих 
најмање очекујеш, онда се њихова дивљина и бес распламте и разбуктају. 
Пороци се никад не припитомљавају добровољно. 9. Затим, свуда где влада 
разум афекти се неће појављивати; а тамо где се они појаве против разума, 

                                                
37 Она је јунакиља из Вергилијеве Енејиде, Camilla, Енејида VII 808. О тој 

волшчанској јунакињи упор. Вергилије, Енејида XI 648 ss. 



истрајаће и остати и против његове воље. У ствари, много је лакше спречити 
њихов постанак него савладати их, кад већ једном изврше напад на тебе. 
Погрешно је, према томе, и потпуно некорисно све оно што се говори о некаквој 
средњој мери, и то је исто онако неумесно као кад би неко рекао да човек треба 
да буде умерено луд, и умерено болестан. 10. Једино врлина зна за умереност, 
болеена душа није способна да њоме влада, а болести душе ћеш лакше 
протерати него што ћеш њима управљати. Нема никакве сумње да су све оне 
мане које су чврсто ухватиле корена у човековој души, и које називамо 
болестима такве да не знају за болести; на пример, лакомост, свирепост, страст, 
незахвалност и безбожност. Подједнако су неумерени и афекти: јер од ових се 
врло лако прелази на оне друге. 11. Ако, наиме, уступимо мало права жалости, 
страху, жељи и осталим изопаченим нагонима, онда они више неће бити у 
нашој власти. А зашто? Зато што је све оно што их узбуђује изван нас: и зато ће 
расти, постајати већи, према томе какви ће бити разлози, већи или мањи, који 
их изазивају. Страх ће бити већи, уколико важнији или ближи буде предмет 
који нам задаје страх; жеља ће бити утолико снажнија уколико је знатнија ствар 
буде побудила. 12. Ако не зависи од нас хоће ли у нама афекти постојати или не, 
онда од нас не зависи ни колико су снажни ти афекти: ако си им једном 
дозволио да узму маха, онда ће они порасти напоредо са својим поводима и 
постаће тако снажни како се њихов постанак буде одвијао. А сада помисли још 
и то да се они све више и даље проширују, мада су у самом почетку још сасвим 
незнатни: оно што је убитачно то не задржава своју меру. Мада лаки 
наговештаји болести неприметно прилазе у самом почетку, ипак и најмање њено 
појачање може да уништи болесно тело. 13. Како је бесмислено и глупо 
помислити да се могу ограничити, и то према нашој вољи, оне ствари које еу 
изван наше воље. Како ћу бити довољно снажан да окончам оно за шта сам био 
сувише слаб да бих га спречио? Та лакше је нешто одвратити и спречити, него 
њиме овладати, пошто смо то већ допустили. 

14. Неки су направили разлику на тај начин што су овако говорили: 
„Умерен и мудар човек је по свом унутрашњем расположењу, додуше, без 
афеката, али није без њих по ономе што доживљава споља. Његово душевно 
расположење такво је да се не узбуђује, да се не жалоети, да се не боји, али ипак 
га многи узроци узнемиравају." 15. То је оно што они желе да кажз^: да мудар 
човек, додуше, није бесан, али да се понекад ипак наљути; да није ни плашљив, 
али да се понекад ипак плаши, то јест — страх код њега није мана, већ само 
афекат страха. Ово можемо прихватити као такво, само што ће се страх, ако се 
понавља, преобратити у страшљивост; ако дозволимо да нам гнев уђе у душу, 
онда се догађа да се од тога беса, за који душа раније ниЈе знала, развије стална 
јароет. 16. Осим тога, ако не презире узроке који долазе споља и ако се било 
чега боји кад треба одважно и храбро да крене у борбу за домовину, за законе и 
за слободу, онда ће се такав човек колебати и снебивати и само нерадо ће се 
појављивати. Али код мудрога човека оваква подвојеност духа неће се појавити. 
17. Осим тога, мислим да треба пазити још и на то да не помешамо две ствари 
које морамо сваку за себе одвојено приказати. По себи се разуме да је добро 
само једно, и то оно што је часно, а исто тако, опет, да је врлина довољна за 
срећан живот. Ако је добро једино оно што је часно, онда ће сви признати да је 
врлина довољна за срећан живот: напротив, ми нећемо закључивати оно што је 
часно и поштено, ако једино врлина као таква чини човека срећним. 18. 
Ксенократ и Спеузип мисле да човек може постати срећан једино кроз врлину, 
али не тврде и то да је врлина једино добро. И Епикур сматра срећним човека 
пуног врлине, али ипак не тврди да сама врлина још увек није довољна за 



блажен живот: јер срећнога чини срећним наслада која извире из врлине, али 
нипошто врлина сама. Глупа дистинкција: јер онај исти тврди да нема врлине 
без насладе. Ако је она, та врлина, дакле, непрестано и нераздвојно повезана с 
насладом, онда је и сама по себи већ довољна, јер у себи садржи насладу, без 
које није и кад је сама. 19. Потпуно је бесмислено тврђење да ће човек, додуше, 
бити срећан, ако је само пун врлине, али не срећан у потпуности: ја не видим 
како би то било уошнте мо>гуће. Срећан живот у ствари носи у себи савршено 
добро, које се не да савладати и победити: ако је тако, онда је човек савршено 
срећан. Ако у животу богова нема ничег већег и лепшег, а божански живот је 
срећан, онда нема ничег већег до чега би се могао попети. 20. Уосталом, ако 
блаженом животу ништа не недостаје, онда је сваки блажени живот савршен, то 
јест — срећан и најсрећнији. Зар сумњаш да је срећан живот највеће добро? 
Дакле, ако у себи садржи оно што је највеће добро, онда је и у највећој мери 
срећан. Као што оно што је највеће добро не трпи никакав други додатак — јер 
шта би још могло постојати изнад највишег добра — тако ни срећан живот не 
би постојао без највећег добра. Јер ако узмеш да је један човек срећнији, 
мораћ^ш сматрати и много више од тота: мораћеш разликовати безброј степена 
највећег добра, док ми под највишим добром подразумевамо, наравно, само оно 
што се више не може степеновати. 21. Ако је неко мање срећан од неког 
другога, онда из тога произлази да би му живот онога другога био милији од 
његовог сопственог живота. Али онај који је срећан, не цени ниједан други 
живот више од свога сопственога: срећан живот ништа не цени више од свога. 
И једно и друго је овде невероватно, наиме, да срећном човеку преостаје још 
нешто што би желео да буде више него оно што јесте, или да не би више волео 
оно што je од њега боље. Јер уколико је неко мудрији, утолико ће више тежити 
за оним што је најбоље, те на сваки начин настојати да то и постигне. А како 
може бити срећан онај ко је још увек у стању да нешто жели и да мора желети 
нешто друго? 22. Рећи ћу ти одакле извире ова заблуда: људи не знају да је 
блажен живот само један. А тај живот најбољим не чини његова величина, већ 
квалитет. И тако је потпуно свеједно да ли је он дугачак или кратак, обиман или 
ограничен, да ли је растурен по многим местима и у разним правцима, или пак 
да ли је збијен и једноставан. Ко год га оцењује према броју, мери и његовим 
деловима, одузима му то што је најодличније у њему. А шта је у блаженом 
животу најодличније? То што је он пун, савршен. 23. Циљ јела и пића је, као 
што мислим, да осетиш да си сит. Овај једе више, онај опет мање: каква је 
разлика у томе? И један и други су сити! Овај пије више, а онај мање — никакве 
разлике у томе нема: ниједан ни други више нису жедни. Овај је живео више 
година, он мање: нема никакве разлике у томе ако су многе године оног првог 
начиниле толико срећним колико су овога другога године у мањем броју 
начиниле срећним. Онај кога ти зовеш мање срећним, није срећан: реч „срећа" 
не може се смањити. 

24. „Ко ie храбар и одважан, тај је без страха; ко је без страха, тај је без 
жалости; ко је без жалости, он је срећан." 

Овај силогизам је силогизам наших стоика. Против њега покушавају да 
ставе овај приговор: кажу да ми сматрамо као признате неке ствари које су 
погрешне или спорне, наиме, да је без страха онај који је храбар и срећан. „Како 
то?" веле они, „зар се храбар човек неће плашити несрећа које му прете? Он би 
био лудак и будала, а никако храбар човек. Страх храброга човека је најмањи 
што може бити, кажу, али ни тај човек није сасвим без страха." 25. Они који то 
говоре опет падају у исте грешке, тако да за њих уместо врлине стоје мањи 
недостаци: јер ко се, додуше, боји, али мање и ређе, тај није у потпуности 



страшл>ив, већ само онако помало. Али ја мислим да је права будала онај који 
се не плаши зла које му прети. Истина је то што говориш, ако је то зло: а ако зна 
да то није никакво зло и само срамоту сматра злом, онда ће без страха морати 
гледати опасностима у очи и неће марити за све оно што је другима страшно. 
Али ако је особина глупог човека да се не плаши зла, плашиће се утолико више 
уколико је разумнији. 26. „По вашем мишљењу", веле они, „храбар човек предаће 
се опасностима." То нипошто: он их се неће плашити већ ће их избегавати: њему 
приличи опрезност, а не страх. „Шта дакле?", наставља он, „зар се неће плашити 
смрти, окова, ватре, и свих осталих стрелица судбине?'' Неће: јер он зна да то 
није зло, него да то тако изгледа, он све то сматра само за врсте страха у 
човекову животу. 27. Опиши му заробљеништво, батине, ланце, глад и кидање 
удова, страдања било од болести или насиља, и све остало што можеш да 
наведеш: он ће рећи да је страх од свега тога празан и бесмислен, и да се тога 
боје једино плашљивци. Зар сматраш за зло оно за што често треба да се 
добровољно сами одлучимо? 28. Питаш шта је зло? Попустити пред свим оним 
што људи називају злом, и жртвовати томе своју слободу за коју би морали 
поднети све: слободи је крај ако не презремо онога Који има за циљ да нас 
подјарми. 
Људи се не би двоумили око онога што једном храбром човеку приличи, кад не 
би знали шта је храброст. Јер то није непромишљена смелост, ни нека љубав 
према опасностима, нити пак жеља за страшним доживљајима: то је знање које 
омогућује да се може разликовати шта је зло а шта није. Храброст је у томе да 
умемо чувати сами себе и стрпљиво подносити све оно што је зло само по 
изгледу. 29. Па шта онда? Ако мач прети врату једног одважног и храброг 
човека, ако делови његовога тела буду пробадани један за другим, ако он види 
да му је утроба у крилу, ако се његова мучења понављају у размацима да би их 
утолико јаче осетио и ако крв лоновно почиње да облива већ напола сасушене 
ране: зар се неће плашити? И ти ћеш тврдити да он болове ни не осећа? Он их 
свакако осећа, — јер никаква врлина није у стању да човеку одузме његово 
природно осећање — али се он ипак не боји: он, непобеђен, с висине посматра 
своје болове! Питаш ме како се у том случају осећа у својој души? Онако као 
што се осећају они који бодре болесног пријатеља! 

30. Оно што је зло, шкоди; што шкоди, смањује вредност; бол и немаштина 
човека не чине горим: према томе то нису никаква зла. 

„Погрешно је", веле они, „то што износите: јер оно што шкоди, ни издалека 
не смањује вредност и не чини горим. Олуја и оркан шкоде крмару лађе, али га 
опет тиме не чине горим." 31. Неки од стоика насупрот томе изјављују овако: 
„Због олује и невремена крмар лађе постаје гори, зато што не може да изврши 
оно што је наумио и не може да се држи правца. Он не постаје гори у својој 
уметности и у своме знању, већ у самом свом делу." Овима одговара 
перипатетичар: „Према томе и сиромаштво, и бол, и све остало томе слично 
чини мудраца горим; јер све му то, додуше, не одузима врлину, али га омета у 
његовом раду и делатности." 32. То би било правилно речено, кад услови 
крманоша не би били друкчији него што су услови мудрога човека. Јер задатак 
једног филозофа није у томе да на било који начин изврши оно што је био 
одлучио, већ у томе да у животу ради све и само оно што је право, док је 
задатак крманоша несумњиво у томе да брод доведе у сигурну луку. Вештине су 
помоћнице, оне морају урадити оно што обећазају, али је мудрост заповедница 
и водитељица. 

33. Мислим, дакле, да треба одговорити другачије: нити вештина 
крманошева постаје гора због олује, нити пак само његово коришћење том 



вештином и уметношћу. Крманош ти није обећао срећу, већ користан посао и 
знање у управл>ању лађом: а то се знање показује више када му се супротстави 
нека сасвим случајна сила. Ко би могао рећи ово: „Нептуне, ти никад моју лађу 
нећеш потопити, али под условом да њено крмило буде у реду", тај је задовољио 
своју вештину. Олуја не омета посао крманоша, већ само његов успех. 34. „Па 
зар не шкоди", казаће, „крманошу све оно што му смета да одржи курс према 
луци, оно што чини узалудним његово настојање, што га враћа натраг, 
задржава га и разоружава?" То њему не шкоди толико колико као крманошу, 
већ као човеку који плови. То не еамо што не омета његову вештинз^ већ је чак 
и подстиче. Као што људи кажу: кад је време ведро, онда свако може бити 
крманош! Такве сметње важе за брод, а не за онога који управља бродом као 
таквим. 35. Крманош у себи има две личности. једну, која му је заједничка са 
свима који су се укрцали на брод, и другу, која је сопствена управо њему као 
крманошу. Невреме му шкоди као путнику, а не као крманошу. 36. Затим је 
крманошева вештина добро за друге људе, она користи онима које превози, као 
што и вештина лекара користи управо онима које он лечи. Мудрост је 
заједничка особина, заједничко добро, како за оне с којима мудрац живи у 
заједници, тако и за њега самога. И тако, може бити, крманошу шкоди то што 
му олуја смета утолико да не може испунити оно обећање које је био дао. 37. 
Насупрот томе, мудрацу не шкоде ни сиромаштво ни болови, нити пак неке 
друге животне олује. Јер то не омета сва његова дела, већ само она која се тичу 
осталих људи. Он сам је увек активан, а највећи успех постиже управо оног 
тренутка кад се пред њим испречи судбина: управо тада он врши дело 
мудрости, која је, као што већ рекосмо, подједнако добро за остале људе и за 
њега самога. 38. Уосталом, и онда када су на њега навалиле и кад га притискују 
неке неизбежне тешкоће, он није спречен, нити ометен толико да не би могао 
пружати корист другим људима. Због сиромаштва је спречен да може учити 
друге како треба управљати државом, али он учи друге томе како треба 
управљати сиромаштвом, и његов рад захвата његов целокупни живот. И зато 
никаква судбина, никаква ствар не искључује филозофове активности и његов 
рад: јер он управо тада ради баш оно што га спречава да ради нешто друго. Он 
је увек спреман на обе ствари: срећом управља, а несрећу побеђује. 39. Тако се, 
велим, извежбао, да врлину показује како у срећи тако и у несрећи, и то без 
обзира на њену природу, већ само и једино њу. И зато му не сметају и не 
спречавају га ни сиромаштво, ни бол, нити пак нешто Друго, што неуке људе 
доводи у заблуду и што их зато упропашћује. Ти мислиш да њега невоље 
притискују? Напротив, он их употребљава себи у корист. 40. Фидија није умео 
да ствара скулптуре само од слонове кости, он их је радио и од бронзе. Да си му 
понудрш мермер, или можда неку још јефтинију материју, он би из те материје 
свакако створио нешто најлепше што се уопште могло створити. Тако ће и 
филозоф, ако то буде смео, своју врлину изразити како у богатству, тако и у 
беди; ако буде био у стању, у домовини, а ако не, онда у изгнанству; ако буде 
могао, онда као командант, ако не, онда као обичан војник; ако буде могао, при 
пуној снази и здрављу, а ако не буде могао, онда као болестан. 
Каква год судбина га буде снашла, он ће увек од тога створити нешто значајно. 
41. Постоје извесни укротитељи зверова који најстрашније животиње, које у 
човеку изазивају страх ако на њих наиђе, кроте тако да их могу упрегнути у 
јарам, и они се не задовољавају само тиме што су из тих звери истерали њихову 
дивљу природу, већ их припитомљавају у тој мери да могу лежати један поред 
другога; лавовима њихов господар завлачи руку у чељуст, тигра љуби његов 
чувар, слону један патуљасти Етиопљанин наређује да се спусти на колена и да 



с њим шета на конопцу: такав је прави филозоф у савлађивању зла. Бол, 
сиромаштво, стид, затвор, изгнанство и све остало што је страшно — поетаје 
питомо кад дође њему у руке. Буди ми здраво! 

86. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

16. Ово ти пишем лежећи у самој вили Сципиона Африканца, пошто сам 
указао почасти његовим манима1 и олтару који сматрам олтаром тога тако 
великога човека. Уверен сам да се његова душа вратила на небо одакле је била 
дошла, и то не због тога што је заповедао великим војскама — јер такве војске 
је имао и Камбиз, онај лудак који је и у свом бесу био срећан — већ због своје 
изванредне умерености и скромности, и због љубави према домовини; а то 
утолико више ценим код њега јер је оставио домовину као да ју је бранио: или је 
Сципион морао остати изгубљен за Рим, или би Рим био изгубљен за слободу. 

17. „Не желим", говорио је, „да кршим законе, и уставе, и одредбе. Нека 
сви грађани имају исто право: а ти, домовино, уживај моје за- 

' Духови покојника (manes). 
слуге без мене! Био сам творац твоје слободе, а то ћу ти и доказати: одлазим од 
куће, ако сам порастао више него што је теби од користи." 

18. Како да се не дивим тој великодушности, којом је отишао у добровољно 
изгнанство и ослободио државу сваког терета брига? Дошло је дотле да је или 
слобода шкодила Сципиону, или Сципион слободи. Ни једно ни друго није смело 
бити: и зато је начинио места законима и повукао се у Литернум,. где је својој 
држави хтео да жртвује изгнанство као и изгнанство Ханибала. 

19. Видех вилу изграђену од тесаног камена, окружену зидом усред шуме, 
са торњевима на свим странама, који се дижу као за одбрану; видео сам бунар 
довољно велик да снабдева водом читаву армију воЈника; купатило је мало и по 
старом обичају мрачно: нашим прецима купатило није изгледало топло ако није 
било мрачно. 5. Обузела ме велика жеља док сам то посматрао, и упоређивао 
обичаје из Сципионова времена са нашима: у том углу је онај страх и трепет 
Картагине, коме Рим дугује захвалност што је само један пут био освојен, купао 
своје тело заморено сељачким поеловима. Он је, наиме, по обичају својих 
предака, сам обрађивао земљу. Испред овог тако прљавог крова стајао је он, ово 
драгоцено земљиште га је носило: а има ли данас икога ко би хтео да се тако 
купа? 6. Свако мисли да је сиромашан и прљав, ако му зидови не сијају од 
великих и скупоцених огледала, ако нису обложени александријским мермером, 
нумидијском штукатуром и бојама различитим као што је слика, ако таваница 
није покривена стаклом, ако пливалишта нису окружена тасоским каменом који 
се раније некад тако ретко могао видети и то само у таквом храму; ми своја 
тела преморена од рада не купамо у таквим купатилима, ако се у њих не улива 
вода кроз сребрне славине. 7. Па ипак ја сада говорим о плебејским цевима: а 
шта ће бити тек онда кад будем дошао до купатила ослобођеника? Колико 
статуа, колико стубова има тамо који ништа не носе, већ служе само као украс 
и зато да се покаже колико је све то коштало! Колико има вода које шумно теку 
низ степенице? Дошли смо у својој раскоши дотле да не желимо ићи ни по чему 
другом 0:сим rro драгом камењу! 8. А у овом Сципионовом купатилу уместо 
прозора постоје сасвим узане пукотине, исечене у каменом зиду да би кроз њих 
пролазило бар мало светлости, а да због тих малих отвора не би било у 



опасности чврсто грађено купатило. А сада прљавом рупчагом називају свако 
купатило које није уређено да може примати пуну сунчеву светлост кроз велике 
прозоре тако да купач у купатилу директно изгори од сунца, и да из своје каде 
има видик који се отвара према њивама и мору. Све чему су људи некада 
прилазили и све чему су се дивили, сада се сматра за старудију, будући да је 
луксузни живот пронашао нешто ново, што увек баца у засенак оно иза себе. 9. 
А некад је било само мало јавних купатила, и без неких нарочитих украса: чему 
би у ствари служио украс за нешто што је вредело само неколико аса, и што је 
служило искључиво потреби, а не и наслади? У то време нису непрестано 
доливали воду, нити је она текла без престанка као из неког топлога врела: и 
сматрали су да није важно колико је бистра вода у K O J O J треба да се спере 
прљавштина. 10. Али, о добри богови, како је пријатно ући у она мрачна 
купатила, покривена тако простим и једноставним кровом, кад знаш да су један 
Катон као едил, или један Фабије Максим, или неко од Корнелијеве породице 
сами својом руком испробавали топлоту воде? Јер и тај посао су обављали 
најугледнији едили, кад би улазили у она купатила која су била одређена да 
примају свет, и бринули се о чистоћи и о одговарајућој и здравој топлоти, а не о 
таквој какву су недавно били пронашли, када је вода била тако врела да се у њој 
ни живи роб не би могао купати за казну, кад би му доказали да је извршио 
неки злочин. Мени се бар чини да нема никакве разлике између топле и вреле 
купке. 11. А за какво неваспитање сад неки оптужују Сципиона што није дао да 
у његово купатило уђе дневна еветлост кроз простране прозоре, те што се није у 
пуној светлости дана купао у врелој води и чекао да се у кади скува! Да јаднога 
ли човека! Није умео да живи! Није се купао у прочишћеној води, него је то 
често радио у мутној, и ако би падала јака киша, чак у готово прљавој води! 
Није њему ни било много стало да ли ће се тако купати: он би у купатило 
долазио да спере са себе зној, а не мирисна уља. 12. Шта мислиш, шта ће сад 
неки људи рећи на све то? „Ја Сциниону не завидим: заиста је живео у 
изгнанству онај ко се на такав начин купао." А да знаш: он се није ни купао 
сваки дан, јер — као што приповедају наши стари писци који пишу о старим 
навикама одржаваним у Риму — људи су сваки дан прали и умивали само 
лактове и бедра која су, разуме се, испрљали при раду, док би цело тело окупали 
само једном недељно. И сад ће ми неко рсћи: „Онда ми је сасвим јасно да су 
били веома прљави." А на шта мислипт ти да су они смрдели? На војну службу, 
на напор, на мушкарца. Откако су пронађена чиста купатила, људи су 
прљавији. 13. Као што каже то Хорације Флак, описујући бестидног и познатог 
по сувишним насладама човека — 

Буцил мирише на мошус.' 

Кад би сад навео Буцила: било би као да смрди на прчевину, и заузимао би 
место онога Горгонија кога је овај исти Хорапије упоредио са Буцилом. Ако 
узмеш мирисна уља, мало је ако се то не понови два-три пута на дан, јер ће се 
иначе мирис изгубити из тела. А они се затим поносе тим својим мирисом, као 
да је њихов сопствени!  

14. То ћеш ти ваљда сматрати сувише озбиљним, приписаћеш то вили, у 
којој сам од Егиала, веома вредног поседника и доброг газде, научио да се 
дрвеће може пресадити, иако је већ доста старо. Ми старци, од којих нико није 
за другога засадио ни маслиново дрво, треба да научимо оно што ја видех: оно 
дрво, старо три или четири године, расадио је, јер му њихови плодови нису били 
по вољи! 15. А теле ће штитити хладовином оно дрво које 



каспије успева и које ће нашил праунуцила пружати хлсд — 

као што каже наш песник Вергилије1, који није гледао на оно што треба 
истински рећи, него на оно што треба изразити лепо и пристојно; он није хтео 
да проучава сељаке, него је хтео да изазове занимање код својих читалаца. 16. А 
да пређем преко свега осталог, навешћу само једно место на које сам морао 
управо данас наићи: 

У пролеће сеје се пасуљ: и тада ће те растресите бразде прихватити 
луцерна, и доћи ће годишња брига за просо".2 

Да ли све то треба сејати у исто време, и да ли је и за једно и за друго 
време у пролеће, просуди из следећег: ово ти пишем у месецу јуну, који се већ 
приближава јулу, а тога дана сам видео људе како скупљају боб, и како сеју 
просо. 17. А сад да се вратим маслинама које сам видео да пресађују на два 
начина. На крупнијим стаблима, човек би одсекао веје у дужини једне стопе, и 
уклонио корење, од којег би остављао само главице из којих је корење ницало, а 
затим је дрво пресадио са голим корењем. Њих је онда добро нађубрио и ставио 
у ископану ру- 

' Вергилије, Георгика II 58. 
2 Георгика I 215 ss. 

пу, затим донео земљу, и не само то: он jy je добро згазио свуда около и добро 
учврстио. 18. Рекао је да ништа не може бити ефикасније од таквог снажног 
гажења: то, вели он, чува корење од зиме и од ветрова, а поред тога дрво се не 
може померати, нити пак корење које пушта младе огранке, који су меки као 
восак; они пре свега ухвате мало корена, па се после тога лако могу проширити 
и учврстити у земљи. Једно одређено место на стаблу оструже се пре него што 
се прекрије земљом, јер, тако је човек рекао, из сваког отвореног места шире се 
нови корени. Стабло, међутим, не сме да буде изнад земље уздигнуто више од 
три-четири стопе, јер сместа одоздо порасту нови изданци и дрво постане, као 
што је то случај код старих маслина, осушено, усахне или постане пуно чворова. 
19. Други начин сађења био је овај: снажне гране, чија је кора још увек мека 
као код младог дрвећа, он засади у земљу. Те гране расту нешто спорије, али 
пошто су израсле тако рећи из саме саднице, немају на себи ништа храпаво и 
не изгледају ружно. 

20. Ввдео сам и како је пресађивао стару винову лозу: пренео је лозу са 
биљке. Ту ваља покупити и најситније коренчиће, затим, ако је то могуће, лозу 
добро покрити земљом да би и из своје лозе пустила корење. Видео сам, такође, 
лозу коју су садили не само у месецу фебруару, већ и крајем марта: она се држи 
и обавија своје брестове. 21. А сва она стабла која су, да тако кажем, крупних 
грана, по његовим речима, треба заливати кишницом прикупљеном у цистерни, 
и ако се она користи, онда — ето — ми имамо кишу у својим рукама. Немам 
намеру да те више поучавам да ми не би постао такмац, онако као што сам ја 
постао такмац Егиалу. Буди ми здраво! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Бродолом лреживех још пре него што сам се укрцао на брод. Нећу да 
наводим како се то догодило, да ти не би можда пало на памет да и ово убројиш 
међу стоичке парадоксе, о којима желим да те уверим, да ниједан није толико 
погрешан колико се то на први поглед чини, па чак и кад ти то не би хтео. 



Међутим, то путовање ме је научило колико непотребних ствари имамо и како 
нас неко лакомислено размишљање може завести на криви пут тако да и не 
осетимо недостатак онога што немамо, што нам је неминовност одузела. 2. Само 
са веома малим бројем робова, колико их може стати на наш бродић, без свега 
осталога што носимо на своме телу, прежизеемо мој Максим и ја, већ два дана, 
и то сасвим лепо и задовољно. Душек лежи на земљи, а ја на душеку: од два 
огртача један је претворен у простирку, а други у покривач. 3. Од мога ручка се 
не може одузети ништа — он је био припремљен за један сат и никада без сувих 
смокава — а нигде нисам без својих таблица за писање. Смокве ми служе, 
уколико имам хлеба, уместо додатка јелима, а ако га немам, оне су ми онда 
место хлеба. Свакога дана ми доносе нову годину, коју ја проводим уз добре 
жеље и искрене мисли, прожете великодушношћу; а мој дух се никад не осећа 
срећнијим и већим него кад је одагнао сав страх, кад се смирио и на тај начин 
обогатио тако да нема никакве жеље за нечим бољим. 

4. Кола на која су ме сместили, сељачка су; моје мазге само својим ходом 
доказују да још живе; њихов гонич је бос, али не због врућине и жеге. Једва 
признајем да су ова кола моја: још узек ме прогони изопачени стид да нешто 
није у реду, и кад год сретнемо нека лепша кола, ја и против своје воље 
поцрвеним, што доказује да све оно што одобравам и хвалим још увек није 
установљено и учвршћено у мени. Онај ко због сиромашних и прљавих кола 
црвени, поносиће се скупоценима. 5. Мало сам напредовао, богами: још се не 
усуђујем да јавно покажем своју једноставност, још увек ми је стало до 
мишљења људи на улици. 

Против мишљења целокупнога људскога рода требало је подићи свој глас: 
„Лудујете, грешите, дивите се свему што је сувишно и непотребно, никога не 
цените према оном што је његово. Кад су на реду питања породичног имања, 
нико не уме да рачуна тачније од вас, и ви увек добро размислите о томе да ли 
да овом или оном човеку позајмите новац или да ли да му учините неку услугу 
(јер и то се бележи као зајам): човек има велико имање, али и велике дугове; 6. 
Он има дивну кућу коју је купио за туђе паре; нико неће створити лепшу 
породицу, али се не придржава рокова плаћања. А ако буде платио 
повериоцима, њему самоме неће остати ништа. У сваком погледу радите то 
исто: прегледајте и иретресите добро свачији рачун да бисте знали колико има. 
7. Тога човека ти сматраш богатим, јер га на његовом путу прати златни 
прибор, зато што у свим провинцијама поседује масне оранице, јер преврће 
дебелу књигу својих дужника, јер у близини града поседује толико много поседа 
и имања да би му на томе људи завидели чак и кад би се све то налазило у 
напуштеним местима Апулије? А кад си све то набројао — он је ипак 
сиромашан. Па зашто? Зато што је дужан. „Колико?", питаш. Све: сем ако 
можда не мислиш да је разлика у томе да ли је узео на зајам од човека или од 
среће? 8. Од какве су користи добро угојене мазге, још ако су све исте боје? Шта 
помажу она кола од тако лепо цизелираног метала? 

Ови коњи, брзм као ветар, покривени су пурпуром и шареним 
прекривачима; златне огрлице висе им и поигравају им се на грудима, и 

покривени златом жваћу злато својим зубима.' 

А све то не може начинити бољим ни господара ни мазгу. 9. Марко Катон 
звани Censorius, чије је рођење за државу било исто тако срећно као што је било 
рођење Сципионово за Рим — јер један је водио рат с нашим непријатељима, а 
други је ратовао против искварености — јахао је на кљусету на којем су биле 
бисаге, у којима је носио оно мало своје беде и јада. Ах, како бих желео да га 



сретне неко од ових познатих накинђурених гиздаваца који желе да своје 
богатство изнесу на видело и на путовању, како би се могло видети да пред 
собом гоне нумиђанске ксње и подижу облаке прашине! Такав би несумњиво 
изгледао образованији, истакнутији и угледнији него Марко Катон, овај човек, 
којм не зна сигурно да ли да се упусти у борбу с људима и мачем, или пак као 
гладијатор са дивљим зверима! 

10. Какав понос и каква дика тога века је био тај вајсковођа тријумфатор, 
цензор, и, што је још много више, тај Катон, који је био задовољан једном рагом, 
а и тај коњ није потпуно припадао њему! Јер један део коња заузимао је пртљаг 
који му је висио са обе стране. Зар ти не би више ценио тога јединога коња кога 
је сам Катон гладио руком, него све добро угојене галске коње и касаче? 11. 
Видим да неће бити краја расправљању о овом предмету, ако сам не направим 
крај томе. И зато ћу ћутати о тим стварима, за које је Катон несумњиво 
предвиђао да ће с њима отићи довде, та исти човек који их је као први прозвао 
„impedimenta". 

Сад хоћу да ти наведем још само неколики силогизама наше школе који се 
односе на врлину, за коју тврдимо да нам је довољна за срећан живот. 

12. „Што је добро чини нас добрима, јер и оно што је у музичкој уметности 
добро, то чини доброг музичара: случајна добра не чине никога добрим: дакле, 
то нису добра." 

Своме приговарају перипатетичари у том омислу што кажу да је погрешно 
оно што смо ставили као прво. Они веле: „Из онога што је добро, не постају увек 
добри људи. У музици може бити понешто добро, као на пример свирала или 
жица или неки други орган прилагођен за стварање тонова: али ништа од овега 
тога не чини музичара." 13. Њима ћемо одговорити овако: „Ви не разумете у 
ком смислу смо рекли да се добро налази у музици. Ми тиме не мислимо на оно 
чиме је музичар опремљен, него на оно што га чини музичарем: ви говорите о 
његовим инструментима, а не о његовој уметиости. Ако нешто постоји у самој 
музичкој уметности што је добро, онда то такође ствара музичара." То сада хоћу 
да учиним још јаснијим. 14. Добро се у музици налази у два смисла: једно је оно 
што потпомаже успех музичарев, а друго оно што унапређује уметноет. Успеху 
припадају инструменти, свирале, органи и жице, а то не припада самој 
музичкој уметности. Уметник, наиме, постоји и без свега овога: он се тако, 
можда, само не може послужити уметношћу. Код човека, међутим, то није 
двоструко: јер једно те исто је добро за човека и за живот. 

15. „Оно што се може догодити човеку најдостојнијем презира и 
најсрамнијем, то није добро: богатство може припасти и подводачу и учитељу 
гладијатора: дакле, ни то није добро." 

„Погрешно је", говоре они, „то што излажете као принцип: јер ми и у 
књижевности, и у лекарској уметности, и у бродарској вештини налазимо да се 
нешто добро догоди некима који су у ствари крајње подли." 16. Али те вештине 
и уметности не присвајају себи великодушност, не уздижу се превисоко и не 
одбацују оно што је случајно: врлина подиже човека и ставља га изнад свега 
што је смртним људима драго. Она не жели сувише ни оно што се назива 
добрим, нити пак оно друго што се назива лошим, она не жели претерано много 
нити се плаши тога. Хелидон, један од Клеопатриних љубавника и миљеника, 
поседовао је велико имање. Недавно је Наталис, човек бестидног и прљавог 
језика, у чијим су се устима испирале све могуће женске прљавштине, наследио 
многе људе, а и сам је имао много наследника. Шта онда? 

Да ли је новац њега испрљао, или је он загадио новац? А он неким људима 
често пада из руку као што падне новац у канал. 17. Врлина је изнад свега тога, 



и она се процењује према својој новчаној вредности: она не сматра добрим 
ништа што таквој врсти људи падне одакле било. Медицина и вештина 
управљања бродом не забрањују ни себи ни другима да се диве таквим 
стварима: онај који није добар човек, може упркос томе бити лекар, крманош, 
познавалац језика или књижевник, исто тако као и добар кувар. И коме није 
дато да има све што случај хоће, назива се час Једним именом, чае опет 
другачије: он се цени према ономе шта има — такав је. 18. Новчаник вреди 
онолико колико садржи у себи новца. Или, боље речено, он је само помоћно 
средство садржаја. Ко би једном набијеном новчанику приписивао неку другу 
вредност, осим оне коју чини сума новца који се у њему налази? Исто то збива 
се са поседницима великих имања: то су само њихови додаци и њихови 
доприноси. Зашто је, дакле, филозоф велик човек? Зато што има велик дух. И 
зато је истина да није добро оно што може поседовати и човек најдостојнији 
презира. 19. И зато ја ни неосетљивост (индоленцију) нећу никада назвати 
добром: то исто имају и цврчак или бува. Ја нећу рећи да је добро ни ако је 
човек без тегоба и невоља: шта је мирније од црва? 

Питаш шта то чини филозофа? Оно исто што и бога. Треба да му даш 
нешто божанско, небеско, величанствено: добро не пада свакоме с неба и оно 
не подноси било каквог сопственика и поседника. 20. Погледај само: 

Оно шго рађа свака земља и што одбија: овде жито успева боље, а тамо, 
па другом месту, опет, лоза; на другом месту плодови воћњака или 
зелепило тихе ливаде и траве. 
Зар не видиш како нам Тмолос шаље мирисе, Индија нам шаље слонову 
кост, а мекопути Сабеји шаљу нам свој тамјан, а наги Халиби гвожђе?' 



4. Све је то тако подељено према областима да би људи били приморани 
да одржавају међусобне односе и везе, ако један од другога жели нешто да 
добије. Оно највише добро има такође своје место биваља: оно се не рађа тамо 
где има слонове коети нити тамо где има гвожђа. Питаш где се то крије највише 
добро? У души: јер ако она није чиста и евета, не прима бога у себе. 

5. „Добро не настаје од зла, а богатство настаје — јер њега ствара 
лакомост и тврдичлук: богатство, према томе, није добро." 

„Није истина", веле, „да се добро не рађа из зла: јер крађа и лоповлук 
доносе новац. Према томе, крађа и лоповлук су зло, али то због тога што 
причишавају више зла но добра: доносе, додуше добит, али уз страх, 
забринутост и мучења, и душевна и телесна." 23. Ко год то тврди мора такође 
мислити да је пљачка, као што је с једне стране несумњиво зло зато што изазива 
много зла, с друге стране и нешто добро, зато што проузрокује нешто добро: да 
ли је могуће тврдити нешто што би било — одвратније од овога? А ми смо 
убеђени да се пљачка, крађа и прељуба убрајају међу добра. Колико има таквих 
људи који се не стиде крађе, а колико их је који се поносе прељубом! Јер мале и 
ситне пљачкаше кажњавају, а велике воде у тријумфу! 24. Сада помисли још и 
то да ће пљачка, ако је с једне стране заиста нешто добро, важити и као 
морално добро, као часно дело које је тако рећи потпуно правилно: а то не може 
да замисли ниједан човек на свету, пошто се од зла не може родити добро. Ако 
је, као што ви тврдите, пљачка у ствари нешто ружно искључиво због тога што 
изазива велика зла, онда ће важити као добро чим се некоме опрости казна и 
чим му се обећа потпуна сигурност. Али најстрашнија казна за злочинце налази 
се у њима самима. 25. Грешиш, кажем ти ја, ако ту казну очекујеш од крвника 
и затвора: они бивају кажњени сместа, чим су злочини извршени, па чак и док 
се они збивају. Не рађа се, према томе, добро од зла, као што не рађа ни смоква 
на маслиновом дрвету. Биљке расту према семену: што је добро, то се не може 
дегенерисати. Као што се из нечег срамнот не рађа ништа што је достојно части 
и поштовања, тако се не рађа ни добро од онот што је зло: јер поштено, и часно, 
и добро, то је све исто. 26. Неки из наше школе одговарају на ова тврђења 
овако: „Рецимо да мислимо да је новац добро, па макар одакле га узео: па због 
тога новац није настао од пљачке иако је опљачкан." То треба да разумеш овако: 
у истој урни се налазе и злато и змија: ако из урне извадиш злато, ти га ниси 
подигао зато што се тамо налази и змија. Не пружа ми урна злато зато што има 
у себи змију, него ми даје злато, мада је у њој и змија. Исто тако из швачке не 
настаје добит зато што je пљачка једно срамно и злочиначко дело, већ зато што 
у себи садржи и добит. И као што је у оној урни зло она змија, а не злато које 
лежи поред змије, тако је зло злочин, а никако добит. 27. Али ја се са овим не 
слажем. Сам положај и једне и друге ствари је различит: тамо могу да узмем 
злато без змије, а овде не могу да створим неку добит без злочина. Та добит овде 
не лежи поред злочина, него је помешана с њим. 

28. „То што падамо у многобројна зла док желимо нешто да постигнемо, то 
није добро: а док желимо да постигнемо богатство, ми упадамо у многобројна 
зла: према томе, богатство није добро." 

Ова наша мисао, како веле они, има два значења: једно да падамо у 
многобројна зла док желимо да се докопамо богатства. А у многобројна зла 
упадамо и онда кад желимо да постигнемо врлину: неко ко је пловио ради неког 
изучавања претрпи бродолом, а неко падне у ропство. 29. Друго тврђење је 
овакво: -оно преко чега упадамо у зло, није добро. Али из ове претпоставке не 
произлази и то да падамо у зло богатства или пак наслада ради. Или, ако смо 
кроз богатство упали у многобројна зла, онда богатство не само што није добро, 



него је зло: а ви тврдите само то да богатство није добро. Осим тога, кажу, ви 
признајете да у богатетву постоји некаква корист: и ви ту корисну страну 
урачунавате у добро. Али из истог разлога она није ни то, јер богатство нам 
налаже такође многобројне непријатности. 30. Овоме неки приговарају овако: 
„Грешите ако ове непријатности приписујете богатству. Оно никоме не шкоди: 
свакоме шкоде или његова сопствена глупост или злоба и завист других, исто 
онако као што ни мач никоме не одузима живот, већ представља само оружје 
оних који убијају друге. Богатство ти не шкоди зато што ти је нека штета 
нанесена богатством." 31. Како ја мислим, Посидоније закључује боље кад тврди 
да је богатство узрок зала, не зато што оно само чини нешто, већ што подстиче 
људе да чине зло. Јер постоји разлика између „causa efficiens" (узрока који 
непосредно нешто чини, дакле шкоди) и између узрока испред којих постоје 
опет други узроци. И богатство има тај претходни узрок: оно чини човека 
надувеним, рађа гордост, буди завист и тако силно преокреће разум и памет, 
тако да и сам глас о томе да имамо новаца, развесељава, мада ћемо од њега 
имати штете. 32. А све оно што је добро, у ствари -не води на погрешан пут: 
добро је чисто, оно не квари дух, не ствара му бриге, буди у њему поверење, 
подиже га и шири, али га не чини надувеним. Све што је добро даје сигурност, а 
богатство пружа смелост: оно што је добро даје великодушност духа, а богатство 
доноси дрскост. А обест и дрскост нису ништа друго до погрешан изглед 
величине. 33. „На тај начин", веле они, „богатство је чак и зло, а некмоли добро." 
Оно би било зло кад би шкодило само по себи; кад би оно било, као што рекох, 
непосредан узрок, али је оно само један од узрока, испред којих има још и много 
других узрока — а тај узрок душу не само што дражи него је и привлачи. 
Богатство, наиме, показује изглед лица које личи на добро споља, а таквом 
изразу лица већина људи указује поверење. 34. И врлина такође има претходни 
узрок, и она повлачи за собом завист: јер многима се завиди због мудрости, а 
многима опет због њихове правичности. Али овај повод она нема сама по себи, 
нити је он привидан: напротив, врлина се боље примећује онда кад се људскоме 
духу покаже у свом природном лику, који позива на дивљење и љубав. 

3. Поеидоније каже да треба поставити следећи силогизам: „Оно што 
души не даје величину ни поверење, ни сигурност, то није добро: богатство и 
здравље и остале сличне ствари не чине ништа од свега тога: према томе, оне 
нису добро." Овај свој силогизам он појачава још на овај начин: „Оно што не 
даје ни дозољно величине, ни поверења, ни сигурности, већ напротив, даје 
обесност, дрскост, надувеност, уображење, то је зло: а на ово нас наводе 
случајности: према томе, то. нису добра." 

4. „Према том резоновању", кажу, „то није чак ни корисно!" Једно су 
користи, а друго је суштина добра: корисно је оно што проузрокује више 
уживања него неприлика; добро мора бити искрено и у сваком погледу 
нешкодљиво. Добро није оно што користи више, него оно нгго само користи. 37. 
Осим тога, корист се односи и на животиње, и на несавршене људе и на будале. 
Зато с тим може бити помешано и оно што је непријатно, па ипак ми целину 
називамо пријатном, ако рачунамо према већем делу пријатности: оно што је 
добро, припада једино филозофу; оно мора бити без икакве мане. 

38. Буди само храбар: остаје ти да решиш само још један чвор и то 
Херкулов. „Из зла не настаје добро: богатство настаје од осиромашавања 
многих: према томе, богатство није добро." 

Овакав закључак наши (стоици) не признају, а перипатетичари су га и 
измислили и покушавају да га реше. А Посидоније каже да овај софизам, о коме 
се расправља у свим школама дијалектичара, Антипатер на овај начин одбија: 



39. „Сиромаштво није тако названо по поседовању, већ по одузимању поседа" 
(или, као што рекоше стари, по лишавању, а Грци кажу kata steresin (не каже се 
тако зато што има, већ зато што нема). „Из многих празнина не може, дакле, 
настати ништа што је пуно: богатство чине многе ствари, а не многобројна 
сиромаштва и немаштине. Ти рече (каже он) сиромаштво разумеш друкчије 
него што треба. Сиромаштво, наиме, није у томе што човек поседује у малим 
количинама, већ у томе што човек много штошта нема; сиромаштво се не 
назива по ономе што неко поседује, има, него по томе чега он нема." 40. Ја бих 
се лакше изразио о томе, кад би постојала латинска реч којом би се могла 
изразити апурагxia (недостатак имања). Антипатер ову реч преводи са 
сиромаштво, немаштина: ја не видим шта би друго сиромаштво могло биги 
осим то што неко има сувише мало. О том проблему ћемо размишљати онда кад 
будемо имали сувише времена на располагању, наиме, о томе шта је суштина 
богатства, а шта сиромаштва: али и тада ћемо размишљати о томе ни^е ли 
можда боље сиромаштво ублажавати, а богатству одузети његову охолост уместо 
да расправљамо и да се препиремо око значења речи као да је о томе већ била 
донета коначна одлука. 41, Замислимо сада да смо позвани у народну 
скупштину: доноси се закон о укидању богатства. Зар ћемо овакве силогизме 
употребљавати у прилог или против законског предлога? Да ли ћемо тиме 
постићи да се римски народ поново баци у потрагу за својим сиромаштвом, 
које је основа и узрок његове владавине над светом, да га хвали и да се плаши 
свога богатства? Да ли ће се тако доћи на помисао како се богатство створило у 
побеђених и да су због богатства у поштени и мудри град ировалили 
частољубље, подмитљивост и упорност, хоће ли се схватити како се са раскоши 
показује плен народа и како оно што је приграбио и отео један народ могу још 
лакше отети сви народи једноме? Боље је да се о овоме даЈу само савети и да се 
сви афекти одстране, уместо што се описују. Говоримо одважније, ако смо то у 
стању: ако нисмо, онда барем будимо јаснији. Остај ми здраво! 

83. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Желиш да знаш шта ја мислим о слободним уметностима: не ценим 
ниједно знање, и ниједну уметност, нити их урачунавам међу добра, ако се код 
њих све своди на новац. То су вештине које доносе добит, корисне утолико 
уколико подижу дух, али га немају сасвим у области. Јер се њима треба бавити 
све док дух не буде могао да ради нешто веће: то су наши елементарни почеци, 
а никако наше главно дело. 2. Зашто се зову слободне уметности, то и сам 
видиш: зато што су достојне слободнога човека. Уосталом, истински слободна је 
само једна уметност која човека чини слободним: то је филозофија, узвишена, 
снажна, племенита наука, док су све остале ситничаве и детињасте: или можда 
мислиш да има нешто добро у томе што, као што видиш, као учитеље има 
најбестидније и најпоквареније људе? Те ствари не смемо учити, али је потребно 
знати их. Неки су мислили да је потребно испитати да ли ове слободне 
уметности и науке чине да човек постане пун врлине: они то чак и не обећавају 
нити тврде да о томе нешто знају. 3. Граматичар се бави језиком, и ако жели да 
пође још даље, онда и историјом, а да би границе свога занимања проширио 
што је могуће више, он води рачуна о песмама. А шта му од свега тога отвара 
пут ка врлини? Да ли можда набрајање слогова, брига око речи, учење басни 
напамет, закони и правила о мерењу стихова? Шта од свега тога ослобађа 



страха, шта спречава и изузима страсти, а шта обуздава страст? 4. Пређимо 
сад на геометрију и на музику: ни код њих нећеш пронаћи ништа што би нас 
учило да се не треба плашити, што би нам бранило да имамо жеље. Ко год то не 
зна, узалуд зна све остало. 

Треба гледати на то да ли ти људи уче некога врлини или не: ако је не 
поучавају, онда нам је и не предају даље; а ако поучавају, онда су филозофи. 
Хоћеш ли да знаш како уопште нису сели да поучавају људе о врлини? Погледај 
само како се студије свију њих међу собом разликују, па ипак би сличност међу 
њима постојала кад би сви исто поучавали. 5. Осим ако те можда могу убедити 
да је Хомер био филозоф, док сами себе побијају са Потпуно истим разлозима 
којима су то тврдили? Јер час га чине стоиком, који одобрава једино врлину, 
који избегава чулну насладу и који се од тога не да одвратити чак ни по цену 
бесмртноети; час га опет сматрају епикурејцем, који хвали само мирно стање у 
држави и живот сред гозби и веселог певања; час опет перипатетичарем, КОЈИ 
полази од тога да постоје три врсте добра, а час опет академиком, који тврди да 
је уопште све несигурно. 
Јасно је да ништа од свега тога не постоји у њему, зато што се у њему налази 
све то: јер све те особине су супротне једна другој. Узмимо да су у праву кад 
тврде да je Хомер био филозоф: он је свакако постао филозоф јер пре но што је 
знао за икакве песме: учимо, дакле, оно што је Хомера начинило филозофом. 6. 
Али поставити ми питање: ко је био старији по годинама, Хомер или Хезиод, то 
се саме ствари не тиче нимало више него ако знамо зашто је Хедула, будући 
млађа од Хелене, тако тешко подносила своје године. Даље! Питам те зашто 
сматраш да је у вези с тим потребно да утврдимо године старости Патрокла и 
Ахила? 7. Више те занима где је све Уликс38 лутао, него да урадиш нешто како 
ми сами не бисмо вечито лутали? Немам времена да слушам да ли га је судбина 
бацала између Италије и Сицилије, или изван света који нам је познат — ни 
његова лутања која су тако дуго трајала нису се могла збивати на тако тесном 
месту: а нас сваки дан обарају душевне олује и наше неваљалство нас све гони 
у Уликсове невоље. Не недостају нам лепоте које развесељавају очи, а довољно 
има и непријатеља: с једне стране нам прете дивља чудовишта која се радују 
људској крви, с друге примамљиви чаробни гласови које наше уши чују, с треће 
бродоломи и тако разноврсне несреће. У томе ме поучи, како да волим 
домовину, на који начин жену, како оца, како да тим тако честитим људима 
допловим чак и као бродоломник. 8. Зашто испитујеш да ли је Пенелопа била 
бестидна и није ли можда преварила своје савременике? Да ли је наслућивала 
да је пред њом Уликс још пре него што јој се он открио? Поучи ме радије шта је 
то стидљивост и колико добра је у њој, а после тога откриј ми да ли се она 
односи на тело или се налази у души. 

14. А сада прелазим на музику: ти ме учиш како се високи и дубоки 
токови слажу међу собом, како настаје хармонија, иако жице дају неједнаке 
тонове: боље научи моју душу да буде у хармонији сама са собом и учини да 
моје одлуке не буду међу -собом у еупротности. Ти ми показујеш који су тонови 
плачљиви, тужни: боље ми покажи како да у току несреће не пустим неки тужан 
и плачљив глас! 

15. Геометар ме учи како ваља мерити велике поседе, али ме не учи да 
одмерим колико је тога човеку доста: учи ме да бројим и то како да своје прсте 
ставим у службу лакомости и грамжљивости; уместо да ме поучи да таквим 
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рачунима ништа не можеш постићи и да није срећнији онај чије имање замара 
рачуновође, већ да човек поседује много шта што је сувишно и да ће бити веома 
несрећан ако буде приморан да сам израчуна колико поседује. 11, Какву корист 
имам од тога ако знам да имањце поделим на делове, а не знам да га поделим са 
братом? Шта ми користи ако стопу по стопу тачно одмерим јутро земље и ако 
поведем рачуна још и о ономе до чега не стиже мерни штап, ако ме начини 
тужним сусед који одузме нешто од мога имања? Он ме учи како да спречим да 
не изгубим ништа од своје земље, а ја бих волео да научим како да изгубим све, 
а да уза све то останем доброг и ведрог расположења. 12. „Гоне ме", тако се 
жалиш, „са имања мога оца и мога деде." Па шта онда? А ко је држао ону њиву 
пре твога деде? Можеш ли утврдити не који човек, већ који наР°Д ЈУ Је пРе тога 
имао? И на њу ниси стао као господар већ као закупник. А чији си ти закупник? 
Ако се све лепо поступа с тобом, онда као закупник свога наследника. 
Правници тврде да не застарева ништа што је својина заједнице: све што 
имаш, својина је заједнице, а што називаш својим, својина је целокупног 
људског рода. 13. О изванредне вештине! Ти умеш да мериш округле предмете, 
умеш да сваки облик претвориш у квадрат, знаш да причаш о растојањима 
звезда, и нема ничега што би се мотло измаћи твојој мерачкој способности: ако 
си уметник, измери онда човекову душу, реци колика је она, и како незнатна. 
Ти знаш која је црта права: а шта ти то користи, ако не знаш шта је право у 
животу? 14. А сада долазим ономе који се поноси да познаје прилике на небу: 

куда се повлачи хладна звезда Сатурна, 
којим круговима Циленије, ужарена ватра, 

лута небом.39 

Шта ће ми користити ако то знам? Да будем узбуђен кад Сатурн и Марс 
буду у оггозицији или кад Меркур увече буде залазио у присуству Сатурна; 
уместо то да учим, било би ми милије да су нам сва та тела, где год се налазила, 
наклоњена и да се не могу мењати! 15. Њих покреће стални и непроменљиви ред 
судбине и неизбежни ток: она се враћају тачно одређеним редом и свеукупне 
појаве или покрећу или их обележавају. Али било да планете раде и проузрокују 
све што се догађа, шта ће нам користити ако већ унапред видимо оно што не 
можемо избећи? Било ти то познато или не, то ће се догађати. 

16. А ако посматраш кретање сунца, и сложно кретање звезда, ти се 
нећеш преварити у односу према сутрашњем времену и подмуклост једне ноћи 

неће те довести у заблуду.40 

Довољно и више но што је потребио предвиђено је да будем безбедан од 
заседа. „Зар ме сутрашњи час неће преварити"? 17. „Вара нас све то што се 
догађа човеку који то не зна". Ја не знам шта ће се догодити: али знам шта се 
може догодити. Надаћу се да од свега ништа не недостаје, очекујем све: а ако 
ме нешто мимоиђе, онда то рачунам у срећу. Вара ме час ако ми прашта, али и 
тада не још сасвим. Јер као што знам да се све може догодити, тако исто знам и 
то да се неће догодити све; и тако очекујем нешто што је пријатно, а спреман 
сам да дочекам зло. 18. У том погледу мораш ми опростити ако ее не управљам 
према прописаном правилу: не могу бити доведен до тога да међу слободне 
уметноети гхримим и сликаре, исто као ни вајаре или обрађиваче мермера, 
нити било које друге уметнике који служе раскоши. Исто тако не могу примити 
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у круг слободних уметности рваче и целокупну ону уметност која употребљава 
уље и блато: зар ћу у тај круг примити оне људе који нас трљају уљем и 
мирисима, и куваре, и остале људе који својим слособностима служе нашим 
насладама. 19. Кажи ми, молим те, шта има слободног код оних људи који 
наште срца повраћају, чије тело плива у масноћи, док им је дух мршав и 
поспан. Мислиш ли ти да је то слободна делатност наше омладине, коју су наши 
преци учили да баца копље, да витла кочевима, да јури коње и употребљава 
оружје? Они своју децу нису учили ничему што би морали да уче лежећи. Али ни 
једне ни друге вештине, о којима је била реч, не уче и не негују врлину. У 
ствари, каква :је корист од тога ако умеш да видиш коња и да га у трци 
задржаваш уздом, а с друге стране дозвољаваш да те најразузданије страсти 
савлађују? Шта ти користи да те побеђује гнев? 20. „Шта онда? Зар нам бављење 
слободним уметностима ништа не користи?" Много нам помажу за друге ствари, 
али за саму врлину то не значи ништа. Јер и оне просте уметности које се 
обављају руком, веома много доприносе да нам живот буде удобан, али врлини 
не доприносе ништа. „Па зашто онда своју децу васпитавамо у слободним 
уметностима и наукама?" Не зато што им оне могу пружити врлину. Као што 
оне почетне науке, које су стари називали „литературом", дечаке не уче самој 
науци, већ им тек припремају пут којим треба да јој приђу, тако и слободне 
уметности не воде дух врлини, него му само олакшавају да врлину постигне. 21. 
Посидоније каже да постоје четири врсте уметности: то су свакодневне појаве, 
за игру, дечје и слободне. Свакодневне и достојне презира су вештине које се 
састоје од нелепог рада и баве се животним потребама, у њима нема ничег 
достојанственог, нема ничега што би представљало углед. 22. За игру су 
потребне, опет, оне вештине које развесељавају очи и уши. Њима можеш 
прибројати, на пример, проналаске разних техничара који нам изгледају као да 
расту из земље, грађевине које се подижу увис без буке, које буде пажњу неуких 
људи који зачуђених погледа посматрају и чуде се свему необичноме, јер им 
нису познати узроци због којих се све то догађа. 23. Дечје игре и оне које имају 
нешто слично са слободним играма су оне вештине које Грци називају 
епкукlious, а наши опет слободним. А једино су слободоумне, или да тачније 
кажем, слободне оне уметности и науке које воде бригу о врлкни. 

24. Као што је, веле, један део филозофије природан, други део моралан, а 
трећи дијалектички, тако и сва та количина слободних уметности захтева своје 
место у филозофији. Ако су по среди питања из познавања природе, онда се ми 
често позивамо на сведочење геометрије: према томе, она је део уметности који 
помаже филозофији. 25. Много шта нам помаже, али због тога још није део нас, 
а и кад би представљало део нас, опет нам не би помагало. Храна је помоћ телу, 
али зато ипак није део њега. Геометрија нам заиста пружа извесну помоћ: и 
тако је она потребна филозофији као што је њој самој потребан онај који 
израђује средства којима се она служи, па ипак — нити је он део геометрије, 
нити је пак геометрија део филозофије. 26. Осим тога, све има одређене 
границе: филозоф, наиме, истражује и упознаје узроке природних ствари, чији 
број и мере одређује математичар. Филозоф зна у каквом односу међу собом 
стоје небеска тела, каква је њихова природа и каква им је сила: али 
математичар израчунава како се она померају и враћају, он посматра како 
излазе и залазе и како привидно мирују, што код небеских тела није мог}гће. 27. 
Филозоф ће знати који је разлог што огледало показује слике, а геометар ће моћи 
да ти објасни колико тело треба да буде удаљено од слике и какво огледало опет 
даје који облик. Филозоф ће доказати да је сунце велико: колико је оно, доказаће 
математичар који се управља према своме искуству и вежби: а да би то могао, 



он мора овладати извесним начелима. Не постоји ниједна уметност сама по 
себи, која своју основу позајмљује од друге. 

28. Филозофија ништа не тражи од другога, него целокупну своју зграду 
подиже на сопственој земљи; математика је, да се тако изразим, површинска 
наука и гради -на туђем тлу; она прва прима принципе помоћу којих напредује. 
Кад би сама по себи и независно ишла ка истини, и кад би могла упознати 
природу целокупне васионе, онда би она, рекао бих, веома помагала нашем 
разуму који расте бавећи се оним што је небеско. Дух се усавршава једном 
једином ствари, непроменљивим знањем о томе шта је добро, а шта зло: а 
ниједна друга дисциплина (осим филозофије) не истражује природу добра и зла. 
29. Погледајмо сада поједине врлине. Храброст презире све што је страшно; она 
с презрењем гледа на све што изазива страх, на све што тражи и покушава да 
подјарми нашу слободу, она изазива, ломи. Да ли можда слободне уметности 
пружају снагу за то? Верност је најсветије добро човековог срца, никаква нужда 
је не приморава на лаж, ниједна награда је не може подмитити: „Пали, жежи, 
убијај: нишга нећу издати и уколико снажнији бол буде тражио МОЈУ тајну, 
утолико ћу је дубље сакрити." Може ли бављење слободним уметностима 
створити такав дух? Умереност влада над етрастима и насладама, једне мрзи и 
тера, друге ужива и своди на трезвену меру, али не долази никада ради њих 
самих: она добро зна да је најбоље да од онога што желиш, не узимаш толико 
колика ти је жеља, већ онолико колико мораш. 30. Човекољубивоет забрањује да 
будеш обестан према друговима, забрањује ти да будеш шкрт и лаком; речима, 
оеећањима и делима саучествује са свим људима и љубазна је према њима; 
ниједно зло не сматра туђим, али је све што је добро и њено, зато што користи 
неком другом. Да ли нам бављење слободним уметностима наређује такав 
морал? Сасвим сигурно не, исто онако као што нам не прописују отвореност, 
искреност, умереност, владање самим собом, поштење и штедљивост, или 
добродушност и великодушност, која прашта туђој крви више него својој и зна 
да човек нипошто не сме искоришћавати другога човека. 31. „Кад тврдите", 
тако кажу, „да се проучавањем слободних вештина не може доћи до врлине, 
како можете тврдити да оне ништа не доприносе врлини?" Зато што се ни без 
хране не доспева до врлине, па ипак храна с врлином нема ништа заједничко! 
Дрво ништа не доприноси броду, па ипак ниједан брод не може настати без 
дрвета. Не може бити, кажем ја, да нешто може настати помоћу неке ствари, 
ако не може настати без ње. 32. Може се рећи чак и то да се до филозофије 
може стићи без проучавања слободних уметности: јер мада се врлина мора 
учити, она се ипак не учи преко њих и кроз њих. Који разлог постоји да бих 
могао помислити како онај који не зна слова неће због тога моћи да буде мудар, 
будући да се мудрост не налази у словима? Филозофија еазнаје чињенице, а не 
речи, и нисам сигуран није ли сећање сигурније, ако нема никаквих помоћних 
средстава око себе? 33. Филозофија је велика и обимна ствар, њој је потребно 
много простора: треба учити о божанским и људским стварима, о прошлим и о 
будућим, о пролазним и о вечним, о времену. Погледај само колико много 
питања се поставља само о овоме последњем, о времену. Прво, да ли је оно 
нешто само по себи; затим да ли је нешто пре времена, без времена; да ли је оно 
почело заједно са светом и, пошто је и пре света постојало нешто, да ли је то 
било и време. 34. Безбројна питања постоје само о души: одакле је, каква је, кад 
почиње да постоји, колико дуго траје: да ли мења своје место боравка кад 
прелази у друга тела и да ли се непрестано везује за нова тела животиња, или да 
ли само једном служи телу па га после тога напушта и лута васионом? Да ли је 



она тело или је бестелесна? Шта ће радити кад гвена активност престане са 
нашом помоћи? Како ће искоришћавати своју слободу, кад једном побегне из 
овога затвора? Да ли ће заборавити све што је постојало раније и да ли ће 
почети да познаје саму себе тек онда гкмпто се буде ослободила тела и отишла у 
небеске висине? 35. Који год део људских и божанских прилика будеш узео у 
разматрање, замориће те огромна количина свега онога што заслужује да буде 
постављено у виду питања и да се научк. И да би озе тако многобројне и тако 
велике ствари могао сместити на неко сигурно место у СВОЈОЈ души, мораћеш из 
ње одстранити све што је непотребно и сувишно. Али врлина неће ући у један 
тако тесан стан: великој ствари потребан је велик простор. Све остало треба да 
буде истерано, а врлини треба да буде отворено читаво срце. 

36. „Али познавање многих уметности ипак развесељава човека." Онда 
задржимо од њих онолико колико је потребно. Мислиш ли ти да треба 
прекоревати онога који набави нешто непотребно и поноси се скупоценим 
стварима у својој кући? Зар мислиш да не треба корити и онога који се бави 
многим питањима из књижевности која је проучио? Хтети знати више него што 
је довољно, спада у неумереност. 37. Штавише, оно јурење за слободним 
уметностима и наукама чини људе одвратним, брбљивим, досадним и 
заљубљеним у себе, и зато што су научили више него што је потребно, они не уче 
оно што је неопходно. Граматичар Дидим је написао четири хиљаде књига: ја 
бих стварно жалио онога који би толико сувишних књига прочитао. У тим 
књигама се истражује где је била Хомерова домовина; у њима се расправља о 
правој Енејиној мајци, даље да ли је Анакреон био више одан похотљивости или 
трезвености, па о томе да ли је Сапфо била јавна жена, и о много чему што би 
човек требало да заборави и кад би знао: пођи сада и пореци да je наш живот 
дугачак! 38. Али и кад будеш дошао до наших (филозофа), ја ћу ти показати 
много шта што би требало посећи секиром. Доста се времена губи, много 
неприлика осећају туђе уши пре него што чују похвалу: „Ах, како је образован 
овај човек"! Будимо задовољни овом мало сељачкијом примедбом: „Да красна ли 
човека!" 39. НИЈЕ ли тако? Преврнућу све летописе свих народа и истраживаћу 
ко је први писао песме. Колико је времена протекло између Орфеја и Хомера, то 
ћу израчунати будући да таквих календара нема. Оценићу педантне забелешке 
којима је Аристарх обележио песме других људи и провешћу свој век у 
набрајању и истраживању слогова: зар да учиним то? Зар непрестано да брљам 
по песку геометрије? Зар ми тако испаде из главе она спасоносна изрека: 
„Штеди време"? Зар то треба да знам? А шта треба да не знам? 40. Граматичар 
Апион, који је под Гајем Цезаром пропутовао читаву Грчку и који је у свим 
градовима био поздрављан као Хомер, тврдио je да је Хомер, тек пошто је 
завршио оба спева, Илијаду и Одисеју, своме делу додао и почетак у коме је 
укратко обрадио тројански рат. Pvao доказ за то тврђење наводио је да је 
песник намерно почео свој први стих са два слова која обележавају број 
његових. књига. 41. Такве ствари треба да зна онај који жели много да зна. Зар 
нећеш помислити колико времена ти односе болест, колико бављење јавним и 
личним пословима и стварима, колико свакодневне обавезе, колико односи 
спавање? Измери свој век: он не може да обухвати тако много ствари. 

42. Ја говорим о слободним уметностима и наукама: коликим се 
сувишним и непотребним стварима баве и сами филозофи! Колико има тога 
што није ни од какве користи! И они сами су се спустили тако ниско да 
расправљају о свезама и предлозима, и да завиде граматичарима и 
математичарима: што год је било излишно и непотребно у наукама оних првих, 
они су пренели на своју науку. И тако се догодило да умеју правилније да говоре 



него да живе. 43. Слушај сад како велико зло проузрокује претерано 
цепидлачење и колико је то опасно за истину. Протагора тврди да се о свакој 
ствари може расправљати са подједнако јаким разлозима и за и против, па чак 
и о томе да ли се о свакој ствари може донети одлука за или против. Наусифан 
тврди да све што изгледа да постоји, може исто тако и постојати као и не 
постојати. 44. Парменид тврди да све што се чини да јесте није различито од 
једног јединог што је у свему. Елеаћанин Зенон побија све и тврди да не постоји 
ништа. Отприлике ожо тога се окреће и учење пироничара, и мегарика, и 
еретрика, и академика који уведоше једну нову науку — да ништа не знају. 45. 
Све то баци на ону стару, неупотребљиву хрпу слободних уметности и наука: 
једни ми предају науку која ми неће нимало користити, а други ми опет 
одузимају сваку наду да ћу нешто научити. Много је боље знати излишне 
ствари него ништа. Једни не носе испред мене светлост помоћу које би се 
светлост очију управљала према истини; ови други ми копају очи. Ако верујем 
Протагори, онда у природи ствари нема ништа што не би било сумњиво; ако 
верујем Наусифану, онда je сигурно само то да ништа нема сигурног на свету; 
ако Пармениду, онда не постоји ништа друго осим једно; ако Зенону, онда чак 
ни то једно. 46. Па шта смо, дакле, ми? Шта је све то што нас окружује, храни и 
одржава? Сва природа је или празна или варљива сенка. Не би ми било лако 
рећи на које од њих се више љутим, да ли на оне који су хтели да ми ништа не 
знамо, v т на оне који нам не оставише чак ни то — ништа не знамо. Остај ми 
здраво! 

КЊИГА ЧЕТРНАЕСТА 

89. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Желиш непгто што је неопходно потребно свакоме ко хита фило-зофији: 
да ти разложим филозофију и да њено огромно шздручје поделим на поједине 
делове, зато што лакше доспевамо до сазнања целине ако познајемо њене 
дело^ве. О, камо среће да нам се и филозофија покаже у целокупности: тако би 
нам се и она појавила као у огледалу, одјек призора васионе. Заиста би све 
смртне људе довела до дивљења, и они би оставили све оно што сада у своме 
незнању сматрају нечим заиста великим! Али будући да се ово не може 
догодити, ми је морамо посматрати онако као што се посматрају одвојени 
делови света. 2. Дух мудраца, додуше, обухвата њену пелокупну материју, и 
.прелети је не мање брзо него што то ради наш вид кад погледом прелетимо 
лреко неба: али нама, који морамо тек да продиремо кроз мрак и којима је вид 
једва довољан да видимо оно што нам је најближе, лакше падају у очи 
поЈединости, пошто нисмо у стању да обухватимо целину. Урадићу, дакле, оно 
што тражиш и поделићу филозофију на делове, а не на делиће. Корисно је, 
наиме, да се она лепо подели, а не расече: јер подједнако је тешко ехватити 
нешто највеће као и нешто најмање. 3. Нарад делимо на три дела, трибе, а 
војску на центурије. Што год се развило у нешто велико, лакше се упознаје ако 
се раепадне на делове, који су, као што рекох. безбројни и не морају бити 
сићушни. Претерана подела пати од истог недостатка од којег и никаква; оно 
што се разбије у прашину слично је некој мешавини. 4. Зато бих желео да ти у 
првом реду, ако теби то тако изгледа добро, кажем каква је разлика између 
мудрости и филозофије. Мудрост је савршено добро људског духа; филозофија је 



љубав према мудрости и чежња за њом. Ова показује оно што је она прва већ 
достигла. Одакле долази реч филозофија то је јасно; јер реч сама признаје оно 
што воли. 5. Мудрост су неки дефинисали тако што су тврдили да је она 
познавање божанских и људских ствари. Други опет овако: мудрост је 
познавање свега што је божанско и човечанско као и њихових узрока. Овај ми 
додатак изгледа сувишан, због тога што су божанске и људске ствари део 
божанских. Било је и других људи који су филозофију дефинисали свако на свој 
начин. Једни су тврдили да је филозофија тежња за врлином, други да је то 
тежња за побољшањем душе, а трећи, опет, да је филозофија тражење здравога 
разума. 6. Утврђено је, тако рећи, да између филозофије и мудрости поетоји 
нека разлика: јер не може бити исто чезнути за нечим, и оно за чим чезнемо. 
Као што постоји велика разлика између лакомости и новца, будући да лакомост 
жели, а новац се жели, тако је и између филозофије и мудрости. Ова је, наиме, 
ефекат оне прве, филозофије, и њена награда; она долази, а овој се иде. 7. 
Мудрост је оно што Грци називају SOPHTA. Ову реч су употребљавали и Римљани, 
као што се речју филозофија и данас служе. То ти доказује тогата41 и натпис на 
гробу Досена: 

Стани, пролазниче, и читај Досенову софију42 
3. Мада је филозофија тежња за врлином, ова предмет тежње, а ова опет 

жуди за мудрошћу, ипак су неки од наших сматрали да су оне нераздруживе, 
јер нема ни филозофије без врлине, нити пак врлине без филозофије. 
Филозофија је тежња за врлином, али кроз врлину саму: као што врлина не 
може постојати без тежње, сама по себи, тако не може да постоји ни тежња за 
врлином без врлине. С тим стварима није као што је с циљањем на један 
удаљени предмет кад се онај који циља, налази на другом крају као циљ; није 
ни као са друмом који води у неки град, а сам се налази изван града: до врлине 
се долази преко ње саме, и филозофија и врлина су међу собом тесно повезане. 

4. Највећи и најмногобројнији аутори рекли су да постоје три дела 
филозофије: морална, природна, и рационална. Прва лодешава дух, друга 
истражује прираду, a трећа испитује нарочита значења речи, како су оне 
повезане, и доказе да се у саму истину не увуче нешто погрешно. Али постоје и 
други који филозофију деле на мање делова, и они који је деле на више. 10. 
Неки међу перипатетичарима су додали и четврти, политички део филозофије, 
зато што он захтева и тражи неко нарочито вежбање и што се бави сасвим 
другим предметима. Неки су додали још један део филозофије који (Грци) 
називају oikonomiken, то јест, наука о томе како треба управљати својим 
имањем. Неки одвојише место и од тога што се тиче врсте живота. Али све ово 
се већ налази у оном моралном делу филозофије. 11. Епикурејци су мислили да 
постоје две врсте филозофије: природна и морална, а рационални део еу 
одбацили.2 Једне маске у тзв. fabula Attellana. 

А после тога, будући да их је сама природа ствари приморала да разликују 
сумњиво од сигурнога, и о-нога што је погрешно и само наизглед истинито, 
увели су и они још један посебан одељак, о просуђивању и о мерилу, дакле, опет 
једно рационално учење, али под другим именом; међутим, они ово учење 
ематрају само обичним додатком природног дела филозофије. 12. Киренаици су 

                                                
41 Fabula togata је названа по тоги, и представља 

врсту комедије из римског живота, покушавајући при том да се ослободи грчког 
утицаја (fabula palliata). Садржипу представљају мотиви из свакодневног римског 
живота; типичне фигуре су: младић, девојка, занатлије, паразит. 



иекључили учење о природи и разуму, задовољивши се само моралом; али и оно 
што су одбацили, они су на неки други начин поново увели. Они, наиме, 
морално учење деле на пет делова: први претреса оно што треба да избегавамо и 
оно што треба да тражимо, други говори о афектима, трећи део говори о 
делима, четврти о узроцима и пети о доказима, који се, као што је логично', не 
одвајају од морала. 

4. Аристон Хијски ематра да су учења о природи и уму не само сувишна, 
већ да су и једно другоме противна. Он чак ограничава и морал, који једино 
прихвата. Јер читаво оно место које садрхш савете у вези с правилним 
поступањем, важи само за педагога, а нипошто за филозофа, као да је мудрац 
нешто друго неголи васпитач људскога рода. 

4. Пошто је филозофија, дакле, састављена од три дела, предузмимо у 
првом реду да размотримо њен морални део. Мислило се да и то треба поново 
поделити на три дела, од којих се први односи на то да свакоме ваља одредити 
оно што је његово, и утврдити колику свака ствар има вредност и какву — врло 
корисно учење, јер шта је тако неопходно као свакоме предмету одредити 
његову праву вредност? Други део говори о на~ гонима, а трећи о акцијама. 
Прво је, наиме, потребно да процениш колико нешто вреди, друго — да према 
томе управиш своје нагоне и да их на одговарајући начин савлађујеш и 
обуздаваш, а треће — да доведеш у склад нагон и акцију, тако да у свему овоме 
створиш некакву хармонију сам са собом. 15. И ако је одсутно и једно одоеога 
трога то поремети И све остало. Јер шта користи ако памећу исправно 
расуђујеш, а твоји су нагони сувише јаки? Шта ти значи ако своје нагоне 
сузбијеш и ако владаш СВОЈИМ жељама, ако код акција ниси у стању да запазиш 
право време и ако не знаш када, где и како нешто да урадиш? Јер једна је 
етвар познавати вредност И важност ствари, а друго ухватити прави тренутак, 
док је опет нешто треће кротити своје нагоне и полако се прихватати неког 
посла уместо да се што пре директно бациш на њ. Твој живот је у складу сам са 
собом, тек кад се акција не противи нагону, а нагон је или слабији или 
снажнији, онако као што је и предмет пожуде и жеље нешто што вреди више 
или мање. 

4. Природни део филозофије, онај који се бави проучавањем природе, 
опет се дели на учење о телесним и бестелесним стварима. И једне и друге се 
поново деле на своје степене. Телесне ствари су, опет, или оне које стварају, али 
оне које се стварају, а стварају се елементи. Елементи су, по мишљењу неких 
филозофа, једноставни, а по мишљењу других деле се на материју, на узрок који 
покреће све (causam omnia moventem) и на елементе. 

4. Сад преостаје још да поделимо рационални део филозофије. Сваки 
говор је или непрекидан или испрекидан питањима и одговорима. Оно прво 
волимо да назовемо реториком, а ово друго дијалектиком. (Грци rhetoriken и 
dialektiken) Реторика води рачуна о речима, и смислу и реду њиховом; 
дијалектика се дели на два дела, на речи и појмове, то јест на ствари о којима се 
говори и на речи помоћу којих се говори. Затим долази још једна огромна 
подела и једне и друге. Зато ћу на овом месту начинити крај и 

изнећу само још врхове ствари' 

' Вергилије, Енејида I 342. 
У ствари, кад бих желео да од делова прав.им још нове делове, настала би 
читава једна књига пуна питања! 



13. Луцилије, мој најмилији пријатељу, ја ти не браним да читаш такве 
ствари, ако све што будеш прочитао одмах употребиш на то да свој карактер 
начиниш бољим и савршенијим. Стишај га и смири, оживи оно што је у теби 
почело да трули, поведи беспоштедно рат са својим страстима и страстима 
других људи. И док они буду говорили: „Па докле ћеш све то?", ти им реци: 19. 
Требало је ја да вам одговорим: „А докле ћете ви у свему томе грешити?" Зар 
желите да пре оставите лекове него своје пороке? Ја ћу, богами, још више 
говорити о томе, и наставићу с тим зато што се томе противите. Лек почне да 
делује у телу тек онда кад неосетљиво тело поново погоди неки бол. Ја ћу вам 
рећи, чак и ако то не желите, шта ће вам се догодити. Нека једном од вас 
стигне и нека нељубазна реч, и пошто појединачно не желите да слушате, чујте 
то заједнички. 20. „Докле ћете проширивати границе својих имања? Земљиште 
је сувише тесно за једног господара, а на њему је некад било место за цео један 
народ. Докле ћете наставити са својим преоравањима кад нисте задовољни чак 
ни тиме да можете описати границе самих провинција? Чувене реке теку преко 
приватног земљишта у велике реке, границе великих народа и земаља 
припадају вама од извора па све до ушћа. А и то је још мало кад својим 
земљиштима окружавате море; с оне стране Јадрана, Јонског и Егејског мора 
ви имате своје закупнике и управитеље земљишта; велике најамне куће које 
иначе служе као станови великих војсковођа, ви сматрате неким поседом 
осредње или мале вредности. Имајте и поседујте колико год желите; нека ваше 
имање буде онолико колико је некада било читаво краљевство, начините својим 
што год можете, али још увек ће туђега бити више." 

4. Сада разговарам с вама, зато што су ваша раскош и ваше 
расипништво исто тако безгранични као што је лакомост оних првих. Вама то 
говорим: „Зар неће више бити ниЈеднога језера, а да се у њему не блистају 
одсЈаји слемена ваших кућа? Неће бити ни реке, а да дуж њених обала не стоје 
подигнуте ваше зграде и виле? Где год извире топла вода, тамо ће се подизати 
ваша преноћишта и служиће вашој раскоши и похотљивости. Где год се нека 
морска обала повила и створила залив, одмах ћете на том месту ископати 
темеље за ваше зграде и, као да нигде на другом месту нема простора за то, ви 
ћете га себи на тај начин поново створити и чак ћете и само море потиснути 
унатраг. Мада са свих страиа и свуда бљеште ваше зграде, негде подигнуте на 
брдима, одакле се пружа бескрајан видик на околину и на мора, а негде у 
равници, само високе као каква планина: макар колико таквих зграда подигли, 
ипак свако од вас располаже само једним и то једним сасвим сићушним телом. 
Какве користи од толиких спаваћих соба? та ви спавате само у једној. Оно што 
сами не употребљавате, то није ваше." 

4. А сад, напослетку, прелазим на вас, чија незасита прождрљивост 
истражује земље и мора и вреба удицама, замкама и најразноврснијим 
мрежама и уз велики напор животиње које немају мира од вас, све док вам оне 
не досаде. А колико мало ваша уста, отупела од силног уживања, осете на свим 
тим гозбама које спрема толики број руку! Како мало окуси од дивљачи, 
ухваћене уз велике опасности, господар лично, који има покварен стомак па му 
је тако свако јело одвратно! Колико острига донетих из велике даљине склизне у 
ваш стомак, који никад не зна колико му је доста!" 

4. Говори овако другима тако да, говорећи, чујеш и самога себе; пиши, 
такође, да пишући и сам прочиташ, обраћај све то на сопствену корист и своје 
добро како би постао бољи и како би могао угушити дивље страсти. Труди се не 
да би знао што више, већ да би то што знаш, знао боље. Остај ми здраво! 



90. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Ко може сумњати, мој драги Луцилије, да је то што живимо дар 
бесмртних богова, а то што добро живимо дар филозофије? И зато ми 
филозофији дугујемо утолико више, уколико је добар живот много веће добро 
него што је живот сам. То би било неоспорно да нам сами богови нису 
поклонили филозофију: они њено знање нису дали никоме, а способност за њу 
дају свима. 2. Јер да су и то знање начинили општим и дали га свима, и да смо 
се као мудри већ и родили, онда би мудрост изгубила управо оно што је 
најлепше у њој, то јест — да она није нешто случајно. А сада је у њој драгоцено и 
величанствено то што човеку не припадне као нешто случајно, што свако ко је 
има треба да захвали самом себи и што је не мора тражити у другога. Шта би 
имао да цениш у вези са филозофијом, ако би морао да је насилно придобијаш 
од других? 

3. Њен једини задатак је да открије истину о свему што је божанско и што 
је људско: од ње се никад не удаљавају религија, захвалност, правичност, и 
читава пратња врлина које су између себе повезане. Она нас учи како да 
боговима указујемо почасти, како да волимо људе, она показује да је највиша 
власт у рукама богова, а да међу људима постоји братска заједница која је 
остала ненарушена и неповређена све док је није разорила лакомост и док није 
постала узрок немаштине и беде и онима које је снабдела највећим богатством. 
Јер они су престали да у својој својини држе све, чим су пожелели да имају 
нешто што је њихово сопствено. 4. Али први људи и њихови најближи потомци 
држали су се природе неискварени. Њих је водила природа и она им је била 
закон, и они су остављали да им буде пресуђено оно што је боље. Јер обележје 
природе је у томе да оно што је слабије жели подредити бољему. Код многих 
стада на челу стоје или животиње најснажнијих тела или оне најсилније. Стадо 
не предводи закржљали бик, него онај који својом величином и снажним 
мишићима надмаша све остале мужјаке; крдо слонова предводи увек 
најистакнутији међу њима; међу људима најбољи важи као највећи. Зато су 
људи, бирајући себи вођу, гледали дух и то је био разлог што су били најсрећнији 
управо они народи код којих онај јачи није могао бити и бољи: јер ко мисли да 
не може урадити ништа осим онога што мора, може да ради све што год хоће. 
5. И због тога Посидоније мисли да је власт у оно доба које називамо златним 
била у рукама мудрих људи. Они су држали масе у власти и штитили су слабије 
од снажнијих, саветовали су их и мењали савет кад год је то било потребно, и 
показивали шта је штетно, а шта корисно. Њихова се мудрост старала о томе да 
њиховим људима није ништа недостајало, њихова храброст и одважност 
одбијале су опасности, а њихова добронамерност обогаћивала је и улепшавала 
живот поданика. Владати — то је значило имати дужност, а не чинити насиље. 
Нико није ни покушавао да своју власт користи и злоупотреби против оних који 
су му је поверили. Нико није ни желео, а није имао ни никаквог разлога, да 
некоме наноси неправду, јер су сви радо слушали оне који су добро владали; 
краљ није могао да прети онима који су били непослушни ничим другим осим 
тиме да ће се одрећи престола. 6. А кад се увлачењем порока и искварености 
мећу народ краљевство претворило у тиранију, онда се појавила потреба за 
увођењем закона, али су и њих у почетку увек доносили искључиво мудраци. 
Солон, који је Атињанима дао подједнака права, налази се међу седморицом 
о>них који су били чувени по мудрости; ЛикЈ-рг би био осми у том светом броју 



да се је родио у исто време; одликују се и истичу закони Залеука и Харонде 
правника, које су они проучавали већ у тихом и поштовања достојном кругу 
Питагоре, и то оне законе које су прописали Сицилији, која је тада била у цвету 
развоја, и осталим Грцима у Италији. 

7. Дотле се ја у потпуности слажем с Посидонијем: али његов став да је 
филозофија пронашла и оне вештине и уметности којима се живот свакога 
дана служи, не бих могао прихватити и не бих желео да признам славу 
проналажења тих вештина. „Она", вели он, „је учила људе растурене, кад су 
живели у плетеним колибама, некој пећини или можда у каквом издубљеном 
стаблу: она их је учила како ваља зидати куће!" А ја сам уверен да филозофија 
није измислила ове смеле грађевине које надмашују грађевине великих градова, 
мислим такође да она није створила оне многобројне рибњаке у које људи данас 
затварају рибу како ружно време не би угрожавало њихову прождрљивост и да 
би у својој раскоши, па макар како беснело море, имали своје сигурне и 
безбедне залихе у којима би могле да се одгајају све врсте риба. 8. Шта кажеш 
на то? Да ли је филозофија научила људе да имају кључеве и браву? Јер то није 
значило ништа друго него лакомости дати знак да је на правом месту. Зар је 
филозофија саградила оне огромне куће које представљају тако велику опасност 
за њихове становнике? Зар не би било сасвим довољно кад би људи имали 
макар какав и макар колики кров над собом и кад би тражили неко природно 
склониште до којег би лако могли стићи без икаквих вештина и тешкоћа? 
Срећно је било оно доба, веруј ми, пре него што су постојали грађевинари и 
архитекте! 9. Све то се рађало и настајало онда кад је почела да се јавља жеља 
за раскоши: да почну дрво сећи на четвртасте балване и да сигурном руком 
тешу греде; 

■најпре су помоћу клина раздвајали дељиве гред-е' 

Још, наиме, нису изграђивали простране трпезарије, покривене, за 
одржавање свечаних ручкова и још нису у дугом низу кола довозили смрче и 
јелке, тако да су путеви испред њих подрхтавали, да би од њих направили 
таваницу изнад трпезарије, тешку, од жежена злата. 10. Само неколико 
потпорних греда држало је колибу усправно. Вода је отицала низ густо грање, 
које је било положено укосо једно преко другог, и преко лишћа, и то макар како 
снажне кишне олује беснеле. Људи су живели под таквим крововима, али 
сасвим безбедно и безбрижно: испод крова од трске живели су људи слободни, 
док испод мермера и злата живи ропство! 

11. Не слажем се с мишљењем Посидонијевим ни утолико што он сматра да 
су филозофи измислили гвоздени алат којим се служе занатлије: јер исто тако би 
могао рећи да су били филозофи они који су 

замке пронашли да с њима лове звери дивље 
варали лепком птице и псима окружили шуме43 

Све то су, у ствари, пронашле опггроумност и домишљатост, а не људска 
мудрост. 12. Не слажем се ни са тим да су управо филозофи били они који су 
пронашли руднике гвожђа и руда, кад је због шумских пожара ужарена земља 
растопила и разлила оне жиле метала које су се налазиле на самоЈ позршини 
земље. Такве ствари могу да пронађу само људи који се тиме баве. 13. Ни оно 
питање да ли су људи раније почели да се служе чекићем или клештима, ни то 
питање, кажем, не изгледа ми толико оштроумно колико самом Посидонију. И 
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једно и друго је пронашао неко бистрога, али не и великог и узвишеног духа, 
као и све остало што се мора тражити савијеног тела и духа окренутог земљи. 
Филозоф је одвајкада био задовољан једноставним начином живота, зар није 
тако? Па чак и у наше доба живота он жели да поседује што је мање могуће. 14. 
Молим те, како ти приличи то да се дивиш и Диогену и Дедалу? Ко ти од њих 
двојице изгледа мудар? Проналазач тестере или онај који је, видевши једног 
дечака како пије воду из руке, сместа извадио своју чашу из торбице, разбио је 
и самога себе изгрдио речима: „Колико дуго сам ја, будала, вукао собом 
непотребне ствари?", — онај који се увукао у буре и тамо лешкарио? 15. А 
данас, кога сматраш бољим — да ли онога који је пронашао како се кроз 
сакривене цеви могу терати мирисне материје ,на неизмерљиве висине, онога 
који је у стању да напуни канале водом која је одједном однекуд дојурила па да 
их опет исуши, или можда онога који је изнад трпезарије начинио покретну 
таваницу тако да нам сваки пут изгледа другачија, или пак онога који и другим 
људима и себи говори како нам природа није наметнула ништа што би било 
мучно и тешко, и како можемо да негде живимо, станујемо и без обрађивача и 
тесача мермера, без тесара, како можемо носити на себи и хаљине које нису од 
свиле и како имамо у довољној мери свега што нам је потребно, ако смо само 
задовољни оним што земља носи на својој површини? И кад би људи хтели да 
слушају таквога човека, они би одмах схватили да је кувар једна исто толико 
излишна особа колико и војник. 16. Били су мудри, или свакако слични 
мудрима, они људи којима нега тела није стварала тегобе. Од исто такве бриге 
састоји се све што је потребно: али за постизање насладе ми се морамо трудити. 
Никакви уметници ти неће бити потребни — држи се само природе. Она није 
хтела да будемо сувише запослени и да имамо сувише брига: она нам је 
спремила све на шта нас приморава и г-они. „Мраз је неподношљив за наго 
тело." Па шта онда? Зар нас крзна дивљих и осталих животиња не штите од 
мраза довољно и више него што је довољно? Зар многобројни народи не 
покривају своја тела корама од дрвета? Зар не прикупљамо перје од птица да би 
га користили као одела? Зар један велики део Скита још и дан данас не облачи 
крзна лисица и куна, која су мека под прстима, и која не допуштају хладним 
ветровима да нас продувају? 17. „Али, ипак je потребно да летњу жегу смањимо 
гушћом хладовином." Па шта онда? Зар природа још у прастара времена није 
издубила многобројне планине и брда тако да су у њима настале дубоке пећине? 
Даље: зар људи нису никад плели пруће и премазивали ra лаком иловачом, па 
затим дизали кров од трске и сламе, те лако и угодно проводили зиму зато што 
је киша отицала преко нагнутих кровова. Даље! Зар се племена око Сирта не 
крију у земуницама зато што ниједном кров не пружа довољну заштиту од жеге, 
већ једино сува земља? 18. Природа није била негостољубива тако да једино 
човек не би могао да живи без Еештине, док је, међутим, свим живим 
створењима доделила лак живот. Она нам није наметнула ништа што би било 
сувише тешко: ми ништа не морамо да тражимо на мукотрпан начин да бисмо 
себи продужили живот. Рођени смо кад нам је све већ било припремљено. Али 
ми смо то све себи отежали зато што нам је досадило све оно што је било лако. 
Стан, одело, иега тела, храна и све остало што нам сада задаје доста мука и 
невоља, све то нам је било тако рећи при руци; могли смо све да добијемо 
бесплатно и без труда, само да смо уложили макар најмање напора. Потреба је, 
наиме, била мерило за све: ми смо начинили нечим драгоценим, чудесним и 
необичним све оно што се може постићи једино помоћу многих обимних 



уметности и вештина. Природа даје довољно за оно што од нас тражи. 19. Од 
природе се одметнула раскош, која се свакога дана сама надражује, расте већ 
толико векова и својим проналазачким духом ствара нове пороке. Најпре је 
почела да жуди за оним што је непотребно, затим за оним што је томе супротно, 
напоелетку је продала дух телу и наредила му да мора служити његовим 
насладама у уживањима. Све те уметности и вештине, занати који уз велику 
ларму држе власт у градовима, обављају послове које би требало да обавља тело; 
све оно што му се некад пружало као робу, припрема му се сада као господару. 
И због тога ми овде видимо радионице ткача, тамо опет радионице ковача; овде 
посебни радници припремају мирисна уља, а тамо нас опет уче разузданим 
играма и непристојним песмама. Оде оно природно мерило које је жеље 
ограничавало на оно што је било неопходно потребно: а сада, ако не желиш 
ништа више од онога што ти је довољно, то бива знак сељаштва, 
необразованости и сиромаштва. 20. Невероватно је, мој драги Луцилије, како 
једна слатка реч може чак и велике људе да одврати од истине. Погледај само: 
Посидоније КОЈИ је, по моме мишљењу, један од оних који су највише урадили за 
развој филозофије, тај човек жели да опише пре свега како неке нити треба 
сплести, како се друге полагано и благо вуку, затим како се потка оптерети 
потребним теговима, како затим чунак ту потку повезује нитима, па после тога 
изражава тврдњу да су и вештину ткања пронашли филозофи, а при томе 
заборавља да онај финији начин ткања приказује тек један каснији проналазак, 
у коме 

Справа је повезана једнол пречагом, а једна трска одваја конце; у 
међувремену се помоћу чунка повезује потка са нитима, а велики назупчани 

чешаљ удара у то.44 

ПГта би било кад би он могао видети данашње ткачке разбоје, на којима се 
израђују хаљине које тела готово више не крију, и за које кажем не само да телу 
ништа не користе, него да не служе ни стидљивости? 21. Он после тога прелази 
на земљораднике и исто тако речито описује како они плугом разбраздају њиву 
па је још један пут преору, да би се тако растресена земља утолико лакше 
отворила корењу; затим, како они сеју семе и како рукама чисте њиву од 
корова, да коров не би набујао и угушио усев. И сад он тврди да је то дело 
филозофа, као да земљорадници још и данас стално не проналазе нешто ново 
чиме се увећава плодност и принос земље. 22. После тога он још није задовољан 
тим вештинама, него шаље филозофа чак у млин. Он сад прича како је човек, 
угледајући се на природу, почео да израђује хлеб. „Зрна жита", каже он, „која 
стављамо у уста, наши снажни зуби самељу тако што се тару један о други, а 
оно што се при томе створи језик затим донесе поново међу исте зубе, и помеша 
онда то пљувачком како би лакше клизило кроз једњак. И кад све то стигне до 
стомака, онда се помоћу његове топлоте свари, па тек онда пређе у тело. 23. И 
неко је, управљајући се према овом примеру, ставио један рапав камен на 
други, подражавајући на тај начин зубе, чији је један део непокретан, па 
очекује да се покрене други део; трењем једног камена о други сада се ова зрна 
жита уситне, то се затим више пута понавља, све док зрна не буду саевим добро 
самлевена. После тога је човек брашно наквасио водом, дуго и непрестано 

                                                
44 Овидије, Метаморфозе VI 55 ss. 



месио ту масу и тако створио хлеб, који је сад испекао у врелом пепелу или на 
усијаној глиненој плочи: тек касније су људи пронашли и пећи за печење хлеба, 
фуруне, и остале справе чија је врелина служила према потреби." Није много 
недостајало па да каже и то да су обућарску вештину пронашли филозофи. 

24. Све је то измислио разум, али не онај прави разум. Све су то 
проналасци човека, а не филозофа, исто као што су и лађе којима пловимо 
великим рекама и морима, ако на њима причврстимо једра како бисмо помоћу 
њих хватали снагу ветра, а на задњи део лађе крму, која брод окреће сад у овом 
сад у оном правцу: ту се човек угледао на рибе, којима реп даје правац тако да 
се брзо крећу час на једну час на другу страну. 25. „Све то", каже он, „пронашао 
је заиста филозоф: али будући да је то било сувише ситно да би се тиме бавио, 
препустио је то обичнијим радницима." Штавише, такве ствари су пронашли 
управо они људи који се и данас баве тиме. А много штошта је настало, као што 
нам је познато, тек у наше време: тако на пример окна која пропуштају јаку 
светлост кроз прозорска стакла, каде подигнуте мало више од земље и цеви 
уграђене у зидове тако да се кроз њих шири топлота равномерно и нагоре и 
надоле. Шта да кажем за мермер од којег блеште храмови и куће? Или да 
причам о каменим масама, у облику углачаних кугли, што носе стубове и 
кровове зграда у које могу да се сместе читави народи? Или зашто да помињем 
писане скраћенице и знаке слова којима се може ухватити говор макар како 
био брз, тако да рука стиче брзину говора? То су проналасци најпростијих 
робова: 26. Филозофија седи на узвишенијем месту и она не учи руке, већ је 
учитељица духа. Хоћеш ли да знаш шта је она створила и пронашла? Она није 
пронашла непристојне покрете тела, нити разне тонове трубе или флауте који се 
помоћу дувања сливају у мелодију; филозофија се не бави оружјем, ни 
зидинама, нити било чиме другим што је корисно за време рата: филозофија је 
наклоњена миру и она људски род позива на слогу. 27. Она не припада, то 
тврдим, занатлији који израђује предмете за свакодневну употребу. Зашто јој 
приписујеш такве ситнице? У њој видиш уметницу живота. Она има под својом 
влашћу све остале уметности, јер ко је господар живота њему служи и све оно 
што украшава живот: уосталом, она тежи блаженом животу, она тамо води, 
тамо отвара пут. 28. Показује KOja су стварна зла, а која нам само тако 
изгледају, оелобађа дух од таштине и даје му његову праву величину; надувеност 
која се поноси ништавним стварима понижава, а филозофија не дозвољава да 
нам остане непозната разлика између оног што је велико и онога што је само 
надувано, она нас учи да упознамо целокупну природу и њу саму. Она 
објашњава шта су богови и какви су они; даље, шта је подземни свет, шта су то 
лари и духови заштитници, шта су то душе подигнуте на степен виших бића, 
где бораве, шта раде, шта могу и шта желе. То еу, ето, њена открића, којима 
нам отвара светилишта не можда једнога места, већ неизмерни храм и 
светилиште свију богова; светчије праве божанеке ликове открива тако да их 
ми видимо, јер наш је вид сувише слаб да би могао имати увид и преглед над 
једном тако огромном позорницом. 29. Затим се поново враћа на почетак свих 
ствари, на вечни разум који борави у свему, враћа ее оној сили која сваком 
семену одређује правилан рает и развијање, као и облик. После тога се упушта у 
истраживање душе, одакле она води порекло, где, како дуло и колико делова 
има. Затим са телеснога прелази на бестелесно, претреса истину и њене доказе; 
напослетку истражује како је потребно правити разлику, шта је двосмислено 
или у животу или у речима, јер је и у једном и у другом оно што је истинито 
помешано са погрешним. 30. Ја тврдим да филозоф није произишао из оних 
уметности и вештина, како се то Посидонију чини, већ да се он тим стварима 



уопште никада ни бавио није. Он, наиме, не би сматрао достојним проналажења 
ништа што по његовом мишљењу не би заслуживало да трајно постоји; он не би 
узео ништа што би поново морао да одложи. 31. „Анахарсис", тако вели он, 
„пронашао је лончарски точак који својим обртајима даје облик судовима." Али 
пошто такав лончарски точак налазимо већ код Хомера, он више воли да оне 
стихове који о томе говоре сматра нетачним, неголи саму причу о точку. И ја 
зато не тврдим само да је Анахарсис био проналазач тога предмета; а ако је био, 
онда је ту ствар, додуше, заиста пронашао филозоф, али не као филозоф, јер 
филозофи много шта раде зато, наравно, што су људи, а не зато што су 
филозофи. Замисли само да је филозоф, на пример, добар тркач: он ће у трчању 
надмашити све управо зато што је спретан, а не можда зато што је мудар. Волео 
бих да покажем Посидонију неког дувача стакла који својим дувањем стаклу 
даје најразноврсније облике, које би и вешта рука тешком муком могла да 
изради. Све то је било пронађено онда кад ниједног филозофа више није било. 
32. Демокрит је, прича он даље, тобоже пронашао вештину прављења сводова, 
која чак и један лук од камена, поређаних постепено у једној кривој линији, 
може да учврсти последњим каменом који све то повезује. И то бих рекао да је 
погрешно. Јер неминовно је то да су већ пре Демокрита постојали и мостови и 
велике капије, а ови су готово без изузетка са горње стране увек засвођени. 33. 
Затим сте заборавили да је тај исти Демокрит пронашао уметност како се 
слоновача може омекшати, даље како се пешчар печењем може претворити у 
смарагд; служећи се овим начином топљења, људи још и дан данас одговарајуће 
камење претварају у обојено камење. Чак и да је све то пронашао неки 
филозоф, ипак он то није урадио зато што је био мудар; јер мудрац ради много 
штошта исто тако спретно, или можда чак и спретније и боље од било којег 
човека који није нимало мудар. 

34. Ти сад питаш шта је, према томе, филозоф истражио и открио. У првом 
реду истину и природу коју није посматрао очима као сва остала жива бића, јер 
су очи сувише слабе да би могле видети оно што је божанско; затим је пронашао 
законе живота који имају општу важност; учио се не само да упозна богове, 
него такође да их слуша и да прима оно што је случајво на начин као да су тако 
наредили сами богови. Забранио је да се прихватају лажна и погрешна 
мишљења, и на основу потпуно правилне оцене одредио је свакој ствари њену 
праву вредност. Одбацио је све насладе и уживања, помешана са кајањем, и 
истакао је само она добра која су непролазна. Доказао је, даље, да је 
најсрећнији онај човек коме срећа није била потребна, и да је најјачи и 
најсилнији онај који самога себе држи у власти. 35. Ја не говорим о оној 
филозофији која је грађанина поставила изван домовине, а богове изван света и 
поклонила наслади врлину, већ о оној која сматра да не постоји никакво добро 
осим моралног добра, које се не може стећи ни даровима некога човека ни 
даровима среће, већ је његова цена управо у томе што се не може ухватити ни 
за коју цену. 36. Ја не верујем да је ова филозофија већ постојала у оном веку, 
необразованом и грубом, кад уметности још није било и кад су се људи учили 
ономе што има искључиво употребну вредност. После тога су дошла она времена 
када су csa добра природе лежала тако рећи насред улице и служила за 
уживање свим људима без разлике, још пре него што су се лакомост и склоност 
према раскоши људи одвојили, па се људи раздвојише и бацише на отимачину и 
на пљачку. То нису били мудри људи, мада су радили оно што филозофи треба 
да раде. 37. Сигурно нико не би могао оценити тачније ниједно друго стање 
људскога рода, а онај човек којем бог допушта да сређује оно што је 



овоземаљско и да даје људима разне моралне законе, неће хвалити ништа друго 
осим онога што је тобоже постојало онда када 

. . .  сељаци уопште нису обрађивали поља; нити је још било дозвољено да га 
обележавају или да земљиште ограниче границом: тражили су све на средини 

поља, а сама земља је доносила све широкогрудо, а да нико није ништа ни 
тражио.' 

1 Вергилије, Георгика I 125 ss. 
38. И који је људски род био срећнији од тога рода? Природу су уживали 

заједнички, а ова је била као мајка и свега је имала у довољној мери за све: 
никада неки поеао није био сигурнији од тадашњег, који је био заједнички 
свима! Како да не помвнем оно најбогатије људско племе, где не би могао да 
нађеш сиромаха? Али у такав, на најбољи начин сређени живот провалила је 
лакомост и она је од свега начинила туђи посед и имање, тако што је ово или 
оно почела да дели на све стране и хтела уједно да све задржи за себе. Лакомост 
је створила сиромаштво и изгубила све зато што је желела имати сувише. 39. 
Макар се она сада трудила да добије натраг оно што је била изгубила, макар да 
је припајала једну њиву другој и мада је суседа терала с његовога имања било 
новцем или пак силом, макар своје области проширивала на читаве провинције 
и својим називала толика пространства која би човек једва могао пешке да 
пређе — упркос свему томе никакво проширивање граница неће нас вратити и 
довести тамо одакле смо дошли. И кад будемо урадили све, имаћемо много: а 
некада нам је припадало све. 40. Необрађена земља је била плоднија и широке 
руке према народима који нису пљачкали. Нимало мање нису се радовали људи 
што су нашли оно што је природа била створила, онако као да еу нешто 
пронашли и то показали своме суседу; нико није могао поседовати ни сувише 
премало, јер су људи све што су имали скромно делили између себе; јачи још 
није био ставио руку на слабијег; лаком човек још није крио од других оно што 
је за њега било без користи, а није ни узимао друшме што је овом било потребно; 
свако је водио рачуна о другоме као о самоме себи. 41. Оружје се одмарало и 
људске руке, неокаљане људском крвљу, биле су опасне и непријатељске само 
дивљим зверима. Они људи које је густа шума штитила од жарког сунца, који су 
били заштићени од оштре зиме или од кишних олуја једним кровом начињеним 
од грана и лишћа — сви ти људи проводили би ноћи мирно, без уздисања. Ми се 
претурамо на својим лежајима простртим пурпуром и бриге нас сваки час буде 
својим оштрим стрелицама: а како су слатко они спавали на голој и тврдој 
земљи! 42. Над њима није било уметнички изрезбарених таваница, већ су 
лежали под отвореним небом и звезде су лебделе над њима, а небо је завршавало 
евој велики посао обртања у тишини, приказујући тај дивни призор. Како дању 
тако и ноћу, могли су посматрати ову предивну грађевину; пуни радости 
посматрали би звезде како се од средине неба крећу наниже, а затим опет оне 
друге које су се појављивале из мрака. 43. Како им не би могло будити радост то 
што се крећу посред тако распрострањених и разбацаних чудеса! А ви 
задрхтите кад чујете било какав шум изнад. себе и уплашени бежите ако је 
нешто шушнуло из ваших слика! Они стари нису имали куће налик на градове. 
Чист ваздух и поветарац на отвореним местима и просторима, лака хладовина 
испод неке стене или дрвета, бистри кладенци, извори и потоци, чије воде није 
кварио никакав вештачки подигнути водовод, или неке вештачке цеви, већ су 
ишли својим током слободно тако што им правац и пут нису били наметнути. 
Ливаде, лепе и без уметности, на средини поља једна обична колиба саграђена 



од сељачке руке: то је била кућа према природи подигнута, у којој су радо 
живели, јер се нису морали плашити или страховати за њу: а наше куће су 
највећим делом покривене страховањем за њу. 44. И мада је њихов живот био 
тако леп и без икакве преваре, те су тако проводили живот отворено и искрено, 
они нису били филозофи, у оном смислу у којем ми тако називамо људе који 
обављају неки узвишени поеао. Ја ипак не бих порекао да су они били 
племенити, људи племенита духа, такорећи људи који су стигли непосредно из 
божјег наручја, јер је ван сваке сумње да је још неистрошени свет створио боље 
људе. А како су сви били снажнији и способнији за рад, ипак нису били сви 
савршени у душевном погледу. Јер природа не поклања врлину: постати добар 
јесте вештина. 45. Они, дакле, нису тражили злато ни сребро нити прозрачно 
камење у најдоњем и најгушћем слоју земље, нису гонили ни неме животиње, а 
камоли да би човек убио човека, не из беса, или зато што га се плашио, већ само 
из насладе за своје очи. Још нису носили извезене хаљине, још нису ткали злато, 
нису га чак ни ископавали! 46. Па шта онда? Због непознавања ствари они су 
били невини: али постоји велика разлика између тога да ли неко неће да греши 
и тога ако неко не уме да греши. Недоетајала им је правичност, али им је 
недостајала и мудрост, недостајала им је умереност, недостајала уздржљивост и 
храброст. Само груби живот -имао је нешто што је било слично овим врлинама, 
али врлина обухвата само образовани и доучени дух који се сада сталним 
вежбањем може попети до највишег. За ово се, додуше, рађамо, али без тога и у 
најбољоЈ ствари, пре него што је образујеш, налази се материја врлине, али још 
увек та врлина није сама. Остај ми здраво! 

91. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Наш пријатељ Либералис је сад сав тужан, јер му је јављено да је пожар 
уништио насеобину Лугдунум. Оваква несрећа могла би дирнути свакога 
човека, а камоли онога који толико воли своју домовину. Тај догађај је сломио 
чврстину његовог духа и спокојство које је припремао за све чега је мислио да 
се треба плашити. Али, ако се ове нечувене и тако рећи неочекиване несреће 
није плашио, томе се ја нимало не чудим, јер је пожар погодио већ много 
градова, али још ниједан није сасвим уништио. Јер и кад ватру непријатељска 
рука баци на кров кућа, она се на многим местима угаси, и мада се с времена 
на време поново распламти, ипак не уништи све у тој мери да баш више ништа 
не би остало. И сам земљотрес никада није био толико снажан и разоран да би 
срушио читаве градове. Укратко речено, никад ниједан град није погодио тако 
велик пожар да за неки други пожар ништа више не би оетало. 2. Толики број 
дивних зграда, од којих би свака лако могла да служи као украс свакоме граду, 
уништен је у једној јединој ноћи, и тога што се догодило у доба мира, не би се 
требало плашити ни усред рата. Ко би то могао веЈровати? Док оружје свуда 
мирује, док читавим светом владају мир и безбрижност, морамо тражити -
управо Лугдунум на који су у Галији сви људи с поносом указивали. Судбина је 
свима дозволила да се, још пре неш што их је погодила, плаше онога што ће 
претрпети; свему што год је велико одређено је неко време за пропаст, а овде је 
била довољна само једна једина ноћ да нестане разлика између великог места и 
места које више не поетоји. Ја ћу о уништењу тог града причати дуже него што 
је само то уништење трајало. 3. Све то је тешко погодило нашег Либералиса, 
који је иначе увек био чврст и храбар према сваком злу које би могло да га 
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погоди. Али и није узалуд потиштен у тој мери. Више нас притискује оно што је 
дошло сасвим неочекивано; а што је ново то повећава тежину невоља, и сваки 
човек бол осећа јаче ако га он неочекивано задеси. 4. Зато ништа не сме да нас 
изненади, већ све морамо себи у духу представити, и то не само оно што се 
обично дешава, неш и оно што би се могло догодити. Јер има ли ичега што 
судбина, само ако то зажели, не би могла преокренути, па ма како сјајно и 
угледно било? И зашто онда не би још немилосрдније нападала и уништавала 
нешто што је сјајније и лепше? Шта је судбини недоступно, шта јој је тешко? 5. 
Она не само што не иде увек истим путем, него не иде ни оним добро уходаним 
и свима познатим. Час позива наше сопствене руке против нас, час се опет 
сасвим задовољава својом сопственом снагом и припрема нам опасности које су 
нам непознате. Ниједно се време не изузима: и у самим насладама налазе се 
узроци бола. Рат избија сред мира и помоћ коју нам пружа сигурност одједном 
се претвара у страх: од пријатеља постаје непријатељ, а од савезника 
противник. Ведро летње време претвара се одједном у изненадне олује, које су 
горе од зимских. Без непријатеља трпимо непријатељства, и претерана срећа 
сама тражи своју пропаст, мада све друге ствари недостају. Најумереније људе 
напада болест, најснажније напада туберкулоза, најневиније погађају казне, а 
ратни вихор повлачи оне који живе потпуно одвојено и сами за себе. Случај 
често изабере нова средства да би његову моћ осетио онај који је већ скоро 
заборавио на њ. 6. Све што је неко дуги низ година изградио по милости и 
наклоности богова, може бити разорено за један једини дан. Дугачак рок 
признаје несрећи која се приближава чак и онај човек који јој даје само један 
једини дан; један часак, један тренутак је саовим довољан па да читаве државе 
пропадну. За нашу слабост и за наше прилике можда би било за неку утеху кад 
би све пропадало онако полако као што је и настало: а овако све непосредно 
јури у пропаст и уништење. 7. Ништа што је приватно, ништа што је јавно, није 
трајно: судбина градова и народа је колебљива. Усред најлегапег мира рађају се 
гроза и страх; иако непријатељ није споља, ипак нас несрећа погађа баш с оне 
стране одакле је најмање очекујемо. Оне државе које су успеле да остану чврсте 
у току унутрашњих и спољашњих ратова, пропадају, нестају и онда када их 
нико и не обара: колико градова и држава има које су поднеле срећу? Зато 
треба мислити на све ово и ваља учврстити свој дух против свега што може да 
ее догоди. 

8. Размишљај о изгнанству, мучним болестима, ратовима, бродоломима. 
Само један случај може те лишити домовине, може ти је отети, може те отерати 
негде у пустињу, а може и од места где би се човек у гужви људи тако рећи 
угушио начинити пустињу. Целокупну човекову судбину треба имати пред 
очима и предвиђати у духу не само оно што се често догађа, него и оно што би 
се могло догодити, ако не желиш да те не омами нешто ново, па чак и нешто 
неуобичајено: о судбини треба размишљати стално и из сваког угла. 9. Колико 
пута су градови Азије, а колико пута градови Ахаје пропали од једног јединог 
земљотреса! Колико градова у Сирији, а колико у Македонији је земља просто 
прогутала? Колико пута је ова несрећа опустошила Кипар? Колико се пута 
срушио и сам Пафос? Често су нам стизале вести о пропасти читавих градова и 
шта смо онда ми код којих су овакви извештаји тако чести? Подигнимо се, 
дакле, против свега што је случајно: уверимо се да све што може да се догоди 
није тако велико као што се прича. 10. Изгорео је богат град, дика и понос 
провинција којима је био прикључен и од њих прихваћен, али Ж О Ј И је лежао на 
једном и не баш пространом брду: и свим овим градовима, за које слушаш да су 



лепи и велики, време ће једном избрисати трагове. Зар не видиш како су већ 
темељи најчувенијих градова у Ахаји уништени и како није остало готово ништа 
из чега би се могло закључити бар то да су некада постојали? 11. Не пролазе 
само дела људских руку, не пролази само све оно што су подигле и изградиле 
људска уметност и марљивоет: не уништава само време све то, већ се и врхови 
брда руше, читаве области се спуштају у море, таласима је прекривено оно што 
је некад било далеко од обале. Огромна снага ватре је изглодала и оне врхове, 
на којима је сијала, и некада највише врхове, који су служили као утеха 
морепловцима и места посматрања, све је то срушила до темеља. Чак и оне 
ствари које је створила сама природа пропадају, па зато равнодушно морамо 
подносити пропадање обичних градова. 12. Они стоје зато да би се једном 
срушили: то је крај који очекује све, било да снага ветрова који дувају ту близу у 
силним навалама учини да се распукне маса која их држи заједно, било да неки 
силовити и снажни извор подземне воде изненада избрише и уништи све 
препреке; може бити и то да насиље ватре прекине чврсто тле и земљиште, или 
да старост, од које се ништа не може одбранити, однесе комад по комад све 
што је постојало, или пак да нездрава клима отера становнике тога краја и да 
трулеж уништи читаву област. Било бИ сувише дуго набрајати све те путеве 
којима се судбина креће. Знам само једно: сва људска дела осуђена су на то да 
умру, и ми живимо сред онога што ће једном морати да нестане. 

13. Ето, овако и на сличан начин ја тешим нашег Либералиса који 
неописивом љубављу воли своје место које се срушило, можда због тога да би се 
касније једном поново подигло, још веће и боље. Често је несрећа припремила 
место једној бољој судбини: много штошта се срушило да би се подигло као 
више. Тимаген, непријатељ среће града Рима, имао је обичај да говори како му 
је жао због пожара у Риму само зато што зна да ће после тога настати нешто 
боље него што је било оно што је изгорело. 14. И у овом граду (Лугдунуму) ће се 
вероватно сви такмичити у томе да изграде нешто веће и више него што је било 
оно што су изгубили у катастрофи. Е да би се само све то догодило са срећнијим 
божјим знамењем и да би било трајно, и изграђено за дужа времена! Јер откако 
је ова колонија основана, протекло је већ сто шест година, а то је доба које је и 
за човека Једва достижно! Планкос ју је основао, а после тога је број становника 
све више растао, због угодног и повољног положаја саме колоније: а колико 
најтежих удеса је она претрпела у границама једног људског века! 15. И зато 
нека се наш дух обликује тако да буде у стању да схвати своју судбину, да је 
добровољно подноси и да зна како судбина може да ризикује и предузме све, да 
себи присваја према краљевским престолима и самим крунисаним главама, 
исто оно право које узима и у односу према људима. Не треба се због свега тога 
узнемиравати: та ми смо ушли у онај свет у којем се влада и управља према 
овим законима. То ти се допада? Онда слушај! Не допада ли ти се — е, онда 
напусти тај свет на који год начин те је воља. Љути се, ако се нешто што је 
неправедно предузме искључиво против тебе: али, ако и оно што је највише и 
оно што је најниже повезује иста нужност, онда се споразуми и спријатељи са 
судбином која све ствари разрешава. 16. Не иде то да нас мериш према 
хумкама и оним споменицима који стоје поред друмова различити у својој 
величини: пепео чини све људе једнаким. Неједнаки се рађамо, а једнаки 
умиремо. О градовима говорим исто оно што и о становницима градова. Ардеја 
је била освојена исто онако као и Рим. Онај који је створио људско право 
направио је међу нама разлику по рођењу и чувеном имену која важи само док 
смо живи. А кад доспемо на циљ свих смртних људи, онда каже: „Доста с 
охолошћу и амбицијом! За све људе који притискују земљу нека важи Један исти 



закон." По томе што морамо све да трпимо, сви смо једнаки међу собом: нико 
није елабији од другога, нити ико зна шта ће се сутра с њим догодити. 17. 
Македонски краљ Александар је био почео да учи геометрију, јадник, да би од 
ње сазнао колико је бескрајно малена земља од које је био освојио само 
најнезнатнији део. Овако сам рекао за њих: неерећници. Јер ко може бити 
велик, ако је све око њега тако мало и нгзнатно? Оне науке које j'e он учио биле 
су веома апстрактне, и захтевале су непрекидан рад и напор. Оне нису биле 
створене за једног безумника који је живео у својим плановима с друге стране 
океана. „Учи ме нешто лако", говорио је. А учитељ му је одговорио: „То је за све 
подједнако и исто, подједнако тешко." 

3. Замисли сад: и судбина говори тако исто: „То због чега се жалиш исто 
је за све. Ниједноме не могу да дам нешто лакше али свак је у стању да оно што 
му иадне у део сам себи олакша." А како? Равнодушношћу. Мораш осећати 
болове, мораш бити и гладан и жедан, мораш остарети, ако ти је досуђено да 
дуже времена проживиш међу људима, и мораш бити болестан и мораш 
понешто да изгубиш и мораш да пропаднеш. 

4. Нема нихаквог разлога да верујеш оним људима који те окружуЈу и 
вичу око тебе; ништа од свега тога није зло, ништа није несносно и тешко. Тај 
етрах нам је некако урођен из истих разлога: тако се плашиш смрти као приче. 
А шта је глупље од човека који се плаши речи? Отмено се изражава наш 
Деметрије да за оно што безумници говоре не мари ни онолико колико за 
ветрове које пушта стомак; јер шта ми је стало до тога, вели он даље, да ли оне 
будале говоре одоздо или одозго? 20. Како је глупо плашити се да не дожизиш 
неку срамоту од бестидника! Али као што сте се без икаквог узрока уплашили 
речи и говора, тако сте се уплашили и онога чега се никад не бисте плашили да 
вам то причање људи није наметнуло. Зар би неки поштен и ваљан човек 
претрпео неку штету кад би се на њега сручила гомила бвстидних лажи и 
прича? 21. Ни смрти такво причање не сме шкодити: ни сама смрт није 
заслужила што ужива тако лош глас! Нико од свих оних који је оптужују није је 
још испробао: према томе, дрскост је осуђивати нешто што ти није познато. Али 
ти добро знаш коликом броју људи је она корисна, колико мноштво спасава 
м}жа, немаштине, свађа, казни и досаде! Ми нисмо ни у чијој власти само ако је 
смрт у нашој власти. Остај ми здраво! 

 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Мислим да се потпуно слажемо у томе да ствари споља телу служе као 
корисне, да тело негујемо због душе и да у самој души постоји нешто што нас 
покреће и храни, те да нам је њоме, душом, дато нешто нарочито. А у том 
нарочитом постоји и нешто неразумно и нешто разумно. Прво зависи од 
другога, а ово друго је једино што не зависи ни од чега, већ постоји само за 
себе. Јер и анај божји разум претпостављен је свему и налази се изнад свега, 
док сам није ничему подређен: а овај наш разум је исти такав, јер потиче из 
онога истога извора. 2. А ако смо се довде сложили, онда из тога произлази и да 
је блажени живот зависан само од тога да ли је наш разум савршен. Јер једино 
тај разум не уклања дух, већ му одређује чврсто место против судбине: било шта 
да се догађа, ми можемо бити без страха и без брига. А то је једино добро које 
ничим не може бити угрожено. Тврдим да је срећан искључиво онај кога ништа 
не начини мањим; он заузима највише место и не ослања се ни на шта друго 
осим на себе, јер кога год усправним одржава туђа помоћ, тај може да падне. А 
ако ствари стоје другачије, онда ће много штошта што није наше добити 



превласт над нама. А ко жели да буде зависан од судбине, или који човек, ако је 
разуман, сматра да је на њему дивно оно што му не припада? 3. Шта је блажени 
живот? Безбрижност и стално душевно спокојство. А то ћемо постићи, ако наша 
душа мисли узвишено и ако се чврсто придржава онога што је сазнала да је 
добро. А на који начин се то може постићи? Ако темељно упознајемо истину, ако 
се у својим поступцима и делима придржавамо реда, мере, затим пристојности, 
поштења и добре воље која се увек управља према памети и никад се од ње не 
удаљава, и која заслужује и љубав и дивљење. Сад ћу ти најзад у неколико речи 
написати формулу: дух мудрога човека мора бити исти онакав какав приличи 
богу. 4. Шта може осећати да му недостаје онај који поседује све што је часно и 
поштено? Јер кад би то што није часно и поштено могло допринети срећи, онда 
би се срећан живот састојао искључиво од онога са чиме је неспојив. А шта би 
било срамније и бесмисленије него кад бисмо хтели да оно што је својина једне 
паметне душе састављамо и слажемо само од глупости? 5. Неки ипак мисле да 
се највише добро може још повећати, јер оно није савршено и потпуно, ако му 
се могу противити случајности. И Антипатер, један од великих учитеља ове 
секте, каже да нешто може приписивати овим спољашностима, али заиста само 
мало. Ти схваташ добро шта значи то не бити задовољан дневном светлошћу и 
желети да засија још нека ватрица уз то: шта може у таквој светлости сунца 
значити једна искра? 6. Ако ниси задовољан само часношћу и врлином, мораш 
зажелети да се томе придружи још оно спокојство које Грци називају aochlesian, 
или пак пожуду. Једно од овога је прихватљиво, јер дух коме ништа не смета и 
ништа не оптерећује, може посматрати природу: док чулна наслада и пожуда за 
месом припадају животињама. И ево, ми сада стављамо заједно оно што је 
разумно и оно што је неразумно, морално и неморално. Зар нам голицање чула 
ствара овакав живот? 

4. Зашто се, даље, двоумите да кажете да је за човека добро оно што прија 
непцима у устима? Ни за оног другог нећу да кажем да ћеш га убрајати међу 
праве мушкарце, већ међу људе чије се највише добро састоји у мирисима, 
бојама и тоновима? Нека се изгуби из броја најплеменитијих бића и бића која су 
боговима најближа: нека се убраја међу неме животиње које уживају само у 
доброј паши. 

4. Неразумни део наше душе има два дела: један је страствен, частољубив, 
несавладив; у њему се налази седиште страсти, а други део је понизан и 
скроман, млитав и одан насладама: необуздани али ипак бољи део, а свакако и 
снажнији и достојнији човека, епикурејци сматрају неопходно потребним за 
блажени живот и њему треба разум да служи; они су тиме добру страну 
најплеменитијег живог бића смањили и унизили, претворили у нешто ниско, у 
неку мешавину разних лоше скупљених елемената, као што је на пример, Сцила, 
као што каже наш Вергилије: 

Спреда је слична човеку, девојка предивних груди, доле до пупка, позади је риба 
огромног тела с репом делфина, а трбух јој је као у морскога вука.'  
Али овој Сцили су приписане само животиње, дивље, страшне и брзе; али од 
каквих чудовишта су они саставили мудрост? 10. Први део човека је сама 
врлина: њој се намеће некорисно, пролазно месо, способно једино да прима 
храну, као што вели Посидоније. Та божанска врлина прелази у љигавост и 
њеним вишим, поштовања достојним и божанским деловима намеће се и 
прикључује трома и неспретна животиња. И онај блажени мир, било какав или 



другачији, додуше, души не пружа ништа, али ипак уклања препреке, док чулна 
наслада душу чини слабом, млитавом, и одузима јој сву снагу. Може ли се игде 
пронаћи неки склоп тела који се тако мало слаже са собом? Ономе што је 
најснажније намеће се оно што је најслабије, а оно што је најозбиљније, 
обешчашћује се неумереношћу и родоскврњењем.  
 11. „Па шта онда"?, веле они, „ако врлине не ометају здравље, мир и 
безболност, да ли их можда нећеш пожелети?" Како их не бих пожелео? Али не 
зато што су то добра, већ зато што су по природи и што могу међу њима да 
вршим избор на основу свога сопственог просуђивања! Па шта ће онда на њима 
бити добро? Само то што могу да их добро изаберем. Јер кад бирам одело које 
мени добро одговара, кад идем како ми приличи, кад једем онако као што 
треба, добро у томе није мој ручак, нити моја шетња или моје одело, него оно 
како ја при свему томе поступам, ако све то радим паметно и како треба. 12. 
Додаћу још једно: човекова дужност је да за себе изабере чисто одело, јер човек 
је по својој природи чисто и добро одевено живо биће. Према томе, чисто одело 
није само по себи неко добро, већ је добро избор тога одела, јер доброта се не 
налази у самој ствари, већ, напротив, у избору. Наши поступци могу бити добри 
или не: али то не може бити оно што радимо. 13. Оно што сам рекао за одећу, у 
целини може важити и за тело. Јер и њега је природа дала души као некакво 
одело, и тело је одећа за душу. А ко је икад одело ценио према орману у коме се 
оно налази? Због корица мач не постаје ни добар ни лош. Зато треба да ти 
правилно одговорим и у вези са телом: ако ми се буде придружио избор, ја ћу 
изабрати и здравље и телесну снагу: али о томе шта је од тога добро, донеће суд 
мој дух, а никако ни здравље ни снага. 



14. „Филозоф је, додуше, срећан", веле они, „али он то највише добро не 
постиже осим ако му одговарају и природни инструменти. И тако, додуше, не 
може бити бедан онај који поседује врлину, али најсрећнији ипак није онај коме 
недостају природна добра, као што је здравље, или читави здрави и 
неповређени удови." 15. Што још невероватније изгледа, ти тиме признајеш да 
човек и уз најстрашније болове може бити срећан, али не признајеш да је 
савршено срећан ако трпи најстрашније болове. Али ако врлина може учинити 
да човек не буде несрећан, онда ће утолико лакше постићи да он буде веома 
срећан. Јер мања је раздаљина између среће и савршене среће него између 
несреће и среће. Зар оно што човека избави из беде те му одреди место међу 
срећнима, не може додати још и све остало уз то па да га начини савршено 
срећним? Зар да попусти управо онда кад стиже на врх брда? 16. У нашем 
животу постоје пријатности и ненријатности, али су и једне и друге изван нас. 
Ако добар и поштен човек није несрећан, мада на њега са свих страна наваљују 
све могуће непријатности, како да не буде веома срећан ако му недостаје само 
један незнатан број пријатности? Јер као пгго га тежина непријатности не гура 
у беду, тако га и недостатак пријатности неће гурнути са врха највеће среће, 
него је он и без пријатности у оној мери срећан у којој није бедан ако живот 
проводи у непријатностима; не може му се силом отети његово добро, мада му 
се може смањити. 17. Мало пре сам тврдио да незнатан сјај ватре ншпта не 
доприноси светлости сунца: јер сунчева светлоет затамњује све што год би 
светлело ван њега. „Али", казаће неко, „и сунцу понеке ствари сметају." Али 
сунце остане читаво, у пуној онази, и кад препреке засметају и не губи своју 
снагу и светлост. Ако се баш случајно нешто нађе између сунца и нас, што нам 
поглед на сунце чини немогућим, оно ипак обавља свој посао и наставља 
кружење. И кад оно сија кроз облаке, оно није због тога ништа магве него кад је 
небо ведро, а није ни спорије, зато што постоји велика разлика ако се нешто 
само супротстави нечему, или ако му прави сметње. Исто тако ни врлина ништа 
не губи ако јој се нешто успротиви: врлина због тога није ништа мања, само 
мало мање сија. 18. Нама можда не сија као иначе, али је она за себе увек једна 
те иста и своју снагу развија кришом, као и сунце, ако буде замрачено нечим. 
Зато су и неприлике и губици и неправде у положају да нашкоде врлини исто 
онолико колико и магла у односу према сунцу. 19. Наћи ће се такође понеко 
који тврди да мудрац, чије се тело не налази у неком угодном стању, није ни 
бедан ни срећан. И тај се вара, јер изједначује оно што је случајно са врлинама 
и дозвољава оно што је морално добрим и честитим људима исто онолико 
колико и онима који то нису. А шта је ружније, шта непристојније него 
упоређивати оно што је честито с оним што је достојно презира. Честите су: 
правичност, побожност, верност, мудрост, а напротив — од мале је вредности 
све оно што је најближе безвредноме: снажне руке и ноге, здрави и чврсти зуби. 
20. Филозоф се, даље, ако је његово тело болешљиво, неће сматрати ни бедним 
ни срећним, већ остаје некако на средини свега тога, па зато нећемо желети ни 
да водимо његов живот, нити ћемо га пак избегавати. А шта је бесмисленије 
него не желети себи живот какав је живот филозофа? Или шта је невероватније 
од тога да је могућ живот који нити смемо да пожелимо, нити пак да га 
избегнемо? Даље, ако телесне мане и недостаци човека не чине несрећним, онда 
му оне допуштају да буде срећан, јер оно што нема способности да га доведе у 
горе стање, то није у стању ни да прекине најбоље стање. 21. „Знамо", веле они, 
„шта је хладно, а шта је врело, а између једног и другог налази се млако. Ако је 
неко срећан, а неко несрећан, може постојати још неко трећи који није ни 
срећан, нити пак несрећан." Ја желим да овај приговор који нам се ставља 



детаљно испитам. Ако млакоме доспем више хладнога, оно ће и само постати 
хладно; ако му доспем више топлог, напослетку ће и оно само постати топло. А 
ако оном човеку који није ни срећан ни несрећан његове невоље повећам у још 
већој мери, он неће бити несрећан као што тврдите: према томе, ваше 
упоређење није тачно. 22. А сад ти предајем човека који није ни срећан ни 
несрећан. Томе додајем још и слепоћу: он не постаје несрећан, додајем телесну 
слабост, он не постаје несрећан; додајем и непрестане и тешке болове, али он не 
постаје несрећан. Кога тако велика и многобројна зла не доводе до несрећног 
живота, њему таква зла не одузимају ни срећан живот. 23. Ако, као што 
причате, филозоф из срећног стања не може пасти у несрећно, онда такође не 
може постати ни мање срећан. Јер због чега онај који је почео да пада, треба да 
негде остане висећи? Оно што га спречава да се не стрмоглави у амбис, то га 
задржава и одозго. Зашто се срећан живот не би могао уништити, прекинути? 
Не може се ни ометати, и то зато што је врлина за све то сама по себи довољна. 
24. „Па шта?", кажу они, „филозоф дакле није срећнији, онаЈ који је провео дужи 
живот, кога никакав бол није ометао, није срећнији од онога који је непрестано 
морао да води борбу са кобном судбином?" Одговори ми: да ли је он био 
морално бољи и поштенији? Ако није, није био ни срећнији! Треба да живи 
исправније да би могао живети срећније: ако не може исправније, онда не може 
ни срећније. Врлина се не може растезати, према томе то не може ни блажени 
живот који извире из врлине. Врлина је, наиме, тако велико добро да и не осети 
оне незнатне и безначајне ствари као што су: краткоћа живота, бол и разне 
телесне слабости. Јер наслада не заслужује да се окрене ка њој. 25. Шта је у 
врлини наЈлепше? То што јој није потребно оно што ће бити, што не броји евоје 
дане, и што у сваком, ма како кратком животу, показује своја добра која вечно 
трају. То нам изгледа невероватно и као да превазилази људску природу. Јер ми 
величанство врлине меримо према својим слабостима, а својим слабостима 
надевамо имена врлина. Али, зар нам не изгледа исто толико несхватљиво ако 
неко сред највећих патњи и мука изјави: „Срећан сам!" Па ипак се овај и овакав 
глас чуо у самој школи насладе. „Ја проводим свој најсрећнији и свој последњи 
дан:' рекао је Епикур, кад га је мучила бешика, а с друге стране неизлечиви бол 
рањеног стомака. 26. Зашто, дакле, да то буде неразумљиво код оних који су 
пуни врлине, исто као И код оних других коЈима влада наслада? И ови 
дегенерисани и најподлији људи тврде да филозоф неће бити ни несрећан ни 
срећан. Па ипак је то невероватно, чак и несхватљиво: ја не видим на који би 
начин врлина могла пасти у најдубљи амбис са своје највеће висине! Врлина или 
мора човека чинити срећним, или, ако је при том послу ометана, не сме 
допустити да човек пастане несрећан. Пашто чврсто стоји, она се не може 
одбацити: треба или да буде побеђена или да однесе победу. 27. „Само 
бесмртним боговима", веле, „пали су у део и врлина и блажени живот, а нама 
само сенка и сличност тих добара: ми им се приближавамо, али никако не 
можемо стићи до њих." А разум је заиста добро заједничко и боговима и 
људима: код богова је он већ савршен, а код нас тек може да се усаврши. 28. 
Али наше мане нас доводе до очајања. Јер филозоф који још није савршен не 
може сачувати оно што је најбоље: његов суд је, у ствари, још увек колебљив и 
несигуран. Нека он тражи и жели здраве очи и уши, чврсто и неунакажено тело, 
такво да увек одговара својим годинама. 29. Помоћу тога може се водити један 
пристојан живот; али у овом несавршеном човеку постоји ипак некакав квасац 
злобе и неваљалства, његов је дух склон злу и изопачености, и то неваљалство 
његовог духа га гони тако да је још далеко од добра. Он још није добар, али је 
ипак склон добру: а коме год нешто недостаје да буде добар, тај је лош. 30. Али 



ако ко има врлину и дух присутан у телу45 

тај се изједначује с боговима, он тежи тако к њима, сећајући се свога порекла. 
Нико на дрзак начин не покушава да се попне тамо одакле је био сишао доле. А 
који је разлог пгго не мислимо да има нешто божанско у ономе који је део бога? 
Све хпто нас обухвата јесте једно и јесте бог: а ми смо његови другови и.удови. 
Наша душа је способна за све и може лако да се подигне до бога, ако је њени 
греси не притискују ка земљи. 
Као што смо створени тако да ходамо усправно и да гледамо у небо, тако исто је 
и наша душа, којој ништа није неприступачно, од саме природе створена тако 
да жели управо исто оно што желе и богови: иако се у ту сврху користи својим 
сопственим моћима, она не иде неким туђим путем да би постигла оно највише. 
31. Сувише велик напор је ићи на небо: она се враћа. А кад пронађе тај пут, 
онда иде смело и одважно, не водећи рачуна ни о чему другоме; новац, злато и 
сребро, достојно онога у чему се налазило, не оцењује на основу сјаја којим 
заслепљује очи неуких људи и незналица, већ према старом блату из којег га је 
ископала и одабрала наша пожуда. Душа зна, кажем, да се богатство налази 
негде на другом месту, а не тамо где је нагомилано: потребно је да се напуни 
дух, а не каса. 32. Ми морамо душу да начинимо господарицом свих ствари, 
можемо јој поверити власт над свим оним што поседује и природа, и можемо јој 
показати да њен посед ограничава једино сунце кад излази и кад залази, и да је 
њена својина исто тако својина богова, јер са пуно презира посматра све оне 
међу којима се нико не радује толико своме колико му је одвратно све што је 
туђе. 33. И кад се попела на толику висину, душа више не воли своје тело, већ 
само води бригу о њему и сматра га неким неопходним теретом и не подређује 
će ономе над којим је постављена. Нико ко служи своме телу није слободан: јер 
пређи преко свих осталих господара које је пронашла претерана брига за 
иметак, и већ ова брига сама постаје ћудљива и деликатна газдарица. 34. Од ње 
побегне сад равнодушно, сад опет великодушно се уклони и не пита шта ће се 
догодити с оним што је оставила. Али, као што ми не водимо бригу о власима 
које нам се одсеку са браде и косе, тако поступа и божанска душа кад напушта 
човеково тело: и тако је се ништа не тиче питање куда ће доспети њено одело, 
да ли ће га спалити ватра, или покрити земља, или ће га поцепати дивље 
звери46: тако се ње, понављам, то питање исто тако мало тиче као и оно што је 
остало иза новорођенчета. Да ли ће то што је одбачено однети птице или да ли 
ће га прождерати пси, зар о томе да се брине онај који више не постоји? 35. Да 
ли да се онај човек који је дуго живео међу људима и који се није плашио 
никаквих претњи, сад после смрти плаши претњи оних којима није доста то што 
их се плашио пре смрти? Неће ме уплашити, каже, ни кука којом ће вући и 
касапити моје тело после смрти, призор свакако гадан онима који то буду 
гледали. Ни од кога ја не тражим последње услуге, никоме не остављам своје 
остатке. Сама природа се постарала за то да нико не оетане несахрањен: а оног 
кога свирепост буде одбацила, њега ће сахранити време. Лепо је Мецена рекао: 

Нигита не брини за гроб: остављене сахрањује природа. 

Могао би помислити да је то изговорио неко који је носио појас високо. Да, он је 
имао изврстан и мушки дух да га није опасао уз наклоност богова. Остај ми 
здраво! 

                                                
45 Вергилије, Енејида V 363. 
46 Вергилије, Енејида IX 485. 



 
 
 

КЊИГА ПЕТНАЕСТА 

93. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. У писму у коме жалиш смрт филозофа Метроакта, као да је тобоже 
могао и морао живети дуже, осетих да не постоји она правичност коју ти 
испољаваш и доказујеш у сваком послу свога живота, у свему што радиш: само 
је овде, на овом месту не износиш зато, јер она недостаје свима. Ја сам нашао 
многе који су били праведни према људима, али никога ко би био праведан 
према боговима. Ми свакога дана кудимо судбину: „Зашто је тај и Taj отет у 
напону своје делатности? Зашто не онај други? Зашто да он доживљава старост 
која je досадна и њему самом и осталима?,: 2. Преклињем те, шта сматраш 
правилнијим: да се ти покораваш природи, или да се она покорава теби? А од 
какве је важности како брзо ћеш отићи одавде одакле ћеш једном свакако 
морати да одеш? Не смемо бринути за то да да живимо дуго, него за то да 
живимо довољно: јер да би дуго живео, за то је потребна судбина, а живети 
довољно, то зависи од наше воље и духа. Живот је дуг, ако је потпун: а он 
постаје потпун ако душа поново врати оно што је имала, и ако поново заузме 
власт над самом собом. 3. Шта коме помаже његових осамдесет година које је 
провео у нераду? Он није живео, већ је само боравио у животу; он није умро 
касно, већ је умирао лагано. Доживео је осамдесет година! Ствар је само у томе 
од којег дана ћеш рачунати његову смрт. 4. А онај други је умро у цвету 
младости. Али је испунио дужности доброга грађанина, доброг пријатеља, 
доброга сина: ни на једној страни није оклевао. Мада је његов животни пут био 
прекинут, живот је ипак савршен. Осамдесет година је живео? Напротив, само 
је осамдесет година био на свету, осим ако можда нећеш да кажеш како је 
жизео као што кажемо за дрвеће да живи. Преклињем те, мој Луцилије, радимо 
на томе да наш живот буде као нека драгоценост која не заузима много 
простора, али је велика по тежини. Морамо га мерити према делима, а не према 
трајању. Желиш ли можда да знаш како се човек, који је снажан и узвишен над 
судбином, и који је поштено обавио све дужности у животу па се подигао до 
највишег добра, желиш ли, питам те, знати у чему се он разликује од онога 
преко којега су прошле многе године? Један постоји и после смрти, а други је 
нестао још пре но што је умро. 5. Похвалимо онда и рачунајмо међу срећне 
онога човека који је свој век добро искористио, па макар како кратко било 
његово досуђено време. Јер он је видео праву светлост, није био један од 
многих, радио је и живео. Понекада је над собом имао вадро небо, а чешће му 
је, као што то обично бива, само испод облака бљеснула звезда. Зашто онда 
питаш колико је дуго живео? Он још живи: он је прескочио на потомство и 
оставио је за собом вечно сећање. 6. И ја се не бих противио кад би ми се 
доделило више година; али ипак не бих рекао да ми је било Шта недостајало за 
срећан живот, ако би ми се време живота прекинуло. Јер ја се нисам 
припремио само за онај дан за који ми је пожудна нада обећавала да ће ми бити 
последњи у животу, већ сваки дан сматрам својим последњим. Зашто ме питаш 



када сам рођен, да ли ме још увек убрајају међу млађе? Ја имам што је моје. 7. 
Као што и у мањем телу човек може бити прави и савршени човек, тако и 
живот може бити савршен и у краћем временском раздобљу. Старост спада 
међу оне ствари које су споља. Не зависи од мене колико ћу дуго постојати, али 
је моје и од мене зависи колико ћу дуго бити такав какав сам. Захтевај од мене 
да не живим повученим животом и тако рећи као у мраку, већ да живот заиста 
живим, а не да се возим поред њега. 8. Питаш ме који је то живот који најдуже 
траје? Живети све до мудрости. Онај ко је доепео до ње није достигао 
најудаљенији циљ, али је сигурно достигао онај највећи. И тај човек нека се 
слободно поноси, нека захвали боговима и нека себи и природи припише у 
заслугу што је живео. Јер он ће то с правом приписати себи: он је вратио бољи 
живот него што га је примио од природе. Он^ је пружио пример једног доброг 
човека и показао је какав и колики је тај човек. Да је томе нешто додао, онда би 
то личило на претходно. 9. Па ипак, докле живимо? Уживали смо у сазнању 
свега. Ми знамо по којим законима се природа подиже, знамо како еређује свет, 
знамо по којим законима увек обнавља годину, како је све што се било где 
налази у себи затворила и саму себе начинила главним циљем. Ми знамо како 
звезде иду својим путем, да осим земље ништа не мирује, и да се све остало 
креће сталном брзином. Ми знамо како месец иде испред сунца, како месец, 
мада спорији, брже оставља сунце за собом, како прима светлост и како је 
поново губи, који разлог доводи ноћ, а који поново доводи дан: треба отићи 
онамо одакле све то можеш видети изблиза. 10. И та нада, каже филозоф, да ми 
се отвара пут до мојих богова, не приморава ме да живот напустим храбрије. Ја 
сам. додуше, заслужио приступ к њима и већ сам боравио међу њима; већ сам 
тамо слао свој дух, а они свој послаше мвни. Али сматрај да ја у потпуности 
нестанем и да после смрти од човека не остаје ништа: исто тако сам храбар и 
равнодушан и излазим из живота мада никуда нећу прећи. 11. Он није живео 
толико година колико је могао. Књига се може састојати од неколико стихова, 
па да ипак заслужује похвалу и буде корисна: а ти знаш како су обимни и 
тешки Танусијеви летописи и како их људи називају. Дуговечни живот понеких 
људи је тачно исто оно што следи из Танусијевих летописа. 12. Да ли сматраш 
срећнијим онога који падне у последњем тренутку, или онога који је пао у самом 
току борбе? Мислиш ли да је неко тако глупо жељан живота да би више волео да 
га задаве у свлачионици него у самој арени? Ми не идемо један испред другога у 
неком већем размаку. Смрт иде преко свих: убица полази убрзо за својом 
жртвом. Ситница ie то чега се толико плашимо и због чега смо у толикој бризи. 
И чему служи ако дуго избегаваш оно што избећи не можеш? Буди ми здраво! 

94. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Онај део филозофије који свакој особи даје одговарајуће прописе не 
пружа човеку опште поуке, већ, на пример, саветује мужу како да се понаша 
према својој жени, оцу како да васпитава децу, господару како да управља 
робовима; тај део филозофије су неки признали као једини прави, док су све 
друге делове потиснули у страну јер тобоже превазилазе наше потребе — као да 
би неко могао давати савете у појединим случајевима ако пре тога није схватио 
целокупно значење живота. 2. Стоик Аристон, напротив, тај део сматра 



неважним и заступа мишљење да он не доспева право до срца и да обухвата 
само старачке прописе: он каже да највише користи пружају правила и одлуке 
саме филозофије које показују шта је наЈвеће добро; и ако је неко то добро 
схватио, он може и самоме себи прописати шта треба да уради у сваком датом 
случају. 3. Тако онај који учи да баца копље најпре заузме одређено место и 
вежба руку да би могла управљати копљем, па тек пошто ту способност стекне 
учењем и вежбаљем, користи се њоме како год хоће: он је, наиме, научио не 
само да погоди овај или онај циљ, већ сваки који год зажели. Исто важи и за 
онога који се поучио за читав живот: њега не треба посебно подстицати, пошто 
већ све зна, не само како да живи са својом женом или сином, него и то на који 
начин треба правилно да живи; у томе је већ обухваћена и поука како да живи 
са женом и децом. 4. Клеант мисли да је, додуше, и тај део филозофије 
користан, али да је слаб ако не води порекло из целине, ако се не заснива на 
наукама и на главним принципима саме филозофије. Овај део филозофије дели 
се, дакле, на двоје. Да ли је он користан или бескористан, и да ли једини може 
човека да начини срећним, то јест, да ли је излишан и да ли све остале чини 
сувишним. 5. И ономе ко жели да му овај део изгледа непотребан, они говоре 
ово: ако се нешто налази пред очима и омета вид, онда то ваља уклонити; а док 
се то налази пред очима, узалуд се мучи и труди онај који прописује да мораш 
ићи овако или да треба да испружиш руку у овом или оном правцу. Исто тако, 
ако нешто заслепљује душу и ако јој спречава поглед и увид у редовно 
обнављање дужности, ништа неће урадити онај човек који буде рекао: тако ћеш 
живети с оцем, тако са женом. Јер прописи нам неће нимало користити све док 
дух замрачује нека заблуда: а ако се та заблуда разбије, онда ће се показати 
шта коме намеће дужност. Иначе учиш шта треба да ради онај који је здрав, а 
не излечиш га. 6. Сиромаха учиш како да игра улогу богаташа: како је то 
могуће, ако сиромаштво и даље остаје? Гладноме показујеш шта треба да ради 
као да је сит, а боље би било да га ослободиш глади KOja га је изнурила. Исто то 
кажем ja теби за сва остала зла: пре свега треба уклонити њих, зла, а нипошто 
прописивати шта треба да се ради док та зла још постоје. Ако се не будеш 
ослободио погрешног мишљења од којег болујемо, ни тврдица неће запамтити 
како треба да поступа с новцем, ни плашљивац на који начин да презире 
опасност. 7. Мораш да постигнеш то да он зна како новац није ни неко добро 
ни неко зло; треба да му покажеш да су богаташи најбеднији људи; треба да га 
убедиш у то да оно од чега дрхтимо није тако страшно као што слушамо да се 
прича, да бол не траје дуго, и да се умире чешће. Код смрти, коју на основу 
општег закона морамо претрпети, често као велика утеха служи то што се она 
више никоме не враћа; за бол је истрајност душе као лек, и та истрајност 
олакшава све што год треба претрпети. Природа самога бола је најбоља у том 
погледу што он не може бити сувише јак, ако дуго траје, нити пак може дуго 
трајати ако је сувише страшан: треба храбро дочекати све што год нам 
неминовност намеће. 8. Ако човека ових принципа придобијеш тако да може 
увидети зашто је рођен, и схватити и знати да је срећан не онај живот који се 
проживљава у уживању и насладама, већ према природним законима, онда ће 
он заволети врлину као једино добро човеково и избегаваће као једино зло све 
што је срамно, док ће за све остало — богатство, почасне службе, здравље, 
утицај и власт — увидети да је то нешто на средини, што није ни добро ни зло. 
Онда му неће бити потребан нико ко би га подстицао на појединости и који би 
му говорио: ето, тако треба да поступаш, тако ваља да ручаш! Ово приличи 
мужу, оно жени, ово жењеном, а то исто и нежењеном човеку. 9. И онај који са 



пуним одушевљењем даје овакве опомене ни сам често није у стању да се 
управља према њима: тако прописује васпитач дечака, или бака свом унуку, а о 
томе да не ваља љутити се расправља управо онај учитељ који је највише склон 
љутњи. Ако уђеш у школу, видећеш да се све оно о чему филозофи тако озбиљно 
и самоуверено расправљају налази и у школској лектири. 

10. Да ли ћеш доносити прописе за потпуно јасне ствари или за оне које су 
сумњиве? Тто је јасно, томе није потребан никакав тумач, а оном човеку који 
доноси прописе у сумњивим стварима, опет нико не верује: према томе, 
сувишно је свако прописивање. Зато научи и запамти још ово. Ако су твоје 
опомене нејасне и двосмислене, онда их мораш подупрети доказима; али ако 
доказујеш, онда оно помоћу чега доказујеш важи више од свега и довољно је 
већ само по себи. 11. Тако поступај с пријатељем, тако са грађанином, тако са 
савезником! А због чега? Зато што је тако праведно. Све то ми казује наука о 
праведности, јер тамо надазим да ваља поклонити труд само ради ње саме, ради 
правичности, и да нас ни страх ни награда не смеју натерати и приморати на 
то да помислимо како није праведан онај коме се поред те врлине допада још 
нешто друго, осим ње саме. Пошто сам се у то уверио и о томе поучио, од какве 
су користи онда они прописи који човека поучавају и упућују, ако је он о свему 
томе већ поучен? А давати прописе ономе коме су они већ познати, то је 
сувишна ствар, а сувише мало је, опет, ако их дајеш ономе коме они још нису 
познати. Јер он мора слушати о томе шта му се прописује, али .не само то, него 
и зашто му се то прописује! 12. Да ли су прописи, велим, потребни ономе који 
има правилан суд о томе шта је добро а шта лоше, или оном другом који таквим 
судом не располаже? Онај ко тога нема, томе нећеш ништа помоћи, јер је 
његове уши већ победио говор супротан твом говору; а онај који тачно може 
судити о томе шта ваља избегавати, а за чим треба жудети, тај зна шта треба да 
ради, и то чак и онда кад ти ћутиш. Према томе, читав овај део филозофије 
може се укинути. 

13. Постоје две ствари због којих ми грешимо: или нам душу обузеше 
погрешна мишљења, или је она склона погрешноме, па макар је не обузела 
погрешна мишљења и ако је само привид вуче онамо куда нипошто не би смела 
да крене. Ми морамо, дакле, болесну душу излечити и ослободити је заблуда, или 
пак предухитрити је, ако је, додуше, још увск без заблуда, али ипак склона 
ономе што је горе. И једно и друго обављају учења филозофије: према томе, 
такав начин прописивања не врши никакав посао, не вреди ништа. 14. 
Уосталом, ако прописе дајемо појединцима, онда је тај посао без краја и конца: 
јер једне прописе треба да дамо зеленашу који даје новац под интерес, друге 
земљораднику, треће трговцу, једне онима који траже приЈатељство са 
краљевима, друге онима који би желели и траже себи. једнаке, а трећи опет 
онима који желе да воле људе који се налазе под њиховом влашћу. 15. У браку 
ћеш прописивати како неко треба да живи са женом коју је узео као невину, а 
како да живи с оном другом која је већ пре тога била у браку с неким другим 
човеком; како са богатом, а како, опет, са женом која је дошла у брак без 
мираза. Зар не мислиш да постоји нека разлика између неплодне и плодне жене, 
жене која је већ у годинама и младе жене, између мајке и маћехе? Ми не 
можемо обухватити све посебне случајеве, па ипак сваки случај садржи нешто 
посебно, док су закони филозофије кратки и обавезни за свакога. 16. ИмаЈ у 
виду уз то и да прописи морају бити тачно одређени и чврсти. Ако се не могу 
одредити, онда су изван домета филозофије, јер филозофији су познате границе 
свега. И зато треба одбацити и онај део који доноси и даје прописе, јер он не 



може дати свима оно што обећава само некима, док филозофија важи 
подједнако за све. 

17. Између јавног лудила и лудила које остављамо лекарима да га лече, 
постоји разлика само утолико што је ово друго заиста болест, док је оно прво 
само последица погрешних мишљења. Једно изазива болест тела, а друго болест 
душе. Ако би неко давао прописе лудаку о томе какб треба да говори, како 
треба јавно да' наступа и 

4С8 како треба да се понаша код куће, таЈ би човек свакако био луђи од онога 
коме дели савете, јер црна жуч се мора лечити, док се сам узрок лудила мора 
уклонити. Тако исто треба поступити код овог другог, то јест, душевног лудила: 
оно се мора растеретити, јер ће иначе све речи људи који опомињу бити сасвим 
узалудне. 

18. То каже Аристон: и њему ћемо одговорити на сваку појединост. Пре 
свега, приговорићемо томе што каже да треба уклонити све што би нам се 
нашло пред очима и ометало нам вид. Ја признајем да овде нису потребни 
никакви прописи за вид, него нешто што ће очистити око и ослободити га од 
онога што му омета вид. Јер ми видимо по самој својој природи, и ко уклони 
сметње, тај нам омогућава да се користимо том сзојом природном способношћу: 
а шта је при том дужност свакога појединца, о томе нас природа не поучава. 
19. Пођимо даље! Онај који је уклонио катаракт, тај, пошто му се вид поново 
повратио, не може да га врати и другима: док онај који се ослободио злобе, тај 
?ложе и другог човека да спасе злобе. Није потребно никакво подстицање, нити 
савет да би око могло разазнати боје. томе га нико не учи, а ипак ће 
разликовати црно од белог; напротив, духу је потребан велик број прописа да би 
могао видети шта у животу треба да ради. Па ипак, лекар не само што лечи 
очи, већ даје опомене и сазете онима који болују од очију. 20. Не смеш, каже он, 
још увек ослаблоени вид излагати прејакој светлости: из мрака пођи најпре у 
сенку, после тога можеш већ предузети нешто више, и постепено се навикавати 
на јасну светлост. После ручка не смеш читати и писати, ни сувише напињати 
очи које су још увек натекле: избегавај мраз и пази да ти ветар не дува у очи. 
Он ти даје поред тога и друге савете који не користе ништа мање од лекова. 
Лекарство лековима додаје и добре савете. 21. „Грешка", вели он (Аристон), 
„јесте узрок свих преступа: а заблуде нам не одузимају прописи, јер ни они нису 
у стању да оповргну погрешна мишљеља о томе шта је добро, а шта зло." Ја 
признајем да прописи сами по себи нису у стању да оповргну погрешно убеђење 
душе. Али, зар због тога ипак не могу бити од користи ако се придруже још 
осталим помоћним средствима? Пре свега, они обнављају памћење и сећање, а 
'затим све оно што изгледа мрачно и нејасно, поделе и о томе тачно размисле. 
На тај начин би се и утехе и опомене могле сматрати непотребним стварима. 
Али нису излишне па, према томе, нису излишне ни опомене. 22. „Глупо је", 
каже даље „прописивати болеснику шта треба да ради као здрав човек у 
тренутку кад је тек потребно успоставити здравље, без којег су сви прописи 
узалудни." А шта онда ако болесници имају по нешто заједничко са здравима, 
на шта им ваља скренути пажњу? Као, на пример, да при јелу не смеју да буду 
лрождрљиви, да избегавају лремарање. И за богаташа, и за сиромаха важе неки 
исти прописи. 23. „Излечи'', наставља он „,лакомост, па нећеш имати никакве 
потребе да опомињеш богаташа и сиромаха, јер ће се жеље и код једнога и код 
другога смирити." А зар није једно жудети за новцем, а нешто друго опет умети 
служити се новцем? Лакоми људи не знају за меру у томе, а они који нису 
лакоми, не умеју да га употребљавају. „Уклони заблуде", каже он ^даље, „јер 



прописи су излишни!" То је погрешно. Сматрај да је лакомост попустила, 
сматрај да се раскош ограничила, да је непромишљеност обуздана, да је лењост 
савладана мамузом: и кад се ове мане уклоне, ми морамо учити шта и на који 
начин треба да се ради. 24. „Код тешких грешака", наставља он опет, „опомене 
неће ништа користити." Па ни медицина не може да излечи неизлечиве болести, 
па је ипак људи користе, једни као лек, а други да им олакша болове. Ни моћ 
целокупне филозофије, па макар позвала у помоћ све снаге којима располаже, 
не може да излечи застарелу и огуглалу кугу душе: али због тога што она не лечи 
све, ипак се не може тврдити да не лечи ништа. 25. „Шта користи", каже он, 
„показивати оно што је отворено и јасно?" Веома много: јер понекад ми нешто 
знамо, али о томе не водимо рачуна. Опомена, додуше, не учи, али упозорава, 
буди сећање у нама и не дозвољава да нам нешто умакне. Поред многих ствари 
које су нам пред очима, ми пролазимо: опомена је нека врста подстицања. 
Душа често неће да увиди ни оно што је јасно и очигледно, па јој зато помажемо 
трудећи се да јој наметнемо знање и познавање најпознатијих ствари. На овом 
месту треба поменути оно што је казао Калвус против Ватинија: „Ви знате да се 
он заузима за постизање почасти, и опет сви знају да ви то знате". 26. Ти знаш 
да се пријатељство мора верно неговати, али тако не поступаш; добро знаш да 
чини неправду онај ко од своје жене захтева поштење и чедност, док сам 
заводи туђе жене; ти такође знаш да не смеш имати никаква посла с 
конкубином, као што ни она не сме са прељубником, а ипак не поступаш тако. 
И зато је потребно да с времена на време будеш опоменут на то: то не сме бити 
негде далеко, него одмах ту, при руци, спремно. Што год је здраво и корисно, 
тиме се морамо често бавити: тако да нам не буде само повнато, већ увек при 
руци. Помисли сад још и то да оно што је већ јасно, обично постаје још јасније. 
27. „Ако је сумњиво", каже он даље, „оно што ти наређујеш, мораћеш дати 
доказе за то: према томе, дејствоваће они, а не прописи!" „Шта, зар већ сам 
углед онога који опомиње није довољан и без доказа?" То је исто онако као што 
важе одлуке нравника, иако се не изноее одлучујући разлози. Осим тога, 
прописи су и сами по себи веома важни, нарочито ако су уплетени у песму, или 
ако су уклопљени у прозу као пословице, као на пример оне познате Катонове 
речи: „Не купуј оно што ти је непотребно, него само оно што је неопходно; оно 
што ти није потребно, не вреди ни цену једнога аса", или оно што изјављују 
пророчишта, или нешто слично: „Време је новац! Упознај самога себе!" 27. Зар 
ћеш тражити разлоге кад ти неко наведе ове стихове: 

Лек за неправде је заборав. 
Храбрима срећа помаже.' 
Лењивац сам себи смета. 

Такве изреке не траже браниоца: оне погађају сама осећања и дејствују уз 
помоћ саме природе. 29. Душе већ у себи носе семе за све оно што је добро и 
што је зло. И то семе, подстакнуто, проклија слично као што од искре настане 
пламен, ако мало дуваш у њу. Врлина се развије, ако је нешто додирне и 
подстакне. Осим тога, у души се налази још много штошта, али сакривено, и 
ипак увек спремно да се појави чим се помене. Много шта се налази растурено 
по разним местима тако да неизвежбани разум не може да то прикупи. И због 
тога све то треба прикупити и повезати међу собом, тако да добије већу снагу и 
да може душу довољно високо да подигне. 30. Али ако прописи ништа не 
користе, онда се мора изоставити и укинути свако поучавање и ми се морамо 
задовољити самом природом. Они који то говоре не увиђају да неко располаже 



покретљивим и узбудљивим духом, док је у другога дух спор и туп; укратко 
речено, један је оштроумнији од другога. Снагу духа јачају прописи и учење, 
који урођеним убеђењима додају нова и чине их бољим уколико су искварена. 
31. „Ако неко", наставља опет (Аристон), „не зна за праве принципе, шта ће му 
онда користити опомене, кад је сав окован манама?" То, разуме се, да их се 
ослободи. Јер у њему његове природне особине нису уништене, већ само замрле 
и пригушене. И тако његова природа поново покушаза ца се подигне и да се 
бори против греха и заблуда; а ако добије неку потпору у виду прописа и учења, 
она поново о]ача, разуме се, под условом да је дуготрајна куга није начинила 
већ сувише слабом. У том случају јој учење филозофије неће нимало помоћи и 
поред свих напора и настојања. Јер има ли између принципа филозофије и 
прописа друге разлике, осим те што су први принципи општи прописи, а ови 
други само специјални? И једни и други прописују, али једни у целини, уопште, 
а други појединачно. 

32. „Ако неко има", наставља он, „лепе и правилне принципе, онда је 
сувишно учити га и опомињати." Нипошто: јер и такав човек је, додуше, научио 
шта треба да ради, али му све то није у потпуности јасно. Нама, наиме, не 
сметају само афекти и не спречавају нас да радимо оно што је добро, него и 
незнање, пошто не умемо наћи управо оно што је свакој ствари потребно. Ми 
понекад располажемо сасвим сређеним духом, али је он сувише лењ и невешт 
да би могао наћи прави пут за испуњавање дужности, пут који нам показује 
опомињање и поучавање. 33. „Протерај", наставља опет он, „погрешна мишљења 
о добру и злу, и место њих постави и утврди правилна мишљења, па ти неће 
бити потребне никакзе опомене." Опомена несумњиво доводи дух у ред, али не 
само опомена. Јер и ако се доказима утзрди шта је добро а шта зло, ипак 
прописи имају свој нарочити задатак: и мудрост и правичност се састоје у 
правилном испуњавању дужности, а дужности одређују прописи. 34. Осим тога, 
суд о томе шта је добро и зло одређује у ствари испуњавање дужности, а у то 
нас упућују и показују нам пут прописи. И једно и друго је у међусобној 
сагласности: нити могу прописи бити постављени тако да дужности не дођу 
после њих, нити дужности могу бити без свога реда: отуда нам и изгледа да 
прописи претходе. 35. „Али прописи су безбројни'', вели он. То је погрешно: јер 
за оно што је најважније и најпотребније, они нису безбројни; али постоје 
такође незнатне разлике које захтевају времена, места и лица, али ипак се и за 
њих дају опште важећи прописи: 36. „Нико", каже он, „не лечи лудило 
прописима, па према томе ни поквареност." Али то није исто: јер ако си уклонио 
лудило, онда се враћа здравље; ако уклониш погрешна мишљења, одмах после 
тога не долази свест о томе шта треба радити. Па и да долази, ипак ће тек 
поука и опомена утврдити правилне погледе на добро и зло. Исто тако је сасвим 
погрешно да пролиси код лудака ништа не вреде. Јер мада они сами по себи 
ништа не користе, ипак потпомажу здравље; а претња и казна плаше те луде 
болеснике. Ја говорим о оним болесницима којима је ум поремећен, али им није 
потпуно одузет. 37. „Закони", каже он, „не постижу то да нас натерају да 
урадимо што морамо: а шта су друго закони него прописи помешани с 
претњама?" Пре свега, нас закони не морају наговорити баш зато што прете, 
док нас прописи не приморавају већ нас моле. Затим, зако-ни нас одвраћају од 
вршења злочина, док нас прописи подстичу на иепуњавање дужвости. Додај 
овоме и то да закони доприно-се и добром моралу, нарочито још ако се не 
састоје само у наређивању, већ и у поучавању. 38. У тој стзари ја мислим 
другачије него Посидонија, који каже: „За кога су Платоновим законима додате 
још и поуке? Закон мора бити кратак да би га и необразовани људи лакше 



запамтили. Он нека буде као божји г-лас: нека наређује, нека не расправља. 
Ништа ми не изгледа хладније, ништа неукусније него закон са предговором. 
Опомени, реци шта желиш да урадим, ја нећу да учим, ја слушам." Ипак су 
закони корисни: зато ћеш видети да у државама у којима постоје лоши закони, 
постоји и лош морал. „Али они не користе свима!" 39. То не ради ни филозофија, 
па ипак због тога није беск-орисна и неспособна за обликовање душе. Па шта 
онда? Зар филозофија није закон живота? Али, ми кажемо да закони не 
користе: из тога не произлази да не користе ни опомене. Или бисмо на тај 
начин морали лорећи и то да каристе и поуке и опомене, подстицаји, прекори и 
похвале. Све су то разне вр-сте опомена: преко њих .се долази до савршеног 
стања душе. 40. Ништа друго души не даје и не уноси у њу ано што је часно и 
паштено, ништа нас лакше не враћа на прави пут, ако смо пуни еумњи и ако 
смо на путу који води у зло, него дружење с људима пуним врлине. Јер то што 
их често виђамо, често слушамо, полако нам продире у срце и добија снагу 
прописа. Тако ми бога, већ само сусретање с мудрим људима доноси нам 
корист; па чак ако велики човек и ћути, ми ипак имамо користи од тога. 41. Не 
би ми било лако да ти кажем на који нам начин све то користи, као и то да могу 
увидети да је сусрет с њима за мене прави добитак. „Неке ситне животињице", 
као што каже Фаидон, „гризу нас, а ми то не осећамо; тако је нежна и варљива 
њихова снага; оток јасно сведочи о уједу, а у њему самом, у отоку, не може се 
видети никаква рана. Исто ће ти се догодити у општењу са мудрим људима: 
нећеш ни схватити на који начин или када ти је то користило, али ћеш увидети 
да си користи имао." 42. На шта се то односи, каже он. На то да ће ти добри 
прописи, ако их више пута будеш слушао, користити исто колико и добри 
примери. Питагора каже да дух постане сасвим другачији код оних који уђу у 
храм и изблиза посматрају статуе богова у очекивању да се изрекне 
пророчанство. 43. А ко би могао порећи да одређени прописи делују и врше 
утицај чак и на најзатуцаније људе? Као што кажу ове кратке, али толико 
важне реченице: 

Ништа сувише! 
Лаком дух никад се не засити добитком' 

Што другоме будеш учинио, то очекуј од другога.2 

' Comici incerti 81, Ribbeck2 
2 Publil. Syri. 2, Ribbeck2 

Све то чујемо као некакав удар, и нико не сме ни да сумња ни да пита зашто, 
јер истина сија сама и ако нема доказа! 

44. Ако поштовање обуздава дух и ублажава преступе, зашто опомена не би 
имала сличну снагу? Ако прекор има за последицу да се човек постиди, зашто то 
исто не би могле да постигну опомена и поука, мада се ослањају на саме 
прописе? Али ефикасније је ако опомену подржавају докази, разлог зашто треба 
нешто урадити улази дубље у душу ако онај који тако поступа очекује корист и 
управља се према прописима. Ако се нешто корионо може постићи наређењем, 
може и опоменом. Наређењем се стварно постиже корист: према томе, она се 
постиже и опоменом. 45. Врлина се дели на два дела, на тражење истине и на 
делатност: тражење истине потпомаже поука, а дело опомена. Поштена 
активност врлину и вежба и показује, а ако користи нешто онај који добро 
саветује ономе који треба да ради, користиће и онај други који покушава и 
опомиње. Ако је, према томе, поштена активност неопходно потребна за врлину, 
а опомена и поука нас упућују како треба радити, онда су и оне неопходно 



потребне. 46. Две ствари дају души највише снаге — поуздање у истину и 
поверење: и једно и друго добија се опомињањем. Јер, пре свега, њему се верује 
и оно испуњава човека великодушношћу и поверењем. И зато поука и опомена 
нису излишна. аМрко Агрипа, човек великога духа, једини међу свима онима 
које су грађански ратови начинили славнима ,и утицајнима, обично би говорио 
да веома много дугује пословици: „Слогом расту мале ствари, док неслога све 
поквари." И та пословица га је начинила, тако је говорио, најбољим братом и 
наЈизврснијим пријатељем. 47. Ако такве изреке, примљене на пријатељски 
начин, душу обликују, зашто то исто не би могао да постигне и онај део 
филозофије који се управо састоји од таквих и сличних изрека? Један део 
врлине састоји се од поука, а други од вежбања: мораш учити, а то што си 
научио мораш да потврдиш својим делима. Ако је то тако, онда нам не користе 
само пуке мудрости, већ и прописи који наше афекте као некаквом законском 
одредбом спутавају и обуздавају. 48. „Филозофија", вели (Аристон) „састоји се од 
две ствари: науке, и душевне окретности и спретности. Онај ко је научио шта је 
потребно урадити а шта изоставити, још увек није мудар човек, ако се његов 
дух није формирао према ономе што је научио. Онај трећи део филозофије, који 
даје прописе, пролзлази из првог и другог, из поука и из душевне спретности: 
због тога је он и сувишан за испуњавање врлине, јер су за ту сврху довољна она 
два претходна дела." 49. Зато је сувишна и утеха: она се, наиме, састоји од 
подстицања, саветовања и доказивања, а све то се заснива на једном добром и 
снажном карактеру. Али премда је основа томе добар карактер, најбољи став и 
стање душе састоји се од следећег: душа све то и ствара и од свега тога постаје. 

15. А осим тога је то што кажеш већ ствар једног савршеног човека, онога 
који је достигао врхунац људске среће. Али до тога циља се стиже само полако: у 
међувремену, несавршеном човеку који напредује треба показати пут којим 
мора ићи у свим својим делима и поступцима. Тај ће пут можда показати и 
мудрост сама, без икаквог опомињања, јер је она душу већ довела тако далеко 
да она више не може изабрати неки други пут осим онога који води циљу. 
Слабијим духовима је потребно да неко иде испред њих и да их опомиње и 
упућује: ово ћеш лепо избећи, а ово ћеш да урадиш. 

16. Уосталом, ако неко очекује време кад ће сам од себе знати шта је 
најбоље да уради, он ће у међувремену лутати и то лутање ће му сметати да 
стигне до онога места на којем би могао бити задовољан: зато мора допустити 
да га неко води све док сам не буде био кадар да води себе. Дечаци уче према 
прописима; њихове прсте пословима води туђа рука, затим им наређујемо да 
подражавају оно што смо ставили пред њих, те да према томе исправе и 
дотерају свој рукопис: тако и ми помажемо своме духу док се образује према 
пропису. 

17. Ево, то су докази да тај део филозофије није сувишан. Поставља се 
затим још питање да ли је он већ сам по себи довољан да створи филозофа. 
Овом питању посветићемо један одређени дан: у међувремену, оставимо доказе 
по страни. Зар није јасно да нам је потребан адвокат који ће нам против 
прописа масе дати и неке друге прописе? 

18. Ниједна реч не долази до наших ушију без штете: шкоде нам они који 
нам желе добро, а и они који нас проклињу. Јер и клетва ових уноси у нас 
лажан страх, а љубав оних других нас слабо учи о томе ко нам жели добро. 
Шаље нас, наиме, да тражимо удаљена добра, која су несигурна и нестална, док, 
напротив, cpevy можемо да нађемо на свом прагу. 54. Ми не смемо ићи, тврдим, 
правим путем: на погрешан пут нас вуку родитељи, вуку нас робови: нико не 



лута сам себи на штету, већ своју лудост шири међу најближе и прима је за 
узврат. И због тога се код појединаца испољавају грешке народа, јер им их је 
народ донео. Док неко другога чини горим, поетао је и сам такав: научио је 
нешто лоше, па је после тога лоше заборавио, и тако је настала она страховита 
исквареиост, јер се сјединило у једно све оно што је најгоре од онога што неко 
уме и зна. 55. Нека, дакле, постоји неки стражар који ће нас с времена на време 
повући за уво, који ће пригушити дреку маса, и који ће приговарати маси која 
изриче похвале. Јер грешиш ако мислиш да се пороци рађају заједно с нама: 
они долазе споља, наметнути су нам. И зато честе опомене треба да протерају 
погрешна мишљења Koja на нас са свих страна наваљују, како бисмо могли да 
све то умиримо и стишамо. 56. Природа нам није доделила никакву ману ни 
порок, родила нас је непокварене и слободне. Није изнела пред нас ништа што 
би подстицало нашу лакомост, пред ноге нам је бацила злато и сребро и дала 
могућност да га газимо и притискујемо, да смрвимо и уништимо све што нас 
гази и притиекује. Она је наша лица окренула небу и хтела je да све оно што је 
створила чудесно и сјајно посматрамо одоздо нагоре: рађање и залазак небеских 
тела, брзо кружење васионе, које показују дању оно што је земаљско, а ноћу оно 
што је небеоко, споро кретање звезда ако га упоредиш с васионом, а веома брзо 
ако помислиш колико огромне просторе обилазе непрекидном брзином, 
помрачења сунца и месеца када једно другоме стану на пут, и све остало што 
још заслужује наше дивљење — било да настаје из неочекиваних узрока, као 
што су, на пример, ноћу дугачке ватрене пруге и муње без грома и грмљавине 
на отвореном небу, или стубови, греде и разни други пламени облици. 

57. Све то је природа створила тако да се креће и догађа изнад нас: а злато, 
сребро и гвожђе, које никада не доноси мир управо због ова два елемента, 
сакрила је, као да је то оно што нам служи на пропаст. Ми смо све то, због чега 
бисмо водили ратове, изнели на светлост сунца, ми смо ископали из земље и 
узроке разних опасности које нам прете, ми смо своју несрећу оставили судбини 
да њоме располаже, па ипак не црвенимо од стида зато што се код нас 
највишим сматра оно што је било скривено најдубље у земљи. 58. Желиш ли да 
знаш како је твоје очи заслепио лажни сјај? Ништа није прљавије и више 
лишено сјаја него ствари које леже закопане у свом блату и које ископавамо из 
тамних подземних ровова. Ништа на свету није ружније од њих, све док их не 
обрадимо и не ослободимо њихове нечистоће. Погледај најзад и занатлије чије 
руке чисте тај неплодни и изнакажени производ земље: видећеш са колико црне 
чађи су прекривене њихове руке. 59. Али све те ствари вшпе прљају душе 
неголи тела, и на поседницима њиховим хвата се више прљавштина него на 
оном човеку који их обрађује. Због тога је потребно примити неку опомену и 
поуку, како би се човек подстакао да има помоћника који му жели добро, и да 
би крај толике ларме и толике навале лажи напослетку ипак чуо један једини 
истинити глас. А који глас ће бити то? Онај, разуме се, који ће ти омамљеном од 
толике вике и дреке частољубља, на уво шапнути корисне речи и рећи ти: 60. Не 
смеш завидети онима које народ назива великим и срећним, пљескање не сме 
да поремети твој здрави разум, онај који се истиче снопом прућа као знаком 
власти и који се појављује обучен у скерлет — не сме да ти одузме спокојство, 
онога човека коме сви уступа^ју место из поштовања, не смеш нипошто 
сматрати срећнијим од себе, кад те ликтор тера да начиниш места, па те отера с 
пута. Ако желиш да вршиш власт тако да то буде теби у корист, а да никоме не 
досађујеш, отерај све мане и пороке. 61. Може се наћи много таквих људи који 
псдмећу ватру градовима, и који уништавају оно што је вековима било 
непобедиво и сигурно, који граде насипе високе као утврђења, који руше 



зидине, подигнуте на чудесне висине, машинама и овновима за вршење опсаде 
и разним другим ратним справама. Постоје, даље, многи људи који терају чете 
испред себе и наваљују непријатељу на леђа и који обливени крвљу народа 
долазе до великог океана; али и њих је савладала жеља да победе непријатеља. 
Нико им се није одупро кад су долазили, али ни они сами нису били у стању да 
се одупру частољубивости и свирепости: док им је изгледало да гоне друге људе, 
бивали су сами гоњени. 62. Несрећног Александра је бес гонио да пустоши туђе 
земље и слао га зато у непознате крајеве. Или можда мислиш да је био при 
здравом разуму тај човек који је најпре почео с уништавањем Грчке, у којој је 
стекао своје образовање? Тај који је свакоме отео оно што му је најмилије, који је 
наредио Лакедемону да му мора служити, а Атини да ћути? Незадовољан 
поразом толиких градова које је Филип био или победио или купио, бацио је још 
и остале градове себи пред ноге и своје оружје пронео читавим светом: и нигде 
се његова свирепост није заморила, баш као што дивље звери растргну више 
животиња него што им је потребно, него што тражи њихова глад? 63. Већ је 
више краљевстава сјединио у једно једино, већ се од њега плаше и Грци и 
ПерсиЈанци, већ његов јарам на себе примају народи којима је Дарије био 
поделио слободу: он ипак прелази и океан, а пошто се стиди да његова победа 
буде мања и незнатнија од Херкулове или Бакхове, чак и природу жели да 
силује. Не жели он да иде, али не може да стоји: исто тако као што тегови 
бачени са висине не могу да се зауставе пре него што падну на земљу. 64. Ни 
Гнеја Помпеја нису терали на освајачке грађанске ратове врлина или разум, већ 
луда љубав према лажној величини. Час би кренуо у рат на Шпанију и против 
Серторијевих армија, чае опет да би савладао поморске разбојнике и обезбедио 
мора. Све су му то били само изговори да би продужио своју власт и своју моћ. 
65. Шта га је вукло у Африку, шта га је терало на север, шта против Митридата, 
у Арменију и у све крајеве Азије? Шта друго осим бескрајне жеље да постане 
већи, јер се њему јединоме причињавало да није довољно велик! Шта је терало 
Гаја Цезара у његову и у општу пропаст? Искључиво славољубље и частољубље 
да се истиче испред свих осталих људи. Он није могао да подноси над собом ни 
једног јединог човека, док је држава над собом морала трпети тројицу. 66. Шта? 
Зар мислиш да је Марије, тада једанпут конзул (јер само један конзулат је 
стварно добио, док је остале силом присвојио), ратујући против Теутона и 
Кимбра, гонећи Југурту преко афричких пустиња, толике опасности тражио 
зато што га је на то иодстицала врлина? Марије је водио ратове, а њега, Mapnja, 
водило је частољубље. 67. Они исти људи који су уништавали све, уништавали су 
истовремено и сами себе: као што олује које у ковитлац окрећу оно што однесу, 
пре тога се саме обрћу и окрећу, а лосле тога навале још већом снагом, јер више 
нису у стању саме себе да савладају, тако они људи који су многима донели 
пропаст и сами осетише ону уништавајућу снагу којом су толиким људима 
нанели штету. Не треба да мислиш да било ко постаје срећан на основу туђе 
несреће. 68. Све оне примере које намећу нашим очима и ушима, потребно је 
одбацити; срце се мора ослободити злобних причања која му се натурају; на већ 
заузето место нека дође врлина да би уништила све лажи и све што нам се 
можда допада, а на штету је истине, нека нас одвоји од маса којима и сувише 
много верујемо, и нека нас поново врати на то да мислимо поштено. Јер 
мудрост је ако се поново вратимо природи и тамо одакле нас је отерала општа 
заблуда. 69. Велик део памети и разума представља већ то ако успемо да 
оставимо и напустимо оне који нам саветују безумље и ако се удаљимо од онога 
друштва у коме свако гледа да нанесе штету другоме. Да би знао како је то 
истина, погледај само како човек сасвим друкчије живи пред народом него сам 



за себе. Издвојеност није сама по себи учитељица поштења и невиности, село 
нас не учи умерености и штедљивости, већ тамо где не постоје сведоци и 
посматрачи, престају да постоје и грешке које избијају на видело само онда кад 
их људи посматрају. 70. Ко је на себе икад навукао хаљину од скерлета зато да је 
никоме не би показао? Ко је икада у златном посуђу служио јело које је уживао 
сам? Ко је, лежећи у хладовини неког дрвета на селу, показивао сјај своје 
раскоши? Нико своју раскош не приказује самоме себи, нити то чини са малим 
бројем особа или само пред оним у које има поверења, већ читаву гомилу својих 
мана простире и износи пред гомилу која га посматра. 71. Тако је: онај који се 
диви и који зна за нешто, тај нас подстиче на све оно у чему лУДУЈемо-А-ко 
постигнеш то да не покажеш осталима оно што имаш, постићи ћеш такође да се 
ослободиш жудње за свим могућим стварима. Амбиција, раскош и разузданост 
траже публику: излечићеш их ако их будеш сакрио. 72. И тако, ако се налазимо 
сред градске вреве, нека нам мудрост буде саветник и нека у присуству оних 
који хвале огромно имање похвали онога који је богат малим стварима, и који 
своју имовину мери према томе како се њоме користи. Пред онима који уздижу 
углед и власт, нека хвали време посвећено наукама и онога човека који не мари 
за спољашњост, већ се бави сам собом. 73. Нека нам покаже оне који су према 
мишљењу масе срећни, али који на оној висини, због које им људи завиде, дрхте 
и плаше се, а о себи имају сасвим другачије мишљење од онога које други људи 
имају о њима. Јер оно што некима изгледа високо, узвишено, за њих саме је 
литица над провалијом. И зато губе дах и дрхте кад год баце поглед у амбис 
евоје величине: они, наиме, размишљају о разним опасностима, и о томе како би 
могли да се оклизну и падну на свом високом путу. 74. Тако се плаше онога за 
чиме су жудили и срећа, коју je осталима тако тешко да постигну, њих саме 
највише притискује. Затим хвале доколицу и мир, мрзе сјај и желели би да се 
повуку некуда далеко од своје среће, док још живе у блаженству. И тек онда 
ћеш моћи да видиш како они филозофирају због страха и како им та њихова 
болесна срећа даје здраве савете. Изгледа као да су срећна судбина и здрав 
разум једно другоме супротни: ми смо у несрећи мудрији, док нам срећа 
одузима способност правилног размишљања. Остај ми здраво! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Тражиш од мене да ти одмах објасним оно што сам рекао да морам 
одложити за неки одређени дан и да ти пишем да ли је онај део филозофије који 
Грци називају paraenetice (саветодавни), а ми прецептивним (који прописује, 
наређује) довољан да бисмо могли постићи савршену мудрост. Знам да ћеш ти 
за повољно сматрати то ако ја кажем да није. Утолико више ти обећавам и 
никако не дозвољавам да изгуби значење она позната пословица која каже: ,,Не 
моли никако да би добио нешто што не желиш постићи." 2. Јер често ми управо 
наваљујемо и молимо за нешто што бисмо одбили кад би нам било понуђено. 
Може бити да је то лакомисленост, или чак знак ропскога духа, и да заслужује 
казну то што нам се неко нуди да би нам испунио жељу. Више пута, такође, 
хтели бисмо да нам изгледа као да нешто желимо, а у ствари не желимо. Неки 
аутор је испричао дугу и опширну причу, али написану што је могуће краће; и 
пошто је прочитао већ један велики део те приче, он је рекао: „Престаћу, ако 
желите!" А људи му вичу: „Читај, само читај!" А то су све они људи који су имали 
жељу да човек сместа престане. Често мислимо да желимо нешто друго од онога 
до чега нам је у души стварно стало, па ни самим боговима не кажемо истину; 
али богови нас или не чују или изазивају самилост и сажаљење код нас. 3. Ја ћу 
се, међутим, осветити без икаквог сажаљења и написаћу ти дугачко писмо, и 



ако га бз^деш читао нерасположен, онда само реци: „То сам сам себи навукао на 
врат!"; после тога се можеш убрајати међу оне људе које мучи жена, којом су се 
оженили после дуготрајне просидбе, међу оне за које представљају терет почасне 
службе око којих су се заузимали и трудили се да их постигну свим могућим 
вештинама и свакојаким настојањем, и међу све оне људе који су сами себи 
навукли на врат терет због којег сада пате. 
12. Али, оставимо овај мој увод по страни и пређимо на саму ствар. Кажу: 
„Срећан живот će заснива на добрим делима; добрим делима и вршењу њиховом 
воде нас добри прописи; према томе, прописи су сасвим довољни за постизање 
срећнога живота." Али прописи нас не воде увек добрим делима него само онда 
ако је дух вољан за то; понекад се прописи узалуд примењују, ако се у души 
налазе погрешна мишљења. 
13. Осим тога, многи људи могу поступати исправно, али не знати да тако 
поступају. Јер ако неко већ од самога почетка није темељно и добро поучен и 
образован, он не може да зна када, колико, с ким, како и зашто мора нешто да 
ради. И он због тога не може да настоји свим срцем, нити ће трајно и с вољом 
настојати да постигне врлину, него се увек осврће уназад и непрестано оклева. 
6. „Ако поштени рад", веле они, „извире из прописа по себи, онда су и сами 
прописи довољни за срећан живот: постоји оно прво, па према томе и ово друго. 
„Њима ћемо овако одговорити: да се поштене радње обављају и због прописа, 
али не искључиво због и ради њих. Кажу даље: „Ако се остале уметности и 
вештине задовољавају пропиоима, онда ће се њима задовољити и филозофија, 
јер и она представља уметност и вештину живљења." 

7. Добар капетан брода јесте онај који наређује: овако окрени кормило, 
овако разапни једра, овако се служи повољним ветром, овако се противи 
неповољноме ветру, а онако искористи сумњиви и нестални ветар. И све остале 
уметнике у њиховој уметности и вештини утврђују прописи: дакле, то исто важи 
и за уметнике живота. 8. Све те уметности и вештине баве се оруђем живота, а 
не целокупним животом. Због тога их много штошта омета споља и задржава их 
и спречава — на пример, нада, пожуда и страх. Али филозофију, која се 
претвара да је уметност живота, у њеном деловању ништа не може да спречи, 
јер она растерује све препреке и прелази преко простих препрека. 

Желиш ли да знаш колико се разликују остале уметности и ова? Код оних 
других се лакше може оправдати ако неко хотимично погреши, него ако је то 
урадио случајно; код ове, међутим, највећи грех представља управо то ако неко 
греши добровољно. 9. Оно што ја кажем треба схватити овако: граматичар се 
неће поетидети солецизмом ако је погрешио не знајући за то, али ће поцрвенети 
од стида, ако је грешку учинио знајући за то (свесно). Лекар који не види да се 
болеснику приближава крај, много више греши против своје вештине, него ако 
се прави да то није видео и да не увиђа. Али код уметности и вештине живота 
много је срамнија свака грешка, ако је почињена хотимице. 

И сад томе додај још ово размишљање, да већина уметности и вештина, а 
у првом реду већина елободних уметности и вештина, располажу својим 
сопственим правилима, а не само прописима, као што је случај, на пример, код 
медицине, са многобројним школама — Хипократовом, Асклепијадовом или 
Темисоновом. 

10. Осим тога, не постоји ниједна контемплативна уметност без својих 
сопствених принципа, које Грци називају догмама, док их ми можемо назвати 
декретима, законима или наукама, какве ћеш наћи и у геометрији и у 
астрономији. А сама филозофија је и контемплативна и активна: она у исто 
време и посматра и делује. Ти дакле грешиш ако мислиш да она жели да служи 



искључиво за овоземаљске сврхе: она тежи нечем вишем. Ја истражујем, вели 
она, целокупни свет, не ограничавам се само на то да живим заједно са 
смртним људима и задовољна сам ако могу да вам саветујем или да вас 
опоменем. 11. Мене зову велике ствари и ствари које се налазе изнад вас. 

Ја предузимам да ти објасним у општим цртама систем неба и природу људи. 
Открићу ти елементе свих ствари: принципе по којима природа обликује ствари, којим 
принципима их увећава и одржава, до којег степена распадања и растварања их доводи 

када пропадну!'" 

Тако говори Лукреције, и из тога следи да филозофија, као спекулативна 
наука, има своје сопствене аксиоме. 12. Нико неће обављати своје послове како 
треба ако није поучен како и на који начин мора у сваком датом случају да 
правилно испуњава своје задатке, а то неће моћи да уради онај који има 
прописе који постоје за појединачне случајеве, а нема их за све случајеве. И они 
прописи, дати само за поједине случајеве, сами по себи су веома слаби и тако 
рећи немају правог корена. Постоје, опет, правила која пгтите нашу безбедност 
и мир, и која обухватају целокупни живот и целокупну природу одједном. 

То је она разлика између правила филозофије и прописа, онако као што се 
између себе разликују праматерија и њени делови: једни зависе од других, док 
су оне узроци ових и свега. 13. „Стара мудрост", кажу, „није прописивала ништа 
друго осим оно шта треба радити, а шта пропуштати, и у то време су људи били 
безмерно бољи: а откада су се појавили учени људи, добрих људи више нема. Јер 
она једноставна и отворена врлина претворила се у мрачну и препредену науку, 
која нас учи како треба расправљати, а не учи нас како треба да живимо." 14. 
Она стара мудрост била је несумњиво сирова и неотесана у свом почетку, као и 
све остале уметности и вештине, које су тек касније почеле да се развијају и 
усавршавају. Али тада за то нису ни били потребни неки одаорани лекови. 
Неваљалство још није било подигло главу тако високо и још се није толико 
распојасало: а за уклањање обичних грешака били су довољни и једноставни, 
обични лекови. А сада одбрана и заштита морају бити много теже, утолико 
уколико су горе грешке и мане које нас нападају. 

15. Некада се лекарска вештина, медицина, састојала у познавању 
малобројних трава и биљака, којима је заустављала крварење и исцељивала и 
видала ране: тек касније се развила до степена многостране и свестране 
уметности и вештине. И не треба се нимало чудити што је лекарство, медицина, 
у то време имало много мање посла, јер тада су тела још увек била чврста и 
снажна, док је храна била лака и неискварена разним вештачким средствима и 
раскоши: људи су касније почели да траже храну не зато да би утолили глад, 
него да би је још више подстицали, пошто су пронашли на хиљаде зачина, како 
би њихова прождрљивост била што већа, а оно што је гладнима било као храна, 
ситима је служило као сметња. 16. Отуда бледило лица и дрхтање живаца, које 
је вино довело до раздражености, отуда и мршавост као последица поквареног 
стомака због прекомерног уживања, а не због глади. Отуда и несигурне ноге 
пијанаца: и зато се свуда испод коже скупља вода и набрекне стомак који се 
тешко привикава на то да у себе прими више него што је у стању да прими; 
отуда излив жучи, ружна боја лица, труљење унутрашњих органа, суви прсти и 
укочени зглобови, тромост неосетљивих живаца или њихово непрестано трзање, 
и подрхтавање тела. 17. Што да помињем и вртоглавицу, што болести очију и 
ушију и мучење загрејаног мозга, па унутрашње чиреве расуте по свим 
органима помоћу којих се чистимо? Осим тога и безброј врста грозница, од 



којих једне силно бесне, док се друге повлаче кроз тело као нека куга, а неке 
опет доводе до тога да сви удови почињу да подрхтавају? 18. Зашто да 
набрајам још остале безбројне болести, које су казне за неумерени живот? 
Заштићени су од ових болести били сви они које уживање и наслада још нису 
ослабили, који су владали собом и који су сами себи служили. Своја тела 
очвршћивали су напором и радом, истинским и озбиљним, тако што су се 
вежбали и замарали трчањем, ловом, или пак обрађивањем земље: чекала их је 
храна која је само гладнима могла пријати. И због тога нису биле потребне тако 
многобројне лекарске припреме, толико справа и толико бочица и судова. 
Здравље је било солидно и једноставно из простог разлога: многобројна јела 
створише многобројне болести. 19. Погледај само колико ствари које треба да 
прођу кроз једну једину гушу помеша раскош која пустоши и земље и мора. И 
зато је неминовно да толике ствари буду супротне међу собом, а ако их узмемо, 
лоше их сваримо будући да свака тежи на друго место. Па није никакво чудо 
ако тако променљиве и тако разноврсне болести настају управо због 
неприкладне хране, и стога нас болести заправо и не нападају, већ је читав наш 
живот једно боловање. 

20. Највећи од свих лекара и оснивач медицине47 изјавио је да женама не 
испада коса и да не болују од гихта у ногама; па ипак, њима сада и испада коса 
и осећају гихт у ногама. Природа жена се свакако није изменила, већ се 
изменио њихоз начин живота. Јер, будући да су исто тако разуздане као 
мушкарци, оне учествују и у њиховим тегобама. 21. Оне ништа мање не остају 
будне ноћима, ништа мање не пијанче и чак надмашују мушкарце у употреби 
уља и вина; исто тако, оне поврате оно чиме су претрпале стомак, који се буни 
протиз тога, исто као мушкарци избацују из себе вино, исто тако лижу снег да 
би смириле и стишале загрејани стомак. А у похотљивости не заостају за 
мушкарцима: рођене да буду пасивне (нека их богови и богиње прокуну и 
истребе овакав сој!), измислиле су тако неприродну врсту перверзности да саме 
играју улогу мушкарца! Зашто да се, дакле, чудимо што је највећи лекар и 
највећи познавалац природе ухваћен у лажи, кад има тако много жена болесних 
од гихта и ћелавих! Оне су добре стране свога пола проиграле својим гресима, и 
будући да су одбациле своју женственост, осуђене су на то да болују од мушких 
болести. 

22. Стари лекари нису знали да више пута дају храну и да вином 
оживљавају било, нису још умели да пуштају крв и да дуготрајно боловање 
олакшавају помоћу купки и знојења, још нису умели да подвезивањем руку и 
ногу одводе скривену болесну материју у најудаљеније делове тела. Није било 
потребно тражити многе врсте лекова будући да су опасности од болести биле 
тако малобројне! 23. А сада, колико су се прошириле разноврсне болести! То су 
оне камате које морамо плаћати за своје безграничне и прекомерне насладе и 
уживања! Нећеш се чудити томе што је број болести неизмеран, ако само 
пребројиш куваре! Целокупно образовање мирује и учитељи слободних наука и 
вештина већ седе у усамљеним ћошковима, без слушалаца. У школама 
говорника и филозофа влада пустош; али како су зато посећене јавне кухиње, и 
колико младих људи се гура око огњишта оних људи који раскалашно и 
раскошно живе! 24. Нећу да поменем гомиле несрећних људи које после 
завршене гозбе очекују у спаваћим одајама још друге срамне насладе и 
уживања! Прећи ћу преко оног низа младих људи који се предају похотљивцима, 
распоређени према народностима и бојама да би били подједнако углађени, да 
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би маље на бради свима биле подједнаке, да би сви имали исту косу, да се међу 
њих не би умешао неко ко има више или мање гргураву косу. Не желим да 
поменем ни гомилу пекара и слугу који на дати знак трчкарају овамо и онамо да 
би донели јело на сто! О добри богови, колико људи може да запосли један 
једини стомак! 25. Шта? *3ар не мислиш да оне печурке, тај пријатни отров, не 
врше неки тајанствени посао, упркос томе што се њихово деловање не 
примећује одмах на лицу места? Даље! Мислиш ли ти да тај снег који се лиже 
сред лета не изазива грчење јетре? Даље! Мислиш ли да оне остриге, месо које се 
не да сварити, угојено прљавштином и блатом, не оптерећују твој стомак својом 
слузи? Даље! Мислиш ли да онај штетни сос направљен од шкодљивих риба неће 
палити и желудац и црева? Даље! Мислиш ли да ће се она крвава јела, која тако 
рећи из ватре стављамо у уста, без икакве штете охладити у утроби? Како су 
ружна подригивања и како је одвратан само задах старог пијанства! Знај да оно 
што смо појели трули у стомаку, и да се не вари. 

26. Сећам се да се једном причало о изврсној чинији, у којој је кухиња себи 
на штету прикупили све могуће ствари, али сувише брзо, јер за једно такво и 
слично ждерање био би потребан читав један дан: у тој чинији су се налазиле 
остриге, морски јежеви, мрене, дрозгови, и тако даље. Читаву чинију прекрили 
су морски јежеви и барбуни из којих су биле извађене кости. 27. Човек је 
приморан да не једе једно јело за другим: сви мириси се помешају заједно.. И на 
столу се дешава оно што би требало да се деси у стомаку: очекујем да ће се на 
сто једном изнети и оно што је већ прожвакано. У ствари, није ли то скоро исто 
као кад ее унапред одстране љуштуре и коштице, док кувар обавља посао који 
је одређен за зуб? Тешко је наслађивати се појединим јелима: нека се све 
одЈедном изнесе на сто, и нека све буде подједнако укусно. Зашто да пружам 
руку за једном ствари? Нека дође више ствари одједном, многобројна добра јела 
нека буду сједињена у једну целину. 28. И зато нека они који су тврдили да се 
тако поступа из хвалисавости и славољубивости, одмах знају да то није питање 
понашања, већ питање савести. Оно чиме се обично служи нека буде преливено 
једним сосом, не мари ништа ако су морски јежеви, остриге и барбуни и тазсо 
даље, помешани заједно и заједно скувани и тако изнети на сто. Не постоји 
нека збрка од које би човек могао боље да повраћа. 29. Као што су ова јела 
помешана, тако од н»их. не настају једноставне болести, већ неизлечиве, 
различите, најразноврсније: а против њих је и медидина почела да се 
наоружава многобројним средствима. Исто то ти ја тврдим за филозофију. 
Некада, у време оних људи који су правили мање грешке које су се много лакше 
могле излечити, она је била најједноставнија: а против садашње тешке моралне 
искварености треба предузети сзе мере. И камо среће када би се ова куга ипак 
напослетку могла савладати! 30. Ми не беснимо само код куће, већ и на јавним 
местима. Убиства једног или више људи ми строго забрањујемо. А шта је с 
ратовима и славним злочинима, кад се уништавају читави народи? Не знају за 
меру ни лакомост нити свирепост. И докле год се овакви злочини врше потајно 
и од стране појединаца, они су мање штетни и мање страшни: али страхоте се 
врше на основу закључака сената и на основу гласања народа, и оно што је 
забрањено појединцима да раде, држава директно наређује. 31. Оно што би, да 
је извршено кришом, појединац морао платити својом главом, ми хвалимо и 
истичемо ако је извршено у војничком шињелу. Људи, Taj најблажи сој, не стиде 
се да проливају крв других људи, да ратују међу собом и да оетављају ратове 
својој деци у наслеђе, онда кад већ и саме безумне и дивље звери међу собом 
мирно живе. 32. И против овако проширеног беснила постало је и дело 
филозофије много теже и филозофија је стекла толику снагу колика јој је 



потребна у борби против таквих зала. Лако је било опомињати раније оне који 
су били пријатељи вина, и који су жудели за финијим јелом, није било тешко 
привести дух натраг умерености од које се помало био удаљио: 
 

А сада су потребне брзе руке, потребна је пуна вештина.1 
33. Наслада се тражи у свему и ниједан грех и преступ не задржавају се у 

својим границама: раскош јури у лакомост. Сви су и свуда заборавили оно што 
је поштено: више ништа није срамно, еамо ако обећава наку добит и корист. 
Човек, који је за другог човека нешто свето, сада убија сам себе у забави и 
шали, и онај који се није смео поучавати о томе како се ране задају и примају, 
сада се пред масу доводи наг и ненаоружан: и ако човек убије човека, то 
представља један весео призор. 34. Код толике моралне изопаченоети потребно 
је нешто силније и јаче од обичних средстава ако желимо да искоренимо зло 
које је ухватило корен: треба да донесемо одлуке и предузмемо мере да бисмо 
затрли и уништили те заблуде које су се прошириле. Ако овим правилима 
будемо додали још и прописе, утехе и опомене, онда ће то већ нешто помоћи: а 
поуке саме по себи не вреде богзна шта. 35. Ако желимо да наметнемо неку 
обавезу другима и да их удаљимо од зла које већ влада шима, онда се они 
морају научити томе шта је зло, а шта добро: они треба да знају да све мења 
своје име, осим врлине, тако да је сад зло, а сад опет добро. Као што је прво што 
војника у рату обавезује управо заклетва и љубав према В О Ј Н И ЧК О Ј застави коју 
никад не сме да напусти, будући да се од оних који су положили заклетву може 
захтевати све друго и може им се наредити да ураде све што треба, тако је и 
код оних које желиш да приведеш натраг срећноме животу потребно најпре 
положити темеље тиме што ћеш их начинити људима пуним врлине. Они морају 
пред врлином осећати некакав свети страх и морају је волети тако да више 
желе да живе с њом него без ње. 36. „Па шта онда? Нису ли неки људи и без 
темељите поуке постали поштени и постигли велике успехе, тиме што су се 
просто управљали само према прописима?" Ја то признајем: али су ти људи били 
тако срећне природе да су онако узгред усвојили све оно што је за њих било од 
користи. Јер као што се ни бесмртни богови нису учили никаквој врлини, 
будући да су се родили заједно с н>ом, и као што је један део њихове природе у 
томе да су добри, тако су и неки људи од природе добили дар да без дуготрајног 
поучавања схвате и разумеју све чему други тек треба да се уче: они су сместа 
схватили шта је добро, чим су за то чули. Онда су и духови који тако брзо могу 
прихватити и присвојити врлину тако плодни чак и без образовања. Али оним 
другим тупавим и будаластим, или лоше наученим људима, потребно је дуго 
времена да им се скине рђа са душа. 37. Уосталом, као што људима еклоним 
добру филозофија брзо помаже да напредују, тако и слабијима помаже у томе да 
се ослободе погрешних мишљења: и сад видиш од колике су потребе учења и 
науке филозофије. У нама постоји нешто што чини да постанемо безбрижни 
према неким стварима, док у другим опет бивамо непромишљено одважни и 
дрски. А та дрскост се не може угушити, нити ее може протерати она 
безбрижност, ако се претходно не уклоне узроци, а то су погрешно дивљење и 
погрешан страх. И све док нас ово обузима, можеш слободно рећи: „Ово дугујеш 
оцу, ово деци, ово пријатељима, а ово гостима." Дрског човека ће задржати 
лакомост: он ће знати да је потребно борити се за домовину, али страх ће га 
одвраћати од тога. Он ће знати да се за пријатеље мора знојити до последње 
капи, али ће му насладе то забранити; он ће бити свестан тога да је највећа 
неправда коју можеш нанети својој жени та да узмеш прилежницу, али га 
његова похотљивост ћеће одвратити од тога. 38. Ништа, према томе, неће 



користити давање прописа, ако претходно ниси уклонио оно што се прописима 
противи, као што неће користити ни то ако пред некога положиш оружје, али 
му не ослободиш руке које треба оружје да прихвате. Да би душа могла бити 
доступна прописима, мораш је у потпуности ослободити. 39. Можемо сматрати 
да неко ради оно што треба: али он неће радити то упорно, неће радити 
подједнако, јер неће знати зашто то да уради. Нешто ће исправно испасти или 
случајно или због вежбања, али при руци неће постојати правило на основу којег 
би се то радило и што доказује да је правилно оно што неко ради. А онај који је 
само случајно добар, ничим не обећава да ће увек остати такав. 

40. Можда ће, затим, прописи поетићи код човека да ради оно што мора, 
али му неће показати како то да ради; и ако то нису у стању да постигну, онда 
не воде врлини. Онај ко је опоменут, урадиће оно што мора — то признајем: али 
то је још увек незнатно, сувише мало, јер он не заслужује похвалу зато што је 
нешто урадио, већ за начин како је то урадио. 41. Шта је нечасније него 
приређивати раскошне гозбе које вреде више него целокупно имање једног 
римског витеза? Шта у већој мери заслужује прекор цензора него ако неко — 
тако говоре расипници — толико жртвује себи и своме генију? Па ипак су гозбе 
приликом ступања на неки положај, сматране додуше умереним и трезвеним, 
људима однеле и по ето хиљада сестерција. Ако се толико издаје на чисту 
прождрљивост, онда је то срамотно, мада то појединцима служи на част и мада 
их за то нико не прекорева: јер у том случају ово није расипништво, већ 
представља свечане трошкове. 42. Рибу огромне величине (а рећи ћу и њену 
тежину зато да би неким људима ударила вода на уста), кажу да је рибу која је 
била тешка четири и по фунте, и која је била послата Тиберију Цезару, овај 
наредио да изнесу на градску пијацу и да се прода, с напоменом: „Пријатељи 
драги, ја веома грешим ако кажем да ће ту рибу купити или Апиције или 
Публије Октавијан". Против свих очекивања, испунило се оно шт,о је 
наслућивао: обојица су лицитирали, победио је Октавијан и код људи свога кова 
однео велику похвалу, јер је за пет хиљада сестерција купио ону рибу коју је 
Цезар продао и коју ни сам Апиције није купио. За Октавијана је била срамота 
шт,о је рибу толико платио, а не за онога који ју је купио да би је лослао 
Тиберију, мада бих и ја њега прекорио, јер се дивио некој ствари за коју је 
мислио да је ње достојан једино Цезар. 43. Неко седи уз свога болесног 
пријатеља: то одобравамо. Али он то ради због наследства, он је стрвинар који 
очекује леш. Исти поступци могу бити и срамни и часни и поштени: ради се 
једино о томе зашто и на који начин се обављају. А све ће се радити поштено и 
часно, ако се посветимо врлини и код свих људских поступака будемо сматрали 
добрим само оно што извире из врлине: све остало је добро само за тренутак. 
44. И зато је добро да се човеку улије оно уверење које ће важити током читавог 
живота: а то је управо оно што ја називам принципом. И онакво какво буде то 
уверење, таква ће бити идела и мисли; а каква буду дела и мисли, такав ће бити 
и сам живот. Саветовати само једним делом и у нечему, јесте сувише мало за 
онога коме на срцу лежи целокупност. 45. Марко Брут у својој књизи коју 
назиза Peri kathekontos (О дужностима) износи многобројне прописе за 
родитеље и за децу, али и за браћу и сестре; нико неће поступати према овим 
прописима. Ми морамо показати циљ највишег добра за којим тежимо, и према 
коме треба да буду усмерени целокупно наше делање, поступање и говор, онако 
као што морнари своју пловидбу треба да подешавају према неком одређеном 
сазвежђу. 46. Живот без одређеног циља је несталан: ако је за човека неопходно 
да себи одреди неки циљ, онда настаје потреба за наређењима. Мислим да ћеш 



ми признати да ништа није срамније него ако се непрестано налазиш у сумњи, 
ако си несигуран и плашљив. А такви ћемо бити у свему и свачему, ако не 
уклонимо оно што нашу душу спречава и што нам смета да потпуно и сасвим 
будемо на оном послу који покушавамо да обављамо. 

47. Како треба обожавати богове, то нам се обично наређује и прописује. 
Ми ћемо опречити некога да запали светло суботом48 јер боговима светлост није 
потребна, а ни сами људи не уживају у чађи. Ми треба да забранимо јутарње 
посете и поздрављање и седење на вратима храма, јер све то је само људско 
улагивање и ништа друго; бога обожава онај који га зна. Забранимо такође да 
се Јупитеру ноее убруси од платна и стругачи који служе при купању и да се 
Јунони држе огледала: бог не тражи слуге. А зашто? Зато што он сам служи 
људскоме роду, и на сваком месту и свуда је спреман да укаже помоћ свима. 48. 
Човек нека само слуша како се треба понашати приликом приношења жртве и 
како да се чува од празноверја: никад човек неће учинити довољно ако не 
схвати бога у супггини, онако како то доликује, у својој души; бога који има све, 
који даје све и који сва добра дели без награде. 49. Који разлог могу имати 
богови да би чинили добро? Своју природу. Вара се сваки онај који мисли да 
богови не желе да нашкоде: они то не могу. Они не могу ни да подносе, нити 
пак да чине неправду, јер наносити неправду и трпети је, то су две ствари које 
се не могу одвојити. Природа, која својом лепотом и својом величанственошћу 
надмашава све, начинила је безопасним и саме оне које је сачувала од 
опасности. 50. Смисао богослужења јесте у томе да се верује у постојање богова, 
затим то да им признајемо њихову узвишеност над нама и њихову доброту, без 
које нека узвишеност не може ни да постоји; да знаш да су управо богови они 
који владају и управљају светом и васионом, који су заштитници људскога рода, 
али они понекад воде рачуна и о појединцима. Они не шаљу зло нити га у себи 
садржавају: уосталом, они неке људе кажњавају, обуздавају их и намећу им 
казне тако што им понекада допусте и уделе нешто добро, што је, међутим, 
добро само привидно. Хоћеш ли да придобијеш богове за себе? Буди онда добар! 
И ко се на њих угледа, тај их у довољној мери поштује и обожава. 

51. Ето, сада једно друго питање: како треба општити с људима? Шта 
радимо? Какве прописе дајемо? Да милостиво поступамо са људском крвљу? 
Како мало значи то ако не шкодиш ономе коме би требало да користиш! 
Свакако је достојно похвале то ако је човек благ према човеку. Да ли ћемо 
прописивати да бродоломнику треба пружити руку, показати пут ономе који је 
залутао и делити хлеб са гладнима? Када ћу рећи све шта ко мора да ради, а 
шта треба да пропусти? Зашто да то причам, кад могу укратко да му дам ову 
формулу за дужност коју има према другом човеку? 52. Све оно што видиш и 
што садржи у себи и божанске и људске ствари, све то је само једно: ми смо 
удови једног великог тела. Природа нас је створила као рођаке, будући да нас је 
створила од исте материје и за исти крајњи циљ. Она нам је улила међусобну 
љубав и учинила нас дружељубивима. Она је свима дала иста права и једнако 
право и по њеној заповести је већа несрећа ако нанесемо неку штету, него ако је 
поднесемо сами; на основу њенога наређења, наше руке треба увек да буду 
спремне да пруже помоћ. 53. Следећи стих имајмо увек у срцима и на устима: 

Човек сам, и ништа људско није ми страно.' 

                                                
48 Sabbatis: ово место доказује да је у Риму постојао прозелитизам Јевреја упркос 

неким антисемитским мерама које је донео цар Клаудије (године 50. н. е.) али сама царица 
Попеја (касније жена цара Нерона) прихватила је неке јеврејске обичаје. 



' Теренције, Heautontimorumenos 77. 
Будимо дакле солидарни: сви ми смо рођени за заједницу: наше друштво је 
веома слично каменом своду који би се срушио да се један камен не ослања на 
други, и то га одржава. 

9. После богова и људи, погледајмо ствари да бисмо разумели како треба 
да се шима служимо. Узалуд ћемо разбацивати прописе, ако пре тога не 
поучимо људе шта мислимо о свакој ствари, о сиромаштву и богатству, о слави 
и срамоти, о домовини и о изгнанству. Оценимо сад појединачне ствари, не 
водећи рачуна о томе шта се о њима прича; истражујмо шта су ствари, а не то 
како се оне називају. 

10. Пређимо сад на врлине. Неко ће нам наредити да треба високо да 
ценимо мудрост, да тежимо за храброшћу, да умереност и правичност волимо 
више од свих осталих врлина; али све то неће ништа вредети ако не знамо шта 
је заправо врлина, да ли је она само једна или их има више; да ли су оне 
одвојене или повезане између себе; да ли онај који поседује једну врлину, 
поседује и све остале које се између себе разликују. 56. Занатлија не треба 
ништа да размишља о своме занату, какав је његов смисао и каква је од њега 
корист; исто тако ни балетан не треба да размишља о играчкој вештини. Све 
такве вештине разумљиве су саме по себи, и њима ништа не недостаје, јер се не 
односе на целокупан живот: међутим, врлина је знање како свега осталога тако 
и себе сама; ми морамо да се поучимо о њој, како бисмо знали шта она хоће. 57. 
Ни поступак, акција, неће бити правилан ако није правилна и воља, јер он 
зависи од воље. Па онда опет: воља неће бити правилна, ако душевно стање 
није савршено правилно: од тога стања, наиме, зависи и воља. Ни прибраност 
душе неће бити сасвим у реду, ако она не схвати законе целокупног живота и 
ако не утврди истиноку вредност ствари. Спокојство неће припасти никоме 
осим онима који су стекли један непроменљив и чврст суд: сви остали падају и 
поново се подижу зато што се увек колебају између онога што су пропустили и 
онога за чиме теже. 58. Узрок тога колебања јесте у томе што нема сигурности 
за све оне који се везују за најмање сигурног водича,, за глас. Ако желиш да 
увек знаш исто, мораш желети истину. До истине се не долази без правила и 
принципа: само они садрже у себи живот. И добро и лоше, и попггено и 
срамотно, и праведно и неправедно, и оно што се боговима допада и што је 
безбожно, затим врлине, поседовање онога што живот чини пријатним, углед и 
достојанство, здравље, снага, лепота, бистрина оеећања — све то тражи и 
захтева некога ко уме да просуђује колико шта вреди. 59. И веома се вараш ако 
сматраш да су ствари од веће вредности него што у ствари јесу, а вараш се зато 
што мислиш да оно што код нас сматрамо највишим — богатство, наклоност и 
власт — не сме уопште високо да се цени. А то нећеш знати, ако не познајеш 
законе према којима се -ове ствари цене. Као што лишће не може да озелени 
само по себи, већ мора имати гране на којима расте и из којих извлачи сокове, 
тако исто вену и прописи ако су сами; прописи теже за тим да буду 
накалемљени на поуку. 60. Осим тога, и они који уклањају правила не виде да 
се правила управо тим уклањањем потврђују. У ствари, шта они кажу? ■Кажу 
да прописи у довољној мери сређују живот, те да су, према томе, правила и 
принципи мудрости, то јест, догме, сасвим сувишни. Али оно што они тврде већ 
само по себи је дравило: тако сигурно као кад бих сада, овога тренутка, рекао 
да прописе као сасвим непотребне можемо изоставити, а да употребљавамо 
правила и да настојимо да се упознамо само с њима; и баш самим тиме, кад бих 
рекао да о црописима не треба водити рачуна, већ бих дао један пропис. 61. 
Неке ствари у филозофији траже опомену и подстицање, неке опет доказе, и то 



многобројне доказе, јер су тако замршене, да се и уз најв^ћу тачност и 
прецизност једва могу објаснити. А ако су потребни докази, онда су потребна и 
правила која садрже доказну истину. Неке ствари су јасне, а неке су мутне. 
Јасно је оно што примају чула и сећање, а тамно и нејасно је оно што се налази 
изван њих. А разум се не ограничава само на оно што је јасно: његов важнији и 
већи део бави се оним што је скривено. Оно што је скривено захтева доказе, а 
докази без правила не постоје, па су зато правила потребна. 

10. Оно што ми називамо здравим људским умом, то је у пуном и правом 
смислу тек разум; чврсто убеђење је оно без чега у духу све, тако рећи, плива; 
потребна еу, црема томе, нова правила и нове поуке које ће души датли 
непоколебљив и неизмењив суд. 

10. И напослетку, кад ми некога опомињемо да свога пријатеља свакако 
сматра себи једнаким, да помисли на то да од непријатеља врло лако може 
постати пријатељ, да буди љубав у ономе, док овај треба да стишава 
непријатељство, ми онда додајемо: „Па добро, све то је поштено и праведно!" А 
поштено и праведно садрже у себи и наша правила и наши принципи: према 
томе, правила и принципи су потребни, јер без њих нема онога што је поштено 
и праведно. 64. Али спојимо једно и друго: јер без корена и гране су без икакве 
користи и коренима чини добро и користи им то што расту и из себе оамих. 
Колико су корисне руке, може знати свако: јасно је да нам оне помажу; срце, од 
којег руке живе, и од којег добијају снагу потребну да би се могле кретати, 
међутим, је скривено. Исто то могу рећи и за наређења: она су отворена, јавна, 
док правила и принципи мудрости остају скривени. Исто тако као што код 
богослужења само посвећени људи знају оно што је најсветије, тако се и у 
филозофији те тајне јављају само онима који су били примљени у њен храм; 
прописи су, међутим, познати и непоевећенима. 65. Посидоније сматра да нису 
потребни само пролисивање, него и саветовање, утеха и подстицање. А томе 
доприноси истраживање узрока. Он каже да ће и опис сваке појединачне 
врлине бити од користи: то Посидоније назива етологијом (ethologian), а неки то 
називају карактеризам (карактеристика), будући да наводи знаке сваке врлине 
и преступе, грехе, према којима се оне, иначе међу собом сличне, ипак 
разликују. 66. Овај опис врлине вреди толико колико и само прописивање, јер 
онај који прописује каже: „То мораш да урадиш ако желиш да будеш умерен." 
Онај који описује вели: „Сваки онај који то ради, а уздржава се од нечег другог, 
умерен је." Питаш каква је разлика између тога? Један даје прописе за врлину, 
а други даје примере. Признајем, ово описивање више није у употреби и 
примени: изнесимо оно што је достојно похвале, а подражавалац ће се већ 
снаћи. 67. Ти си мишљења да је корисно ако ти се саопште знаци према којима 
ћеш препознати племенитог коња, како приликом куповине не би био преварен, 
и како потпуно без употребе не би трошио живце и напор око неупотребљивог 
коња? Колико је корисније познавати знаке одличне душе, које са неког другог 
можемо лако пренети на себе! 

10. Потомак племенитог соја уздигнуте главе креће се no ливадама и корача витким 
ногама, први се усуђује да се приближи претећим рекама, није га страх да пређе непознат 
мост, и не плаши се сваког шума. Високо noдиже главу и врат, трбух му је кратак, а canu 
пуне, и богати мишићи затежу се изнад храбрих груди ... А онда, ако издалека чује звекет 



оружја, он не уме да остане на једном месту, стриже ушима, дрхте му ceu удови и 
задржава ватру која му избија испод ноздрва.49 

10. И пишући овако, наш Вергилије је описао јунака: ја свакако о једном 
великом човеку не бих дао другачију слику. Нека буде потребно да представим 
Марка Катона, како у метежу грађанског рата неустрашиво наваљује најпре на 
чете које су већ стајале поред Алпа, и како се баца против грађанскога рата: ја 
га заиста не бих нимало друкчије насликао и представио. 70. Сигурно нико није 
могао да корача поноситије од њега, који се у исто време одупро и Цезару и 
Помпеју и који је, док су једни држали страну Цезарову, а други Помпејеву, 
изазвао обе партије и доказао да још увек постоји и републиканска странка. Јер 
мало је рећи за Катона: 

и не плаши се од празне буке. 

А зашто не? Зато што се он не плаши ни праве истинске буке и ларме, 
пошто се уеуђује да свој слободни глас подигне против дееетина легија, против 
галских помоћних чета и против варварских војски, помешаних с римским 
војскама и четама, да подстиче државу да не изгуби своју храброст у борби за 
слободу, већ да окуша све, јер је часније пасти у ропство, неголи отићи у њ. 71. 
Каква ватра и каква храброст су се налазиле у њему, и каква чврста вера у 
успех, док је владала општа пометеност и општи страх! Он зна да је једини о 
чијој се слободи или ропству не ради, јер ту није у питању да ли треба да буде 
слободан он, већ се ради само о томе да ли треба да се налази међу слободним 
људима. И отуда презирање опасности и мачева. Дивећи се истрајности, 
упорности и одлучности тога јунака, који се не колеба приликом опште 
пропасти, ми можемо слободно рећи: 

Његове су груди чврсто набрекле. 

72. Неће бити корисно само рећи какви су обично људи који важе као 
добри и поштени, него треба и казати какви су они били, ваља поменути ону 
последњу и најхрабрију рану Катонову, кроз коју је слобода издахнула душу, 
Лелијеву мудрост и његову слогу са Сципионом, славна дела Катона другога код 
куће и напољу, Туберонове дрвене наслоњаче при гозби и тепихе од козје длаке 
уместо правих тепиха и посуђе од глине које је било смештено испред самога 
храма Јуцитеровог за госте КОЈИ су били позвани. Шта то значи друго него 
осветити сиромаштво на Капитолу? Да не знам ни за једно друго Тубероново 
дело због којег бих га уврстио међу Катоне, зар нам ово није довољно. То је била 
цензура, а не гозба! 73. Ах, како људи, жељни славе, не знају шта је заправо она 
и на који је начин ваља тражити! Онога дана је римски народ посматрао стоно 
посуђе многих, али се дивио судовима само једног јединог човека. Сребро и 
злато свих оних је разбијено и хиљаде пута претопљено, а глинено посуђе 
Тубероново трајаће кроз све векове. Остај ми здраво! 

КЊИГА ШЕСНАЕСТА 

96. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

                                                
49 Вергилије, Георгика I 75—81; упор. Овидије, Метаморфозе II 849. 



1. Толико се секираш због нечега и жалиш, а не увиђаш да у свему томе 
нема никаквог зла осим једино тога што се ти љутиш и жалиш? Ако ме питаш, 
рећи ћу ти да за једног правог човека не може постојати никаква друга несрећа 
него та да на свету поетоји нешто за шта он сам мисли да представља несрећу. 
Самог себе не бих могао поднети оно-га дана кад бих видео да не могу нешто да 
поднесем. Нисам баш доброга здравља: то је део моје судбине. Људи и породица 
ми помреше, притиснуше ме дугови, кућа ми се скоро руши, доживео сам многе 
губитке, ране, напоре и етрах, али еве то се уопште врло чеето догађа. То је 
тако: морало се догодити. То је одређено судбином, не дешава се само случајно. 
12. Ако ми нешто мало верујеш, ја ти у овом тренутку откривам своје срце: 
у свему што изгледа одвратно и сурово, навикао сам се не само на то да слушам 
бога, већ да ее с н»им слажем; од свег срца идем за њим и то не зато што је тако 
неопходно. Ништа ми се никада неће догодити што је заиста неопходно. Ништа 
ми се никада неће догодити што бих могао да дочекам са тугом и 
нерасположењем: ниједан порез више нећу плаћати нерадо. А све при чему 
уздишемо, чега се уплашимо — све то је заправо порез живота: мој драги 
Луцилије, да ћеш се тога ослободити, не треба ни да се надаш нити пак да то 
тражиш. 
13. Узнемирио те камен у бешици, дођоше ми писма неприЈатног садржаЈа; 
непрестано су наваљивале невоље и штете; приближићу се још више — плашио 
си се за своју главу! Шта? Зар ниси знао да то желиш кад си желео да достигнеш 
дубоку старост? 'Све то собом доноси дуги живот, онако као што дуго путовање 
доноси прашину, блато и кишу. 4. „Али ја сам хтео да живим, а да ипак будем 
без тих непријатности." Такве кукавичке речи не приличе човеку. Гледај како 
ћеш прихватити моју жељу: ја је изражавам не само добронамерно, већ и 
великодушно — нека богови и богиње спрече то да постанеш љубимац среће! 5. 
Сам себе упитај да ли би више волео да живиш на пијаци, или у неком логору 
као војник. А живети, мој Луцилије, значи војевати. И зато су они које судбина 
баца овамо-онамо, који се у напорима и тегобама час подижу, а час поново 
падају и упуштају у опасне ратне походе, храбри људи и прваци у логору. Они 
пак, који проводе живот мекушаца живе у миру, док се они остали излажу 
напорима; то јесу птице које су нашле заштиту од срамоте. Остај ми здраво! 

97. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Вараш се, мој Луцилије, ако мислиш да су раскош, уживање и 
занемаривање добрих обичаја и све остало што су већ разне генерације 
пребацивале својим временима, греси и преступи нашега века. То треба 
приписивати људима, а не времену: ниједно доба није било без кривице. И ако 
желиш да почнеш са просуђивањем разузданости разних векова, онда ја осећам 
стид што морам да кажем да никада није начињено више преступа него пред 
очима самога Катона. 2. Да ли би неко могао веровати да је новац играо улогу 
на суду, кад је Ауло Клодије био оеуђен због браколомства које је очигледно 
доживео са Цезаровом женом и прекршио религиозне законе оне жртве која се 
приноси, као што кажу, за народ и његову корист, на тај начин што се из 
затворене одаје уклоне сви мушкарци па чак сакрију и све слике сваког мушког 
створења? Па ипак су судије биле подмићене новцем, и, што је још много 
срамније од тога, за новац се одобрило и силовање отмених госпођа и дечака! 3. 
Мање се грешило почињеним злочином, неголи ослобађајућом пресудом: онај 



који је био оптужен због браколомства, делио је браколомства и није се осећао 
сигурним за своје ослобођење пре него што је своје судије начинио себи 
једнакима. То се све догодило пред оним судом где је Катон, ако већ није ништа 
друго урадио, барем сведочио. Ја ћу ти навести и тачне Цицеронове речи јер 
ствар превазилази сваку веродостојност: (4. Aci Atticum, Liber primus)50 „Позвао je 
судије код себе, обећавао им је, гарантовао им је и исплатио их је. А после тога 
— о добри богови, каква подлост! — неке еудије су добиле чак као награду да 
проведу и ноћи код неких жена и истакнутих младића." 5. Не исплати се водити 
спор због цена за то, јер су додаци били још већи. „Желиш ли можда жену оног 
озбиљног и строгог човека? Даћу ти је. Или можда онога богаташа? И њу ћу ти 
набавити и удесити да спаваш с њом. Ако сам не извршиш ово браколомство, 
осуди ме. Доћи ће и она лепотица за којом жудиш; обећавам ти да ћеш 
провести ноћ с њом и нећу одлагати то: још пре одгађања пресуде на трећи дан, 
ја ћу је испунити." 

Много ружније је удешавати браколомства него вршити их: то се у ствари 
зове припрема једне мајке породице за нешто тако. 6. Ове клодијанске судије су 
од сената затражиле стражу која им је била потребна само онда кад би 
изрицали пресуду, и добили су је. И зато им је Катул оштроумно рекао, пошто су 
оптуженог ослободи-
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ли одговорности: „Зашто сте од нас затражили стражу? Можда због тога да вам 
новац који сте прим,или не би поново био одузет?" Па ипак је браколомник уз 
све те шале остао некажњен, мада је пре процеса био браколомник и за време 
процеса играо улогу заводника, који се извукао из пресуде горим поступцима 
него што су они којима ју је био заслужио. 7. Можеш ли да замислиш да постоји 
нека већа морална поквареност него што се показала овде, кад се похотљивост 
није могла спречити ни код религиозних обреда, нити на самом суду; јер на 
самој судској расправи која је одржавана на основу једне нарочите сенатске 
одлуке, учињено је нешто што је много горе него што је било оно о чему се 
водила расправа. На расправ,и је реч била о томе да ли неко после извршеног 
браколомства може остати некажњен; а показало се да без браколомства не 
може да избегне казну. 8. То се догодило пред очима самога Помпеја и Цезара, 
пред очима Цицерона и Катона, да, пред очима тога истога Катона у чијем 
присуству народ није себи дозволио да захтева откривање блудница на сам 
празник флоралија; сем ако можда не мислиш да су тада људи код јавних игара 
били строжији него на самим судовима! То се догађало и још ће се догађати, и 
распојасаност градова ће се једном стишати због дисциплине и страха, а никад 
неће престати сама од себе. 9. И зато не постоји никакав узрок да мислиш да 
похотљивцима дозвољавамо исувише, а законима сувише мало. Јер ова 
данашња омладина је много трезвенија од оне из времена кад је оптужени пред 
судијама прикривао и порицао браколомство, а судије су се за њега заузеле; кад 
је вршена прељуба да би то дошло пред судије, кад је Клодије постао омиљен 
управо због оних истих грехова и преступа због којих је био заслужио да буде 
кажњен, па је играо улогу сводника, док се бранио и правдао. Да ли ће то неко 
поверовати? Онај који је био осуђен због једне прељубе, био је ослобођен сваке 
казне захваљујући многобројним извршеним прељубама. 10. Свако време ће 
рађати Клодије, али неће свако рађати и људе као што је Катон. Сви смо ми 
склони злу: морамо имати водитеља и друга, али и без њих се много штошта 
може средити и само од себе, без пратиоца. Пут ка гресима и преступима не 
води само надоле, већ чак и веома стрмо; и оно што људе чини непоправљивим, 
јесте управо чињеница да у свим осталим вештинама и уметностима грешке 
уметницима служе на срамоту, док грешке у животу изазивају весеље. 11. 
Крманош се не радује ако му се разбије лађа; не радује се ни лекар ако су му 
пацијента сахранили; не радује се ни говорник ако је оптужени кривицом 
адвоката осуђен, док је, напротив, његов преступ свима повод за уживање и 
радост. Један ее радује због прељубе за коју га је подстакла управо тешкоћа; 
други се радује превари и крађи, а сам злочин му не ствара никакву бригу, већ 
тек његова последица. А то је плод лоше навике. 12. Знај и то да смисао за 
добро постоји и у људи који су скренули са правог пута, и да се они не стиде 
свога незнања, већ тога што су сами себе занемарили: сви они прикривају 
грешке, и мада им је све пошло за руком и срећно се завршило, они уживаЈу 
плодове тих грешака, док саме грешке прикривају. Али чиста и поштена савест 
жели да се искаже, да се појави да је могу сви видети, док се лоша савест 
плаши и самога мрака. 13. Мислим да је Епикур то веома елегантно изразио: 
„Кривцу се може догодити да остане скривен, али он се на то не може 
ослонити!" Или ако мислиш да се то може изразити мало боље, овако: „И због 
тога ништа не помаже преступнику ако се сакрије, јер може, додуше, да има ту 
срећу да остане прикривен, али се нипошто не може ослонити на то да ће се 
тако и догодити." Тако стоје ствари: злочини могу остати некажњени, али 
сигурни од казне нипошто не могу да буду. 14. Не мислим 



29 Сенека да се ова реченица противи учењу наше школе, ако се тумачи на тај 
начин. Зашто? Зато што је прва и највећа казна за грешнике то што су 
починили грех; а ниједан злочин не остаје некажњен, јер је казна садржана у 
самом злочину. Па ипак, овој казни следе и друге казне, а то су сталан страх и 
неповерење у своју еопствену сигурност. И запгто ја да спаеем неваљалство од те 
казне? Зашто да га не држим у непрестаној неизвесности? 15. Заступајмо 
друкчије мишљење од Епикура, када он каже да ништа није праведно од 
природе и да морамо избегавати грешке и злочине само због тога што не 
можемо да избегнемо страх: али сложимо се са њим у томе да савест шиба лоше 
поступке и дела и да је то заправо узрок многих тегоба и невоља, јер нас 
непрестани етрах и узнемиреност притискују, узнемиравају и бичују, не могући 
имати поверење у оне који гарантују безбедност и безбрижност. За то је 
Епикуре, доказ управо то што већ по својој природи мрзимо злочин, пошто нико 
није слободан од страха, па макар како се осећао безбедним и еигурним. 16. 
Многе људе срећа спасава од казне, али никога не спасава од страха. Зашто, 
ако не због тога што нам је урођена мржња према ономе што је већ сама 
природа осудила. И због тога се и они који су скривени никада не ослањају на то 
да ће остати скривени, јер њих открива њихова савест и показује их њима 
самима. Међутим, свима који су понешто скривили својствено је то да дрхћу од 
страха. Било би веома лоше по нас, јер многи злочини избегну законе и судије и 
одређене казне, кад за оне природне и тешке казне, које се не могу избећи, не 
би постојала већ и одмазда, и кад место праве патње не би заузео страх. Остај 
ми здраво! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Никада немој сматрати срећним онога који зависи од среће! Онај који 
ужива у ономе што долази лишава се једног чврстог ослонца: весеље ће изићи 
онако како је ушло. А оно што је настало само од себе, то је верно и чврсто, оно 
постаје све веће и прати нас све до краја, док је све остало чему се диви гомила 
добро само док траје један тренутак. „Па шта дакле? Зар све то не може бити и 
од користи и служити уживању?" Ко каже да није тако? Али само онда ако 
зависи од нас, а не ми од њега. 2. Све што год се налази у области среће, плодно 
и пријатно је само онда ако онај који то поседује има и самога себе у власти и 
није роб онога што поседује. Јер греше, драги мој Луцилије, сви они који мисле 
да нам судбина одређује нешто што је добро или што је лоше: она нам даје само 
материју доброг и лошег, и заметке онога што код нас никне да би постало лоше 
или добро. Јер душа је јача од сваке судбине; она једина управља догађајима и 
усмерава их на ову или ону страну, и она је сама узрок срећног или несрећног 
живота. 3. Неваљалац све окреће на зло, чак и оно што му се догодило привидно 
као нешто најбоље; а поштен човек пун врлине чини бољим све оно што му је 
судбина донела, и ублажава све што је сурово и горко тако што то уме да 
подноси. Он са благодарношћу и скромношћу прима све што је пријатно, а 
истрајно и храбро подноси све што је одвратно. Макар како био мудар и 
паметан, нека ипак све ради после зрелог размишљања, нека не покушава 
ништа што је изнад његових моћи: он оно савршено добро, које уопште ништа 
не довоДи у опасност, нипошто неће постићи, ако није добро наоружан против 
свега што је несигурно. 4. Било да желиш посматрати друге — јер у ономе што 
се тебе не тиче суд је лакши — било самога себе без икаквих предрасуда, 
сазнаћеш, и увидећеш, да од свих ствари за којима толико жудиш и које су за 
тебе тако драгоцене, ништа није корисно, ако се ниси осигурао против 



несталности случаја и против свега што из тога случаја извире, ако без жаљења 
и често не будеш приликом сваког губитка могао сам себи да кажеш: 

Богови решише друкчије' 
5. Тако ми Херкула, ако треба да наведем још снажнију и праведнију изреку, на 
коју ћеш се још више ослонити кад год ти нешто буде кренуло друкчије него што 
желиш, онда реци самоме себи: 

То богови урадише боље. 
И свакако ко је на овај начин спреман, неће доживети ништа неочекивано. А 
тако ће бити припремљен свако ко буде помислио на све што је у стању да уради 
људска судбина која се непрестано мења, и то још пре него што је то осетио на 
самоме себи: ко има децу, жену и имање, треба да је свестан да их можда неће 
увек имати и да буде спреман да не буде несрећнији ако би престао да их има. 
6. Несрећан је онај који се плаши будућности и који пати још пре саме несреће, 
онај ко је забринут да оно што му ствара радост, неће остати такво до краја. Јер 
такав човек никада неће бити миран и спокојан и изгубиће и оно у чему може 
да ужива само зато што стрепи од онога што ће доћи. А страх да ће нешто 
изгубити, човека боли исто онолико колико и сам губитак. 

7. Али због свега тога ја ти никако не препоручујем и не саветујем 
безбрижност. Покушај да од себе одвратиш све оно чега тоеба да се плашиш. 
Постарај се за све о чему се можеш постарати разумом и памећу. Све што би 
могло шкодити, о свему томе добро размисли и избегни то још пре него што те је 
погодило. И у ту сврху ће ти бити од велике користи твоја чврста воља и 
одлучност, решеност да све лако и спремно подносиш. Од судбине се може 
одбранити онај човек који уме да је поднесе: бар се не узнемирава док још живи 
мирно и епокојно. Ништа није глупље и бесмисленије него ако се бојиш већ 
унапред: каква је бесмислица журити испред своје несреће! 8. Да сад, 
напослетку, укратко поновим своје гледиште: ја желим да ти опишем оне 
плашљивце који сами себе муче, који су сами себи досадни и који не знају ни за 
какву меру ни у несрећи нити пре ње. Ко пати, пати више него што је потребно 
и још пре него што треба патити. Јер она иста слабост која му не дозвољава да 
оцени своју патњу, не дозвољава му ни да је ишчекује. Иста неумереност чини 
да може уображавати како ће његова срећа вечно трајати, и како ће она бити 
све већа и већа. Он заборавља трамбулину на којој човечанство игра и обећава 
себи сталноет свега оног што је само случајно. 

9. И зато ми се чини да је Метродор у оном писму својој сестри, кад је она 
изгубила свога веома обдареног сина, изванредно лепо казао: 

Сва добра смртних људи су смртна! 

Он говори о оним добрима за која се људи заузимају и такмиче. Јер оно 
истинеко добро — мудрост и врлина — не пролази, не гине, поуздано је и трајно; 
то је једино што је бесмртно за смртне људе. 10. При свему томе су људи у 
толикој мери обесни и тако радо заборављају куда иду и куда их сваки дан 
води, да се чак изненађују и чуде ако нешто изгубе, иако би све то свакако 
могли лако да изгубе и у току једног јединог дана. Све за шта мислиш да си му 
господар, да је код тебе, заправо није твоје; не постоји ништа поуздано за онога 
који сам није поуздан, нема ничег вечитог и непобедивог за онога који је сам 
слаб и несталан. Подједнако је неопходно гинути као и губити, и управо та 
истина нам служи као утеха, ако је правилно схватимо. Губи равнодушно: ти 
ћеш и сам морати да пропаднеш. 



11. Какву помоћ да нађемо, и где, за овакве губитке? У томе што ћемо 
задржати у памћењу оно што смо изгубили и што нећемо дозволити да нам 
заједно са губитком нестане и корист коју смо имали од тога. Све што имамо 
може нам лако бити одузето; а оно што смо некада имали, то нам нико никад не 
може одузети. И веома је незахвалан сваки онај човек који мисли да ништа не 
дугује за оно што је добио. Једну ствар нам отме неки случај, али нам оставља 
корист и уживање од ње, а ми све то губимо због својих претераних жеља. 12. 
Реци самоме себи: ништа од свега онога што ми изгледа страшно није 
непобедиво. Већ су многи победили појединости: Муције ватру, Регул је победио 
крст, Сократ отров, Рутилије изгнанство, а смрт задану мачем победио је Катон: 
треба и ми нешто да победимо! 13. Али, с друге стране опет, многи су презирали 
оно што привлачи гомилу као нешто сјајно што доноси срећу. Фабриције је као 
император одбацио богатство и кудио га као цензор; Туберон је сматрао да је 
сиромаштво достојно њега и Капитола, онда кад је на јавној гозби изношењем 
посуђа од земље показао да човек треба да се задовољи оним чиме се служе и 
сами богови. Отац Секстије је отклонио почасне службе, а био је рођен за то да 
се труди око постизања високих државних служби; он није хтео да прими 
пурпуром оивичену тунику, онда кад му ју је давао обожавани Јулије, зато што 
је увидео да се човеку врло лако може одузети све оно што му је на лак начин 
дато. И ми урадимо нешто храбро и сврстајмо се међу оне који нам служе за 
пример. 14. Зашто смо малодушни? Зашто очајавамо? Све што се могло 
догодити, може се догодити још увек. Ми треба само да очистимо своју душу и 
да поступимо према природи: и ко од ње залута, тај се мора борити с грешним 
жељама и сталним страхом и мора бити препуштен на милост и немилост 
случајностима. Можемо се поново вратити на прави пут, можемо се поново 
вратити на сам почетак: вратимо се, дакле, у раније стање како бисмо могли 
подносити и болове, ма како они нападали наше тело, тако да бисмо могли 
судбини да кажемо: „Имаш посла с правим мушкарцем: потражи неког другог 
кога ћеш победити!" 

15. Оваквим и сличним речима ублажавају се болови од запаљеног чира, 
за који желимо да нас мање боли или да се потпуно излечи, или да заједно с 
њим и ми сами остаримо. Али у погледу тога ја сам сасвим сигуран: у питању је 
наша штета, јер видимо да нам одлази овај изврсни старац. Јер он сам је сит 
живота и више ништа не жели самога себе ради, већ само ради оних којима је 
од користи, и жели да му се још нешто дода. С његове стране је племенито што 
још живи. 16. Неко други би већ начинио крај овим мукама: овај сматра 
подједнако срамним бекство од смрти и тражење уточишта у њој. Шта дакле? 
Зар неће отићи ако му то прилике буду саветовале? А зашто да не оде, ако већ 
више никоме неће бити потребан? Ако се буде трудио само још у борби против 
болова? 17. То значи, мој драги Луцилије, учити се филозофији на њеном 
ефекту и управљати се према истинском узору; видети шта је у стању да уради 
одважност једног мудрог човека против смрти, против бола, ако се смрт 
приближи, ако бол буде задавао муке и патње. Шта ваља урадити, треба учити 
од онога који то ради. 18. До сада смо доказима покушали оценити да ли неко 
треба да се одупире болу, или да ли смрт која се приближава може савладати 
чак и велике духове. Чему су нам потребне речи? Приђимо самој ствари, онако 
како се она пред нама налази: нити ће смрт учинити онога човека храбријим 
против бола, нити пак бол против смрти. Поверење у самога себе помаже му у 
борби и против једног и против другог; он не подноси болове стрпљиво зато што 



се нада смрти, нити пак радо умире зато што су му болови досадили: он једно 
подноси, а друго очекује. ОстаЈ ми здраво! 

99. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1 Шаљем ти писмо које сам био написао Марулу кад је изгубио синчића и 
кад је Taj губитак, као што се причало, недовољно јуначки и мушки подносио. 
И у том писму нисам био онако нежан као што сам обично, јер сам био 
мишљења да он пре заслужује прекор неголи похвалу. Јер код човека тешко 
погођеног, који такву дубоку рану тешко подноси, треба свакако нешто мало 
попустити: нека се слободно засити туговањем или бар нека преболи први 
напад. А они који су решили и одлучили да тугују, нека буду тако кажњени и 
нека добро науче да је сувише много плакати — лудост. 

2 „Очекујеш ли утеху? Онда прими мој прекор. Зар тако подносиш 
синовљеву смрт, као неки мекушац? А шта би урадио да си изгубио пријатеља? 
Умро ти је син у којег си полагао још несигурну наду, јер је био још сасвим 
мали: ггрошло је тек мало времена. 3. Ми прикупљамо узроке бола и већ 
желимо да се неправедно жалимо на судбину, као да нам она неће пружити 
оправданих разлога за нашу утеху; али, тако ми Херкула, ја сам заиста мислио 
да ти имаш већ довољно храбрости и одважности према истинском злу, према 
правој несрећи, а камоли према оним сенкама несрећа због којих људи уздишу 
из чисте навике своје. Кад би претрпео заиста највећи губитак од свих, наиме 
губитак пријатеља, морао би се потрудити да се више радујеш над оним што си 
имао, него да се жалостиш зато што си то изгубио. 4. Али већина људи не води 
рачуна о томе колико је уживала, колико се радовала. Осим тога, једна таква 
жалост има ЈОШ И ту лошу страну да не само што је непотребна, него је уз то и 
незахвална. Зар је стога што си ти имао једног таквог пријатеља, сав твој труд 
био узалудан? Зар током толиких година, такве животне повезаности и таквих 
пријатељских друговања током студија ништа ниси постигао? Зар заједно с 
пријатељем сахрањујеш и пријатељство? И зашто жалиш што си га изгубио ако 
је без вредности чињеница што си га имао? Веруј ми да добар број оних које 
смо волели остаје уз нас, мада нам их је случај однео! Време које је прошло 
припада нама и ништа није на сигурнијем месту него оно што је некад било. 5. 
Ми смо неблагодарни за оно што смо имали и уживали, зато што се уздамо и 
ослањамо искључиво на будућност, као да све тако брзо не прелази у прошлост! 
Онај који се радује само ономе што је сада, тај сваком уживању одређује 
сувише узане границе: и будућност и прошлост изазивају радост у нама, оно 
прво кроз ишчекивање, а друго преко сећања; али једно још увек виси у 
ваздуху па се можда неће ни догодити, а за друго се никако не може порећи да 
је постојало. Како је, према томе, бесмислено ако желимо да изгубимо оно што 
је најпоузданије и најчвршће! Будимо задовољни тиме што смо већ уживали, 
под условом да то нисмо црпли пробушеном душом која је опет прскцедила све 
што је у себе примила. 

6. Постоји безброј примера да су људи своје синове још као младе 
сахрањивали без проливања суза, право од ломаче одлазили у сенат или на неку 
другу јавну службу и одмах се прихватали неког другог посла. И то с пуним 
правом: јер, прво, сувишна је ствар туговати ако туговањем ништа не 
постижеш, а друго, није у реду ако жалиш над оним што погађа само једнога 
док другима прашташ; даље је безумно ако се твоје жеље преобразе у жалбе, јер 



постоји веома мало времена које је прошло између изгубљеног и оног што неко 
жели. И зато морамо бити утолико равнодушниЈП, уколико нам je j асниЈ е да 
сви ми идемо у стопу за онима које смо изгубили. 7. Погледај како брзо лети 
време, помисли на свирепост овога простора којим смо тако брзо пројурили, 
посматрај ову пратњу људскога рода КОЈИ жури према истом циљу само у 
најмањим размацима времена, мада нам они изгледају велики: онај за кога 
мислиш да си га изгубио, послат је био само нешто мало раније. А шта је глупље 
него оплакивати онога који је отишао пре нас, кад већ ми сви треба да пређемо 
исти тај пут? 8. Зар неко плаче због догађаја за који је врло добро знао да ће 
доћи? И ко није мислио на смрт човекову, тај је заваравао самога себе. Да ли 
неко плаче због нечег за шта је тврдио да се уопште не може догодити? И ко год 
жали што је неко умро, тај жали што је то био човек. Све људе је повезала иста 
судбина: ко се случајно родио, томе остаје још да умре. 9. Разликујемо се само у 
погледу временских размака, али крај нас све изједначује. Оно што лежи између 
првог и последњег дана, различито је и променљиво; ако се обазиреш на 
тешкоће, онда је време и дечаку сувише дуго; а ако водиш рачуна о брзини, 
онда је време и за старца предуго. Не постоји ништа што би било пролазније, 
варљивије и променљивије од времена: све се преокреће и прелази у супротност 
према наређењу судбине. И у том таласању и преливању свега што је људско, 
никоме ништа никад није сигурније од смрти. Па и ако се сви жале због тога, то 
је једино на свету што човека не вара! 

10. „Али умро је дечак!" Ја не тврдим да је боља судбина онога који рано 
умре. Пређимо на онога који је доживео дубоку старост: како је незнатно он 
надмашио дечака! Замисли неизмерну дубину времена и обим васионе, па 
затим оно што ми називамо добом људекога живота и све то упореди са 
бесконачношћу: видећеш како је незнатно све оно што желимо и што 
покушавамо да продужимо! 11. Колико суза се пролије због тога, колико брига 
нас обузима, колико патимо пре него што дође смрт коју желимо! Како бринемо 
о своме здрављу, како се плашимо! Колико само проживимо сасвим неплодних 
бескорисних година! Једну половину тих година ми проспавамо. Додај томе још 
и напоре, тужне догађаје и опасности, па ћеш лако увидети да и код најдужег 
живота постоји најмање онога што стварно проживљазамо. 12. Али ко ће ти 
признати да није у бољем положају онај који се може брзо вратити, који је 
завршио своје путовање још пре но што се на њему заморио? Живот није ни 
добро ни зло, већ само место за добро и зло. Зато онај није изгубио ништа осим 
игре, код које је губитак сигурнији. Могао је постати скроман и паметан, могао 
је да под твојим вођством постане бољи, али могао је постати и сличан већини, 
а тога се ми највише илашимо. 13. Погледај оне младиће које је раскалашан 
живот из најотменијих кућа и породица бацио међу борце у арени; погледај оне 
друге који узајамним бестидним животом служе сопственој и туђој 
похотљивости, и код којих не може проћи ниједан дан без пијанства, ниједан 
дан, а да не изврше неко срамно дело: онда ће ти постати јасно да постоји више 
разлога за страховање него за надање. И зато никако не смеш тражити разлоге 
за бол, нити својом невољом увеличавати лакше неприлике. 14. Не подстичем те 
да се подигнеш и да се бориш против тога: моје мишљење о теби није тако лоше 
да бих мислио да се мораш упети из петних жила против свега тога. То није бол, 
већ само ујед, а ти од тога правиш бол! Филозофија је несумњиво допринела 
томе, ако можеш храбро и достојанствено да подносиш смрт дечака који је 
досад био познатији својој дадиљи него самоме оцу. 15. Како? Зар ти ја сада 
препоРУчУЈем неосетљивост и зар тражим да на сахрани не покажеш у којој 
мери тугујеш! Не, никако не! То је нељудски и није никаква врлина ако на 



сахрану својих драгих гледамо истим очима којима посматрамо њих саме, и ако 
нас не дирне наше прво одвајање од наших драгих. Па рецимо да ти сад то 
забрањујем: много штошта не зависи од наше воље: и ако задржаваш сузе, оне 
ће грунути и олакшаће ти срцу. 16. Шта је, дакле, то? Пустимо сузе нека теку, 
али им то нипошто не наређујмо! Не приписујмо ништа тузи и не увећавајмо је 
мислећи како то остали раде! Показивање бола више тражи него сам бол: 
колико људи је тужно само због себе? Они гласније уздишукадих неко чује, 
утишају се и смире ако су сами, а чим некога спазе, они опет нагну да плачу. 
Затим се рукама хватају за главу, што би могли лакше да ураде кад их нико не 
спречава у томе: тада зажеле да умру и бацају се по својој постељи: а кад нема 
посматрача, бол првстаје. 17. Као у свим осталим стварима, и у овом случају 
прати грешка — да се, наиме, управљамо према примеру већине људи и да не 
гледамо шта једужност, већ само оно што је навика. Удаљавамо се од лрироде, 
продајемо се гомили која нам ни у чему не може служити као добар пример, већ 
је, као свуда, и овде колебљива и нестална. Ако некога види да храбро подноси 
своју тугу, онда га назива безбожником и дивљаком; ако види да се неко 
онесвешћује и пада, казаће за њега да је мекушац и слабић. 18. Све треба да 
меримо лрема разуму. Али ништа није глупље него трудити се да би нам жалост 
донела неки глас, и желети да се покажу сузе које се, по моме мишљењу, појаве 
код мудрога човека било да им то сам дозвољава, или да теку зато што се не 
могу спречити. Ја ћу рећи само каква је разлика у томе. Чим нас погоди прва 
вест о тешкој смрти, ако још грлимо мртво тело које ће сваки час бити бачено 
на запаљену ломачу, нека природна сила цеди из нас сузе, а душа коју је 
обузела туга потреса нам читаво тело и очи, и истерује течност која ее скупља 
око њих. 19. Ове сузе теку зато што су истиснуте, и против наше воље: друкчије 
су, међутим, сузе које ми сами измамљујемо, када се сетимо оних које смо 
изгубили, и кад у тузи има нешто слатко, јер мислимо на њихове пријатне 
разговоре, на весело ћаскање с њима, на њихову услужну љубав: и у том случају 
се очи олакшавају сузама, као да се поново радују. И овим еузама праштамо, 
док су оне друге против наше воље. 20. Зато нема никаквог разлога да их 
задржавамо или да их проливамо због онога који стоји или ееди поред нас, било 
да сузе изостану, било да теку, то никад није толико срамно као ако се 
претварамо кад их лијемо. Оне нека теку саме од себе; то се дешава и са 
мирним и озбиљним људима, а често су сузе текле, а да нису шкодиле ни угледу 
мудраца. Било да оне теку или да се заустављају, никад не изгледају тако 
одвратно као на неком сталоженом лицу: нека сузе теку саме од себе. А оне могу 
доћи и код мирних и код сталожених темперамената. Природи се треба 
покорити, ако то не наноси штету угледу и достојанству. 21. Ја сам виђао људе 
који су на погребу својих драгих били достојни поштовања, на чијим се лицима 
одражавала љубав, али се није могао видети никакав знак жалости: на њима 
није било ничега осим онога што је одговарало истинским осећањима. Постоји 
некакво достојанство и у болу, и њега мудрац мора сачувати. Као у свим 
осталим стварима, тако и код суза постоји нека одређена граница: код будала 
обилно су заступљени како весеље тако и бол. 22. Равнодушно примају све што 
је неминовно. Догађа ли се ишта невероватно, ишта ново? За колико људи се 
изнајмљује права сахрана, за колико се људи купује мртвачки одар, и колико 
људи ће туговати за тобом? Кад год помислиш на то да си имао дечака, помисли 
уједно и на то да је он био људско биће коме није било обећано ништа сигурно, 
кога судбина не би безусловно довела до старости, већ га је могла оставити на 
цедилу где год јој се прохте. 23. Уосталом, разговарај често о њему и прослављај 
успомену на њега колико год ти је то могућно; ово осећање ће ти се чешће 



враћати ако буде долазило тако да собом не доноси тугу и жалост. Јер нико се 
радо не дружи с тужним човеком, а камоли са жалошћу самом! Ако си некад са 
задовољством и радошћу слушао његов говор, његове шале, мада је био још 
сасвим мали, све то често понови у сећању: тврди сасвим одлучно и смело да би 
он могао испунити све твоје наде које си као отац у њега полагао. 24. Јер 
заборавити своје људе, сахранити успомену на њих заједно са њиховим телом, 
оплакивати их преко сваке мере и сећати их се само ретко — то није људски. 
Тако воле своје младунце птице и дивље животиње: њихова љубав је страсна и 
готово луда, али кад их изгубе, онда се љубав потпуно гаси. То мудром човеку 
никако не доликује: сећање нека слободно траје, али жалост нека престане. 25. 
Јаникако не одобравам оно што каже Метродор, да је са жалошћу тобоже 
повезана некаква радост и да ми у таквим лриликама морамо покушати да је 
постигнемо. Ја ћу овде навести Метродорове речи. У првом писму упућеном 
својој сестри, он каже овако: „ Јер стварно ластоји нека радост, сродна 
жалости, за којом треба у тим приликама трагати.1 26. Ја не сумњам у оно што 
ти о томе мислиш. Јер, да ли је нешто срамније него грабити радост у тузи, и 
чак помоћу саме жалости и у сузама тражити нешто што би нам чинило добро? 
То су они који нам пребацују претерану строгост и који клевећу наша учења да 
су, тобоже, сувише крута зато што тврдимо да болу или не емемо дозволити 
приступ у срце, или га морамо смеета отерати. А шта је нечовечније и 
невероватније: да ли то што не осећамо бол кад изгубимо пријатеља, или можда 
то што чак у самој тузи жудимо за радошћу? 27. Оно што ми учимо јесте 
поштено и достојно: кад срце пролије неколико суза и кад их, да тако кажем, 
уклони као пену, ми га не емемо препустити тузи и болу. Зар да кажемо како са 
болом треба ломешати и радост и насладу? Тако ми тешимо дечака неким 
комадићем слаткиша, тако умирујемо децу која 
ллачу тиме што ћемо им сипати мало млека. Ни онда кад ти син гори на 
ломачи, или кад ти умире неки пријатељ, ти не прекидаш забаву, већ желиш 
за себе радоет, је ли тако? Шта је достојније, да ли да се бол истера из срца 
или да се омогући приступ радости болу? „Да се да приступ радости, велим. 
Не само то, него то да радост тражимо и у жалости! 28. Метродор тврди да 
постоји нека радост сродна жалости. Свима је допуштено да тако кажу, али 
не вама. Ви знате само за једно добро, за радост, и еамо за једно зло, за бол. 
Каква веза и какво сродство могу постојати између добра и зла? Помисли да 
посто-. ји: зато је сад баш наша дужност да пронађемо ту везу, то сродство. 
Истражујмо бол: да ли је он сам по себи нешто пријатно и весело! 29. Неки 
лекови који су корисни за извесне делове тела не могу се употребљавати код 
других делова, зато што су ружни и неприлични. И оно што би негде могло да 
користи тако да не вређа осећај стида, постаје непристојно због места на 
којем се рана налази: зар се не стидиш да жалост лечиш насладом? За ту рану 
су потребни строжији лекови. Помисли на то да онаЈ који је умро не осећа 
више никакво зло, јер да га је осетио, не би ни умро. 30. Ја кажем да га 
ништа не може погодити, јер га више нема: он живи, ако га нешто боли. То 
што га више нема, више не може да га мучи. Јер како може нешто осетити 
онај кога више нема? Не може осетити чак ни то да га више нема. Јер он је 
побегао од највећег зла смрти које се састоји у претњи да га више неће бити. 
31. И то морамо рећи онима који оплакују и желе да се врати неко ко је умро 
у раној младости. Сви, колико нас год има, у погледу трајања живота, ако се 
упоредимо са васионом, исто смо тако млади људи као и старци. У ствари, од 
целокупног времена ми проживимо мање него што бисмо могли најмање 



рећи, јер најмање је ипак један делић нечега: а оно колико ми проживимо 
јесте сасвим близу ничему." 

32. Ово ти нисам написао зато што би ти од мене очекивао тако касан лек, 
јер ja знам да си ти све то што си овде прочитао већ и сам казао, већ зато да 
бих те прекорио због тога краткотрајног прекида кад си сам себи био постао 
неверан, и како бих те подстакао за будућа времена да се одупреш судбини и да 
се наоружаш против њених стрела; не зато, свакако, што би те оне могле 
погодити, већ зато што би могле једноставно изостати. Буди ми здраво! 

100. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Јављаш ми да си са задовољством читао књиге Фабијана Папирија, које 
имаЈу наслов Политика, али да нису одговарале ономе што си од њих очекивао; 
затим се ужаеаваш због његовог стила, јер заборављаш да је овде у питању један 
филозоф. Рецимо да је стварно тако као што ти кажеш — да му беседе просто 
теку, уместо да буду међу собом повезане. Па ипак има и неке привлачности, и 
нечег лепог у томе кад говор онако глатко тече: наиме, ја сматрам да постоји 
велика разлика између тога кад говор сам по себи тече пријатно, и кад писац 
замуцкује. Али и у овом што желим да ти кажем постоји велика разлика. 2. 
Мени се чини да ФабиЈан не дозвољава да његова реченица тече, већ је сам 
развија; његов говор је тако богат да у њему нема збрке ни журбе, па ипак тече 
брзо, глатко и живо. То све јасно указује на чињеницу да он није писан с 
напором, нити да је дуго дотериван. Али поверујмо да је тако како ти желиш да 
буде: он је стварао карактере, а не речи, оно што је написао, написао је за срце, 
а не за уши. 3. Осим тога, кад би чуо њега лично како говори, не би имао 
прилике да гледаш на појединости: у тој мери би те понела целина! Јер познато 
је да се све оно што се човеку на први поглед допадне покаже као мање вредно, 
пошто се добије у руке. Али веома је важно и то ако своје очи можеш да 
запослиш одмах на први поглед, мада пажљиво асматрање може наћи много 
шта што заслужује лрекор. 4. И ако ме питаш да ли .сматрам већим човеком 
онога који уме да замагли наш суд, од онога који више одговара нашем суду 
него што заслужује, ја ћу се изјаснити у прилог оног првог. И ја знам сигурно да 
тај човек корача много сигурније и да смело очекује успех у будућности. 
Забринут говор не доликује филозофу: како ће бити храбар и истрајан, и где ће 
ризиковати опасност онај који је плашљив на речима? 5. Фабијан није био у 
речима, у говору немаран, већ сигуран и зато се код њега неће наићи ни на шта 
прљаво и непристојно: све речи су пробране, оне нису тражене, не противе се 
својој природи, као што се то догађа у нашем веку, већ су лепе и сјајне, мада су 
узете из сасвим уобичајене средине. Код њега наилазиш на велике и племените 
мисли, које нису збијене као пословице, већ се нашироко расплићу и развезују. 
Видећемо где је сувише мало поткресано, а шта је, опет, сувише надугачко и 
нашироко развучено, гСгга није дотерано црема данашњој моди; и кад све 
будеш добро разгледао, нећеш наћи ништа извештачено. 6. Можда недостаје 
шарени украс мермера или распоред воде која тече кроз све собе, и све што још 
има друго што себи дозвољава раскош која није задовољна обичним украсом; 
као што се каже, то је кућа која је ваљано намелггена. Додај сад још и оно у 
чему се у погледу његовог стила не слажемо. Неки воле да стил буде ослобођен 
сваке дивљине, суровости, док други опет желе и воле такву чврстину и 
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дивљину, и, шта више, кад је нешто случајно мекше, они намерно прелазе преко 
тога и реченици откину крај, како не би одговарао ономе што се очекује. 7.Читај 
Цицерона: његов је стил јединствен, он држи корак, брижљиво је обрађен и 
нежан, а да при томе није мекушан. Напротив, стил Асинија Полиона је тврд и 
неуглађен, и он оставља читаоца на цедилу управо онда кад то најмање очекује. 
Најзад, код Цицерона се све лепо завршава, док код Полиона, опет, све некако 
неочекивано пада, осим у понеким реченицама, грађеним према једном 
одређеном мерилу и узору. 8. Осим тога ти кажеш да ти се чини како је код 
њега све скромно, ниско и недовољно узвишено: ја, напротив, мислим да у њега 
такве грешке нема. Оно што ти називаш ниским, то би пре било благо и мирно, 
не ласкаво, него отворено. Њему недостаје она говорничка снага, живахност и 
оштрица у реченици, нема ни изненадних досетки, али ако погледаш читаво 
тело, видећеш да је, додуше, неукрашено, али ипак достојно и лепо. Његов говор 
не поседује достојанство, али ће га дати. 9. Реци ми коме би могао дати 
предност над Фабијаном. Помени Цицерона, чије су књиге које се односе на 
филозофију малтене исто тако многобројне као Фабијанове: признајем то, али не 
мора одмах бити незнатно оно што је мање од највећег. Помени Асинија 
Полиона. Признаћу и одговорићу на то; код једне тако велике ствари одлика је 
ако неко има двојицу испред себе. Помени ми још Тита Ливија: он је, наиме, 
писао и дијалоге који би се подједнако могли убројати међу филозофска и међу 
историјска дела, и такве књиге које изричито обрађују филозофију. И њему 
желим да признам неку предност: али ипак, погледај пред коликима се налази 
онај кога надмашују само тројица и то тројица најречитијих. 10. Али он не може 
све: његов говор, ма како узвишен, није снажан, није силан као бујица, мада 
тако тече, а није ни провидан већ само чист. „Ти би желео", велиш, „да се 
против порока говори оштро, против опасности храбро, против судбине 
поносно, гордо, а против сујете презриво. Желиш да се куди раскош, да се 
страст обележи и истакне, да се насиље сломи; нека то буде у говорниковом 
погледу изражено оштро, у трагичном велико и у комичном еувопарно." Желиш 
ли можда да се он бави ситницама, речима? Он се одао великим стварима, и 
његова речитост је као сенка коју оставља за собом а да тога није ни свестан. 
11. Неће, без сумње, све бити темељно промишљено и уређено; ја признајем да 
неће баш свака реч читаоца подстаћи и дирнути: многе речи ће се појавити и 
неће се бавити ситним појединостима; он неће увек прикупити своју мисао; 
признајем да свака његова реч неће подстаћи пажњу и неће погодити циљ; 
каткад ће његова реч као празна проћи мимо нас, али ће ипак у свему бити 
много светлости и надалеко неће бити никакве неприлике. Напослетку ће 
постићи и то да ти постане сасвим јасно како је он осећао оно што је написао. 
Увидећеш да му је баш стало до тога да знаш шта се њему допада, а да му није 
стало до тога да ти он сам буде по вољи. Све је усмерено према напретку, и 
користи, и добром утицају на твоје мишљење: не тражи се никакво одобравање. 
12.. Не сумњам да су његови списи такви, мада их више држим у сећању него у 
рукама; они су ми још увек јасни као да сам се тек недавно упознао с њима, али 
ипак онако као што је то обична ствар код старих познанстава: бар кад сам га 
слушао, чиниле су ми се његове речи као не баш сасвим основане, али ипак 
садржаЈно богате и кадре да младога човека доброг карактера подигну и 
подстакну на то да се према њима управља, а не да очајава како то није и неће 
бити у стању да постигне: а ово подстицање ми се чини веома ефикасним. Јер 
онај који у човеку пробуди жељу за угледањем и подражавањем, само му одузме 
сваку наду да ће тако поступити, код човека заправо изазива страх. Уосталом, 



он у речима није оскудевао, а у целини је био сјајан, мада не увек и у 
појединостима. Остај ми здраво! 

КЊИГА СЕДАМНАЕСТА 101. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Сваки дан, сваки сат показуЈу како нисмо ништа, и увек неким новим 
доказом подсећају на нашу слабост коју врло лако заборављамо: а после тога, 
кад у духу себи представимо вечност, то нас опет приморава да мислимо на 
смрт. Питаш ме, шта заправо желим да кажем овим уводом? Добро си познавао 
Сенециона Корнелија, тог угледног и заслужног римског витеза: из непознатог 
рода подигао се сам и већ му је био широко отворен пут до свих осталих 
достојанстава. Јер пут до достојанства лакше се отвара, него што почиње. 2. И 
новац се такође дуго задржава око немаштине: дуго траје, док се из ње 
извучеш. Сенецион је, такође, жудео за богатством, које су му обећавале две 
веома ефикаене способности — вештина стицања и вештина чувања, од којих 
би га већ и само једна могла начинити богатим. 3. И кад ме је овај крајње 
трезвени и умерени човек, који није нимало мање водио рачуна о своме имању 
него о свом телу, рано ујутру посетио, као обично, и кад је после тога читав дан 
све до дубоко у ноћ преседео уз свога тешко болесног пријатеља, који је без 
икакве наде лежао у постељи, те напослетку расположено вечерао, напала га је 
опасна болест гушобоља, тако да му је до освита зоре гуша била толико сужена 
да је још једва дисао. У току само неколико часова он је умро, пошто је испунио 
све обавезе и дужности једног здравог и снажног човека. 4. И њега који је 
окретао новац и на суву и на мору, који је окушао такође све начине где се 
јавно може стећи новац, однела је смрт усред посла, кад му је све полазило за 
руком и кад му се новац просто нагомилавао. 

А сад, Мелибоје, калеми крушке, и лепо засади лозу} 

Како је глупо располагати целокупним својим животом кад нисмо 
господари чак ниједног читавог, претходног, јучерашњег дана! Колика глупост је 
ако гајимо наде на дуги рок: купићу, градићу, позајмљиваћу, тражити да ми се 
врати, вршићу почасне службе, а тек после свега тога ћу своју богату старост 
оставити доколици и миру! 5. Веруј ми, све је сумњиво, па чак и за срећне људе; 
ништа човек не сме себи да обећа за будућност! И оно што нам је већ у рукама, 
лако нам исклизне из руку, па нам чак и овај сат, час, који сад држимо у 
рукама, може однети непредвиђени случај. Време тече и окреће се, додуше, 
према одређеном закону, али непознатом: али шта ме се тиче да ли је за 
природу нешто еигурно што за мене није? 6. Ми мислимо на дуготрајне 
пловидбе и кад прођемо поред туђих обала, мислимо на службу у војсци и на 
спору награду за напоре које смо поднели н абојном пољу, мислимо, даље, на 
прокуратуре и на напредовање у служби, док уз нас стоји смрт, али пошто је 
никада не замишљамо друкчије него тако као да нам је туђа и страна, намећу 
нам се примери смртности чије деловање не траје дуже него само дотле, док се 
томе чудимо. 7. А шта је безумније него чудити се што ће се једнога лепог дана 
догодити оно што се може догодити свакога дана? И циљ који је неумитна 
судбина већ одредила, тај циљ, додуше, стоји још чврсто, али нико од нас не зна 
колико смо му већ близу. 



' Вергилије, Еклога I 73. 
Према томе, формирајмо свој дух тако као да смо већ стигли на одређени 

циљ. Не треба ништа да одлажемо: сваког дана направимо обрачун свога 
живота. 8. Највећа грешка у нашем животу јесте у томе штс он никад није 
завршен, и што увек постоји нешто што одлажемо за сутрашњи дан. А онај који 
је сваког дана знао да живот заврши како треба, томе време није ни потребно. 
А из ове потребе за временом рађа се страх од будућности и жеља за њом, што 
нам изједа срце и душу. Ништа није бедније од сумње око онога што ће доћи: 
колико је још оно што нас чека, или какво је оно што нас узнемирава и нагони 
нам у кости страх који је несавладив? 9. А како ћемо избећи овај немир? Једно 
једино средство постоји за то: ако наш живот не буде тежио напред, ако се сам 
собом буде завршио. Јер онај човек коме је садашњост бескорисна, тај зависи 
од будућности. А ако ја оно што сам дужан плаћам сам себи, онда већ умерени 
дух зна да више не постоји никаква разлика између једног дана и једног века, 
са узвишенога места и видика гледа на све што ће се можда појавити и смеје се 
узастопности времена. Јер како ће те узнемиравати шаренило и променљивост 
догађаја и случаја, ако си осигуран против свега онога што је несигурно и 
непоуздацо? 10. И зато пожури, драги мој Луцилије, да живиш, и мисли да је 
сваки поједини дан уједно и твој поједини живот! Онај ко се на овај начин 
прилогодио, коме је сваки дан заправо целокупни живот, тај је без бриге, а 
онима који живе у нади и очекивању, промакне баш онај прави тренутак и 
обузму их похлепа и страх од смрти који заслужује свако презрење. Отуда и она 
срамна Меценатова жеља, кад не одбија ни хромост, ни телесну наказност и 
напослетку ни оштре ексере на самом крсту, само да би уз све те муке себи 
продужио нешто мало живот: 

11. Начипи ми руку хромом, начини ми ногу хромом, на леђима ми 
направи грбу, расклати ми све зубе: само док постоји живот, 
добро је; Овај ми живот одржи 
чак и ако будем висио на крсту разапет 
 
 
 
 



12. И што би представљало још већу беду кад би се догодило, је жеља и молба да 
му се чак одложи смртна казна, као да би то био неки живот! Ја бих га сматрао 
сасвим достојним презира кад би желео да живи све до смрти на крсту. „Учини 
ме хромим", каже он, „само да моје сломљено и неупотребљиво тело и даље 
задржи дах; можеш ме унаказити, само како бих као наказа могао да за себе 
задржим још мало живота; можеш ме разапети на крст и можеш ме оставити да 
седим на коцу." Да ли вреди оставити рану да и даље крвари и висити разапет 
на крсту, ако се на тај начин одложи за неко време све ■ оно што је најбоље у 
животу, то јест, крај свих мука? Да ли вреди толико живети да тако радим? Шта 
би једном таквом човеку зажелео друго, но да га богови услише? 13. Какав је 
смисао оне срамне песме достојне неке жене? Шта је смисао тога бесмисленог 
страха? Шта значи то одвратно просјачење живота? Да ли би могао помислити 
да је за оваквога човека Вергилије изрекао онаЈ стих: 

зар је смрт заиста толико велико зло?* 

Он жели најстрашније патње и тражи да се још више продужи оно што човек 
већ и онако најтеже подноси. И то по какву цену? Наравно, по цену дужег 
живота. А шта је такав живот него дуготрајно умирање? 14. Да ли постоји неко 
ко би желео да бира међу мукама и који би желео да му један уд за другим 
пропадају и који би више волео да често, тако рећи кап по кап издише своју 
душу, уместо да је издахне одједном? Постоји ли неко ко би, прибијен на оно 
несрећно дрво, а већ пре тога пребијених ногу, осакаћен и са одвратним 
чиревима по телу и на грудима, још увек желео да живи оним животом који му 
задаје толике муке? Пореци једноставно то да је велика доброта природе у томе 
ако човек мора да умре. 15. Многи су спремни на то да ураде и нешто горе, па 
чак и да издају пријатеља, само да би живели дуже. Спремни су, чак, да своју 
рођену децу својеручно предају блуду да би могли и даље посматрати светлост 
која осветљава толике злочине и преступе! Морамо се одрећи оне страсти за 
животом и морамо учити да нам буде сасвим свеједно када трпимо оно пгго, 
наравно, морамо трпети раније или касније. Суштина је у томе како да добро 
живимо, а не колико дуго: а често је добар живот баш у томе да не живимо дуго. 
Буди ми здраво! 

102. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Као што је досадан онај који пробуди човека који пријатно сања, зато 
што га лишава радости која је можда само варљива, па ипак делује као 
истинска и стварна радост, тако ми је и твоје писмо задало бол. Јер оно ме је 
одвратило од згодних мисли у које сам био удубљен и којима бих се и даље 
бавио, да сам то могао. 2. Пријатно ми је било да размишљам о вечности душе и, 
шта више, већ сам веровао у њу. Јер ја сам се ослањао на мишљење великих 
људи КОЈИ више обећавају него што доказују управо оно што највише желимо. 
Тако сам се предавао великој нади: већ је код мене изазивало љутњу, већ сам 
био почео да презирем остатак своје начете старости кад буде требало да одем у 
оно бескрајно време и у вечност, кад сам изненада примио твоје писмо које ме 
је пробудило, те ми тако отело моје лепе снове. А то ћу покушати да обновим и 
поново откупим, чим будем готов с тобом. 



3. На почетку свога писма ти ми кажеш да нисам у потпуности истражио 
и покушао да докажем оно што наши тврде, да слава која нас после смрти 
очекује представља неко добро. Да нисам, даље, решио оно што нам се у 
следећим речима пребацује: „Никакво добро", веле они, „не састоји се у ономе 
што је удаљено од нас: а овде је јасно да је реч о удаљености." 4. Оно што ти 
питаш, мој Луцилије, односи се на исто истраживање, само на неком другом 
месту, и због тога нисам одложио само то, већ и нешто друго што управо спада 
овамо. Јер, као што знаш, са моралним је помешано много шта што је логично. 
И због тога сам ја расправљао о питању које се односи на морал: да ли је глупо и 
непотребно бринути се о ономе што ће бити кад прође последњи дан, да ли ће 
заједно с нама нестати и добра, и да ли неће остати ништа од евега онога што 
престаје да постоји кад више не будемо осећали шта смо имали? 5. Све то се 
односи на морал, и због тога је такође постављено на своје место. А оно што 
дијалектичари износе против овога мишљења, требало је одвојити од свега 
осталога и зато је остављено на страну. И пошто сада желиш да све од мене 
сазнаш, то ћу ја сад ислитати све оно што они тврде, па ћу затим дати одговор 
на сваку појединост. 6. Али, ако неке ствари не будем казао раније, неће моћи 
да се .схвати оно што будем побијао. И шта је заправо оно што желим да ти 
кажем унапред? То да постоје нека хомогена тела, као што је човек, док су нека 
опет састављена, као лађа, кућа и уопште све ствари чији су различити делови 
склопљени у једну целину; постоји, опет, и нешто што је састављено од 
одвојених делова, као што су: војска, народ, сенат. Они који творе таква тела, 
повезани су између себе по праву и дужности, а по природи су одвојени и 
постоје сваки за себе. 7. Шта бих још желео унапред да ти кажем? Ми не 
сматрамо за добро ништа што је састављено од одвојених и удаљених делова, 
јер оно што јесте једино добро мора бити заједно, њиМе мора владати и 
управљати један дух, и свако добро је по својој суштини јединствено. Ако то 
икада будеш испитивао, доказаће ти свака ствар сама по себи, док сам ја 
морао да кажем унапред, зато што се наша копља окрећу против нас. 

8. „Ви кажете'', тако говоре они, „да се ниједно добро не састоји од 
одвојеног и удаљеног." Међутим, ово објашњење постоји у добрих људи. Јер као 
што се добар глас не заснива на ономе што говори један човек, ни лош глас не 
може се заснивати на томе да то долази само од једног човека. У томе треба да 
се слаже више одличних и угледних људи, и слава може настати тек тада. Али 
ова сад проистиче из судова већег броја људи, из суда донетог од удаљених, 
одвојених лица, па према томе није добро. 9. „Слава је", кажу, „хвала коју добри 
деле добрима. Хвала је говор, говор је глас који нешто означава, а глас није 
никакво добро, па макар долазио и од добрих људи. Јер није добро све оно што 
уради добар човек, јер он пљеска и звижди, али ни његово пљескање, ни његово 
звиждање — па макар се свему другоме што је код њега дивио — нико неће 
назвати добрим, као што нису никакво добро ни кијање ни кашљање. Према 
томе, слава није добро. 10. На крају нам реците, да ли то треба да буде добро за 
онога који хвали, или пак за онога који је хваљен. Ако кажете да је добро за 
онога који хвали, онда сте смешни управо као кад бисте тврдили да је за 
здравље неке друге особе добро моје здравље. Али хвалити достојне јесте поштен 
поступак: и зато добро припада ономе који хвали, а не нама који смо хваљени: а 
то се управо и тражило". 

11. Ја ћу сад укратко одговорити свима редом. Прво, да ли може постојати 
добро од одвојеног и удаљеног, јер то питање се још увек поставља и ту увек 
постоје мишљења за и против. Затим, слава захтева да много људи гласа за њу, 
зар не? Она може да се задовољи и судом само једног јединог човека: један сам 



судија, ако одговара томе, јесте онај који ће просудити да смо добри. 12. „Па 
шта онда?", настављаЈу они, „према томе ће и добар глас бити зависан само од 
мишљења једног јединог човека, а лош глас ће такође на исти начин зависити 
од клеветања једног јединог човека?" Ја мислим да и глас допире дубље, јер и он 
тражи одобрење многих људи. Између гласа и славе постоји ипак велика 
разлика. А зашто? Зато што сам ја, ако ваљан човек има о мени добро 
мишљење, на истом месту као да и сви добри људи мисле исто, јер ако ме ови 
неким случајем упознају, они ће о мени мислити на исти начин. Њихов суд је 
једнак и исти: сви, један као и други истрајно се држе истине и не могу бити 
један другоме супротни. 13. А за славу или за добар глас није довољно мишљење 
једнога човека. Тамо где се ради о слави, мишљење једнога човека има исту 
снагу као и мишљење свих, јер мишљење свих оних људи било би јединствено 
ако би се расписала анкета о томе; међутим, код доброг гласа одлучују 
различита мишљења и судови неких људи, а и разни афекти, па ћеш тако наћи 
да је све то сумњиво, непоуздано и несигурно. Мислиш ли ти да сви људи могу 
имати исто мишљење? Та не постоје ни два човека код којих би такво јединство 
постојало. Ономе тамо се допада истина, а снага истине је једна, један је и 
облик истине; код ових је опет погрешно оно с чиме се слажу. Али оно што је 
погрешно нема никакве сталности: све се то мен>а и у противречности је. 14. 
„Али похвала", кажу даље они, „није ништа друго до глас, а глас није никакво 
добро." Ако тврде да је слава хвала коју поштеним људима одају други поштени 
људи, при томе не мисле на глас, већ на суд који тај глас изражава. Јер мада 
поштен човек ћути, а при том не сматра некога достојним хвале, овај јест 
хваљен. 15. Осим тога, хвала је нешто друго него мишљење: и оно такође тражи 
глас, па зато нико не говори о хвали поред гроба, већ о похвали коју је дужан да 
изнесе. Кад кажемо да је неко достојан хвале, онда му ми .не обећавамо 
добронамерне речи људи, већ њихов суд, њихово мишљење. Зато неко може да 
хвали нешто и ћутећи, ако мисли добро о поштеном човеку и ако му одаје 
признање. 16. Затим, као што рекох, код хвале су у питању мишљења, а не речи 
које изражавају унутрашњу хвалу и објављују је већем броју људи. Хвали онај 
човек који сматра да је неко достојан хвале. Кад наш трагичар каже да је дивно 
бити хваљен од хваљеног човека, онда тиме мисли на таквог човека који је 
достојан хвале. И кад, исто тако, неки стари песник каже да хвала храни 
уметности, он не мисли на оно хваљење које квари морал и карактер: јер ништа 
више не заводи на странпутицу говорништво и све остале уметности које траже 
наклоност слушалаца, него одобравање гомиле. 17. Добар глас такође увек 
тражи глас и реч, а слава то не тражи, јер за њу је довољно само постојање 
повољног суда, она може бити потпуна не само међу онима који ћуте, већ чак и 
међу онима који су један другоме противни. Рећи ћу сада каква је разлика 
између доброг гласа, хвале и славе: слава се састоји у судовима и мишљењима 
многих, а добар глас је заснован на мишљењима добрих људи. 18. „Чије је 
добро", веле они даље, „добар глас, то јест хвала, указана добром и поштеном 
човеку од стране добрих! Да ли онога који је хваљен, или онога који хвали?" И 
једног и другог: моје је зато што сам хваљен, пошто ми је природа дала љубав 
према свима и што се радујем јер сам добро радио и што сам нашао захвалне 
тумаче својих добрих дела. То је добро за многе јер су благодарни, па и за мене. 
Јер моје душевно расположење је такво да добро других људи сматрам за своје, 
а у првом реду добро оних људи за које ја представљам узрок добра. 19. То је 
добро за оне који хвале, јер њега ствара врлина. А сваки рад пун врлине јесте 
добро. Али ми такво добро не бисмо могли да постигнемо кад ја не бих био 
онакав какав сам. Заслужена хвала је, дакле, добро за обојицу тако сигурно, као 



што је добар суд добро за онога који суди, и за онога о коме суди. Зар можда 
сумњаш да је правичност добро за онога који је правичан, као што је то исто 
тако и за онога другог, коме правичност дугујемо? А хвалити човека који је то 
заслужио јесте правичност: према томе, сина је добро како за једног тако и за 
другог. 

20. На овај начин бисмо ми довољно одговорили свим заједљивцима. Али 
нека не буде наш задатак у томе да претресамо њихове духовитости и да 
филозофију доводимо у неприлику тиме што ћемо је на овакав начин 
понижавати: колико је боље ићи правим и отвореним путем неголи унаоколо, 
заобилазним странама, којима се поново враћаш на пут, али уз велике 
потешкоће! Јер и те расправе са доказима и приговорима само су игре оних 
људи који вешто умеју да један другога ухвате. 21. Боље ми реци како је 
природна ствар проширити свој дух до у бескрај! Човекова душа је нешто 
велико и племенито: она не дозвољава да јој се одређују било какве границе 
осим оних које су јој заједничке са богом. Пре свега, она не признаје једну 
домовину — Ефез или Александрију, или ако постоји још неко место које 
надмаша овај град и бројем становника и лепотом својих зграда. Њена је 
домовина простор који окружује највиши и целокупни свод, у коме леже мора и 
земље, у коме ваздух дели оно што је божанско и што је људско и уједно их 
повезује, У коме има толико божанских бића која бде над њиховим поступцима. 
22. Затим никако не допушта да јој се ограничи строго одређена старост: „Све 
су године моје", тако каже она, „ниједан век није затворен великим духовима, и 
ниЈедно време није неприступачно мисли. И кад дође онај дан који ће ову 
мешавину божанског и људског раздвојити, оставићу тело овде где сам га 
нашла, а себе саму вратићу поново боговима. Ја ни сада нисам без њих, али сам 
затворена у тешки земаљски затвор." 23. Овај смртни и пролазни живот само је 
предигра једног бољег и дуготрајнијег живота. И онако као што нас мајчино 
тело девет месеци држи у себи затворене те нас на тај начин припрема, не за 
себе, већ за простор у који нас тако рећи директно шаље, чим постанемо 
способни да дишемо и живимо ван мајчиног тела, тако читаво оно време од 
година детињства па до старости само сазревамо за једно ново рођење. 24. 
Очекује нас један други почетак, једна друга стварност. Ми још не можемо да 
небо посматрамо друкчије него као неки међупростор. И зато мирно сачекај тај 
час, и без страха, јер он је последњи само за твоје тело, а не и за твоју душу. Све 
што се налази око тебе, све то сматрај само теретом, пртљагом у преноћишту 
који сад мораш да оставиш. Природа те отпушта онаквог какав си у њу дошао. 
25. Не смеш однсти више него што си собом био донео, па чак и од онога што си 
донео за живот мораш да оставиш један велики део. Одузеће ти се ова кожа, 
твој последњи огртач, исто тако и месо и крв која струји испод њега кроз читаво 
тело, па онда кости и тетиве, које чине јачим оно што је меко и течно. 26. Онај 
дан којег се ти плашиш као свог последњег, тај дан ће бити ТВОЈ рођендан за 
вечити жизот. Одложи већ једном терет. што да оклеваш као да већ раније ниси 
напустио једно тело у којем си био скривен, и из њега дошао напоље, у живот? 
Оклеваш, противиш се томе, па и онда си — великим напором своје мајке! — 
био из њега истеран. Уздишеш и плачеш: тако ради и дете кад се рађа. Али 
њему се још могло опростити: у живот си доспео сиров и неискусан у сваком 
погледу. И кад си оставио меко и топло мајчино тело, окружио те слободнији 
ваздух, а после тога те додирнула тврда рука и, још нежан и сасвим неискусан, 
ти си занемео над свим што ти је било непознато. 27. А сада за тебе не постоји 
ништа ново ,ако ее одвојиш од онога чији си део пре тога био: равнодушно 
опусти своје удове који ти већ више нису ни потребни, одбаци тело у коме си 



тако дуго боравио! Оно ће се распасти, раскомадати, затрпати и уништити. 
Зашто да се жалостиш! Тако се то дешава: временом пропада и одећа оних који 
се рађају. Зашто све то волиш као да припада теби? Ти си тиме само покривен, 
и доћи ће дан кад ћеш бити отргнут и одведен из тамнице овог ружног и 
смрдљивог тела! 28. Већ сада покушај да из њега искочиш онолико колико 
можеш, одреци се чулног уживања и насладе, ако она није повезана са нечим 
неопходним, и већ овде тежи за нечим вишим и племенитијим! Помисли само 
какав ће бити сјај ако тако огроман број звезда буде ујединио своју светлост! 
Ниједна сенка неће стаЈати на путу јасноћи, свака страна неба биће на исти 
начин осветљена, тако да ће дан и ноћ представљати само измене атмосфере 
која се налази у најнижим слојевима. И онда ћеш говорити да си живео у мраку, 
кад сам у потпуности будеш сагледао целокупну светлост коју сада видиш само 
нејаено кроз узане отворе очију па јој се ипак још издалека дивиш. Каква ли ће 
ти тек изгледати она божанска светлост кад је будеш посматрао тамо одакле она 
потиче? 29. Овакво размишљање не дозвољава да у души остане нешто ружно, 
нешто ниско или сурово, већ нам казује да су богови сведоци свега тога и 
наређује нам да треба тражити њихов благослов и да се ваља припремати за 
вечност. И ко је ту вечност схватио у своме духу, тај не стрепи ни од каквих 
војних чета, ратна труба га не плаши и не боји се никаквих претњи. Како би се 
плашио онај који се нада да ће умрети? 30. Чак и онај који мисли да душа 
постоји само док је затворена у ову тамницу тела, и да се сместа распадне чим 
се ове тамнице ослободи — и тај се човек плаши. Зар он не поступа и не живи 
тако као да би могао бити користан и после смрти? Јер, иако он сам све то не 
види, ипак му 

често пада на ум јунаштво и племенити род1. 

Помисли колико нам користе добри примери: и знаћеш да је сећање на велике 
људе исто онако корисно као што је корисно и њихово присуство. Остај ми 
здраво! 

103. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Зашто се окрећеш око себе да би видео оно што би могло, али не би и 
морало да ти се догоди? Мислим на пожар, на неко рушење и на све остало шта 
може да нас погоди, али не из заседе: боље ти је да пазиш и да избегаваш оно 
што вреба на нас и покушава да нас ухвати кад нисмо на опрезу. Ређи су 
случајеви да се догоди нешто теже, као на пример да се разбије брод или да се 
преврнемо из кола, али опасност човеку прети свакодневно, и то од стране 
другога човека. Против те опасности се наоружај, њу посматрај отвореним 
очима: ниједно зло се не збива чешће, ниједно није упорније, ниједно више не 
заварава. 2. А олуја прети још пре него што настане, зграде пуцају пре него што 
се сруше, дим већ унапред објављује појаву пожара: али пропаст која нас 
очекује од стране човека искрсне неочекивано и крије се утолико брижљивије 
уколико нам се више приближава. Ти грешиш ако верујеш људима и њиховом 
изразу лица кад их сретнеш, јер они носе лице обичних људи, а душе звери, 
само што је њихов напад још опаснији: звери више не траже онога поред којег 
прођу, јер их само нужда и невоља гоне да наносе штету: човек, међутим, 
човека слободно упропашћује. 3. Ти ипак помисли на то колика опасност прети 



човеку од другог човека и знај шта је човекова дужност! Гледај да другога не 
вређаш, и да не трпиш штету од њега; радуј се срећи свих људи, несреће нека 
те дирну, и памти шта треба да урадиш а од чега треба да се чуваш. 4. Шта ћеш 
постићи ако тако живиш? Никако то да ти неће шкодити, већ то да те неће 
варати! Колико год можеш, тражи заштиту код филозофије: она ће те штитити у 
свом крилу. У њеном светилишту ћеш бити или безбедан или безбеднији; (тамо 
старци могу да се сусрећу не судараЈући се). 5. А шта бива са самом 
филозофијом? С њом не смеш да се размећеш: многима је она већ била узроком 
опасности, ако су према њој били сувише охоли и гледали на њу с презрењем. 
Теби нека она уклони мане, а не да их пребацује другима: она се не сме 
противити јавним обичајима и не сме поступати тако да изгледа као да осуђује 
све оно што она сама не ради. Може се бити мудар човек, без икаквог 
хвалисања, без икаквог испољавања зависти. Буди ми здраво! 

104. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Побегао сам у CBOJ Номентанум; можда мислиш, из града? Не, него сам 
побегао од грознице и то од оне која се издајнички увлачи у човека. Већ је била 
ставила руку на мене: и зато сместа наредих да ми се спреме кола, мада ме је 
моја Паулина задржавала (јер је лекар изјавио да је то почетак праве грознице, 
кад вене куцају, али несигурно, кад ометају нормалан ток). Упорно сам настојао 
да изиђем: понављао сам речи Галиона, мога драгога господара и брата, кога је 
једном у Ахаји била напала грозница, и који се оместа укрцао у лађу говорећи да 
та грозница није болест тела, већ краја у којем се човек налази. 2. То ја рекох 
мојој Паулини која ми је говорила да водим рачуна о своме здрављу. И како 
знам да њено постојање и живот зависе од мене, почео сам се бринути за себе 
зато да бих се старао и о њој: и мада ме је моја старост у много чему учинила 
одважнијим, више нисам мислио на ту добру страну старости. Пало ми је, 
наиме, на ум да у том старцу постоји и млади живот који треба заштитити. И 
будући да од ње нисам могао постићи да ме воли силније, она је постигла да 
самога себе заволим са више пажње. 

3. Јер племенитим осећањима човек мора бити наклоњен и попустљив: и ако 
са свих страна притискују околности, ми понекад морамо много штошта 
претрпети ради СВОЈИХ драгих, јер ваљан човек треба да живи, и то не онолико 
дуго колико се њему свиди, већ онолико дуго колико је то његова дужност. Онај 
који своју жену, или свога пријатеља не цени толико да би због њих и даље 
живео, и који истраје на мисли да ће умрети радо, такав човек је мекушан. И у 
томе мора дух за-поведати самом себи, ако то захтева добро породице, и то не 
само онда ако жели да умре, већ и онда ако је већ почео да умире, тада нека с 
тим престане и нека се посвети својој породици. 
4. Знак је изванреднога духа ако неко због других жели да се врати у живот, 
што су велики људи често и радили. Али ја сматрам за знак највеће хуманости и 
то ако неко своју старост, од које је највећа корист у томе што се човек мање 
плаши за себе неголи за друге и што храбрије живи, брижљивије пази, ако зна 
да ће то бити некоме од његових драгих пријатно, корисно и пожељно. 5. Осим 
тога, такво поступање већ само по себи доноеи еобом прилично задовољство и 
награду: јер шта може бити пријатније него бити тако драг својој жени, да због 



тога и самоме себи постанеш још дражи? И зато моја Паулина може приписати 
свој страх и неспокојство не само мени, већ и себи самој. 

6. Питаш ме, дакле, како ми је користила одлука да отпутујем? Чим сам за 
собом оставио тешки градски ваздух и смрад чађавих кухиња, које заједно с 
прашином избацују напоље сва штетна испарења, одмах осетих побољшање 
свог здравља. Колико тек мислиш да сам ојачао, пошто стигох до својих 
винограда? Бацих се на пашњак. Већ сам се опоравио: нестало је оног телесног 
замора који човеку не даје да би могао истрајно мислити, и већ почињем свом 
душом да читам и пишем. 7. Овоме сам предео не доприноси много, ако дух 
сам себи не укаже помоћ, дух који чак у сред послова који еметају може и у 
стању је да се удуби у себе, ако тако хоће. Али онај ко је изабрао место где ће 
боравити и који се одаје доколици, наћи ће евуда понешто што ће га 
разведрити. Кажу да је Сократ некоме који се жалио како му његова путовања 
ништа нису користила, одговорио овако: „То ти се с правом догодило: јер ти си 
путовао сам са собом!" 8. Ах, како би добро дошло некима кад би се удаљили од 
еамих себе! А сада узнемирава, заводи и плаши пре свега сам себе. Каква 
корист од тога ако се пређе море и мењају градови? Ако желиш да побегнеш 
ономе што те притискује, не смеш да будеш само на неком другом месту, него 
мораш и сам да постанеш један сасвим други човек! Замисли да си дошао у 
Атину или на Родос, изабери град по својој вољи: шта те се тиче какви обичаји 
постоје тамо? Ти ћеш собом донети своје обичаје. 9. Богатство ћеш сматрати 
добрим, мучиће те сиромаштво и, што је од свега најгоре, лажно. Јер мада 
поседујеш много, ипак ти изгледа да ти недостаје онолико колико има неко 
други који има више. Сматраш да су почасне службе добро: боли те што је овај 
постао конзул, а онај други већ по други пут, и увек ћеш се љутити ако нечије 
име будеш прочитао у званичном календару. Тако велико ће бити твоје лудило 
за частољубљем да ћеш мислити како никога немаш иза себе ако неко буде још 
увек испред тебе. 10. Смрт ћеш сматрати за највеће зло, мада у њој уопште 
нема никаквог зла, изузев онога што се од ње плашиш још пре него што је 
дошла. Неће те плашити само опасност, него чак и слутње и ишчекивања: увек 
ће те прогонити празне ствари. Јер шта ће ти користити 

што cu толико градова 
у Арголиди опловио и бежао кроз непријатељске 
редове.1 



Сам мир ће т.и бити узрок страха: ни у оно што је сигурно нећеш имати 
поверења ако твој дух једном постане збуњен; и ако се дух навикне на слепу 
плашљивост и страх, онда више неће моћи да се стара ни о твојој безбедности. 
Јер он се не склања, него бежи: а опасностима смо знатно више изложени ако 
им окренемо леђа. 11. За највеће зло сматраћеш губитак некога од оних које 
будеш волео; а то је исто онако безумно као да плачеш што отпада лишће са 
оног дивног дрвећа које је украс твоје куће. На све што ти причињава радост и 
весеље гледај истим очима којима посматраш дрвеће док се одева лишћем. И 
једно и друго однеће случај, али као што се опадање лишћа може поднети зато 
јер ће оно поново да нарасте, тако је лако преболети и губитак оних које волиш 
и које сматраш радошћу свога живота: њих можеш надокнадити иако се више 
неће родити. 12. Али они неће бити исти. Ни ти нећеш бити исти. Сваки дан, 
сваки час, мења те: али отмица се код других лакше запажа, а овде то не 
видиш, јер отимање није тако јавно. Друге нам отимају, а ми на њихово место 
кришом долазимо. Ништа не размишљаш о свему томе и нећеш употребљавати 
лекове за своје ране, већ само сејеш узроке и поводе за бригу и бојазан, час 
надајући се, час опет очајавајући. Ако си довољно мудар, ти мешај једно са 
другим и не надај се да би очајавао, нити пак очаЈавај, а да не гаЈиш неку наду. 

13. Шта може неком користити путовање само по себи. Оно не савлађује 
ни жеље, ни страсти, не стишава гнев, нити савлађује разуздане нагоне љубави, 
укратко речено — оно не обуздава никакво зло душе. Оно човеку не пружа 
правилну моћ расуђивања, не одгони заблуде, већ га заноси као дечака који се 
диви нечем што му показује неке нове, дотада непознате предмете. 14. 
Уосталом, путовање из једног места у друго чак појачава колебљивост душе, 
чини је много несталнијом и, тако рећи, још лакомисленијом. И зато људи 
остављају места и пределе које су са највећом жудњом тражили, и одлазе брже 
него што су тамо и стигли: слично птицама које лете час овамо, час онамо. 15. 
Путовање ће те упознати са другим народима, показаће ти нове облике 
планина, непозната поља и равнице и долине, које натапају воде које се никад 
не губе и не пресахну. Упознаћеш каква је природа многих река, ако будеш 
посматрао како, на пример, расте Нил, или опет како Тигар одједном нестане, 
па се, пошто је протекао кроз скривене токове, поново појави у свој својој 
величини, или како се Меандар, који свима песницима служи као вежба и игра, 
креће у завојима па се поново приближи свом кориту пре него што -се излије 
сам у себе: уосталом, то те неће начинити ни бољим ни здравијим. 16. Треба да 
се посветимо науци и да се бавимо са учитељима мудрости како бисмо научили 
оно што је већ изражено, и истраживало оно што још није утврђено. И на тај 
начин треба душу да спасемо тужнога ропства и да је ослободимо. Јер све докле 
год не будеш знао шта треба да избегнеш, а за чим опет да жудиш, шта је 
потребно, а шта, опет, сувишно, шта је праведно, а шта није, све дотле то није 
право путовање, већ само лутање. 17. Такво бежање из краја у крај неће ти 
донети никакву корист, будући да те на том путу прате и твоји пороци. Ах, кад 
би те само пратиле! Онда би оне биле даље од тебе, али ти их носиш са собом уза 
се, а не вучеш их за собом! И зато те свуда муче и стварају ти неприлике са 
подједнаким тешкоћама. Болесник мора тражите лек, а не туђе пределе! 18. Ако 
је неко сломио ногу или угануо зглоб, тај се неће попети на кола нити ће се 
укрцати на брод, већ ће одмах позвати лекара да му повеже сломљени део тела, 
и да му намести ишчашени зглоб. Шта дакле? Зар мислиш да ће душа, 
сломљена и ишчашена на толико места, оздравити ако си променио нека места? 
Та је болест сувише тешка да би се могла излечити шетњама колима или бродом. 
19. Путовање не ствара лекара ни од кога, као ни говорника, ниједној вештини 



нас не учи неко место. Па шта онда? Може ли се филозофија, та највећа од свих 
уметности, стећи и прикупити на путовању? Веруј ми, не постоји никакав пут 
који ће. те ослободити страсти, ослободити гнева и страха; да било где на свету 
један такав пут jioстоји, тамо би јурио читав људски род. И ти ћеш лутати 
земљама и морима, све док са собом будеш носио узроке својих брига и 
тешкоћа! 20. Зар се чудиш што никакве користи немаш од бекства? Собом 
носиш оно што избегаваш! Зато поправи самога себе, одложи терет и обуздај 
своје страсти! Истерај из себе све што је погрешно! И. ако желиш да ти 
путовање буде пријатно, излечи најпре свога пратиоца! Похлепност ће бити 
везана за тебе све док живиш у заједници са тврдицом и прљавком, охолост ће 
бити уз тебе све док се будеш дружио са надменим и охолим човеком! Никада се 
нећеш ослободити свирепости ако твој друг буде крвник, а твоју похоту 
подетицаће дружење с прељубницима. 21. Ако желиш да се ослободиш својих 
порока и грехова, повуци се далеко од примера таквих порока и грехова! 
Тврдица, лакомац, заводник, немилосрдно свиреп човек, варалица и преварант, 
који би ти могли нанети велику штету кад би се налазили у твојој близини, 
налазе се у теби самоме! Пређи ка бољима: живи с Катонима, с Лелијем, са 
Тубероном. А ако уживаш у томе да живиш у заједници са Грцима, онда се 
дружи са Сократом, са Зеноном: један ће те научити како ваља умрети, ако се 
за то укаже потреба, а други ће те томе научити још пре него што треба. 22. 
Живи са Хрисипом, са Посејдонијем. Они ће те научити како да сазнаш оно што 
је људско и божанско; они ће ти рећи да будеш вредан, а не само то да спретно 
говориш и да се речима размећеш, слушаоцима на забаву; показаће ти како 
ваља утврђивати своју душу! Јер само једно пристаниште постоји у овом 
усталасаном и олује пуном животу — а то је да не мариш за будућност, да 
стојиш чврсто и да будеш спреман да примиш у своје груди стреле које шаље 
судбина, не кријући се од њих и не окрећући им леђа! 23. Природа нас је 
створила великодушнима и јуначкима; као што је појединим животињама дала 
дивљу, а другима опет лукаву природу, некима опет плашљиву ћуд, тако је нама 
дала славољубив и узвишени дух, који тражи место тде ће живети поштено, а 
никако где би се могло живети безбедно; дала нам је дух који се угледа на 
свемир и који се према њему управља, уколико је смртним људима то 
допуштено: он се истиче, верује да му одобравају и да га поштују. 24. Он је 
господар свега и узвишен је изнад свега: и зато нека се никоме не потчини, 
нека му ништа не изгледа тешко, ништа што би човека могло да савлада. 

Напор и смрт и остале наизглед појаве страшне' 

нису тако страшне ако их посматраш правим очима и продреш кроз мрак. 
Много од онога што човека ноћу плаши, дан црикаже као нешто смешно. 
„Напор и смрт и остале на изглед појаве страшне": наш песник Вергилије с 
правом каже да су то страшне ствари, али страшне само на изглед, док у 
ствари то нису. 25. Шта је, велим, тако страшно у томе што му се приписује? 
Зашто да се човек, молим те, Луцилије, плаши тегоба и напора, и смрти? Толико 
пута наилазим на људе који мисле да се ништа не може догодити, мислим — 
ништа од онога што и сами не би могли урадити, и тврде да увек говоримо о 
нечем што је веће од онога што људска природа може да створи, да поднесе. 26. 
Али, колико је боље моје мишљење о њима! Они би то могли да ураде, али неће. 
И најзад, коме већ није пошло за руком да уради нешто ако је то једном 
покушао? Ми се не усуђујемо да нешто урадимо зато што је то тешко, него, 
напротив, то бива тешко зато што се не усуђујемо. 27. А ако ипак тражите 



пример, онда погледајте Сократа, старога патника и мученика, који је доживео 
све могуће непријатности, али га немаштина није савладала. Колико је мука 
подносио у рату и какве тешкоће је имао код своје куће! Код куће је морао да 
слуша своју жену-свађалицу, или непослушну децу, која су више личила на 
мајку него на оца. То код куће. А напољу, живео je или под тиранима или на 
слободи која је била гора од тирана и ратова. 28. Двадесет и седам година 
трајао је рат: после свршеног рата била је држава за казну остављена 
тридесеторици тирана, међу којима се налазило највише његових непријатеља. 
Напослетку га осудише и натоварише му на леђа најстрашније оптужбе: 
пребачено му је да скрнави религију и да заводи омладину, за коју се говорило 
да је подстиче против богова, против родитеља и против државе! После тога 
дођоше тамница и отров. Па ипак, све то Сократов дух није погодило ни за 
толико да би му се израз лица променио. Посматрај ту дивну и јединствену 
славу! Све до последњег даха нико Сократа није видео ни ведријег ни тужнијег: 
увек је остао исти, док је судбина била тако различита! 29. Желиш ли још један 
пример? Узми овог млађег Катона, с којим је судбина још непријатељскије и 
упорније поступала. Мада му је била противна свуда, напослетку и у смрти, он 
је ипак показао како одважан човек може да живи и супротно хиру судбине и 
да умре против њене воље: он је читав свој живот провео или у грађанским 
ратовима, или у доба које је већ у себи носило грађански рат. И о њему слободно 
можеш да кажеш — исто као и о Сократу — да је неустрашиво живео у ропству, 
осим ако можда не мислиш да су Помпеј и Цезар и Крас били савезници за 
слободу. 30. Нико није видео Катона да би се изменио, мада се сама република 
толико пута мењала. Он се у свим приликама показао истим: и кад je био 
претор, кад се узалуд кандидовао за претуру, кад је био оптужен, у провинцији, 
у народној скупштини, у војсци, на самрти. Затим, у оној збрци у држави, кад 
је Цезар стајао с једне стране, ослањајући се на десет најратоборнијих легија и 
на све помоћне чете народа ван римске империје, а са друге стране Помпеј, он 
је био сам против свију. И док су једни били више склони Цезару, а други 
Помпеју, онда је Катон једини основао ону важну републиканску странку. 31. И 
ако сад желиш да у духу себи створиш слику тога времена, видећеш с једне 
стране грађанство и Све ниже слојеве људи, жељне новотарија и преврата, а с 
друге стране аристократе и витешки сталеж и све оне уз то који су се у држави 
увек истицали као честити и одлични људи, а на средини између њих само двоје 
— републику и Катона. Чудићеш се кад будеш приметио 

Пријама поред Атрида и обојици страшног Ахила' 

јер обојицу је мрзео, и желео је да разоружа и једног и другог. 32. Овако 
размишља о обојици и каже: „Умреће ако Цезар победи, а ако победи 
Помпеј, отићи ће у изгнанство." Чега је имао да се плаши он, који је самоме 
себи, било као победнику или као побеђеноме, унапред одредио судбину коју би 
му могли досудити и одредити најљући његови противници? А он је и умро 
према својој сопственој одлуци. 33. Видиш како људи могу да подносе невоље: 
своју војску је водио пешице кроз афричке пустиње. Видиш да се жеђ може 
подносити: по брдима врелим од сунчане припеке, он је без пртљага вукао 
остатке своје побеђене војске и у оклопу подносио несташицу питке воде, и кад 
год би наишао на извор, он би увек последњи пио. Видиш да се лако могу 
презирати и част и срамота: и онога дана кад је пропао на биралишту, играо је 
лопту. Видиш да је могуће не плашити се силника и јачих: и Помпеја и Цезара у 
исто време је изазивао, од којих нико никога није смео да увреди, ако је хтео да 
се допадне ономе другоме. Видиш да се смрт исто тако лако може презирати 



као и изгнанство: он је себи објавио и изгнанство и смрт, а у међувремену и рат. 
34. Ми, дакле, према свему томе можемо имати толико храброети, само ако не 
желимо да врат увучемо у јарам. А у првом реду морамо одбацити све насладе: 
јер оне слабе живце, разнежују нас и траже много од нас, а ми морамо много 
тражити од еудбине. Даље треба да презиремо богатство, јер оно представља 
капару на ропство. Треба оставити и злато, и сребро, и све остало што иначе 
оптерећује срећне домове: слобода није и не може се стећи забадава. И ако њу 
цениш високо, онда ниско треба ценити све остало. Остај ми здраво! 

105. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Рећи ћу ти о чему треба да водиш рачуна како би сигурније живео. А ти 
ова моја упутства слушај тако као да ти прописујем како треба да водиш рачуна 
о своме здрављу у околини Ардеје. Мисли о томе шта је оно што човека подстиче 
да нанесе штету другоме: наћи ћеш да су то нада, завист, мржња, страх, 
презир. 2. Од свега тога, презир је нешт.о тако лако да се многи људи у њему 
крију ради своје сопствене одбране. Ко некога презире, гурне га ногом, али 
после тога поред њега продужава свој пут. Нико човеку кога презире не 
покушава да нашкоди упорно, нити ико то чини намерно. И у самом борбеном 
строју борац пролази поред онога који лежи на земљи, а борбу води с оним који 
стоји на ногама. 3. Нападе непоштених људи ћеш избећи ако не будеш имао 
ништа што би могло изазвати туђе и зле жеље, ако не будеш имао ништа 
значајно, јер људи теже само за ситницама, ако су премало познате, ако су 
сувише ретке. Завист ћеш избећи ако се не будеш наметао очима, ако се не 
будеш хвалио оним што имаш, ако будеш умео да се радујеш сам за еебе 
икришом. 4. Непријатељство које је последица увреде избећи ћеш ако никога 
без потребе не будеш изазивао; а у томе ће те спречити здрав људски разум. То 
је за многе људе већ бивало опасно: неки су на себе навукли непријатељство, а 
да нису имали ниједнога непријатеља. Од тога да те се људи плаше сачуваће те 
умерено имање и твоја простосрдачност; нека људи знају како си ти такав да те 
без опасности могу вређати и да помирење с тобом може бити поуздано и лако. 
А када те се људи плаше, исто је тако тешко и непријатно код куће као и у 
свету, па било да те се плаше робови или пак слободни људи. Ниједан човек није 
толико слаб да не би другоме могао нанети штету. При томе помисли још да се 
онај кога се други људи плаше, и сам такође плаши; нико није могао изазивати 
страх, а да сам остане потпуно безбедан. 5. Преостаје још презир, којим може 
да управља свако ко га је на себе навукао и ко је презрен због тога што жели да 
тако буде. Сву ту непријатност може да спречи бављење науком и уметношћу, 
као и пријатељство с таквим људима који код неког силника имају неку реч; 
корисно је ако им се придружиш, али се за њих не смеш тесно повезати, јер би 
ти њихова помоћ иначе могла вредети више од саме опасности. 6. Али ипак 
ништа неће користити толико колико ако будеш лепо мировао и што мање 
разговарао с осталим људима, а највише сам са собом. У самом разговору 
постоји заиста нека пријатност која се на неки начин увлачи и изазива ласкање, 
а на видело износи тајне исто онако као што бива у пијанству или љубави. Нико 
неће ћутати о ономе што је чуо: нико неће испричати онолико колико је чуо. А 
ко не прећути ствари, неће прећутати ни то од кога је нешто чуо. Сваки човек 
има некога ко ће веровати онолико колико се и њему веровало. Мада он пази на 



своје брбљање и мада се задовољава ако га само један човек слуша, он од 
једнога човека једноставно створи читаву гомилу, и тако се по читавом граду 
почиње да проноси глас о ономе што је до недавно представљало тајну. 7. Велик 
део сигурности представља и то да ником не намећеш неправду: јер људи који 
не могу то, наиме, да савладају своје страсти, живе збрканим и несређеним 
животом: плаше се онолико колико и наносе штету, и никада нису спокојни. 
Увек дрхте кад нешто ураде: њихова савест не допушта им да раде нешто друго, 
и тера их на то да увек осете одговорност према себи самима. И казну подноси 
свако ко је очекује, а очекује је, опет, свако ко ју је заслужио. 8. Нечиста савест 
може да учини заштићеним свакога, али никога не чини сигурним: јер он 
мисли, иако га одмах не ухвате, да га могу ухватити, немиран је и у сну, а кад 
год се говори о неком злочину, он мисли о своме: чини му се да његов злочин 
није довољно заборављен, довољно прикривен. Кривац понекад има срећу ако 
успе да се сакрије, али никад не може да се у то сасвим поузда. Остај ми 
здраво! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Није разлог што на твоја писма одговарам са задоцњењем зато што сам 
растрзан пословима. Никад не примај један такав изговор: имам доста времена, 
а имају га сви који желе да га имају. Никога не прогањају послови: свако их сам 
товари на своја леђа и мисли да је запосленост доказ среће. Који је дакле био 
узрок што ти нисам одмах одговорио? Оно о чему си ме питао долази у сам 
контекст мога рада. 2. Ти добро знаш да желим обухватити моралну филозофију 
и објаснити сва питања која се на ту ствар односе. И зато сам се двоумио да ли 
да и даље одлажем с одгозором на твоја питања док не дођеш на ред, или да ти 
одговорим тек онда кад ми сва та питања буду јасна; изгледало ми је више 
људски да те не задржавам, пошто долазиш тако издалека. 3. И зато из онога 
низа међусобно повезаних ствари хоћу да издвојим и ово питање, а и оно што 
желим да ти кажем, мада ти то од мене не тражиш. Ти сад питаш, која и каква 
су то питања? Питање шта доноси више пријатности него користи, на пример, 
да ли је добро супстанца? 

4. Добро делује, јер оно користи; а оно што делује, то је супстанца, тело. 
Добро покреће дух, на неки начин га формира и држи заједно, а све су тс 
особине супстанце. А што је својствено супстанци, то је њено добро: дакле и 
добро које се тиче духа и душе, сама по себи јесте супстанца. 5. Што је човеку 
добро, то мора бити супстанца, пошто је и сам део тела, телесан: лажем ако 
тврдим да оно што човеку даје добро, што му чува здравље, или му га поново 
ираћа, кад бих тврдио, велим, да то није супстанца, према томе је и добро 
његова супстанца. Мислим, дакле, да нећеш сумњати да ли су и страсти — да 
уметнем још нешто друго на што се твоје питање не односи — на пример, гнев, 
љубав, жалост, такође супстанце, али, ако сумњаш, помисли само да ли нам оне 
не мењају израз лица, и да ли нам не борају чело, или не чине образе глатким, 
или не измамљују црвенило на образе, задржавају ли крв и враћају ли је? Шта 
онда? Мислиш ли да овако очигледне ознаке на телу оставља нешто друго осим 
супстанце? 6. Ако су страсти, као на пример, тврдичлук, или свирепост, 
укорењене и непоправљиве грешке и пороци, супстанције, тако исто стоје 
ствари и са злобом и свим оним што је е њом у зези, наиме — злонамерношћу, 
завишћу, обешћу и свим осталим што из тога потиче. 7. Према томе, то исто 
важи и за добра: најпре због тога што су супротна, а затим зато што ће давати 
исте ознаке. Зар не видиш колико снаге храброет даје очима? Колику пажњу 



разумност? Колику скромност и спокојство поштовање? Колико озбиљности 
радост? Колихо жестине строгост? Колику слободу благост? Супстанце су, дакле, 
све оно што мења и боју и став тела, што у њима обавља своју моћ. А све врлине 
које сам поменуо, јесу добра, и све што од њих потиче. 8. Да ли се може 
сумњати да је супстанца оно што се може додирнути? 

Јер додирнути и бити додирнута не може ниједна ствар осим супстанце (тела), 
као што каже Лукреције.51 

А све те ствари које сам навео не би могле изменити тело (супстанцу) кад је не 
би додирнуле: према томе, све је супстанца. 9. И сада је то све оно што има 
толику снагу да подстиче, тера, задржава и наређује. Шта дакле? Зар нас страх 
не задржава? Зар нас одважност не гони и не подстиче? Зар нас храброст не 
соколи и не даје нам позив? Зар умереност не обуздава и не задржава? Зар 
радост не подиже човека? И зар га жалост не утуче? 10. Најзад, све што год 
радимо, у свему се покоравамо, било наређењу злобе било врлине: оно што 
наређује телу је супстанца, али је и оно што телу доноси енагу такође супстанца. 
Добро човека је такође телесно, добро тела: према томе је телесно. 11. Пошто 
сам ти учинио по вољи, као што си желео, ја ћу сада рећи оно што видим да 
ћеш и ти рећи: играмо се пиљцима. Наша оштроумност се отупљује на 
непотребним и излишним стварима: све то људе не испуњава врлином, већ их 
чини ученима. 12. Мудрост је приступачнија, па чак и простија: само мало 
мудрости је потребно човеку да стигне до науке, али као што бескорисно 
трошимо остало на непотребне ствари, тако поступамо и са самом филозофијом. 
Од неуредности патимо како у свим осталим стварима, тако и у литератури: ми 
не учимо за живот, већ за школу. Буди ми здраво! 

107. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 
паднеш и да се замориш и да вичеш: „О смрти!" — а то значи да лажеш. На 
једном месту ћеш оставити пратиоца, на другом ћеш га сахранити, а негде ћеш 
се и плашити. Преко оваквих препрека водиће те овај кривудави пут. 3. Овај 
жели да умре? Нека се његов дух припреми на све то: нека зна да је дошао на 
место где грми и севају муње; нека зна да је дошао тамо где су 

жалост и бриге наместиле своје лежиште, 
где иораве бледе болести и тужна старост.1 

                                                
51 Где је та твоја разумност? Где твоја суптилност у разликовању ствари? Где врлина. (Већ сама ситница 

те узнемирава: робови су твоју велику способност искористили за то да побегну. А шта да су те 

преварили пријатељи? — нека они засад још имају ово име које је наша непромишљеност дала првоме и 

нека се тако зову да наша срамота буде утолико већа) — онда би заиста нешто недостајало ономе што 

имаш; недостају они који ни твој рад нису ценили и веровали да ћеш због њих бити другима лредмет 

досаде. 2. Ништа од свега тога није необично и неочекивано: бити увређен због таквих ствари исто је 

тако смешно као жалити се што су те на јавном друму попрскали или испрљали блатом. У животу је исто 

као У купатилу, у гужви или на путовању: нешто ће бити бачено, а нешто ће пасти на тебе. Живети није 

пријатна ствар. Кренуо си на дугачак пут: неопходно је и да поклецнеш, да се спотакнеш, да 



У таквом шатору морамо провести свој живот! То не можеш избећи, али можеш 
све презрети: а презрећеш то ако често будеш размишљао и нагађао о ономе 
што ће све доћи. 4. Свако прилази храбрије ономе за што се већ дуго припремао 
и одупире се чак и горему, ако је већ раније мислио на њ. А онај који није 
спреман, уплашиће се и од најбезначајнијих ствари. Треба радити на томе да 
нам се не догоди ништа неочекивано: а будући да је све што је ново, по нас 
теже, ми треба стално да мислимо на то да је корисно и то ако се ни испред 
каквог зла не нађеш као новајлија. „Напустише ме робови!" 5. Неког другог су 
покрали, некога оптужили, неког опет убили, некога издали, некога опет 
згазили, једнога гонили отровом, а другога оптужбама: што год од овога да 
кажеш, већ се многима догодило. Осим тога, те ствари су многобројне и 
разноврсне: неке су управљене против нас, неке нас погоде, друге ће погодити 
друге људе, али ће нас мимоићи. 6. Не треба се чудити ничему за шта смо 
рођени: и због тога нико не сме ни на шта да се жали, јер је све за све једнако. 
Тако кажем: једнако је. Јер могло би га погодити и оно чему је неко побегао; али 
једнако право није оно које се код свих увек примењивало, већ оно које је 
важило увек за све. Нека се души нареди равнодушност и плаћајмо данак од 
своје смртности не тужећи се. 7. Зима собом доноси мраз: треба се смрзавати. 
Лето доноси врућине: морамо се знојити. Лоше време напада наше здравље: 
морамо боловати. И дивља звер ће нас понегде напасти, као и човек, који је 
опаснији од свих звери. Једно ће нам однети поплава, друго опет ватра. Али 
такво стање ствари ми не можемо изменити: а оно друго можемо, наиме, — 
можемо бити храбри, као што то приличи ваљаном човеку и можемо храбро 
подносити случајно зло и саглашавати се са природом. 8. А природа целокупно 
ово царство које гледаш подешава помоћу промена: после облака долази ведро 
небо: мора се узбуркају пошто су била мирна; ветрови дувају наизменце; после 
ноћи долази дан; један део неба се подигне, други залази; вечност се састоји од 
супротних ствари. 9. И ми морамо свој дух прилагодити овоме закону: према 
њему нека се управља, њему нека се покорава; и за еве што се догађа нека 
мисли да се мора тако догађати, и нека не куди природу. Најбоље је мирно 
подносити оно што не можеш исправити, и без гунђања ићи за богом чијом се 
вољом све то догађа: лош је онај војник који уздишући иде за својим 
војсковођом. 10. И зато радо и спремно примајмо заповести и не остављајмо, не 
напуштајмо пут по том предивном делу у које је уплетено све оно што трпимо и 
што подносимо. А Јупитера, који седи на кормилу ове огромне масе и који њоме 
управља, ословљавајмо оним речима којима га ословљава и наш Клеант у оним 
речитим стиховима, нека ми је допуштено примером Цицерона, тога 
најречитијег човека, да их преведем на наш језик: Ако ти се они буду свидели, 
бићеш задовољан, а ако ти се не буду допадали — ипак ћеш рећи да сам при 
томе поступао према Цицероновом примеру: 

11. Оче и владару високога пеба, води ме куда те воља: не смем се задржавати 
нимало у слушању. Ту сам спреман. Учини да такав не будем: ипак ћу те пратити 

уздишући и као лош човек урадићу радо оно што један ваљан човек може да учини. 
Оног који је вољан, судбина води, а оног који није, вуче.' 

12. Живимо тако, и тако говоримо: нека нас судбина нађе спремне и увек 
готове. Великодушан је онај који се поверио богу; а напротив, низак је и 
неплеменит онај дух који се противи космичком реду и који лоше мисли, те би 
више волео да учини богове бољим пре него самога себе! Остај ми здраво! 



108. 

Сенека шаље поздпав Луцилију 

1. То за што ме питаш спада међу оне ствари које желимо да знамо само 
зато да бисмо их знали. Упркос томе што ствари стоје тако, ти журиш и не 
желиш да сачекаш књиге које управо сређујем и које садрже целокупни део 
моралне филозофије. Одмах ћу те ослободити свих сумњи; али ћу пре тога 
писати о томе како треба да савладаш своју знатижељу, од које, како видим, 
гориш, да ти не би сама сметала. 2. Не смемо се прихватати свега редом и не 
смемо жудно обухватити целокупно поље науке: до целине ће се доћи преко 
делова. Терет треба да се прилагоди нашим снагама и не смемо себи натоварити 
више него што можемо понети. Буди само одважан и савладаћеш све оно што 
желиш. Јер уколико више душа прими, утолико се више проширује. 3. Сећам се 
да нас је томе учио Атал кад смо његову школу опседали, и увек први долазили к 
њему, а задњи од њега одлазили. И на шетњама смо га молили да разговара с 
нама о овој или оној ствари: не само што је био увек спреман да нама 
ученицима учини по вољи, него нам је чак долазио у сусрет. Говорио је: „Исти 
циљ морају имати и учитељ и ученици: учитељ да би користио, а ученици да би 
од тога имали користи." Онај ко долази филозофу, нека свакога дана понесе 
собом по нешто добро: кад се врати кући, биће или здрав или способнији да 
оздрави. Тако ће заиста и бити. Јер снага филозофије није само у томе да 
користи онима који је проучавају, већ и онима који се са филозофима друже. Ко 
год дође на сунце, тај ће бити опаљен, мада на сунце није дошао у тој намери; 
ко је заузео место у радионици мириса и помаде, па се тамо мало дуже задржао, 
однеће мирис са собом; а они који су дошли филозофу, понеће и нешто што ће 
им користити, иако су били немарни. Пази шта ја кажем: ако су били немарни, 
али не и ако су били противни. 5. „Па шта, дакле? Зар не познајемо многе људе 
који су многе године преседели код филозофа, а да нису од њега примили ни 
површну боју?" Као да их не знам. И то еу били они најистрајнији и увек 
присутни, које бих могао назвати најамницима, а не ученицима филозофа. 6. 
Неки долазе да би слушали, а не да би научили, као што нас нешто вуче у 
позориште да би наше уши развесељавали говори, певање или представа. Наћи 
ћеш много таквих слушалаца, којима школа филозофа представља само 
евратиште где се забављају и убијају време. Њима није стало да тамо отклоне 
неке своје пороке, да усвоје неко животно правило, према којем би могли 
подесити свој карактер, него само зато да би пружили насладу ушима. Други 
опет долазе чак са таблицама у руци, али не зато да би бележили мисли, већ 
само речи које затим постављају другима, исто тако бескорисно као што су их 
без икакве користи по себе и слушали и чули. 7. Понеки се узбуђују 
величанственим говорима и прелазе на афекте оних који држе говор, њихови 
изрази лица су живи, а душе узнемирене. Речи их узбуђују и надражују исто 
онако као што фригијске Гале (ушкопљенике) звуци евирале драже толико да 
једноставно побесне. Њих обузима лепота мисли, а не само празан звук речи. 
Ако је нешто речено мало оштрије против смрти или против судбине, онда би 
они највише волели да сместа ураде оно што су чули. То их у потпуности обузме 
и они би већ били онакви као што им се наређује, кад би такво њихово душевно 
расположење трајало, и кад им га не би отела гомила која одбацује све што има 
икакве везе са врлином: само је мали број оних који своје убеђење могу да 
донесу кући. 8. Лако је слушаоца подстаћи на жељу за добрим, јер природа је 
свима поделила основу и само семе врлине. Сви ми смо рођени за све то: ако 
дође подстрек споља, онда се сместа ослободе и појаве на површини она 



душевна добра која су привидно била опала. Зар не видиш како одјекне у 
позоришту кад се изговори нешто што ми сви јавно признајемо и уз одобравање 
доказујемо да је истинито? 

9. Немаштини недостаје много, а лакомости све. Ни према коме тврдица 
није добар, а према себи — најмање.' 

Тим стиховима пљеска и онај прљави тврдица и радује се што се његови пороци 
излажу руглу; шта мислиш, колико се више тако нешто догађа кад то исто 
изјави филозоф, кад се здрави прописи и учења још дубље утисну у душу слабих 
ученика, ако су им додати још и стихови? 10. „Јер", као што је рекао Клеант, 
„као што наш дах даје јаснији тон кад га труба, збијеног у узане и дуге канале и 
теснаце, напослетку пусти кроз проширени отвор тако да гласно одјекне, тако и 
наше мисли постају јасније ако су збијене у стихове." Тако бива кад су изражене 
у прози: а чим се придруже стихови, и чим се стопе у стиху јаве да би 
саопштиле изврсне мисли, одмах постаје тако као да те исте мисли снажнијим 
замахом руке убацујемо људима у душу. 11. Много се говори о презирању новца 
и у веома дугачким говорима износи се учење према којем људи треба да своје 
богатство траже и налазе у души, а не у имању; да је, даље, богат онај човек 
који се преда своме сиромаштву и који се обогаћује малим стварима. Али душа 
је дирнута много јаче, кад се изговоре стихови као што су ови: 

Ономе је најмање потребно који најмање жели. Ко је задовољан малим, тај 
има све што може да жели.52 
 
12. Ако чујемо такве и сличне стихове, то нас доводи до тога да признајемо 
истину. Јер они којима никад ништа није доста, журе се, пљескају, и новцу 
објављују непријатељство. И кад видиш овакво њихово расположење, онда 
навали, притисни, остави све приче, нагађања и силогизме, двосмислености и 
сва оетала истицања своје духовитости. Говори против тврдичлука, говори 
против раскоши; и кад будеш приметио да си нешто постигао и да си учинио 
утисак на слушаоце, навали још јаче! Невероватно је колико може користити 
један такав говор, усмерен на побољшање и сав посвећен користи и добру 
слушалаца. Јер млади духови се веома лако могу придобити да заволе оно што је 
часно и исправно, а истина, ако нађе правог адвоката, ставља руку на духове 
који се још могу поучити и који још увек нису сувише искварени. 13. Бар ја сам 
се сажалио на људски род кад сам слушао Атала како говори против порока, 
заблуда које представљају несрећу за све људе: тога говорника сматрао сам 
узвишеним и надљудским великим човеком. Он сам је говорио да је краљ, али 
изгледало ми је да ради више него краљ кад му је било дозвољено да суди 
владарима. 14. А кад је почео да препоручује сиромаштво и да доказује како је 
све што превазилази наше потребе непотребан терет, тежак за онога који га 
носи, најчешће ми је долазила жеља да као сиромашан изиђем из нгколе. Кад је 
почео да говори против наших наслада, да хвали честито и неокаљано тело, 

                                                
52 Цитат из једне римске комедије. 



скромну трпезу и човека који не само што не воли непотребне, него ни 
недозвољене насладе, ја бих најрадије волео да стегнем стомак и гушу. 15. И 
одатле ми је мало остало, мој Луцилије: јер је сам с великим одушевљењем 
прилазио свему. Затим сам се вратио грађанском животу, и преостало ми је 
само мало од онога што сам био почео. Од тога времена сам се заувек одрекао 
оетрига и печурки: то наиме нису јела, већ посластице саме за себе, које људе, 
већ сите, терају да и даље једу, што је врло мило прождрљивцима који трпају у 
себе више него што им је потребно; те ђаконије лако улазе у стомак, а лако се и 
враћају из њега. 16. Отада се за читав живот уздржавам од уља за мазање, јер и 
најбољи мирис на телу није никакав мирис. Од тог времена мој стомак не окуси 
вино. Отада се читавог живота клоним купатила, јер ми се чини да је 
бескорисно, а уједно и знак мекуштва, ако своје тело најпре загреваш топлом 
водом, па га после тога поново слабиш знојењем. Све остало чега сам се такође 
одрекао и што сам исто тако одбацио примио сам, додуше, поново, али ипак 
тако да уздржљивост тако рећи само прекидам, и да сам уз то увек толико 
умерен да ова моја умереност више личи на одрицање и уздржљивост, те је 
може бити још тежа од ње; много је, наиме, лакше за човека да нешто у себи 
потпуно уништи него да у томе буде умерен. 



17. Пошто сам почео да ти износим са колико већим одушевљењем сам 
кренуо путем филозофије као младић, него што то чиним сада, као стар човек, 
настављам: ја се не стидим да ти признам какву љубав према Питагори је у 
мени пробудио Сотион. Он ми је говорио зашто су се он, а касније и Секстије 
уздржавали да не једу месо животиња. За то је сваки од њих имао своје разлоге, 
али су они и код једног и другог били узвишени. 18. Један је сматрао да човек 
има довољно хране и ако не пролива крв, и ако се не навикне на свирепост и 
суровост, јер му еве то не представља уживање. Додавао је томе да поље 
уживања и све што служи луксузу треба ограничити. Закључивао је да сувише 
разноврсна храна, која је страна нашим телима, шкоди здрављу. 19. А Питагора 
је тврдио да је све сродно са свим и да душе прелазе из једног облика у други. 
Ако хоћеш да му верујеш како ниједна душа не нестаје и не пропада, да чак 
никад и не престаје, осим само за једно кратко време, то јест — док се не 
пресели у неко друго тело. Видећемо како и када се временом поново враћа у 
човека, пошто је лутала и прошла већ кроз многобројна боравишта: у 
међувремену она је људима задала страх од злочина и оцеубиства, јер би људи и 
не знајући могли да раде своме оцу о глави, те би га могли ранити или ножем 
или уједом, кад би у овом или оном телу боравио неки сродан дух. 20. И пошто 
је то Сотион и допунио својим доказима, рекао је: 

„Не верујеш да се душе пресељавају непрестано у све нова и нова тела и да 
је то пресељавање оно што ми називамо смрт? Не верујеш да у овим питомим 
или дивљим животињама, или чак у онима што живе под водом, борави душа 
која је некад припадала човеку? Не верујеш да на свету ништа не пропада, већ 
да само мења област? Ни да се небеска тела крећу по одређеиим круговима, или 
то да животиње мењају своја места боравка и да се душе крећу васионом у 
кругу? 21. То су веровали многи велики људи. И због тога се ти уздржи суда; 
уосталом, задржи за себе и једно и друго. Ако је то мишљење правилно, онда 
нема никакве кривице, ако си се уздржавао од животињске хране; а ако је то 
погрешно, онда је то умереност! Какве штете може бити од тога ако си 
лаковеран? Оно што ти одузимам је храна лавова и јастребова." 

22. Ове су ме речи подстакле на то да се почнем уздржавати од меса, и 
пошто је протекла једна година дана, ја сам се на то навикао тако да ми је све 
то било чак и пријатно, а не само лако. Мислио сам да ми је дух постао живљи, а 
и данас бих још могао да тврдим да је то била права истина. Питаш ме, како 
сам престао? Моја младост пада у почетак принципата Тиберија Цезара: у оно 
време прогонили су богослужења странога порекла, али уживање меса неких 
животиња сматрало се за доказ празноверја. И на молбу свога оца, који се није 
плашио никаквог оговарања и клевете, а филозофију је мрзео, ја сам се поново 
вратио свом старом обичају, и није му било тешко да ме увери у то да почнем да 
једем боље. 23. Али, није ме убедио у то да спавам нешто лакше. Атал је обично 
хвалио душек који се под телом не савија: таквим душеком се ја служим и као 
стар човек, и на њему нема трагова да сам лежао. 

Све ово сам ти испричао како бих ти доказао каквим заносом сви 
почетници примају све што је добро ако има некога ко ће их подстицати и 
храбрити на то. Али донекле греше и учитељи који нас уче да расправљамо, а не 
да живимо, а донекле опет ученици који долазе учитељима с намером да 
образују ум, а не срце. И због тога је од филозофије настала филологија. 

24. Али веома је важно са каквом намером нечему прилазиш. Онај који као 
будући филолог истражује Вергилија, не чита с таквим расположењем онај 
изврсни стих: 



време бежи, неповративо,53 

Треба бити будан; ако не журимо, заостаћемо; брзи дан нас гони и бежи даље; 
носи нас са собом, а да тога нисмо свесни; све одлажемо за касније и спори смо 
док све око нас жури; и кад год Вергилије говори о брзини времена, он 
употребљава реч „бежи". 

Најбољи дан за нас јадне смртне људе увек побегне први: после тога долазе 
болести и тужна старост и напор и немилосрдна смрт нас одводи.54 
 
25. Онај коме је циљ филозофија, разумеће све онако како треба: Вергилије 
никада, тако каже он, не каже да дани иду, већ Ја беже, а то је најбржи начин 
трчања, и он каже да су нам најбољи дани први отети: зашто, дакле, оклевамо и 
не подстакнемо сами себе како бисмо могли лостићи брзину онога што се 
најбрже креће? Оно што је боље, пролети поред нас, а на њихово место долази 
оно што је горе. 26. Као што се из амфоре наточи најпре оно што је најчистије, 
док се оно што је тешко и мутно слегне, тако је и у нашем животу најбоље оно 
што испуњава прве године. Зар да оставимо да то најпре исцури, и да нам 
остане талог? Нека ове речи остану у срцу и нека нам важе као пророчанство: 
 
Најбољи дан за нас јадне смртне људе увек побегне први.1 

 

27. А зашто је то најбољи дан? Зато што је несигурно све оно што остаје. А 
зашто најбољи? Зато шго као млади људи можемо учити, јер је наш дух још 
пријемчив, па га можемо усмерити ка добру; будући да је то време погодно за 
подношење напора, погодно да дух покренемо учењем, а тело навикнемо на рад; 
а оно што нам после тога још остане, све је тромије и слабије, и приближава се 
крају. И зато свом душом тежимо ка томе и изостављајмо све што нас скреће са 
правога пута, и радимо само зато да брзину времена које бежи не спазимо тек 
онда кад будемо већ заостали, а време не будемо могли задржати. Сваки први 
дан нека нам важи као најбољи и окренимо га себи у корист! Оно што бежи 
ваља ухватити. 28. Ово не мисли онај који очима граматичара чита ону песму 
да је, наиме, први дан најбољи зато што после њега долазе болести, зашто нас 
већ притискује и оптерећује старост, док ми, међутим, још увек мислимо на 
младост, већ каже да Вергилије увек изједначује болести са старошћу, тако ми 
Херкула — с пуним правом {јер старосг је неизлечива болест). 29. Осим тога, 
наставља он, старост назива жалосном: 
 
На њено место одлазе болести и жалосна старост.55На другом месту опет каже:Бледе 
болести бораве тамо и тужна старост.56 
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Не смеш се чудити да свако исцрпи из истога материјала оно што управо 
одговара његовим склоностима: на истој ливади во тражи траву, пас зеца, а 
рода гуштера. 30. Ако овде неки филозоф, тамо опет граматичар, онде опет 
човек одан филозофији, узму, на пример, у руку Цицеронову књигу О држави, 
онда ће сваки од њих скренути пажњу на нешто друго. Филозоф се чуди што се 
толико много могло говорити о неправди. И кад до истога места стигне 
филолог, забележиће то да постоје двојица римских краљева, од КОЈИХ један 
нема оца, а други да нема мајке. Јер што се Сервијеве матере тиче, ту постоји 
сумња: о Анкову оцу се не зна ништа, за њега се каже да је унук Нумин. 31. 
Осим тога ће забележити и то да су онога кога ми називамо диктатором, и за 
кога у историјским списима читамо да је носио то име, стари звали „magister 
populi". То исто се још и данае налази у аугуралним књигама и служи као доказ 
да је то онаЈ којег он назива „magister equitum". Исто тако ће записати да је 
Ромул погинуо приликом једног сунчевог помрачења и да су се и краљеви сами 
позивали на народ: да је то било тако, мисле неки и у понтификалним 
књигама, међу њима чак и Фенесрела. 32. А кад те исте књиге објашњава 
граматичар, он најпре запажа да Цицерон израз reapse употребљава за re ipsa 
а исто тако израз sepse за se ipse. Затим прелази на оно што је стогодишња 
традициЈа изменила, као што вели Цицерон: ,,quoniam sumus ab ipsa calce eius in 
terpellatione revocati", где реч calx употребљава, као стари, уместо данашњег 
израза creta. А реч calx обележава црту пред циљем на тркалишту (тј. креч). 
33. После тога граматичар скупља Енијеве стихове, а пре свега оне који се 
одноее на Африканца: 
 
коме ни грађанин нити непријатељ 
не могоше дати награду за његова дела.' 
 
Из тога каже да разазнаје да код старих реч opera није значила само auxilium 
(помоћ), већ и у множини, opera (дела). Он каже да нико, ни грађанин, ни 
непријатељ, није био у стању да Сципиону плати његову помоћ (operae pretium). 
34. После тога, он се сматра срећним што је открио како је Вергилије дошао до 
тога да напише: 



коме изнад главе грме силна небеска врата57 

За Енија каже да је то украо од Хомера, а Вергилије да је то учинио од Енија. 
Заиста и овај Енијев епиграм налазимо и код Цицерона управо у његовим 
списима О држави: 

Ако је иједном човеку допуштено да се попне на она места где бораве 
бесмртни богови, онда се широка капија неба неће отворити никоме осим 

мени.58 

35. Али да и сам, док о томе расправљам, не бих постао филолог или 
граматичар, желим да кажем још само толико да приликом слушања и читања 
филозофа увек морамо имати на уму циљ, а то значи — срећан живот, а не 
трагање и истраживање старих речи и израза, фигура и реторских облика, али и 
бављење науком која нам може бити од користи, лепе и племените изреке које 
треба да се остваре. Треба све то да научимо тако да све оно што је раније било 
реч, постане дело. 

36. Али ја мислим да уопште нико не греши према смртним људима више 
него онај који је филозофију изучио као вештину, уметност која се може купити, 
и који живи друкчије него што учи друге да треба живети. И такви људи 
представљају живе примере свога бескорисног учења, јер носе собом све пороке 
против којих тако рећи воде рат. 37. Такав учитељ ми може користити исто 
онако мало као крманош који болује од морске болести. Кормило треба држати 
чврсто кад ударају таласи, треба водити борбу са морем, и једра отимати од 
ветрова: шта ми може помоћи крманош ако је пао у несвест и ако повраћа? 
Шта мислиш, колико је страшнија олуја која бесни у животу, него она која бесни 
на мору? Нема времена за приче; већ ваља управљати; све што кажу и што 
причају пред народом, није њихово тако је рекао, 38. Платон, рекао је Зенон, 
рекли су Хризип и Посејдоније и огроман број таквих и толиких имена. Како 
могу они доказати да су у стању да то ураде, то желим да ти кажем: нека ураде 
онако као што говоре. 39. Попгго сам већ рекао све о чему сам желео да те 
обавестим, волео бих да ти учиним по вољи и да ти одговорим у једном другом 
писму, како не би узалуд чекао одговор на једно тако радознало питање. Остај 
ми здраво! 

109. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Желиш да знаш да ли мудар човек користи мудром човеку. Ми кажемо 
да је мудар човек пун свега доброг и да је достигао оно што је највише: како 
неко може користити ономе који поседује највише добро — то сада питаш. 
Добри користе једни другима. Јер они обављају оно што води врлини, и мудрост 
задржавају увек на истој висини: свако жели да има увек некога с. ким би 
могао разговарати, и заједно вршити иеграЖивања. 2. Они који су вешти у 
борби, вежбају ее међу собом; на музичара врши утицај онај који се разуме у 
музику. И врлине филозофа морају се показати у његовој делатности: као што се 
труди сам, тако га на то подстиче и други филозоф. 3. У чему ће филозоф 
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користити филозофу? Даваће му подстицаја и указиваће му на прилике кад 
може да врши добра дела. Осим тога, он ће му износити и своја сопствена 
мишљења, и обавештаваће га о томе што је сам пронашао. Јер увек ће један 
филозоф дати другоме идеју о томе шта треба да пронађе и чиме његов дух 
треба да се забави. 4. Лош човек шкоди лошем човеку и чини га још горим тиме 
што степенује његов гнев, што одобрава његову жалост и што хвали његове 
насладе; а затим је најгоре с лошим људима, ако на себе приме све могуће 
пороке и ако у њима заузме место неваљалство. Нацротив, онај који је добар 
користиће доброме. 5. „Како?", казаћеш. Донеће му радости, ојачаће му веру, а 
погледи на узајамно спокојство повећаће радост обојице. Осим тога ће му 
предати и знање о многим стварима. Јер филозоф не зна све: и кад би знао, 
неко би могао ипак измислити краће путеве и означити оне којима се лакше 
стиже до жељеног циља. 6. Мудрац ће користити мудраца не само својим 
моћима, већ и моћима онога коме ће помоћи. Иако је филозоф препуштен и 
остављен самоме себи, он може извршити своју дужност; служиће се сопственом 
брзином, а при томе ће му помоћи у трци онај који га подстиче. „Мудрац не 
користи мудрацу, већ самоме себи: то треба да знаш. Одузми му његову 
сопствену моћ, и он ништа неће да уради." 7. На исти начин би могао да 
тврдиш како у меду 
нема сласти: јер сам онај који ужива мора имати тако подешен језик и 
непца да му прија такав мирис и укус и да га прихвати или га одбаци; 
поетоје, наиме, и људи који због болести осећају да је мед горак. Потребно је 
да и један и други буду такви да један може користити, а да би други могао 
користити кад би био у стању. 8. Кажу овако: „За OHQ што ЈЕ постигло 
највиши степен топлоте, сувишно је и непотребно да се и даље загрева, а и 
ономе који је доспео до највишег степена доброте, сувишан је свако који би 
му могао даље користити. Зар је земљораднику, који има све, потребно да 
му се да нешто друго, ако већ и онако све има? Зар је војнику, који је 
наоружан свиме што му је потребно кад креће у борбу, потребно још неко 
друго оружје? Исто је тако са мудрацем: јер и он је довољно опремљен за 
живот, довољно је наоружан." 9. На то ћу одговорити: Ономе што је већ 
достигло највиши степен топлоте даља топлота није потребна, осим зато да 
би и даље остало топло. „Али", кажу, „топлота се сама одржава!" Пре свега, 
постоји велика разлика између свега тога што се упоређује. Затим, топлоти 
ништа не помаже ако јој додаш још више топлоте да би се загрејала: ни 
мудрац не може истрајати у свом душевном расположењу ако није стекао 
нарочите пријатеље сличне себи, с којима ће делити своје врлине. 10. А еада 
помисли ина то да су све врлине међу собом пријатељски повезане. Због тога 
користи онај који воли ирлине другога које су једнаке његовим врлинама и 
које, опет, наизменично воли. Сличне ствари изазивају задовољство, 
нарочито ако су поштене и ако умеју да одобравају и примају одобравање. 
11. Још више: на душу филозофа нико не може утицати у оној мери у којој 
дру, ги филозоф, као што на човека не може паметно утицати нико други 
оеим човека. Као што је, дакле, потребно да разум утиче на разум, исто је 
тако потребно да савршени разум утиче на савршени разум. 12. Кажу да 
нам користе они који 



нам поклањају добра која су морално индиферентна59, новац, наклоност, 
безбедност, и друге ствари које су драге или потребне за живот. Тако ће се рећи 
да у овим стварима и будала користи филозофу. А користити значи по природи 
подстицати дух, како својом врлином тако и врлином онога другога кога желимо 
да покренемо и подстакнемо на нешто. 13. Али и кад оетавимо по страни све 
оно што спада међу највећа добра или што та добра ствара, филозофи ипак 
могу међусобно један другоме да буду од користи. Јер филозоф жели да нађе 
другог филозофа зато што је свако добро филозофу драгоцено по самој природи, 
и зато је свако наклоњен добру онако као самоме себи. 

14. И због тога морам, управо доказа ради, прећи с овога на једно друго 
питање. Питање је, наиме, да ли филозоф треба сам да размишља и закључује, 
или би требало да позове још неког да би се с њим посаветовао. Он то у сваком 
случају треба да уради ако су посреди грађански и домаћи проблеми, и уопште 
ствари KOje су, да тако кажем, општечовечанске: код таквих питања потребан 
му је савет исто онако као што је потребан и лекару, као што је неопходан 
крманошу, адвокату и судији. Филозоф ће, дакле, понекад користити филозофу 
у мнсго чему зато што ће му дати савет. Али и у осталим важним и божанским 
стварима, као што кажемо, биће му од користи ако се заједнички буде 
расправљало о ономе што је добро, и међу собом мењале мисли. 15. Осим тога, 
природи одговара и то да пригрли свога пријатеља и да се сопственом раду 
радује колико и раду својих пријатеља. Јер ако не будемо тако поступали, неће 
ни врлина остати уз нас. Врлина нам, наиоме, саветује да добро искористимо 
садашњост, а да се о будућности старамо, да се о њој посаветујемо и напињемо 
своје душевне снаге: лакше ће се трудити и победити тешкоће онај који и неког 
другог позове у помоћ. Потражиће, дакле, или савршеног човека или човека 
који је близу савршенства. А тај савршени човек ће му користити ако свој савет 
буде потпомогао заједничком мудрошћу. 16. Кажу да су људи у туђим стварима 
оштроумнији него у својим сопственим. Тако је то код оних које заслепљује 
самољубље и који због страха у опасностима губе из вида оно што је корисно: 
такав човек ће се опаметити ако буде сигурнији и ако више не буде морао да се 
плаши. Али ипак постоји много шта што и филозофи код другога виде боље него 
код себе самих. Осим тога, филозоф ће филозофу пружити ону пријатну свест 
да је најбоља ствар „исто хтети и исто не хтети": упрегнути у исти јарам, 
обављаће изванредан посао. 

17. Заврших онај посао који си од мене тражио, мада све то не спада међу 
оне проблеме о којима расправљам у Књигама моралне филозофије. Мисли о 
ономе што ти често понављам — да сам ја у оваквим и сличним стварима само 
оштроуман. Толико пута се, наиме, враћам ономе питању: шта ми то помаже? 
Учини ме снажнијим, праведнијим, умеренијим! Ја још увек немам времена да 
бих се вежбао: још увек ми је потребан лекар. 18. Зашто ме учиш једном 
бескорисном знању? Говорио си да ћу бити неустрашив ако мачеви буду севали 
око мене, и ако бодеж буде већ додиривао моје грло; причао си како ћу бити 
сигуран и ако око мене буду буктали пожари, ако олуја буде носила мој брод 
широм морске пучине: дај ми то задовољство да презрем насладу и славу. Тек 
после тога ме научи како да расплићем заплетено, да разликујем сумњиво, да 
увидим што је нејасно и да продрем кроз мрак дијалектике. Сада ме научи 
ономе што је неопходно. Остај ми здраво! 

 
                                                

59 Зв. adiaphora. 



Сенека шаље поздрав Луцилију 
 

1. Поздрављам те са свога имања у Номентану и желим ти душевног 
здравља, то јест — да ти буду наклоњени сви богови који су милостиви и 
љубазни према свакоме ко се сам са собом помирио. Остави засад на страну све 
што неки људи наслућују — да, наиме, свако од нас има свога бога заштитника, 
додуше, не бога из редова истакнутих богова, већ бога нижег реда, и то из оног 
реда богова за које вели Овидије да су то „богови из народа". Али ја ипак желим 
да све то оставиш на страну на тај начин што ћеш се сетити да су наши преци 
који су тако мислили били стоици; јер они сваком човеку одредише посебног 
бога-заштитника, Генија, а женама Јунону као заштитницу. 2. После тога ћемо 
видети имају ли богови толико времена да се могу бавити проблемима 
појединаца: засад знај само толико да никоме не можеш пожелети никакво зло, 
било да смо додељени неком богу или не; ништа није теже, наиме, осим ако му 
пожелиш да се љути сам на себе. Али нема потребе да некоме за кога сматраш 
да заслужује казну, желиш да богови буду непријатељски расположени према 
њему. Уосталом, они су против њега; то тврдим, па макар изгледало да су 
наклоњени његовом успеху. 

3. Буди опрезан и погледај шта су то људске ствари, а не оно како их ми 
називамо: и увидећеш да нам је понеко зло чешће на срећу неголи на несрећу. 
Јер колико пута нам је узрок среће и несреће представљала иста ствар, оно исто 
што се звало несрећом? Колико пута је човека понешто чему смо се веома 
дивили подигло више него што је већ био, да би га после тога гурнуло у 
провалију? 

4. После свега тога, само падање нипошто не представља неку несрећу, 
ако се посматра крај живота ггреко којег природа никога не гура у провалију. 
Јер крај свима стварима је близу, велим, а кратак је пут којим ерећан човек 
доспева у несрећу, док неорећан постиже слободу. Ми оба ова пута 
одуговлачимо зато што се плашимо и што се надамо. Али, ако си паметан, онда 
мери све људским мерилима: истовремено скрати оно што ти задаје радост и 
оно од чега стрепиш. Достојно је напора да се смањи свака радост, ако се тиме 
смањује и страх. 5. Али зашто покушавам да то зло тако ограничим? Нема 
никаквог разлога да мислиш како се ма чега треба плашити: све оно што нас 
подстиче, изазива, пгго нас изненађује, све су то празне ствари. Нико од нас 
није тачно проценио све то што је истина, али страх је један човек предао 
другоме: нико се није усудио да се приближи ономе што га узнемирава, и да 
упозна суштину и добру страну свога страха. Ми увек верујемо оно што је 
погрешно и празно зато што нико није доказао сопствено. 6. Потрудићемо се 
само да добро посматрамо, и одмах ће се показати како је кратко, како 
несигурно и како безопасно оно чега се плашимо. Збрка наших душа онаква је 
каква је Лукрецију изгледала: 

Дрхте као деца и плаше се свега у слепом мраку, а тако се плашимо и ми 
на светлости дана.' опозвати натраг, и иако не знамо куда журимо, ипак брзо 
јуримо онамо куда смо ее намерили. 8. Али може сванути, ако желимо. То је 
могуће на један начин: ако неко увиди разлику између онога што је људско и 
онога што је божанско, и ако то сазнање не буде само површно, него ако га 
потпуно буде обузело; ако човек о свему ономе што већ зна, ипак поново 
размисли и ако се тиме буде често бавио, ако истражује шта је поштено, а шта 
срамно; ако мисли на лровиђење. Буде ли тако било, онда ће му ускоро еве 
постати сасвим јасно. 9. Али бистри дух човеков неће остати у овим границама: 



слободно му је да погледа и изван граница света, куда иде и одакле је настао, 
каквом циљу тако нагло јури све што год постоји на овоме свету. И од тога и 
таквог божанског поематрања одвратили смо своју душу и наменили је на све 
срамно, безначајно и ниско, тако да служи похлепности и тежи да напусти свет 
и његове границе и све што је покреће, и да тражи какво би зло могла да 
поцрпе из свега тога, незадовољна свим оним што јој се само од себе нуди. 10. 
Све оно што је требало да буде добро за нас, то је наш бог и наш отац ставио 
сасвим близу нас. Он није очекивао наше истраживање, већ нам је све дао сам 
од себе: а оно што би нам могло нашкодити, сакрио је у неизмерне дубине. Ми 
се не можемо жалити ни на шта друго осим на саме себе: ми смо сами извукли 
на светлост дана оно што би требало да нам служи на пропаст, и то против воље 
природе која је то од нае била сакрила. Ми смо СВОЈУ душу предали наслади, а 
робовати тој наслади почетак је свих зала и несрећа; лредали смо је частољубљу 
и славољубивоети, и свему осталом што је исто тако ништавно и без вредности. 

11. Шта да те, дакле, подстичем да радиш сада? Ништа новога — јер не 
траже се лекови против нових зала и ја ти сада препоручујем да сам са собом 
претреееш и разабереш шта је неопходно потребно, а шта излишно и 
непотребно. Оно што је неопходно потребно, то ти само излази на пут, а оно 
што је излишно и непотребно — е, то мораш да тражиш увек и свим срцем. 12. 
Али немаш никаквог разлога да се хвалиш, ако си презрео златне кревете и 
намештај украшен драгим камењем: јер каква је то врлина ако презиреш нешто 
што је непотребно и излишно? Онда се диви себи ако будеш прозрео оно што је 
неопходно потребно! Не чиниш богзна како велику ствар ако си кадар да 
живиш без краљевскога сјаја; ако не желиш да имаш месо од вепра тешког 
хиљаду фунти, језик птице феникс и друга чуда драга раскалашном човеку 
који, окусивши од целокупног комада, бира код сваке животиње један одређени 
део. Дивићу ти се тек онда ако будеш презрео и онај бедни хлеб; ако се будеш 
уверио да трава не расте само за стоку већ тамо где мора и за човека; ако 
будеш знао да врхови дрвећа својим лишћем могу напунити и стомак, у који 
уносимо скупоцена јела као да ће их он примити и сачувати! Он се мора 
напунити без икаква устезања: јер од какве је важности оно што он прима, кад 
ће опет изгубити што год је примио? 13. У теби изазива уживање ако се 
распореди све што се ухвати на земљи или у мору: једно ти је утолико милије 
ако се свеже изнесе на сто, а друго опет ако се дуго гајило и товило тако да 
једва држи масноћу скупа: радује те сјај онога што је на овај начин стечено. 
Али, богами, кад овако брижљиво припремљено и на разне начине зачињена 
јела уђу у стомак, она ће ипак сва постати на исти начин ружна. Желиш ли да 
презреш насладу коју ти пружају јела? Е, онда погледај какав је њихов крај! 

14. Сећам се да је Атал на велико чуђење свих говорио овако: „Дуго ми", 
рече он, „импоноваше богатство. Занемео бих од чуда кад би оно ту или тамо 
бљеснуло: мислио сам да је оно што је сакривено, слично ономе што се показује. 
Али приликом неке велике свечаности видео сам целокупно богатство града, 
вешто израђена уметничка дела од злата и сребра и од таквих материјала који 
вреде још и више него злато и сребро; видео сам најпробраније боје и хаљине, 
које су биле увезене не само преко наших граница него и преко граница 
непријатеља; видео сам такође читаве гомиле дечака, тамо опет гомиле жена 
који су се одликовали лепим стасом, и дивним оделима, и још много шта што је 
срећа највеће државе била упознала и крила својим људима. 15. А шта .се тиме 
друго постизало, рекох, осим што су се подстицале људске страсти које су већ 
саме по себи довољно снажне! Чему овај сјај новца? Зар смо се састали зато да 



бисмо се научили лакомости? Или, тако ми бога, мање страсти и похлепе 
односим оданде него што донесох са собом! Презрех оно богатство не зато што је 
излишно, непотребно, већ зато што је достојно презрења, ништавно! 16. Јеси ли 
видео како је та поворка у току неколико часова прошла поред нас, мада полако 
и лепо распоређена? Зар да читав наш живот окупира оно што није могло да 
окупира ни један читав дан? И свему томе се придружило још ово: мени је 
богатство изгледало тако непотребно и излишно, како за оне који су га 
поседовали тако и за оне што су га посматрали. 17. То ја говорим сам себи, кад 
год видим нешто слично што ми је пало у очи — на пример, неку лепу кућу, 
дотерану чету робова, носиљку коју лепе слуге носе. Чему се чудиш? Што си 
занемео? Та то је свечана поворка! Све те"ствари се показују, а не поседују се, и 
док нам се свиђају, већ су нестале! 18. Окрени се радије правом богатству: 
научи како да будеш задовољан малим, и као велик и храбар човек узвикни: 
имајмо воду, имајмо хлеб, и пожелећемо да се са самим Јупитером такмичимо у 
срећи! Учинимо тако, молим те, иако тога свега немамо. Одвратно је и ружно 
срећан живот чинити зависним од злата и сребра, али је подједнако одвратно 
мислити да он зависи од воде и хлеба! 19. А шта да радим ако свега тога немам? 
Питаш ли то који је лек за немаштину? Глад се завршава глађу. Уосталом, шта 
значи да ли је нешто велико или мало, ако те тера да будеш роб? Шта мари како 
је мало оно што ти срећа може одредити? 20. Управо ова вода и хлеб 
представљају оно што зависи од туђе одлуке: а није слободан онај коме судбина 
не може ништа велико да одузме, већ само онај против кога она нс може 
ништа. Тако је то: треба да будеш без икакве потребе, ако желиш да изазовеш 
Јупитера коме такође ништа не недостаје." 

Тако нам је говорио Атал, тако је природа говорила свима, ако желиш да о 
свему томе често промислиш, постићи ћеш то да будеш срећан а не да само 
изгледаш такав, и да се чиниш срећан себи самоме, а не другима. Остај ми 
здраво! 

111. 

Сенгка шаље поздрав Луцилију 

1. Питао си ме како се софизми називају на латинском језику. Многи су 
покушавали да им надену име, али се ниједно није примило — наравно, због 
тога што сама та ствар од нас није била прихваћена и није била уобичајена, 
тако да смо се противили и самом имену. 2. Али ми најпримерније изгледа име 
које је употребљавао Цицерон: он их.назива „cavillationes".60 (И ко год се њима 
бави, тај измишља свакојака препредена и лукава питања а за живот не добија 
никакву корист, нити постаје снажнији, храбрији, умеренији или узвишенији. А 
онај који се поеветио филозофији зато да би се поправио, тај остаје велик 
духом, непобедив и увек све већи и снажнији од онога који га напада. 3. То се 
дешава и на високим планинама чија висина пада мање у очи ако их 
лосматраш дуже времена; али ако станеш ближе, онда тек видиш како су 
високе и стрме: такав је, мој драги Луцилије, онај прави филозоф, не онај који 
поступа извештачено, већ онај који дела. Он стоји на узвишеном месту, достојан 
дивљења, узвишен, заиста велик. Он се не подиже високо на ноге нити иде на 
прстима, као онај који помоћу лажи хоће да се покаже виши растом и жели да 
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буде виши него што јесте: а филозоф је задовољан својом величином. 4. А зашто 
и не би био задовољан што је порастао тако нисоко да рука судбине не може да 
га стигне? Он је, дакле, узвишен изнад свега онога што је људско, па макар како 
било све око њега; било да живот тече даље својим повољним током, или да га 
спречавају разне сметње и тешкоће. Све то не може дати она реч 
„Cavillationes"61 коју сам малочас употребио и о њој говорио. С њом, са том речју, 
се поиграва дух, али нема користи од тога, и филозофију с њене висине одвлачи 
на равно поље. 5. Али ја ти не бих бранио да се с времена на време мало 
позабавиш и тиме, али то само онда кад не будеш имао воље да радиш нешто 
друго. Али ти поменути софизми у себи еадрже то зло да те некако пријатно 
занесу, заинтересују, и кад ти заведу дух и кад га привидном оштроумношћу 
одвуку на странпутицу, њега позивају тако многобројне озбиљне ствари и 
проблеми да је читав живот једва довољан за то да учиш само једну једину 
ствар, а то је: да презиреш живот. „Шта? управљати њиме!", рећи ћеш. То је тек 
твој други задатак: јер нико животом није ЈОШ добро управљао, оеим онога који 
га је био презрео. Остај ми здраво! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Тако ми бога, желим да се твој пријатељ васпита и поучи онако како ти 
то желиш: али он је претерано тврд, а, што је још горе, сувише мекан и ослабео 
због своје дуготрајне лоше навике. Ја желим да ти наведем један пример из 
наших схватања. 2. Винова лоза не подноси свако калемљење: ако је стара и 
можда већ шупља од старости, ако је слаба и сувише танка, неће моћи да 
прихвати калем или га неће неговати и одржавати и прилагодити себи како 
треба, и неће прећи у његову природу; зато je обично пресечемо изнад земље 
како бисмо и по други пут могли да окусимо срећу те је још ЈСДНОМ калемимо 
под земљом. 3. Онај човек о коме пишеш, и кога ми препоручујеш, нема 
довољно снаге: он се одао пороцима. Уједно је и ослабио и постао неосетљив: он 
не може да прихвати никакав разлог, и не може га неговати и хранити. „Али он 
сам то жели!" Немој му веровати! Ја не тврдим да он тебе лаже: он мисли да 
тако жели. Раскошан живот је изазвао код њега гнев и бес: али он ће се убрзо 
помирити и поравнати с њим. 4. „Али он каже да га његов живот вређа!" Нећу 
да порекнем то: јер ко се не љути на то? Људи своје пороке и в-оле и мрзе. Ми 
ћемо своје мишљење о њему донети тек пошто нас буде уверио у то да је већ 
почео да мрзи живот у раскоши: засад између њега и таквог живота постоји 
само неслагање. Остај у здрављу! 

113. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Тражиш да ти пишем шта мислим о питању о којем. наши много 
расправљају — да ли су правичност, храброст, разумност и остале врлине жива 
бића? Таквим препреденим питањима, мој драги Луцилије, ми смо доспели 
дотле да изгледа као да се бавимо потпуно јаловим стварима и да траћимо 
време у бескорисном и бесплодном расправљању. Урадићу онако како желиш и 
изнећу шта наши о томе мисле; али мој начин мишљења је другачији, то јавно 
изјављујем. Мислим да постоје извесни разлози да неки носе беле ципеле и 
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огртач. Рећи ћу ти какви су били мотиви који су старе филозофе покретали и 
какви су мотиви које су стари филозофи покренули. 2. Јасно је да је душа живо 
биће, будући да она чини то да смо и ми жива бића, пошто су жива бића по њој 
и добила име.62 А врлина није ништа друго него душа у неком нарочитом 
положају, стању. Затим, врлина нешто ради, а ништа се не може радити без 
неког нагона: ако она има нагон, који нема нико -осим живих бића, онда је она 
живо биће. 3. „А ако је врлина живо биће'!, кажу они даље, „онда и сама има 
врлину." А зашто је не би имала? Као што мудрац све ради помоћу врлине, тако 
и врлина ради ове сама по себи. „Према томе", веле они, „и све уметности су 
жива бића, као и све оно што мислимо и што обухватамо својим духом. Из тога 
произлази да у овим тесним грудима борави много хиљада живих бића и да смо 
сви ми појединци многобројна жива бића или да у себи имамо многобројна 
жива бића." Питаш ме сада шта да се одговори на то? Свака ствар од тога ће 
бити живо биће: али неће бити много живих бића. Зашто? Рећи ћу ти ако своје 
оштроумље и пажњу будеш прилашдио мени. 

4. Свако поједино живо биће мора имати засебну супстанцију; сва жива 
бића имају једну душу, па због тога могу постојати поједина жива бића, али не 
могу бити у множини. Ја сам и живо биће и човек, па ипак нећеш рећи да 
представљам двојицу. Зашто? Зато што двојица морају бити одвојени. Овако ја 
тврдим: један се мора одвојити од другог тако да буду двојица. Оно што је 
многоструко у једноме, то сиада под једну природу: и зато је једно. 5. И Moja 
душа је живо биће и ја сам живо биће, па ипак нисмо двојица. Зашто? Зато што 
је -душа део мене. Нешто ће се бројити само онда ако постоји само за себе; а 
кад је то уд нечег другог, онда не може изгледати као нешто посебно. Зашто? 
Казаћу ти: јер оно што мора бити то што је, нешто друго, само је своје, 
савршено, потпуно и у себи довршено. 

6. Ја сам већ изјавио да сам другачијег мишљења. Према томе, неће само 
врлине бити жива бића, ако се тако прихвати, него и њима супротни пороци и 
афекти, као што су гнев, страх, туга, сумња. Али та ствар ће ићи још и даље: све 
моје мисли, сва моја размишљања ће такође бити жива бића. А то се нипошто 
не може прихватити: јер није све што од човека потиче већ и човек сам. 7. „А 
шта је правичност" веле. Душа која се налази у неком посебном стању. „Па ако 
је душа живо биће, онда је то и правичност." Никако: јер то је неко стање душе 
и некаква сила. Иста душа се мења и прима различите облике и није живо биће 
онолико пута колико пута ради нешто друго; ни оно што извире, што постаје из 
душе, ни то није живо биће. 8. Ако је правичност живо биће, ако је живо биће 
храброст, и ако су то и остале врлине, да ли престају да буду жива бића, па 
после тога поново постају, или су то увек? Врлине не могу престати. Према томе, 
многобројна, па чак и безбројна жива бића бораве у овој души. 9. „Нема их 
много", настављају они, „зато што су сва повезана на једно биће, делови и удови 
су једнога." Ми, дакле, душу замишљамо тако као да, попут хидре, има много 
глава, од којих се свака за себе бори и свака за себе наноси штету. Али ниједна 
од тих глава није живо биће, већ је глава живог бића: уосталом, само је она, 
хидра, живо биће. Нико није још тврдио да се у Химери крију живо биће или 
змај: то су само њени делови, а делови нису жива бића. Из чега закључујеш да је 
правичност живо биће? 10. „Оно нешто ради", кажу, „и користи; а оно што ради 
и што користи, то има и нагон; а све што има нагон, то је живо биће." То је 
истина, ако има свој сопствени нагон: али оно нема свој нагон, већ нагон душе. 
11. Свако живо биће је, све док не умре, оно што је било на почетку: човек је 
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човек све док не умре; коњ и пас су коњ и пас, а не могу прећи у нешто друго. 
Правичност, то јест душа у неком стању, живо је биће. Поверујмо то: према 
томе је живо биће и храброст, то јест, душа која се налази у некаквом стању. А 
која душа? Она која је до малочас била правичност? Она остаје у оном ранијем 
живом бићу, и није јој допуштено да пређе у неко друго: она мора да издржи у 
оном живом бићу у коме је почела да постоји. 12. Осим тога, једна душа не 
може да постоји у два жива бића, а још много мање у многима. Ако су 
правичност, или храброст, или умереност и остале врлине жива бића, како ће 
онда имати једну душу? Неопходно је да имају појединачне душе, или иначе 
неће бити жива бића. 13. И једно тело никако не може бити тело двају живих 
бића: то и они сами признају. А шта је тело правичности? „Душа." Зар? А шта је 
тело храбрости? „Исто тако душа." 14. ,,Али иста душа", настављају они, „прима 
на себе став цравичности и храбрости и умереноети." То би се могло догодити 
ако би у неко време, неком тренутку, могла постојати правичноет, а храброст не 
би постојала, а у време кад би постојала храброст, не би било умерености: а сада 
се уједно налазе све врлине. Па зато, како ће постојати појединачна жива бића, 
будући да постоји једна душа, која не може урадити ништа више од једног 
живог бића? 15. Најзад, ниједно живо биће није део другог живог бића, а 
правичност јесте део душе: према томе, она није живо биће. Изгледа ми да 
губим и труд и време око те ствари која је јасна као дан. Више се треба љутити 
због тога, него се око тога препирати. 

Међутим, ниједно живо биће није слично другом. Само посматрај сва тела 
око себе: свако има своју сопствену боју, свој облик и своју величину. 16. Између 
осталога, дух божанског уметника ми изгледа достојан дивљења и зато што код 
толиког мноштва ствари никада није створио исту ствар; чак и оно што изгледа 
слично није исто, ако се упореди између себе! Толико врста лишћа је створио, а 
ниједно није обележено својом сопственом карактеристиком; толико живих 
бића, а ниједно по величини није слично другоме, и увек се по нечему разликује. 
Подесио је све тако да је све оно што је другачије, ипак између себе такође 
неједнако и неслично. Све врлине, као што кажете ви, јесу једнаке; према томе, 
оне нису жива бића. 

17. Свако живо биће само по себи ради нешто: а врлина сама по себи не 
ради ништа, већ само у заједници са човеком. Сва жива бића су или разумна, 
као што су разумни људи, или богови, или су неразумна, као што су дивље 
животиње, као што је стока. Врлине су, наравно, разумне: па ипак, оне нису ни 
људи ни богови: према томе, нису жива бића. 18. Ниједно разумно биће не ради 
ништа осим ако га на то не приморава представа неке ствари, после тога му не 
нареди нека нешто уради, па најзад уз тај подстицај пристане, и одобри га. Ја 
ћу ти сад рећи у чему је ово одобрење. Морам да идем у шетњу: а ја ћу кренути 
у шетњу тек онда кад то себи кажем и пошто одобрим своју намеру. Треба да 
седим — па ћу тек после тога седети. 19. Овакво одобрење не постоји код 
врлине. Узми као пример филозофију: како да се сагласи са реченицом „ја треба 
да шетам"? То природа не дозвољава. Филозофија се стара о ономе који је 
поседује, а не о самој себи: јер она не може ни да седи ни да се шета. Првма 
томе, она нема одобрење и сагласност за то: а оно што нема таквога одобрења, 
то није разумно живо биће. А ако је врлина живо биће, она треба да је разумна: 
а разумна није — дакле, није ни живо биће. 20. Ако је врлина живо биће, а 
врлина је и добро, онда је свако добро живо биће, зар не? Јесте. То признају ови 
наши. Спасавати свога оца је нешто добро, а изнети паметно своје мишљење у 
сенату је такође добра ствар, а добро је донети и праведну одлуку: према томе, 
и спасавање оца је живо биће, и изношење мишљења у сенату је живо биће. 



Тако је све сиво дошло дотле да се не можеш уздржати смеха: разумно ћутати је 
добро, добро ручати је добро: према томе, и разумно ћутање и добар ручак јесу 
жива бића. 

21. Тако ми бога, ја нећу престати с овим жаокама и шалама на рачун тих 
тананих бесмислица и глупости. Праведност и храброст, ако су жива бића, 
сигурно су земаљска бића. А свако земаљско биће подноси хладноћу, глад и жеђ: 
дакле, и праведност трпи хладноћу, храброст гладује, а милосрђе осећа жеђ! 22. 
Шта још? Зар да им не поставим питање какав облик имају та жива бића? 
Облик човека или дивље животиње? Ако им буду дали округао облик, као 
боговима, упитаћу их даље да ли су и лакомост и раскош и лудило такође 
округли: јер и те ствари су жива бића. Ако и овима буду дали и одредили 
округли облик, онда ћу их поново питати да ли је мудра шетња такође живо 
биће? Неминовно је да тако признају, па да затим кажу како је и шетња живо 
биће и то округло! 

23. Али немој мислити да ја први међу нашима не говорим према свим 
правилима, и да је све то плод мојих мисли: између Клеанта и његовог ученика 
Хризипа не постоји сагласност у погледу тога шта је то шетња. Клеант тврди да 
је то дух, инспирација, која пролази од седишта душе ка ногама, а Хризип да је 
то само седиште душе. Зашто дакле пример Хризипа не прима као свој пример, 
и зашто се не смеје овој бескрајној гомили живих бића која и сам не може сва 
да обухвати? 

24. Врлине, настављају они, нису многобројна жива бића, па ипак јесу 
жива бића. Јер, као што је неко у исто време и песник и говорник, па ипак 
само једно лице, тако -су и те врлине жива бића, али ипак нису многобројна 
жива бића. Исто су и душа и праведна и разумна и храбра душа, али у односу 
према појединим врлинама имају своју посебну особину. 25. Сад је спор 
окончан, и ми смо се споразумели. Јер и ја за сада признајем да је душа живо 
биће, а касније ћу видети какво ћу мишљење изнети о тој ствари. Али ја 
поричем да су њена дела жива бића. Јер иначе би и све речи и сви стихови били 
жива бића. Јер ако је разуман говор неко добро, а свако добро. је живо биће, 
онда је и стих живо биће. Тако стих: 

Певам о оружју и јунаку.' 

је живо биће, за које се ипак не може рећи да је округло, пошто има шест 
ногу.63 

26. „То је паучина", кажеш, „све то, тако ми бога." — То је, у ствари, ово 
чиме се сада бавимо. Да пукнем од смеха кад помислим да су грешке у говору, 
солецизам, варваризам и силогизам, жива бића и, као што ради сликар, ја 
свакојод њих одређујем одговарајући лик. Зар да о свему томе расправљамо 
намрштених обрва, и набораног чела? На овом месту не могу да не наведем 
речи Целија: „Жалосне ли глупости!" То је све смешно. Зашто не расправљамо о 
нечем што ће бити корисно и здраво за нас и зашто не тражимо на који начин 
да се попнемо до врлина и који ће нас пут довести до њих? 27. Поучи ме, али не 
томе да ли је храброст живо биће, већ томе да ниједно живо биће није срећно 
без храбрости, ако се није очеличило против свих случајности и свих догађаја 
пре но што их претрпи, и то унапред, размишљањем! Шта је то храброст? 
Неосвојива тврђава људске слабости, и ако се је тиме окружио, он ће безбедно 
издржати у овој опсади живота: јер он се служи својим снагама, својим 

                                                
63 Тј. 6 стопа. Стих о коме је реч је хексаметар и он има 6 стопа. 



оружјем. 28. На овом месту желим да ти наведем мишљење нашег ПосејдониЈа: 
„Не можеш сматрати да си увек сигуран ако се служиш оружјем судбине: бори 
се својим оружјем! Судбина нас не наоружава против саме себе: и зато су људи 
наоружани против непријатеља, а против судбине нису." 29. Александар је 
покорио Персијанце, и Хирканце, и Индијце, и све народе на истоку све до 
океана, поробио их и натерао у бекство, али он сам је, пошто је убио свога 
пријатеља, или га изгубио, лежао у мраку и жалио час због свог злочина, а час 
опет за предметом своје жудње. Тај победник толиких краљева и народа 
подлегао је често навали гнева и туге: он је, наиме, радио на томе да своју власт 
наметне свему осталом, осим својим осећањима и афектима. 30. О, како су 
велике заблуде и грешке људи који желе да своју жељу за владањем протегну с 
оне стране пространих мора и КОЈИ своју срећу налазе у томе ако, авај, четама 
запоседну многобројне крајеве и старим провинцијама додају још и нове, а при 
том не знају шта је та велика власт, која једина личи на божанску: владати 
самим собом је највећа власт. 31. Поучи ме о томе како је света ствар 
праведност која води рачуна о срећи других и која од себе не тражи ништа 
друго осим поштовање од људи и то да они сами буду праведни. Нека она нема 
ничег заједничког са амбицијом, славољубљем и славом: нека се допада сама 
себи. Нека се свако пре свега увери у ово: ја треба да будем праведан не 
очекујући за то никакву награду. И то је сувише мало. Треба да се увери и у оно 
друго: да је човек радостан само ако се добровољно приклони овој предивној 
врлини; целокупно његово размишљање нека буде што је могуће више удаљено 
од сопетвених користи. Нема разлога да очекујеш да за неку праведну ствар 
постоји награда: непоштење доноси већу награду. 32. И добро запамти оно што 
ти малопре рекох: није нимало важно колико људи зна за твоје поштење. Онај 
ко жели да се његова врлина јавно истакне, тај не ради за врлину, већ за славу. 
Зар не желиш да будеш правичан без славе? Али, тако ми Херкула, често ћеш 
морати бити правичан са срамотом! А ако си паметан, радоваће те и ако људи 
буду о теби лоше мислили због твоје правичности. Остај ми здраво! 

114. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Питаш ме зашто се у извесним временским раздобљима јављало 
искварено говорништво, и зашто се код људи будила склоност ка неким 
пороцима, тако да је понекад био уобичајен надувен говор, понекад опет млитав 
и слаб, који је текао једнолично као некаква песма? Зашто су понекад у говору 
изазивале допадање дрске и невероватне мисли, а с времена на време и неке 
кратке изреке које помало заслужују и приговор, и над којима су људи морали 
више да размишљају неголи да слушају сам говор? Зашто је било времена када 
су се без икаквог стида служили само метафорама? Разлог и узрок свему томе 
садржан је у реченици која је у Грка постала пословицом: људи држе онакве 
говоре какав је њихов живот. 2. Али као што је делатност сваког појединца у 
складу са његовим говором, тако се начин говора понекад подудара чак и са 
јавним моралом, ако у држави не постоји дисциплина и ако се народ одао 
уживању и насладама. Доказ једне опште јавне раскоши јесу распојасаност и 
ласцивност говора, ако се такав говор не појави само код једног или другог 
појединца, већ кад га сви одобравају и прихватају. 3. Јер немогуће је да дух и 
душа буду исте боје. Ако је душа здрава, сређена, озбиљна, умерена, онда је и 
дух разуман и трезвен: ако је, међутим, душа покварена, онда се тиме зарази и 



дух. Зар не видиш како се чак и удови вуку и ноге споро покрећу ако душа 
постане млитава? Ако је душа разнежена, зар не видиш да се и у самом начину 
хода одражава та разнеженост и мекуштво? Да се корак убрзава ако је душа 
живахна и јака? Ако бесни, или, што је слично бесу, ако се љути, како је онда 
кретање тела поремећено, и како оно не ,иде, већ јури? А колико се то више 
одражава код духа, који је сав прожет и испреплетен душом? 4. Познато је како 
је Мецена проводио живот, па нема потребе да се сада прича о томе како је 
ишао, како је био нежан, колико је желео да га људи виде и како се није трудио 
да своје пороке сакрије? Па онда? Зар није њетов говор био исто тако прост и 
једноставан онако као што је и он сам ходао у туници, без појаса? Зар његове 
речи нису биле тако биране и изврсне као његово држање, дотераност, његова 
пратња, његова кућа, његова жена? То би био човек великог духа, да се око тога 
правилније трудио, да није избегавао разумљив говор, да чак и у свом начину 
изражавања није био тако расплинут. Видећеш, дакле, код њега речитост, 
завијену у таму, како лута на све стране, будући при томе разуздана и 
распојасана. (Такав је и сам Мецена бш> у свом одевању). 5. Ах, има ли ичег 
одвратнијег од онога: „обала и река украшена шумом као коеом?"1 Гледај како, 
„реку ору чамцима и окрећући таласе остављају вртове за собом?" Шта ћеш 
рећи ако неко мршти CBoje лице намигивањем на жену, и ако се, као голуби 
што раде, љубака ус- 

' Фрагмент из Мецениног песничког стварања (11 
Lunderstedt). 
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нама и почиње да уздише као краљеви шуме кад су већ изнемогли и заморени?" 
„Неизлечиво трчање и гужва уз јела и пиће узнемирава наше куће и тражи смрт 
надом" — „Геније је ратни сведок своје сопствене светковине. Свећа која 
показује свој фитиљ, овај колач који лршти од соли. Огњиште које облаче мајка 
или жена?" 6. Зар нећеш сместа, чим то прочиташ, помислити да је то писао 
један човек који је пролазио градом у неопасаној туници? — Чак и онда кад је 
замењивао одсутног Цезара и обављао његове послове, тражили су знак од овако 
распасаног човека — да је то онај који се појављивао на суду, на говорници, на 
свим јавним скуповима тако да му је огртач покривао главу и рамена, а тако да 
уши нису биле ухваћене огртачем, исто онако као што у представи (миму) 
обично наступају одбегли робови богаташа? Да је то онај човек који је у 
најстрашнијој вреви грађанскога рата, кад је читав град био у страху и под 
оружјем, имао два ушкопљеника који, међутим, беху више мушкарци неголи он 
лично? Да је то онај човек који се хиљаду пута женио, мада је имао само једну 
жену? 7. Ове речи, састављене овако неспретно, и тако немарно бачене међу 
свет, и у тој мери изговорене против обичаја свих људи, доказују да је и његов 
морални лик био исто тако нов и искварен, и да је, поред тога, изазивао још и 
пажњу. Највећа похвала му припада због његове благости: уздржавао се мача, 
уздржавао се крви и ничим другим, осим својом слободном раскалашношћу, 
није показао шта је у стању. И управо ту своју одлику он је покварио оним 
цвећем свога пустоловног говора: јасно је, наиме, да он није био благ, већ 
мекушан. 8. Ето, то показују оне замумуљене и закукуљене фразе, оне речи које 
су, додуше, често велике, али ипак лоше изражене: у глави му се помешало због 
његове велике среће. А то је понекад кривица човека, а понекад и самог 
времена. 

9. Тамо где је срећа проширила раскош, најпре почиње брижљива нега 
тела; затим се улажу напори око покућства и намештаја; затим се брига 
посвећује и самој кући да би се проширила, да би зидови бљештали у мермеру 
довезеном из прекоморских земаља, да би кровови сијали од злата, и да би 
патосима одговарале касетиране таванице. После тога се сјај преноси на 
ручкове и гозбе и тражи се одликовање у томе да се служи нешто ново и да се 
уобичајени ред при ручку измени на тај начин што се оно чиме се ручак обилно 
завршава изнесе на сто као прво, и што се гостима у одлаеку даје оно што се 
раније давало кад су долазили. 10. И кад се душа свикне на то да јој постаје 
досадно оно што је свакидашње и кад почне да оно на шта је навикла сматра 
ниским и безначајним, онда она и у говору тражи оно што је ново, обнавља 
речи које су већ застареле, и већ одавна заборављене, и почиње да украшава 
говор смелим и многобројним метафорама. 11. Постоје и такви људи који своје 
мисли тако рећи поткресују и надају се да ће изазвати угодну пажњу ако 
њихова мисао остане да виси у ваздуху и ако слушаоца оставља у недоумици и 
еумњи. Постоје даље, и такви људи који своје мисли задржавају за себе и 
оетављају слушаоца да нагађа; има и таквих који не само што ове пороке не 
избегавају, већ их шта више и цене, а то мора свакако радити неко ко 
покушава да уради нешто велико. И тако, где год будеш видео да се такав 
искривљен и изопачен говор допада, никако немој сумњати да су се искварили 
и морални погледи. Као што је раскош у гозбама или у облачењу грађана знак 
да је држава болесна, тако и раскалашност у говору, ако се чеето јавља, 
доказује да су ослабиле и душе из којих речи произлазе. 12. Не смеш се чудити 
што изопаченост одобрава не еамо искварен скуп слушалаца, него и 
образованија гомила; јер они се међу собом разликују тогама, а никако и својим 
судовима. Утолико више се можеш чудити што се не хвали само оно што је 



погрешно, него и пороци. Јер увек се тако радило; никад се нико није допао 
својим разумом. ДаЈ ми кога год хоћеш, човека великог имена: рећи ћу ти шта 
му је његово доба опростило, а шта је намерно пропустило и прешло преко тога. 
Навешћу ти многе људе којима пороци нису донели штету, а и неке којима су 
користили. Даћу ти, кажем, имена људи који уживају најбољи глас и људи који 
се убрајају међу оне који заслужују дивљење, и ако те људе неко исправи, он их 
директно уништава: јер пороци су до те мере помешани са врлинама, да ће их 
чак и повући за собом. 

13. Узми у обзир и то да говор нема нека одређена правила: мења га 
обичај народа који се никад не задржава на истом. Многи траже речи из 
прошлога века, говоре језиком дванаест таблица. Грахо, и Крас, и Курион су за 
њих сувише .дотерани и нови, па се враћају чак Апију или све до Корунканија. 
Неки други, напротив, воле оно што је у свакодневној употреби, па тако падају 
у тривијалност. 14. И једно и друго погрешно је, богами, на различите начине, 
утолико што једни желе да се служе само сјајним и звучним и песничким 
изразима, док се други опет склањају од онога што је неопходно потребно и 
обично. Ја ћу рећи да један греши исто онако као што греши и онај други: 
један се дотерује више него што треба, а други занемарује више него што је 
право; онаЈ чупа длаке чак и на ногама, а овај други не чупа их ни испод 
пазуха. 

15. Пређимо сад на саму композицију реченице! Колико врста грешака ћу 
ти навести код композиције? Неки људи воле исецкан, неуједначен стил; 
намерно желе, ако теку речи глатко, да замерају; не желе да веза буде течна, 
без неравнина; сматрају мушким и снажним онај стил који им својом 
неједнакошћу удара на уши. Код неких *људи готово да не постоји стил, већ 
само ритам, мелодија: тако глатко и умилно теку речи. 16. А шта да кажем о 
оном стиху где ее речи удаљавају једна од друге и кад се, дуго очекиване, тек 
на крају поново враћају на своје место? Шта да кажем о оном стилу код којег се 
речи лагано разилазе, као на пример код Цицерона, који их лепо задржава, па 
их после тога опет, на свој начин и сходно своме кораку, убрза и покрене онако 
како је то научио? Не постоји грешка само у врстама мисли, ако су ништавне, 
детињасте или смелије него што то тражи способност; ако су ружичасте и 
сувише сладуњаве те напослетку погађају у празно и не представљају ништа 
друго до глас без икаквог ефекта? 

17. Са овим грешкама почиње неко ко се налази на челу говорништва, док 
остали то подражавају и предају један другоме. Кад је Салуетије био на врхунцу, 
ампутиране, скраћене и недовршене мисли и речи важиле су као нешто лепо, 
ако би се појавиле неочекивано и ако би због своје краткоће остале 
неразумљиве. Луције Арунције, човек ретко штедљив, који је описао историју 
пунскога рата, био је присталица Салуетија и истицао се у тој врсти писања. 
Код Салустија се налази: „Сребром је створио војску'", то јест спремио ју је 
новцем. То је почео Арунције да воли, и тај израз је употребљавао на свакој 
страници свога дела. На једном месту он каже: „Начинили су да наши крену у 
бекство." И на другом месту: „Сиракушки краљ Хиерон начинио је рат." И опет 
на другом месту: „И та вест је начинила да су се Панормитанци предали 
Римљанима." 18. Хтедох ово да ти дам еамо као пример: читава књига је иначе 
састављена од тога. Оно што је у Салуетија било ретко, код овога је често и 
јавља се тако рећи без прекида, и то не без разлога: онај први је у такве грешке 
упадао, а овај други их је тражио. 19. А ти видиш шта је последица ако некоме 
грешка служи као пример. Салустије рече да је „вода била зимска". Арунције у 
првој књизи Пунског рата каже: „Одједном је зимско време било хладно." И на 



једном другом месту, кад је хтео да каже да је година била хладна, он пише: 
„Читава година је била зимоки хладна." А на једном другом месту: „Оданде посла 
шездесет лаких теретних лађа поред потребних војника и потребних морнара, 
док је дувала зимоки ледена олуја." Он не престаје да на свим местима умеће 
ову реч. Салустије вели на једном месту: „За време грађаноких ратова он је 
тражио славу грађанина и поштена и добра." Арунције се није могао уздржати а 
да у својој ирвој књизи не употреби ово: да су „славе" Регулове биле огромне.64 

20. Ове и сличне грешке које је наметнуло подражавање нису никако знак 
раскошности или искварености. Ми морамо пазити на оне грешке које су 
некоме својствене, које извиру из њега самога, ако желимо да донесемо суд о 
његовим страстима: говор јаросног човека јесте бесан, узбуђеног сувише брз, а 
похотљивог човека нежан и необуздан. 21. Такви видиш да су и они који своју 
браду чупају потпуно или само једним делом, који се око усана брижљиво 
шишају и брију, док оставе да на другим местима расту длаке, који носе горње 
хаљине шарене боје и дречаве, и прозрачну тогу; који неће да раде ништа што 
би могло да измакне човвковој пажњи; они траже људе и намамљују их, желе 
чак да их куде, само ако их виде. Такав је и говор Мецената и евих осталих који 
не лутају елучајно, него свесно и намерно. 22. То све извире из тешке болести 
душе: као што при вину језик не почиње да се заплиће пре. него што разум 
постане отежан, тако ствари стоје и са говором: ништа није тешко души осим 
пијанство језика које не оптерећује никога осим душу која је већ постала 
лабава. 

И зато треба да се излечи дух: од њага произлазе мисли, од њега долазе 
речи, од њега ми добијамо свој етав, држање, лице и ход. Кад је он здрав и 
снажан, онда и говор б.ива снажан, јак, мушки: а ако је дух оболео, онда и све 
остало прати пропаст. 

23. Док је краљ здрав и читав, онда је читав род 
сложан мсђу собом; а кад га изгубе, онда се прекида и верност 
 
А наш краљ, то је наша душа; док је она читава, све о,стало обавља своју 
службу, покорава се, слуша, а чим почне да се колеба, онда се свуда појави 
неред. А кад ее она ода наслади, онда постају немоћне и све њене споеобности и 
активности, и у свим њеним напорима и -покушајима јављају се слабоет и 
несталноет. 

                                                
64 Смисао је у овоме: Салустије је правилно употребио реч „слава", док Арунције 

говори поводом Регула о „славама", уместо да за њега изнесе да су Римљани о њему 
имали уопште добро мишљење. 



24. Пошто еам се поелужио овим упоређењем, оетаћу и даље код њега: 
наша душа је час краљ, а час тиранин. Краљ је кад гледа на оно што је добро, 
када се стара о благоетању и срећи њој поверенога тела и када му не наређује 
ништа што је срамно, ништа што је ниско; али ако »ије кадра да се савлада, па 
се ода похотљивоети и страстима, онда заслужује одвратно и проклето име, те 
тако постаје тиранин. И тада њоме овладају нееавладиве страсти и она у 
почетку, додуше, ужива као што ужива и народ, кога је омамила она иста 
претерана дарежљивост која ће му касније нанети штету: он добија пуно и 
онолико колико не може да прогута. 25. А кад болеет све више и више разједа 
снаге и кад наслада почне да врши напад на мозак и на живце, онда се радује 
што види оне којима својом претераном похлепом није донела ништа и никакву 
корист; њој као једино лично уживање елужи то што посматра остале, што се 
стара и штити пороке осталих и поетаје сведоком онога чега се сама одрекла. И 
није јој толико драго што обилује у пријатним стварима, колико јој је тешко што 
сву ту раскош не може прогурати кроз грло и кроз стомак, што се не може у 
потпуности задовољити гомилама миљеника и жена; она жали што велики део 
њене среће отпада због тога што су њене телесне снаге опале. 

26. Зар није знак лудила, мој Луцилије, то што нико од нас смртника не 
мисли на то да је смртан, нико да је немоћан и слаб, у томе што нико од нас не 
сматра да је један једини? Погледај само наше кухиње и куваре КОЈИ су се 
устумарали међу толиким ватрама! Мислиш ли да постоји само један стомак за 
који се уз толику ларму припрема јело? Погледај наша стоваришта старога вина, 
напуњена бербама од пре неколико векова? Да ли би неко могао веровати да 
постоји само један стомак за који се чува вино толиких година и из толиких 
крајева на земљи? Погледај на колико места се преврће земља, колико хиљада 
колона оре и копа земљу: зар мислиш да постоји један једини стомак за који се 
сеје и на Сицилији и у Африци? 27. Били бисмо здрави и разумни и умерени у 
својим жељама ако би свако рачунао само себе, ако би уједно мерио своје тело и 
схватао како не може ни много ни дуго уживати. Али ипак ти ништа неће 
толико помоћи да будеш умерен у свему колико често размишљање о томе како 
је кратак и осим тога несигуран људски век: шта год да радиш, увек имај смрт 
пред очима! Буди ми здраво! 

115. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Не желим, мој драги Луцилије, да будеш сувише забринут због речи и 
стила: имам нешто важније због чега треба да бринеш. Увек ме питај шта да 
пишеш, а не како; и труди се не само да пишеш већ и да мислиш, да оно што 
мислиш више прилагодиш себи и да му тако рећи утиснеш свој печат. 2. Чији 
год говор будеш видео да је брижљиво састављен и углачан, знај да се и његова 
душа бави ситним и безначајним стварима. Прави и велики човек говори 
попустљивије и сигурније; у свему што каже има више чврстог поуздања неголи 
брижљивости. Ти познајеш младе људе, лепо очешљане, којима сијају и брада и 
коса, као да си их извадио из кутије: од њих не очекуј ништа храбро, ништа 
поуздано Говор је спољашњи изглед душе: ако је лепо ошишан, обојен, и 
вештачки дотеран, то открива да душа није искрена и да у себи носи нешто 
што није како треба. Украс, односно дотераност није лепота једног човека. 



3. Кад би нам било дозвољено да погледамо у душу једног ваљаног човека, 
ах, како бисмо диван и како свети лик угледали, лик који сав блиста од 
честитоети и мирноће; овде би сијале правичност, тамо опет храброст и 
умереност и мудрост! Осим тога, и поштење и уздржљивост и стрпљење и 
дарежљивост и питомост и — ко би то могао веровати — човекољубље, које је 
тако ретка појава код човека, све би то разливало свој сјај у њему. Па затим 
ауторитет, заједно с отменошћу и изванредна великодушност; о добри богови, 
колико поноса и украса, колико тежине, важности и озбиљности би све то 
долринело! Колика би била само благост повезана са угледом. Нико је не би 
могао назвати љубазном, а да у исто време не каже да је поштена! 4. Ако би 
неко видео овај узвишенији и бљештавији израз лица него што је навикао да 
види на људском лицу, зар се не би запањио као да се сусрео са божанством и 
да би у себи помислио да му се такав поглед не рачуна у грех? Ако би затим пун 
поштовања и дивљења, занет само привлачном добротом на његовом лицу, зар 
се не би спремио да му укаже божанску почаст и да му се моли; и пошто би дуго 
посматрао овај узвишени призор, који се не може упоредити ни са чим што се 
међу људима налази, овај поглед тако топле милине где гори један тако жив 
пламен, зар онда у наступу побожног заноса не би узвикнуо онако као што то 
чини наш песник Вергилије: 

5. Ах, како да те назовем, девојко? Јер твоје лице није људско, нити пак 
твој глас звучи као људски? Буди срећна и ко год да си, олакшај нам наше 
тегобе.' 
 
И оно ће нам помоћи, ако га будемо хтели поштовати. Али не поштује се тако 
што као жртву приносимо крупне и дебеле бикове, нити тако ако га украшеног 
златом и сребром окачимо на зид, нити богатим новчаним прилозима које ћемо 
стављати у његову ризницу, него само добром и поштеном вољом! 6. Свако би, 
кажем ја, горео од љубави према њему, ако бисмо били у стању да га видимо: 
али овако нас много штошта омета било заслепљујући нас превеликим сјајем, 
било држећи нас у мраку. Али као што се вид обично изоштри или пак 
разбистри помоћу одређених лекова, тако је и од наше воље зависно да ли ћемо 
ослободити вид наше душе тако да бисмо били у стању да видимо врлину, мада 
је тело крије, и мада нам у томе сметају сиромаштво, скромноет, па чак и 
срамно дело, лош глас. 7. Видећемо, кажем ја, ову лепоту, мада је покривена 
лрљавштином: исто ћемо тако поново угледати неваљалство и лрљавштину 
несрећне душе и онда ако се нашем погледу испречи велики сјај блиставог 
богатства и ако варљив сјај било почасних служби, било велике власти 
заслепљује очи оног који посматра. 8. Тада ћемо тек моћи да схватимо како се 
дивимо оним стварима које заслужују наш презир, слично дечацима који свакој 
играчки приписују велику вредност, будући да они огрлице купљене за ситне 
паре цене више од своје браће и родитеља. Каква разлика постоји, дакле, као 
што вели Аристон, између нас и њих, ако не само у томе што лудујемо за 
сликама и статуама, и што нас наша глупоет много скупље стаје? Они се 
радују глатким и шареним каменчићима које налазе на обали, а ми шарама 
огромних стубова — довезених или из песка у Египту, или из афричких 



пустиња — који носе неку галерију, или чак трпезарију која је довољно 
пространа да прими безброј света. 9. Дивимо се зидовима обложеним слојевима 
мермера, мада добро знамо шта се иза њих крије; и тако варамо своје 
солствене очи. А када златом обложимо таванице, шта друго радимо него се 
радујемо лажи? Јер ми знамо да се под тим златом крије ружно дрво. Али не 
облажу се само зидови и таванице таквим танким украсом: и cpeha свих оних 
које видиш како високо носе своје главе, превучена је само танким елојем злата. 
 
Само погледај и видећеш колико зла се крије под танком кором достојанства. 
10. А и ова сила која је повезала и оковала толихо носилаца јавних служби, 
толико судија, која и ове чиновнике и судије везује, откако је почела да буде у 
части, наиме, новац, престала је свака права вредност; постали смо купци и 
уједно продавци, и више не питамо за квалитет, већ се раепитујемо још само 
за цену: свети и неприкоеновени смо према награди, непоштени према новцу и 
свему што је добро и поштено оетајемо верни само док се можемо нечему 
надати, при том увек спремни да пређемо на другу страну, ако нам зла дела 
можда обећају нешто више. 11. Наши родитељи еу нас научили да се дивимо 
злату и сребру и пожуда утиснута у младе људе ухватила је корена у нама и 
заједно с нама расла. После тога се целокупан народ, који је иначе несложан у 
свему осталоме, у томе баш ујединио: то они високо цене, то поклањају и 
посвећују боговима као нешто што је највеће кад желе да се покажу захвални. 
А најзад су тако далеко доспели у свом моралу да сиромаштво важи за 
проклетство и срамоту коју богаташи презиру, а сиромаси мрзе. 12. Затим су 
ту и песме песника који потпирују наше страсти и осећања, и за које 
богатство зажихао једини украс и дика у животу. Њима се чини да бесмртни 
богови не могу дати ништа боље, будући да ништа боље и немају. 



13. Палата Сунца била је на високил стубовила и 
сва се пресијавала златол 

И погледај сада његова кола: 

Осовина беше од злата, руда златна, и сама кривина 
точкова била је од злата, а паоци су редол били од среб 

pa' 

Они, најзад, све оно што оматрају најбољим називају 
златним. 14. Ни код грчких трагичара не недостаје таквих 
који добитком замењују невиност, благостање и добар 
глас: 

Дај, нека ле зову најгорим, само da ме зову богатим. 
Сви питамо, da ли је неко богат, а нико da ли је добар. 

Питају само то шта имаш, а не зашто и одакле ти 
то. 

Свуда је човек вредео онолико колико је имао. Питаш 
шта је срамно да имамо? Ништа. Волим или да живим 
као богат или да умрем сиромашан. 

Добро умире сваки онај који умире само da би стицао 
иметак. 

Новац, то огромно добро људскога рода, 
веће од среће мајке и миловања деце, 

веће од оца, узвишеног добротвора. 

Ако нешто тако слатко сија на Венерином лицу, 
онда с правом изазива завист и небеских богова и 
људи.' 

1 Овидије, Метаморфозе II 1 ss. 
2 Овидије, Метаморфозе II 107 ss. 
3 Tragicorum Graecorum fragmenta 101, 1 adesp. Nauck. 
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15. И кад су ови последњи стихови били изговорени у 
једној од Еурипидових драма, подигао се сав народ да 
избаци и глумца и извижди песму, док сам Еурипид није 
скочио међу њих и замолио их нека се стрпе и нека 
сачекају да виде како ће проћи онај који се диви злату. У 

 



тој драми је Белерофонт плаћао казну, коју сваки лаком 
човек трпи у својој кући. 16. Јер ниједна похлепа за -
новцем не остане некажњена, будући да је она већ сама 
себи веома велика казна. О, колико суза, колико напора и 
тегоба та похлепа тражи! Како је несрећан човек ако нема 
оно за чиме жуди, а како је бедан кад је то стекао! Мисли 
при том још и на свакодневне бриге које муче свакога 
утолико више, уколико је његова лакомоет незајажљивија! 
Поседовање новца изазива веће невоље и муке него 
напори уложени у трагање за њим. Колико уздишу људи 
над губитком који су претрпели: он је велик, али им се 
чини још већи! Напослетку, чак и кад им судбина ништа 
не узме, они ипак сматрају губитком све што не могу 
стећи. 17. „Али људи таквог човека називају срећним и 
богатим, и желе да и сами стекну онолико колико има он." 
Признајем! Па шта онда? Можеш ли да замислиш неко 
горе стање него што је стање оних који живе у беди, а при 
томе им други људи још завиде? Камо среће да они који 
желе да се обогате, питају богаташе за сдвет! Камо среће 
да они који намеравају да се кандидују за почасне службе, 
пре тога питају за савет остале частољубиве људе и оне 
који су већ постигли највиша достојанства! Заиста би 
изменили своје жеље, док они увек желе нешто ново, 
пошто су оно старо одбацили. Не постоји, наиме, на свету 
ниједан човек кога би његова срећа задовољила, па макар 
сасвим изненада к њему дотрчала. Они се жале и на своје 
планове и успехе, и ВИНТР би желели да имају оно што су 
пропустили. 18. И \зато ће ти филозофија дати оно што 
бар ја сматрам нечим највишим: никад се нећеш кајати 
због самога себе. А тој трајној срећи, коју никаква олуја не 
може да уздрма, неће допринети брижљиво састављене 
речи и говори који глатко теку: остави их на миру, нека 
само теку, само да ти душа остане таква каква јесте. Нека 
буде велика и нека не води рачуна о туђим мишљењима и 
погледима, па ће управо због тога што се оеталима не 
допада, бити задовољна сама собом и свој напредак 
мерити животом, свеена да зна само онолико колико не 
жели, чега се не плаши. Остај ми здраво! 

116. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Да ли је боље имати умерене афекте или никакве, 
то је питање које се често постављало: наши (тј. стоици) 
афекте одбацују, док перипатетичари траже да они буду 
умерени. Ја не увиђам на који начин би та умереност при 
лечењу болести могла бити корисна или спасоносна. Немој 
се бојати: ја ти не отимам ништа од онога што ти сам не 
дозвољаваш да ти се узме. Ја ћу се показати попустљивим 
у оним стварима за којима ти тежиш и за које мислиш да 
су неопходне за живот, корисне или пријатне: нећу 
допустити пороке. Јер ако ти будем забранио да нешто 
зажелиш, ја ћу ти ипак дозволити да нешто желиш, и да 
без страха, и на основу сигурније одлуке и намере, 
поступиш тако да у већој мери оеетиш задовољство и 



сласт. Зар не мислиш да ће такве пријатности радије доћи 
к теби ако им будеш наређивао, него ако им служиш као 
роб? 2. „Али то је природно", кажеш, „да ме мучи жеља за 
пријатељем. Дозволи ми да проливам сузе које ми тако 
оправдано лију из очију. Природно је да биваш погођен 
мишљењима људи и да будеш ожалошћен, ако те то 
погађа: зашто ми не би онда дозволио тај тако оправдани' 
страх од пакосног мишљења?" — Ниједан порок не 
постоји, а да нема свога заговорника и заштитника: код 
сваког порока је почетак скроман и лак, а после тога се он 
прошири, чим му једном будеш дозволио да почне. 3. 
Уосталом, у почетку је и сваки афекат слаб, а после тога 
сам себе ојача и стиче све више снаге уколико напреду.је: 
лакше се одбацује него што се може искључити. Ко би 
могао порећи да сви афекти потичу из неког тако рећи 
природног извора. Природа нам је поверила бригу о себи, 
али ако јој сувише допустиш, онда је то грешка, порок. 
Природа је свему овоме што је неопходно додала и 
насладу, и то не зато да бисмо за њом жудели, већ да би 
нам било пријатније све оно без чега не можемо живети: 
ако то дође само по себи, по своме праву, онда је то 
раскош. Зато треба да страстима забранимо улаз, јер оне 
се, као што рекох, лакше примају него што се истерују. 4. 
„Дозволи ми", кажеш, „да до неке границе жалим, а до 
неке мере да страхујем!" Али то „до неке границе" протеже 
се надалеко и не завршава се тамо где ти то желиш. 
Филозофу није баш сигурно и потребно да сам себе чува у 
страху, и он ће своје сузе и своје жеље зауставити онде где 
буде пожелео: а за нас којима није лако вратити се, биће 
најбоље ако уопште не напредујемо даље. 5. Мени изгледа 
да је Панаитије врло елегантно одговорио неком младом 
човеку који му је поставио питање да ли филозоф треба да 
воли. 

„О филозофу", рече он, „још ћемо поразговарати: а ја 
и ти, који смо још далеко од филозофа, не емемо 
дозволити да упаднемо у неку узбудљиву, беспомоћну 
ствар која се предаје другоме у својину, док сама по себи 
нема неке вредности. Јер ако нас онај кога волимо 
послуша, онда нас дражи његова љубазност, а ако нас 
одбаци, онда нас раздражи његова охолост. Подједнако су 
штетне и лако приступачна и несрећна љубав: ако је 
љубав срећна, онда од нас начини робове, а са тешко 
приступачном љубављу се боримо. И зато будимо свесни 
своје слабости и чувајмо своје спокојство: своју слабу душу 
не поверавајмо ни вину, ни лепоти, ни ласкању нити 
ичему што нас заводљиво мами." 6. Ово што је, дакле, 
Панаитије одговорио ономе који га је питао о љубави, то 
исто тврдим ја за све афекте. Колико више можемо, 
избегавајмо клизава места. и на сувом месту не стојимо 
довољно чврсто. 7. И сад ћеш ми, на овом месту, 
приговорити оним приговором који се чује јавно против 
стоика: „Обећавате нешто што је сувише велико, а 
наређујете опет нешто што је сувише тешко. Ми смо мали 
људи, и не можемо се одрећи свега. Туговаћемо, али само 
мало; пожелећемо, али само умерено; љутићемо се, али 
ћемо се и утешити." 



8. Знаш ли зашто ми то не можемо? — Зато што 
верујемо да не можемо. Богами, ствари у оснози нешто 
другачије стоје: то је зато што своје пороке волимо, што их 
бранимо и што више волимо да их оправдамо него да их 
се отресемо. Довољно снаге је природа дала људима, под 
условом да се еамо њоме користимо, да своје снаге 
прикупљамо и подстичемо потпуно за нас, а свакако не 
против нас. Узрок je у томе што ми то нећемо тако да 
радимо; а да не можемо, то је само изговор. Остај ми 
здраво! 

о 
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Сенека шаље поздрав Луцилију 
1. Много посла ћеш ми натоварити на леђа, а и не 

знајући увућићеш ме у велику парницу и велику 
непријатност, зато што ми постављаш таква безначајна 
питања у којима нисам у стању ни да приговарам 
нашима, нити пак да пристајем уз њих, а да се при томе 
не огрешим о своју савест. Питаш ме да ли је истина што 
тврде стоици да је мудрост добро, а да бити мудар није 
до- 

:



 

бро. Најпре ћу ти изложити шта о томе мисле стоици, а тек 
после тога усудићу се да кажем своје мишљење. 

2. Наши тврде да је оно што је добро, тело, јер оно 
што је добро то делује; а све што делује, то је тело. Што је 
добро, то користи; али све што треба да користи мора 
деловати; а ако делује, онда је тело. Кажу да је филозофија 
добро: из тога произлази да се и она мора назвати 
телесном. 3. Али они мисле да нешто друго значи бити 
филозоф. То је нетелесно и само је подложно филозофији: 
зато нити делује нити пак користи. „Па шта онда?" — 
настављају они, „зар не тврдимо да бити филозоф значи 
нешто добро?" Тако кажемо с обзиром на то од чега то 
зависи, то јест од филозофије. 4. А сада чуј шта против 
тога одговарају други, пре него што ја сам почнем да се 
одвајам од њих и да заузмем место на другој страни. „На 
исти начин", тако продужавају они, „ни срећан живот није 
добро." Хтели то они или не, треба одговорити да је срећан 
живот добро, а да живети срећно, није. 5. И још увек се 
нашима пребацује: „Желите да будете филозофи: пожељно 
је, према томе, да будете мудри: ако је та ствар пожељна, 
онда је добра. „Наши су приморани да изврћу речи и да 
уметну једну реч, то јест, треба да је и пожељно, а тај 
уметак је забрањен у нашем језику и говору. Ја ћу то 
урадити с твојом дозволом. „Треба желети (expetendum 
es t)", кажу они, „оно што је добро; а нешто пожељно 
(expetibile) што нам се догоди јесте оно што емо постигли 
кад смо постигли добро. Оно се тражи као неко добро, већ 
припада добру за којим смо тежили.-' 6. Ја не мислим тако 
и сматрам да наши примају то зато што су се већ на самом 
почетку заплели и што сад своју формулу не смеју да 
мењају. 

Уосталом, ми много полажемо на мишљење свих људи 
и као доказ да је нешто истина, код нас важи и то ако 
тако изгледа свима, као што, на пример, закључујемо да 
богови постоје изме- 
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ђу осталог и по томе што је веровање у богове свим људима 
прирођено, и зато што нигде на свету не постоји ниједан 
народ који би у тој мери био без морала и без закона да не 
би веровао у постојање бар неких богова. И кад 
расправљамо о бесмртности душа, код нае није од мале 
важности сагласноет људи у том погледу, било што се боје 
подземних богова или што их поштују. Да ли овде 
користим опште убеђење? Никога нећеш наћи ко не би 
мислио да је мудрост добро и да је такође добро бити 
мудар. 

7. Нећу да урадим оно што обично раде људи 
побеђени у борби, па да апелујем на народ: почнимо да се 
боримо својим сопственим оружјем. 

Да ли је нешто што се догодило неком предмету, 
изван њега или је у њему? Ако је у њему, онда је исто тако 
тело као и предмет сам. Јер ништа се не може догодити 
без додира; оно што додирује тело, то је тело. Ако је изван 
њега, онда се удаљило пошто се било догодило; што се 
удаљило, то има покрет, а што има покрет, то је тело. 8. Ти 
се надаш да ћу ја рећи да трчање није ништа друго него 
што и трчати, да топлота није ништа друго нето што и 
бити топао, да светлост није ништа друго него што и 
светлети; ја признајем да је ту у питању нешто друго, али 
кажем да те ствари ипак нису хетерогене. Ако је здравље 
нешто безначајно, индиферентно, онда је индиферентно и 
бити здрав; ако је лепота индиферентна, безначајна, онда 
то значи исто што и бити леп. Ако је правичност добро, 
онда је добро и бити правичан. Ако је ружноћа зло, онда је 
такође зло бити ружан, исто онако, богами, као што је зло 
бити крмељив, ако је крмељивост зло. Да знаш ово: једно 
не може да постоји без другога. Ко је мудар, тај је мудар; а 
ко је мудар, тај има памет. И зато се не може сумњати да 
ли је ово такво као што је оно, тако да некима и једно и 
друго изгледа једно те исто. 9. Али ја бих радо питао, 
будућл да је све или зло или добро или индиферентно, где, 
на ком месту се налази оно: бити мудар? Кажу да то није 
добро, и да исто тако није ни зло: према томе, произлази 
да мора бити негде на средини. А то средње и 
индиферентно сматрамо да је оно што се може догодити 
како злу тако и добру човеку, као што су, на пример, 
новац, лепота, племство. А то да човек буде мудар може се 
догодити само добром човеку: према томе, није 
индиферентно. А није стварно ни зло оно што се не може 
догодити лошем човеку: према томе, то је добро. Оно што 
има само онај који је добар, то је добро, а бити мудар, то 
има само добар човек: према томе то је добро. 10. „То је", 
каже неко, „оно што нужно иде уз мудрост." Да ли, дакле, 
то што називаш „бити мудар" ствара мудрост или је 
прима? Било да је ствара или да је прима, у оба случаја је 
тело; јер и оно што постаје и оно што ствара јесте тело. Ако 
је тело, онда је добро: јер једна једина ствар је само 
недостајала првоме што није било добра, а то је што је било 
бестелесно. 11. Перипатетичари уче да не постоји никаква 
разлика између мудрости и „бити мудар", пошто је и у 
једном и у другом, у оба случаја једно и друго. Зар мислиш 
да је мудар неко ко у себи нема мудрости? Зар мислиш да 
у себи нема мудрост онај који је мудар? 



12. Стари дијалектичари праве разлику у тим 
стварима: и та подела је од њих прешла све до стоика. 
Рећи ћу ти каква је та подела. Једно је њива, а друго је 
имати њиву, зар не? И то зато што се имати њиву тиче 
онога који је има, а не тиче се њиве. Тако исто, једно је 
мудрост, а друго је бити мудар. Ја мислим да ћеш ти 
прихватити да су то две ствари — то што се нешто 
поседује и то што неко поседује; поседује се мудро-ст, а 
има је онај који је мудар. Мудрост је савршени разум, или 
разум доведен до врхунца, и то до најбољег, јер он 
представља уметност живота. А шта је то бити мудар? Не 
моту да кажем „савршени разум", већ оно што припадне 
оном човеку КОЈИ поседуЈе такав савршени разум: нешто 
друго је, дакле, добар разум, а нешто друго опет 
поседовати добар разум. 13. Постоје, веле они даље, 
природе ствари, онако као што је ово овде човвк, а оно 
тамо коњ: те природе прате онда покрети душа, који 
карактеришу тело. Ови покрети имају нешто што је 
својствено и другачије него кретање тела. Видим, на 
пример, Катона како се шета: то нам показује чуло, а 
душа то верује. Тело је оно што видим, на шта сам 
управио и своје очи и душу. Затим кажем: Катон се шета. 
То што сад именујем, кажу даље они, није тело, већ нешто 
што нешто исказује за тело, а то неки називају изреченим 
а други изговореним, други опет реченицом. Тако ми сви 
замишљамо нешто телесно кад говоримо о мудрости: а кад 
кажемо „мудар је", онда говоримо о телу. А велика, веома 
велика разлика је у томе да ли неку ствар именујеш или о 
њој говориш. 

14. Помислимо засад да су то две ствари — јер ја још 
не саопштавам оно што сам мислио — што нас спречава 
да у нечему што је нешто друго не бисмо видели да постоји 
ипак добро? Мало пре рекао сам да је једно њива, а нешто 
друго имати њиву. А зашто? Јер природа онога који нешто 
има јесте друкчија него природа онога што има: оно прво 
је земља, а ово је човек. А у овом примеру о коме је сад 
овде реч и једно и друго је исте природе, како онај који 
има, поседује мудрост, тако и сама мудрост. 15. Осим тога, 
у првом случају оно што се поседује јесте нешто друго него 
онај који поседује, у другом примеру се оно што се 
поседује опет слаже с оним који поседује. Њива се поседује 
на основу неког права, а мудрост по природи: њива се 
може отуђити и предати другоме, а мудрост не одлази од 
свога притежаоца. Према томе, није правилно ако 
упоређујеш ствари које су међу собом различите. Почео 
сам био да говорим да оно (мудрост и бити мудар) може 
бити двоје, па ипак да је и једно и друго добро, као што су 
и мудрац и мудрост две ствари, па су ипак и једно и друго 
добро, као што сам то дозвољаваш. Као што не постоји 
никаква препрека за то да добро не буде мудрост и уједно 
и онај који мудрост поседује, тако такође ништа не смета 
да мудрост не буде добро, а уједно и поседовање 
филозофије — то јест, бити мудар. 16. Ја, дакле, желим да 
будем филозоф с намером да будем филозоф. Како то? Зар 
то није добро без којег ни оно друго није добро? Ви 
свакако тврдите да филозофију, ако не доноси никакве 
користи, не треба прихватити. А која је то корист од 



филозофије? Бити мудар: то је оно најдрагоценије у њој, а 
ако то укинеш, онда она постаје сасвим излишна. Ако су 
муке зло, онда је исто тако зло бити стављен на муке, али 
свакако тако да мучење не би било зло ако му одузмеш 
његове последице. Мудрост је стање савршеног разума, а 
бити мудар јесте употреба тог савршеног разума: како је 
могуће да његова употреба није добро, зато што без 
употребе није добро? 17. Питам те да ли мудрост треба 
желети: ти се с тим слажеш. Јер ти поричеш да мудрост не 
би ни желео кад je не би могао употребити. Оно што треба 
тражити, то је добро. Бити мудар исто је што и 
примењивати мудрост, као што је говор употребљавање 
речитости, као што је гледање употребљавање очију. Према 
томе, бити мудар је употребљавање мудрости, а 
употребљавање мудрости јесте ствар коју треба пожелети: 
бити мудар је, према томе, ствар коју треба пожелети. А 
ако је то оно што треба пожелети, онда је то и добро. 

18. Већ прилично дуго осуђујем сам себе зато што 
подражавам оне које уједно оптужујем, и трошим речи на 
ствар која је сама по себи јасна. Јер ко би могао бити зло? 
Или, ако је хладноћа зло, да је зло подносити мраз? Или, 
ако је живот добро, да је добро и живети! Сва се ова 
питања окрећу око мудрости, али нипошто не задиру у 
саму мудрост; а ми треба да се позабавимо управо њом 
самом! 19. Ипак, ако нас је воља да мало кренемо у страну, 
онда она има простране и многобројне ходнике: испитујмо 
природу богова, праматерију з-везда, расправљајмо о тим 
тако различитим кретањима звезда — да ли се према 
њиховом кретању крећу и наше овоземаљске ствари, да ли 
душама и телима свих подстицај и покрет долазе оданде, 
да ли је и оно што називамо случајним везано одређеним 
законом, и да ли на овом свету има ичега изненадног или 
без реда. Таква истраживања, додуше, удаљавају се од 
морала, али нам ипак подижу дух до самих оних ствари, 
величине тих ствари, којима се бави: а све оно о чему сам 
мало пре говорио, слаби и понижава душу и не изоштрава 
је, као што ви мислите, нити је префињује. 20. Преклињем 
вас, такву неопходну бригу коју дугујемо већим и бољим 
стварима, посвећујемо у својој немарности нечему што је 
неистинито или бар бескорисно. Шта ће ми користити ако 
знам да је оно нешто добро, а ово није? Бићу лакомислен и 
желећу ово: ето теби мудрости, а мени нека падне у део да 
будем мудар — бићемо једнаки. 21. Боље да радиш на 
томе да ми покажеш пут којим ћу до тога стићи. Реци ми 
шта треба да избегавам, за чиме да тежим, којим читањем 
и размишљањем да ојачам своју душу која се колеба, на 
који начин да од себе одбијем све оно што нас заводи у 
заблуду, како могу да се одржим против толиких зала, 
како да отклоним невоље које ме погађају као и оне које 
сам сам себи навукао на врат? Поучи ме како да подносим 
несрећу и бол тако да не уздишем при томе, а срећу опет 
да подносим тако да не уздишу други људи; на који начин 
да не очекујем оно последње што је неминовно, већ како 
да размишљам о томе на који то начин да се ослободим 
живота кад ми буде изгледало да тако треба да урадим? 

22. И заиста ништа ми не изгледа одвратније и 
срамније него желети смрт. Јер ако желшп да живиш, 



зашто би онда желео да умреш? Или ако то не желиш, 
зашто молиш богове за оно што су ти дали кад си се 
родио? Јер да ћеш једном умрети, то ти је већ одређено и 
против твоје воље; а у твојим рукама је да умреш кад те 
буде воља. Једно је неопходно, а друго ти је препуштено 
на вољу. 23. Ових дана сам читао како је неки стварно 
речити човек почео свој говор овако: „Што пре будем 
умро, то ћу умрети радије." О лудога ли човека: па ти 
желиш оно што је твоје! „Па онда да умрем што пре." 
Можда си ти, док је он ове речи изшварао, постао старац: 
јер иначе какав смисао има оклевање? Нико те не 
задржава: спаси се како год желиш, изабери који год 
хоћеш део природе да отвори пут твоме крају. А то су 
елементи којима се управља овај свет — вода, земља, 
ваздух: све то су исто толико извори живота колико 
представљају и путеве у смрт. 24. „Па онда да умрем што 
пре"; шта желиш да значи ово твоје „што пре"? Који дан 
му одређујеш за то? Може се догодити брже но што се 
надаш. То су само речи једне слабашне душе која својом 
жељом жели да пробуди сажаљење: не жели да умре онај 
који каже да то жели! Моли богове за живот и за ^ равље; 
а ако си одлучио да умреш, онда је пло, смрти управо то 
да престајеш живети. 

25. Ето то да расправимо, мој Луцилије, и овим 
мислима да испунимо нашу душу! Ово је филозофија, то 
значи бити филозоф, а не бавити се бескорисним 
расправицама и празним размишљањем! Толико питања 
ти је поставила судбина, ти их још ниси решио, а већ се 
поиграваш са свим тим? Како је глупо и бесмислено 
витлати по ваздуху, ако је већ дат знак за борбу. Остави то 
оружје које је само за игру: потребно ти је оно које доноси 
и одлуку. Реци ми на КОЈИ начин да браним своју душу од 
узбуђења, жалости и страха, и на који начин да се 
ослободим терета својих тајних пожуда. Нешто треба да се 
ради! 26. „Филозофија је добро, а бити филозоф није 
никакво добро": тако се догађа да нам се пориче да смо 
филозофи и да се ово целокупно проучававе излаже 
порузи зато што се, тобоже, бави сасвим непотребним и 
излишним стварима. А шта би било кад би знао да се 
поставља питање да ли је будућа филозофија добро? Како 
је могућа сумња, молим те, у то да амбари наслућују 
будућу жетву и да су дечаци према својим снагама свесни 
да ће се појавити младост? Болеснику заеад будуће 
здравље не помаже ништа, као што ни тркача ни борца не 
оживљава помисао да ће после многих месеци уживати 
мир и СПОКОЈСТВО. 27. Ко не зна да будућност управо због 
тога није добро што је будућа. Јер оно што је добро 
свакако користи. Могу користити само оне ствари које су 
присутне, које су ту. Ако нешто не кориети, онда није 
добро: а ако користи, онда је већ ту. 28. Ја ћу у 
будућности бити филозоф: то ће бити добро кад то будем 
постигао, а у међувремену оно то није. Најпре треба да 
постоји нешто, а после тога се тек покаже какво је. Како 
може бити, молим те, већ добро оно што уопште не 



постоји? А који бољи доказ за то да нешто не постоји 
можеш тражити од тога ако кажем да је то будуће? 
Очигледно је да још није стигло оно што ће доћи. Доћи ће 
пролеће: сад знам да је зима. Доћи ће лето: знам да лето 
још не постоји. Будућност је за мене најбољи доказ да 
нешто сада ЈОШ не постоји. 29. Бићу филозоф, томе се 
надам, али засад још нисам; и да поседујем то добро, ја 
сад не бих осетио то зло да сам тога још лишен. Будуће је 
то да ћу бити филозоф: из тога ваља да увидиш да још 
увек нисам филозоф. Не могу у исто време и бити у поседу 
оног добра и налазити се у овој невољи. То су две ствари, 
добро и зло, и добро и зло не могу постојати код истога 
човека одједном. 

30. Пређимо преко ових оштроумних бесмислица и 
пожуримо тамо где ће нам ствари донети неку корист. 
Нико ко тражи бабицу за своју кћерку која треба да се 
породи, не чита едикт о играма или ред игара; нико ко 
трчи својој кући коју је захватио пожар неће марити за 
коцкање, да би знао како ће привезана коцка пасти. 31. А, 
тако ми бога, са свих страна стижу ти вести о томе да у 
твојој кући бесни пожар, да су твоја деца у опасности, и да 
се твоје имање разноси. Додај томе још бродоломе и 
земљотресе, и све чега год се човек може плашити: зар 
ћеш у таквим приликама остати безбрижан и бавити се 
само оним стварима које ти служе за забаву? Испитујеш 
каква разлика постоји између филозофије и „бити 
филозоф"? Везујеш и развезујеш чворове док ти толики 
терет виси над главом? 32. Природа нам није дала толико 
времена и толико широкогрудо да бисмо га, макар и 
најмање, могли трошити узалуд. Па ипак, погледај како 
многе ствари пропадају чак и код оних који су у том 
погледу најсавеснији: једноме је брига о здрављу однела 
много, а другоме брига о здрављу његових драгих; нешто 
узимају јавне дужности, а нешто опет неопходни послови; 
а и сам дели живот с нама. Зар да онда од тога, тако тесно 
одмереног и брзо пролазног времена један део утрошимо 
већ на празне ствари? 33. Узми у обзир и то да је душа 
навикнута да се радије наслађује него да се лечи, и да од 
филозофије, која је лек, ствара само забаву. Ја не знам 
каква разлика постоји између филозофије и „бити 
филозоф": знам само то да ме се нимало не тиче да ли да 
то знам или да ли да не знам. Реци ми: кад будем научио 
то каква је разлика између филозофије и тога да је неко 
филозоф, да ли ћу онда бити филозоф? Начини ме 
снажнијим, начини ме сигурнијим, учини ме равним 
судбини, учини да будем изнад ње, јачи! А јачи могу бити 
ако све научено будем правилно употребио. Остај ми 
здраво! 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Ти од мене тражиш чешћа писма. Хајде да 
еведемо рачуне: ти ћеш остати мој дужник. Договорили 
смо се да твоја писма буду прва; ти да пишеш, а ја да 
одговарам на писмо. Али ја ти нећу причињавати 



тешкоће: знам да ти се сме поверовати. И стога ћу ти 
писати унапред и нећу постати као што је радио онај 
веома речити Цицерон, који наређује Атику да „пише што 
год му падне на памет, па макар немао шта да пише." 2. 
Никада ми не може недостајати материјал за писање, па 
макар оставио по страни све, оно чега су Цицеронова 
писма пуна, на пример ко је кандидат, ко ,се бори 
сопственим снагама, а ко туђим, ко се кандидује за 
конзула ослањајући се на Цезара, ко на Помпеја, а ко на 
своје паре, или како је велика тврдица и зеленаш 
Цецилије, од кога чак ни његови сродници не могу да 
извуку паре за мање од дванаест од ето интереса. Боље је 
бавити се својим сопственим грешкама, него туђим, 
истраживати самога себе и видети за колико се ствари 
кандидујемо и да ли се после тога сами не потпомажемо 
при гласању. 3. Мој Луцилије, нешто изврсно, сигурно и 
слободно је ако ништа не тражимо и ако сасвим мирно 
пролазимо поред оних места где судбина одржава своје 
скупштине. Како је пријатно, мислиш, ако се сазову 
поједине трибе, ако кандидати, пуни брига и сумњи, 
чекају на својим високим седиштима, те један нуди новац, 
други се погађа преко посредника, а трећи љуби руке 
свима онима којих се неће ни дотаћи ако буде изабран, 
ако сви крајње напето очекују појаву и објаву глаеника, 
стоје беспослени и гледају на трг, а да ништа нити КУПУЈУ 
нити продају! 4. Колико веће задовољство ужива онај који 
не посматра преторске или конзуларне комисије, где се 
они бирају, већ посматра како се људи отимају коме ће 
припаети једногодишња служба, или око доживотне 
власти, или око успеха у ратовима и тријумфа, око 
богатства, око cpehe својих бракова и деце, неки опет око 
благостања својег и својих! Како је великодушно ако сам 
ништа не тражиш, ако ни код кога не богорадиш, и ако 
говориш: „Нимало не марим за тебе, судбино: ја себе не 
стављам теби на располагање. Знам да од тебе и Катони 
бивају одбијени, и да постају Ватинији: ништа не 
тражим." Ето, то значи од Судбине направити приватну 
личност! 5. Дозвољено је, дакле, да можемо писати један 
другоме и да целокупну ову материју у потпуности 
износимо, пошто нас свуда около посматра толико хиљада 
неспокојних људи, који чине једно зло за другим само зато 
да би постигли нешто погубно за нешто што he морати 
раније или касније да избегавају, или да то, шта више, уз 
гађење презиру. 6. Јер коме је било довољно пошто је 
постигао оно што му је, док је желео, изгледало сувише 
велико? Срећа није, као што мисле неки лакоми људи, 
нешто недостижно, високо, већ нешто сасвим ситно, 
незнатно: и зато она никога не засићује. Ти то сматраш за 
нешто високо зато што се налазиш далеко од свега: а 
ономе КОЈИ је до тога већ доспео, све то изгледа ниско. Ја 
бих лагао кад бих тврдио да он не жели да до тога доспе: 
али то што ти сматраш највишим, то је само један 
степеник. 7. Али ми сви патимо од истога зла: од 
непознавања истине. Сви су навалили на привидна добра, 
заслепљени разним препричавањима; а после, кад су то уз 
многе потешкоће и невоље постигли, они виде да пред 
собом имају некакво зло, или нешто без вредности, или 



нешто мање од онога чему су се надали. И већи део људи 
се диви ономе што му се издалека намеће: а то су све 
ствари вулгарне, које се сматрају великим. 

8. А да се и нама не би нешто слично догодило, 
потражимо сад шта је то „добро". Постојала су различита 
тумачења тога питања, и свако је то објашњавао друкчије. 
Неки дефинишу овако: „Добро је оно IHTO позива душе, 
нгго их дозива к себи." Томе се приговара друкчије: „А шта 
онда ако, додуше, дозива, али на пропаст?" Ти знаш како 
су многа добра заводљива. По-стоји разлика између онога 
што је истинито и онога што је вероватно. И тако је оно 
пгго је добро повезано с истином (јер ако није истинито, 
није ни добро); а оно што дозива к себи и привлачи, то је 
само вероватно (јер се увлачи неприметно, изазива, 
привлачи). 9. Неки су дали ову дефиницију: „Добро је оно 
што буди жељу за собом, или што оживљава нагон душе 
која тежи за добрим." И томе се ставља исти приговор: 
многе ствари, наиме, изазивају и подстичу нагон душе, а 
оно за чим би се могло тежити по природном нагону, често 
је за нас зло. Боље то кажу они који су поставили ову 
дефиницију: „Добро је оно што оживљава нагон душе 
онако како то природа тражи, па због тога заслужује да за 
њим чезнемо чим се покаже да ту нашу чежњу заслужује." 
Од тога тренутка оно је часно и морално: а то је оно што 
заслужује бескрајно поверење. 

10. Само ово место приморава ме да кажем каква је 
разлика између доброг и часног, моралног. Ти појмови 
имају нешто међу собом помешано, што се не може 
одвојити једно од другога: нити може бити добро оно у 
чему не постоји нешто часно и морално, нити, на исти 
начин, оно што је часно и морално јесте и добро. Каква, 
дакле, разлика постоји између једног и другог? Часно и 
морално је савршено добро којим се допуњава срећан 
живот, и од чијег додира и све остало постаје добро. 11. 
Оно што ја кажем, јесте овакво: постоје неке ствари које 
нису ни добре ни лоше — као што су, на пример, служба у 
војсци и рату, изасланство, јурисдикција. А кад се све то 
обавља часно и морално, почиње да постаје добро, и од 
сумњивог добра постаје право добро. Добро постаје нешто 
чим се уједини са моралним и часним, а оно што је 
морално и часно већ је само по себи добро. Добро извире 
из часног и моралног, а часно и морално је добро по себи. 
Оно што је добро, могло је постати лоше; а оно што је 
часно и морално, никако не би могло постати било шта 
друго осим добро. 12. Неки су дали и ово тумачење: „Добро 
је оно што одговара природи." Сад добро пази шта ћу 
рећи: оно што је добро, то одговара природи, а оно што 
одговара природи није самим тим и добро. Многе ствари 
се слажу с природом, али су ипак тако безначајне да им не 
одговара назив „добро": наиме, такве ствари су без 
вредности и заслужују наш презир. А не постоји ниједно 
добро, макар како незнатно, које би заслуживало 
омаловажавање. Јер све док је нешто незнатно, оно није 
добро: а кад почиње да бива добро, онда више није 
незнатно. По чему препознајемо оно што је добро? Ако у 
потпуности одговара природи! 13. „Ти признајеш", 
говориш ми ти, „да је добро оно што потпуно одговара 



природи: то је његова својствена карактеристика. Ти 
признајеш такође да постоје и неке друге ствари које су у 
складу са природом, али које нису добро. Како је, дакле, 
могуће да оно буде добро, док ово ниЈе? Како је дошло до 
те својствене карактеристике, кад је главно што им је 
заједничко управо то што су у складу са природом?" 14. 
Једино је у питању величина. Ни то није ништа ново да се 
рашћењем много шта мења. Неко је био дете, па је постао 
зрео младић; тиме и његова својственост постаје 
другачиЈа. Јер као дете је неразумно биће, а као младић је 
већ разуман. Рашћењем много шта постаје не само веће, 
него и нешто друго. 15. „Што постаје веће", кажу неки, „не 
постаје нешто друго. Свеједно је да ли ћеш напунити 
вином неки суд или буре: и у једном и у другом налази се 
карактеристична својственост вина. И мед, било да га има 
капљица или да је у великој количини, не разликује се по 
укусу." Ти наводиш различите примере: у свима се налази 
исти квалитет, и он остаје, па макар се количина 
повећала. 16. Неке ствари и повећане истрају у својој 
врсти и остају оно што јесу: а многе, опет, ако порасту, 
додатак измени и утисне им неку особину другачију од оне 
коју су ствари пре тога имале, и по којој се разликују. 
Један камен начини свод, а то је онај који је сјединио и 
спојио обе засведене стране тако што буде смештен између 
њих. Како то да о;вај последњи, па чак и тако незнатан 
део, највише учини? Зато што не повећава, већ само 
допуњава. 17. Неке ствари у развоју тако рећи одбацују 
свој ранији облик и прелазе у нови. Ако се мисао, душа, 
дуго времена везала за неку ствар и, пратећи њену 
величину, осетила замор, почиње да се зове бескрајношћу: 
предмет је постао сасвим друкчији него што је био док је 
изгледао велик, али је био одређен, ограничен. Исто тако 
смо мислили да се нешто може тешко исећи на комаде, а 
најзад, пошто је то из часа у час постајало све веће, 
увидели смо да се такво расецање уопште не може 
извести. Тако смо и за све оно што се једва и тешко 
покретало пронашли нов израз: непокретан. На исти 
начин је нешто постојало у складу са природом, али се збо-
г своје величине претворило у неки други квалитет, па је 
на тај начин постало добро. Вуди ми здраво! 

119. 

Сеиека шаље поздрав Луцилију 

1. Кад год нешто пронађем, ја не очекујем да ћеш ми 
рећи: „Подели то на двоје!" Ја то кажем самаме себи. 
Питаш шта је то што сам пронашао: отвори новчаник, то 
је добит, и ја ћу те научити како да на најбржи начин 
постанеш богат. Колико само желиш то да чујеш! И то с 
пуним нравом: ја ћу те научити како да радиш, па да се за 
трен ока обогатиш. Али за то ће ти ипак бити потребан 
повереник; да би могао трговати, треба да узмеш новац на 
зајам, али ја не желим да ти новац узимаш преко 
посредника, нећу да посредници увек износе твоје име. 2. 
Набавићу ти повериоца који ће бити увек вољан и 



спреман, а то је она Катонова изрека: „Позајмљуј једино 
сам од себе!" Макар како мало да је то, ипак ће бити 
довољно, ако оно што нам буде недостајало, будемо 
тражили сами код -себе." 

Јер свеједно је, драги мој Луцилије, да ли нешто не 
желиш или да ли то имаш. Главна ствар у оба случаја је 
исто: неће те мучити никаква брига. Ја ти такође не 
наређујем да нешто одрекнеш природи — она је 
тврдоглава, не може се победити; треба да знаш да је све 
оно што природа тражи нешто случајно, а нипошто 
неопходно. 3. Гладан сам: морам да једем. Да ли је тај хлеб 
сада хлеб сиромаха или пак бео хлеб, то се природе ништа 
не тиче: јер она не жели да стомак ужива већ да се 
напуни. Жедан сам: да ли је вода коју ћу захватити она са 
оближњег извора, или она коју ћу расхладити снегом и 
ледом тако да постане свежа од туђе хладноће, ни то се 
природе баш ништа не тиче. Она једино наређује да се 
жеђ угаси: да ли је чаша од злата, или од кристала, или 
мире, или тибурска чаша или само длан — то је њој 
савршено свеједно. 4. Мисли само на циљ свих ствари, и 
све остало ћеш оставити на миру! Глад ме зове: нека се 
рука испружи за оним што joj је најближе, сама глад ми 
препоручује што год будем дохватио. Онај који је гладан 
ништа не одбија. 

5. Питаш ме шта је то што ме је обрадовало? Изврсна 
ми изгледа изрека: „Филозоф је најактивнији истраживач 
багатстваГ „Из празне чиније ми дајеш да Једем", 
одговараш. „Шта је то? Ја сам припремио кесе с новцем: 
гледао сам и тражио на које море да се отиснем у жељи да 
тргујем, који државни закуп да примим, какву робу да 
набавим. То значи варати некога, ако га учиш 
сиромаштву, а овамо си му обећао богатство!" Ти, дакле, 
мислиш да је сиромашан онај коме ништа не фали? За то 
треба да заблагодари



самоме себи, а не Судбини. Ти дакле не сматраш богатим 
онога зато што његово богатство не може да престане? 6. 
Шта више волиш да имаш, много или довољно? Онај ко 
много има, жели још више, а то је доказ за то да он још 
увек нема довољно; онај ко има довољно, међутим, 
постигао је оно што богаташу никад није пошло од руке, а 
то је циљ. Зар не сматраш богатством то што збот њега још 
нико није био проскрибован? То што га због новца још 
никад нису отровали ни син или жена? То што је такво 
имање сигурно у рату? То што доноси доколицу и 
спокојство у миру? То што није опасно ни поседовати га 
нити пак тешко с њим располагати? 7. „Али сувише мало 
има онај коме није само хладно, који није гладан, и који 
није жедан!" Ни сам Јупитер нема више од тога! Никад 
није мало оно што је довољно, и никад није много оно што 
није довољно. После победе над Даријем и Индијом 
Александар је био сиромашан. Да ли лажем? Он и даље 
истражује шта да начини својим, испитује непозната 
мора, шаље нове флоте у океан, и, да се тако изразим, 
тежи да пробије затворе света. Оно што је довољно 
природи, није довољно човеку. 8. Пронађен је онај који је 
већ све имао па је још нешто пожелео; толика је 
заслепљеност душа свих људи и тако радо свако заборавља 
свој почетак чим се попне мало више. Онај који је још до 
малочас био непосредни поседник, једног незнатног 
ћошка, тужан је пошто је освојио читав свет и треба да се 
поново врати кући. 9. Никога новац није начинио 
богаташем: напротив, тиме је човеку утиснута још већа 
жеља за њим. Питаш зашто је то тако? Уколико неко више 
има, утолико више мисли да би могао имати још више. 
Уосталом, представи ми кога год желиш од оних људи чија 
су имена чувена уз Краса и Лицинија! Нека такав донесе 
процену свога имања, и нека сабере све што има и чему се 
год још увек нада: тај је, ако ми верујеш, сиромашан, а 
ако верујеш себи, може бити сиромашан. 10. А



онај човек, напротив, који се прилагодио ономе што тражи 
природа, није само далеко од осећања сиромаштва, него 
чак не осећа ни страх од њега. Али да би знао како је 
тешко свој посед и иметак ограничити према мерилу 
природе, помисли да онај за кога кажемо да се држи у 
природним границама и кога ти називаш сиромахом, ипак 
има још много шта што је сувишно. 11. Али богатство 
заслепљује народ и његову пажњу скреће на се-бе, ако се 
из неке куће односи велика количина готовог новца, ако 
чак и таванице у њој краси злато, ако се робови истичу 
изванредном лепотом или дивним оделом. Срећа свих тих 
људи окренута је само према споља: онај кога смо ми 
одстранили од народа и судбине, тај је срећан изнутра. 12. 
Јер што се тиче оних код којих је веома запослено 
сиромаштво насилно присвојило име богатства, они 
поседују богатство онако као што ми кажемо да имамо 
грозницу, док у ствари грозница има нас. А насупрот томе, 
ми кажемо обично: грозница га ухватила. На исти начин 
треба рећи: богатство га обузело. Ни на шта друго не бих 
више волео да те подсетим до на то да све треба да мериш 
према природним потребама: човек их задовољава или 
потпуно бесплатно или уз сасвим мало трошкова. Само 
нипошто не мешај слабости са жељама! 13. Да ли питаш 
на какав сто и у каквом сребрном посуђу ти се доноси 
храна, или како су углађени робови који ти јело доносе? 
Природа не тражи ништа друго осим храну. 

Зар ти жеђ суши гушу, да тражиш златие чаше? 
Кад си гладан, зар одбацујеш сва јела осим пауна и 

иверка.' 

14. Глад није частољ-убива, она се задовољава тиме 
да престане, а како ће престати, за то ама баш ништа не 
пита. То су муке несрећне раско- 

1 Хорације, Сатире I 2, 114 ss. 
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ши: она тражи да човек, пошто се већ заситио, још увек 
буде гладан, да не напуни само стомак већ и да га 
претрпа, да поново изазове жеђ пошто је она већ првим 
пићем угашена. И зато је Хорације изванредно лепо рекао 
да је за жеђ свеједно у каквој чаши се пружа вода и како 
лепом руком се то ради. Јер ако ти мислиш на то како ти 
роб са лепо дотераном косом пружа чашу, и како она сва 
блиста, онда ниси жедан. 15. Природа нам је између 
осталог дала и то преимућство да нам није одвратно оно 
што нам је потребно. Оно што је излишно, дозвољава нам 
чак схроги или деликатни избор: како је ово недовољно 
пристојно, оно недовољно истакнуто похвалом, а то опет 
вређа моје очи. То је урадио онај створитељ света који нам 
је одредио права ради живота, и зато да бисмо били 
здрави, а не да бисмо живели у раскоши. Све што је 
потребно за здравље налази нам се при руци, док све оно 
што служи нашем уживању и наслади треба да стичемо с 
муком и тегобом. 16. Искористимо, дакле, ово 
доброчинство природе и помислимо на то да она ничим 
другим није повела бригу о нама, осим тиме што без 
осећања незадовољства уживамо оно што нам је неопходно 
потребно. Остај ми здраво! 

120. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Твоје писмо је лутало кроз више разних ситних 
питања, али се зауставило на једном и жели да оно буде 
решено — наиме, како је до нас стигао појам о томе да 
разазнамо шта је добро и часно. Ове две ствари остали 
тумаче на разне начине, док ми ово питање еамо одвајамо. 
Ја ћу рећи шта је то. 2. Неки сматрају да је добро оно што 
је корисно. И они отуда то име дају и богатству, и коњу, и 
вину, и ципели: тако је код њих јефтино и просто оно што 
је добро, и тако вулгарно постаје. За часно сматрају оно 
чему одговара појам испуњавања дужности, као што су, на 
пример, побожна брига за старога оца, потпомагање 
сиромашног прцјатеља, храброст на ратном походу, и 
мудро и умерено гласање. 3. Ми ово двојство признајемо, 
али само полазећи од једнога. Не постоји никакво добро 
ако није чаено: а оно што је часно, у исто време је и добро. 
Сматрам излишним да додам каква разлика постоји 
између једног и другог, пошто сам то већ често изјављивао. 
Рећи ћу само једно — да нам се не чини добрим ништа 
што би неко могао да злоупотреби. А ти видиш како многи 
злоупотребљавају богатство, племенито порекло, власт и 
моћ. Сада се дакле, враћам питању о којем желиш да 
говорим — на који је начин до нас стигло сазнање о томе 
шта је добро и чаено. 4. Томе нас природа није могла 
поучити: она нам је дала тек заметак науке, а саму науку 
нам није дала. Неки тврде да смо до тога знања стигли 
сасвим случајно, а то је невероватно: нама се чини да смо 
до тога знања стигли тако што смо посматрали и 
упоређивалиразне догађаје који су се често збивали. А 
наши сматрају да смо оно што је добро и часно сазнали по 
аналогији. И кад су латинеки граматичари овом изразу 



дали грађанска права, мислим да га не смемо послати 
натраг у његов завичај. Ја ћу се, према томе, њиме 
послужити не као да сам га примио са стране, него као 
нашим уобичајеним изразом. 5. Рећи ћу шта је то та 
аналогија. Ми смо знали за здравље тела: по томе здрављу 
смо закључили да постоји и некакво здравље душе. Ми смо 
знали за снаге тела: по њима смо закључили да постоји и 
снага душе. Нека добра, хумана и храбра дела су нас 
запањила: и ми почесмо да им се дивимо као савршеним. 
У њима су се криле многе грешке, које је прикривао сјај 
значајних дела — ми смо то занемарили. Природа наређује 
да морамо увећавати све што је достојно хвале, и нема 
никога који уздижући славу не би прешао границе: из 
свега тога смо створили слику добра у свој његовој 
величини. 

6. Фабриције је одбио злато краља Пира и сматрао је 
да је од краљевске круне вреднија способност да одбациш 
краљевско благо. Овај човек је, кад му је лекар обећао да 
ће краља отровати, опоменуо Пира да се чува заседе. То је 
било и одлика његове душе — да наиме не буде побеђен 
златом и уједно да не побеђује помоћу отрова. Ми смо се 
дивили том изванредном човеку, којег нису поколебала ни 
краљева обећања ни обећања упрена против краља; који је 
чврсто истрајао у добру, што је било тако тешко, који је у 
рату био невин, који је веровао да и против непријатеља 
божански закон не дозвољава све, који ни у свом крајњем 
сиромаштву није марио ни за богатство, а ни за отров. 
„Живи, Пире", рекао је он, „због моје доброте и радуј се 
ономе што те досада болело, то, наиме, да се Фабриције не 
може подмитити." 7. Хорације Коклес је сам затворио 
тесан мост и наредио да му не смеју дозволити да се 
врати, само да би се непријатељу одузела таква могућност, 
и издржао је све док се конструкција моста није срушила 
уз огромну буку. Кад се окренуо и видео да је његова 
отаџбина изван опасности, рекао је: „Нека дође било ко 
ако жели да ме прати овим путем!", па се бацио у понор и 
у брзој речној струји није се за своје оружје бринуо ништа 
мање него за свој живот. Задржао је сјајно победничко 
оружје и вратио се тако сигурно и безбедно као да је 
дошао преко моста. 8. Ово и томе слична дела показала су 
нам слику врлине. Додаћу и нешто што би могло изгледати 
чудновато: понекад оно што је лоше, уздигне оно што је 
морално добро и часно, и оно што је најбоље засија из 
своје супротности. Као што знаш, грешке се граниче са 
врлинама и постоји сличност између срамног и пропалог, с 
једне етране, и оног што је правилно и добро, с друге: тако 
расипник лажно приказује човека широке руке, премда 
постоји велика разлика у томе да ли неко зна да даје или 
не зна да сачува. Мој Луцилије, има много оних, тврдим, 
који не дају већ бацају: ја не зовем човеком широке руке 
онога који се љути на свој новац. Немарност подражава 
попустљивост, а дрскост личи на храброст. 9. Ова 
сличност нас је натерала да добро пазимо и разликујемо 
оно што је на изглед слично, а што се у ствари у највећој 
мери међу собом разликује, док посматрамо оне које је 
неки изванредан подвиг начинио чувеним. Почели смо да 
бележимо ако је неко извршио неко дело племенитошћу 



своје душе и одушевљењем, али само једанпут. Неке смо 
видели како су у рату храбри, а плашљиви на форуму, 
како великодушно подносе сиромаштво, а како су понизно 
подносили лош глас: ми похвалисмо дело, а човека самога 
презресмо. 10. Другога смо опет видели како је племенит 
према пријатељима, умерен према непријатељу, како и 
јавне и приватне послове обавља савесно и 
достојанствено, како му не недостаје стрпљење у свему 
ономе што треба подносити, нити разумност у овему што 
треба предузети. Видели смо како широком руком даје 
тамо где треба да се дели, како је упоран и истрајан тамо 
где треба да се ради, и како је премореност свога тела 
потпомагао духом. Осим тога је био увек исти и у сваком 
послу једнак себи, није био добар само свесним напором, 
него је до тога био доведен својим моралом и навиком да 
ради оно што је добро и да не може урадити ништа што не 
би било у реду. И видели смо да се у таквом човеку крије 
сазршена врлина. 11. Њу смо поделили на четири дела: 
требало је савладати жеље, угушити страх, видети унапред 
шта може да се уради и одредити оно што свакоме треба 
да се да. И тако смо створили појмове о томе шта су 
умереност, храброст, мудрост и праведност, и свакој 
врлини смо доделили њену дужност. По чему смо, дакле, 
сазнали шта је то врлина? То нам је показао њен ред, и 
достојанство, и истрајност, и сагласност свих њених дела и 
њена величина која се истиче изнад свега. Одатле смо 
упознали онај блажени живот који тече несметано и 
потпуно онако како га је воља. 12. Како нам се, дакле, све 
то појавило? Рећи ћу ти. Да ли онај човек који је постигао 
савршену врлину никада није проклињао своју судбину, 
зар никад није жалостан примио оно што му се догодило, 
верујући у то да је грађанин васионе и примио на себе све 
напоре као војник, онако како му је то било наређено? 
Што год да му се догодило, он то није одбијао и презирао 
као зло и као да се случајно сручило на њега, већ је 
сматрао као да му је то одређено: „Макар шта да је ово'"', 
говорио би он, „моје је — било тешко или неподношљиво." 
13. И тако се неминовно показао великим онај човек који 
никад није роптао због несреће која га је задесила и никад 
се није жалио на своју судбину: многима је дао могућноет 
да га схвате, засијао је као светлост у тами и изазвао 
општу пажњу, јер је био миран и скроман, а исто тако и 
равнодушан према свему што је људско и божанско. 14. 
Имао је савршену душу која се узвисила до највећег врха 
који јој је био доступан, изнад којег се не налази ништа 
друго осим божанског разума, божанскога духа, из којег се 
понешто прелило и у то људско срце и груди које никад 
нису божанскије него онда кад мисле о томе да су смртне 
и кад постају свесне да се човек родио ради тога да умре и 
да наше тело није никакав дом, већ само свратиште, 
преноћиште које морамо опет оставити чим видимо да 
смо постали досадни нашем домаћину. 15. Највећи доказ, 
мој драги Луцилије, за то да душа долази са неког вишег 
извора, јесте у томе што она своје пребивалиште сматра 
нечим ниским, обичним и сувише тесним, и што се не 
плаши да то место боравка остави. Јер човек који се сећа 
одакле је дошао, зна куда ће отићи. Зар не видимо како 



многобројне неприлике и тегобе нас муче, и како мало нам 
годи ово тело? 16. Час се жалимо на главу, час опет на 
стомак, па на груди и грло; час нас муче нерви, час нас 
боле ноге, сада опет пролив, па опет катар; понекад имамо 
сувише крви, а понекад нам она недостаје; са свих страна 
се врши напад на нас и гоне нас одавде; то се обично 
дешава оним људима који живе у туђим кућама. 17. А ми, 
мада нам је одмерено и додељено тако труло тело, ипак 
своје рачуне подешавамо према вечности и кроз читаво 
време за које се људски век и живот могу продужити, ми 
непрестано живимо само у нади, нисмо задовољни 
никаквим новцем, никаквом силом и моћи. Шта може 
бити глупље и бестидније од ове наде? Ништа није 
довољно људима који ће умрети, па чак и онима који већ 
умиру: јер свакога дана све емо ближе крају и сваки час 
нас тера онамо где треба да паднемо. 18. Погледај само у 
каквом слепилу ее налази наша душа: то о чему говорим 
да ће се догодити, дешава се већ сада и већим делом се 
већ догодило, јер време које смо ми проживели већ је тамо 
где је било још пре него што смо га ми проживели. Али ми 
грешимо ако се плашимо последњег дана, пошто сви дани, 
сваки дан, доприносе смрти. Не представља замор у нама 
онај корак који учинимо када се срушимо, већ нам он 
само показује колики је тај наш замор. Последњи дан 
долази приликом смрти, а сваки други дан нас емрти само 
приближује. Смрт нас узима, не граби нас и не отима. И 
зато сваки велики дух, који је свестан своје боље природе, 
додуше, настоји и труди се да се часно и храбро одржи на 
њему одређеном месту, али не сматра својом 
сопственошћу оно што га окружава, већ све то користи 
као странац који жури поред нас и то употребљава као 
нешто што му је дато само да се њиме послужи. 19. И кад 
видимо једног тако чврстог и постојаног човека, зашто 
нам не би пала на ум слика неке необичне способности 
његове? Трајно је оно што је увек истинито, а све што је 
лажно и измишљено, не може се одржати дуго. Неки су 
наизменично 
Ватинији, а неки су Катони: и убрзо им Куриције постаје 
премало строг, Фабриције недовољно сиромашан, Туберо 
премало штедљив и задовољан малим, сада говоре о 
богатству Лицинијевом, о гозбама Апицијевим, о 
раокошном начину живота Мецената. 20. Најбољи доказ за 
лоше расположење душе јесте њена неодлучност и 
непрестано колебање између измишљених врлина и љубави 
према манама и гресима. Тигелије 

често је имао две стотине, често и десет робова; понекад 
краљеве и тетрархе. Гоеорио је гласно, а понекад би рекао: нека 
имам сто на три ноге, и једну шкољку чисте соли, и тогу која ће 

штитити od хладноће, па макар како груба била. „Милион 



сестерција могао би да даш овом човеку који је задовољан малим: 
у року од пет дана он више не би имао ништа."65 

21. Многобројни су такви људи какве је описао 
Хорације Флак, чија се личност непрестано мења, никад 
није иста, па чак ни слична самој себи: тако иде из 
крајности у крајност! Многобројни, рекох ли? Такви су 
безмало сви људи. Сви људи свакога дана мењају и своје 
одлуке и обећања: сад желе да имају жену, сад 
пријатељицу, час желе да владају, час опет раде да свакога 
роба надмаше својом услужношћу, понекада се надују тако 
да изазову завист, а после тога се поново толико понизе да 
су нижи од оних који заиста леже на тлу, час расипају 
новац, час га опет грабе. 22. Неразуман дух се тако 
најбоље оптужује: човек је непрестано све другачији и по 
мом мишљењу је најсрамније то ако није увек једнак 
самом себи. Сматрај да је то нешто велико представљати 
само једну личност. Али осим филозофа, нико други не 
представља само једног човека, сви остали се непрестано 
мењамо. Час ћемо ти изгледати штедљиви и умерени, сад 
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опет расипници и ташти. Понекад мењамо своју личност и 
узимамо личност супротну OHOJ К0ЈУ смо одбацили. 

То, дакле, затражи од себе — да до краја останеш 
онакав какав си био на самом почетку! Уради и поступи 
тако да би те могли хвалити, а ако то не можеш, онда бар 
да би те упознали! О многим људима које си видео јуче 
може се с правом рећи: „А ко је овај овде?" — тако је 
велика промена на њима. Остај ми здраво! 

121. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Видим да ћеш ми се успротивити кад ти будем 
изложио своје данашње ситно и безначајно питање којим 
сам се доста дуго бавио. Одмах ћеш узвикнути: „А шта се 
то тиче морала!" — Али треба да викнем и ја! — Најпре ћу 
ти дати друге људе да се са њима свађаш, Посејдонија и 
Архидема: они ће прихватити судију. 

После тога ћу рећи: не чини добар морал оно што је 
морално. 2. Нешто се тиче човекове исхране, нешто његове 
телесне вежбе, нешто одевања, нешто учења, а нешто опет 
забаве. А све то се тиче човека, иако га еве те ствари не 
чине бољим. Што се тиче морала, ти располажеш разним 
начинима који га се на разне начине тичу: неасе ствари га 
чине бољим и доводе у ред, друге опет испитују његову 
природу и порекло. 3. И кад истражујем зашто је природа 
створила човека, зашто га је истакла испред осталих 
живих бића, зар мислиш да сам при томе сасвим напустио 
морал? То је погрешно. Јер како ћеш знати какав је морал 
потребан ако не пронађеш оно што је за човека најбоље, 
ако добро не погледаш у његову природу. Тек онда, кад 
будеш научио шта својој природи дугујеш, разумећеш шта 
треба да радиш, а шта ваља избегавати. 4. „Ја", кажеш ти, 
„желим да научим на који начин ћу мање желети, мање се 
плашити. Ослободи ме празноверја. Научи ме да је све оно 
што се назива срећом без вредности и празно, и да се 
срећи може додати само један слог.! Радо ћу испунити 
твоју жељу и подстицаћу врлине, а жигосати мане и 
пороке. Мада ће неко рећи да претерујем и да не знам за 
меру у том погледу, ја нећу престати да гоним 
неваљалство, да спречавам подивљала осећања, да 
обуздавам насладе које воде болу и да се одупирем 
жељама. Зашто? Зато јер себи желимо највеће зло и зато 
што би се из свега тога могло изродити нешто због чега 
бисмо жалили. 

5. У међувремену ми дозволи да претресамо о нечему 
што ми изгледа мало удаљеније од овога. Ми смо 
поетавили питање да ли су све животиње свесне својих 
телесних способности? А да су оне тога свесне види се 
најбоље по томе што врло спретно и лако покрећу своје 
удове, управо као да су у ту сврху биле поучаване и 
вежбане: ниједној животињи не недостаје гипкост и 
покретљивост удова. Уметник са лакоћом употребљава свој 
алат, управљач брода вешто окреће кормило, сликар брзо 
и вешто разликује разне боје које је био припремио како би 
свој предмет могао што тачније представити и восак 



пролази између елике и ока без икакве сметње: на такав 
начин је и животиња покретна и може се на све начине 
послужити својим телом. 6. Обично се дивимо људима 
вештим у игрању, зато што је њихова рука спремна да нам 
обележава све предмете и афекте и што покретима 
постиже брзину речи: то уметност доззољава једнима, а 
животиња је то добила од природе. Нико не покреће своје 
удове тешко, никоме ништа не смета да би могао 
употребљавати своје тело. Они то раде чим се роде: то је 
знање које му је дала природа, са тим знањем се родио, 
оно долази на свет научено. 7. „И зато", приговарају даље 
неки, „животиње сво-

__________________________________________________________  

је удове покрећу спретно, јер би осећале бол да их покрећу 
другачије. И зато су оне, као што ви тврдите, приморане 
да раде тако, а при томе њима не управља воља већ 
страх." И то је погрешно: споро је, наиме, све оно на шта 
нас терају нека нужда и потреба, а брзо је кад се крећемо 
добровољно. Уосталом, не гони животиње страх од бола на 
то да се покрећу природно, иако их бол при том омета. 8. 
Тако је са дететом које размишља о томе да би стајало да 
се навикава да хода; а чим је испробало своје снаге, оно 
падне и уз плач поново се диже све док поередством бола 
не навикне на оне покрете који одговарају циљевима 
природе. Неке животиње које имају тврда леђа, покривена 
љуском, могу да се претуре, а после тога се извијају и 
протежу ноге увис и у страну, све док поново не доспеју у 
свој природни положај. Корњача, лех<:ећи на леђима, не 
осећа никакав бол, али је ипак немирна због жеље да 
поново заузме свој природни положај, и не престаје да се 
мучи и трза све док поново не стане на ноге. 9. Све 
животиње, дакле, имају свест о свом телесном саставу и 
због тога тако спретно покрећу своје удове и користе ее 
њима: а да су оне с тим сазнањем дошле на свет, за то не 
може бити јаенијег знака и бољег доказа него што је тај да 
је свака животиња веома спретна у служењу својим телом. 

10. „Конетитуција је", кажу они66, као што ви 
тврдите, „уједно одређено сазнање душе, неки 
управљачки принцип, који се тиче тела." Како ће дете 
разумети то смушено тумачење које сте једва ви сами у 
стању да нам објасните? Све животиње би се морале 
рађати као дијалектичари, да би биле у стању да разумеју 
ту дефиницију која је нејасна великом делу људи обучених 
у тогу. 11. Био би оправдан приговор кад бих ја тврдио да 
животиње разумеју и схватају појам конетитуција, али не 
и саму конституцију, Природу је 

лакше разумети него је објаснити. И тако оно дете не зна, додуше, шта 
је то конституција, али познаје своју конституцију: не зна ни то шта је 
живо биће, али осећа да је и оно само живо биће. 12. Осим тога, о 
својој конституцији има само неко површно и нејасно сазнање. Тако и 
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ми знамо да имамо душу: али шта је то душа, где се она налази, каква 
је и одакле — то не знамо. Онако као што смо ми примили свест о 
својој души, не познавајући њену природу и њено седиште, тако су и 
све животиње стекле сазнање о својој конституцији. Јер оне морају 
бити тога свесне као што су свесне и других ствари; неминовно је да 
оне имају сазнање о томе чему се покоравају, што њима управља. 13. И 
свако од нас сазнаје да постоји нешто што нас гони, али не зна шта је 
то заправо. Исто тако човек зна да у њему постоје неки нагони: а шта 
је то и одакле, то он не зна. Тако, дакле, и деца и животиње имају 
свест о томе што је у њима најглавније, али та свест није довољно јасна 
нити пак изражена. 

14. „Ви тврдите", наставља противник, „да свако живо биће 
најпре покушава да се прилагоди својој конституцији, а да је 
конституција човекова разумна и да се човек њој не прилагођава као 
што то ради животиња, пре свега као разумно биће: јер човек је себи 
драг по оној страни по којој је човек. Како, дакле, да дете покуша да се 
прилагоди разумној конституцији, кад још није постало разумно биће?" 

15. Свако доба има своју конституцију, једну има дете, другу 
дечак, трећу опет старац: сви се прилагођавају OHOJ конституцији у 
којој се налазе. Дете је без зуба: оно се прилагођава тој конституцији. 
Никну зуби: дете се прилагоди новом стању. Јер и она биљка која ће 
доспети да донесе семе и плод има друкчију конституцију док је нежна 
и док једва извирује из бразде, другу има кад очврсне и кад СТОЈИ као 
нежна стабљика која лако носи своју тежину, трећу опет кад пожути и 
кад се спрема за амбар и пошто је њен клас већ очврснуо: у коју год 
конституцију дође, свуда је задржава и прилагођава јој се. 16. 
Друкчија је старост детета, дечака, младића, старца: али ја сам ипак 
исти онај који сам био и као дете и као дечак и као младић. Исто тако, 
као што је конституција свакога створења изложена промени, ипак 
остаје тежња за тим да се то стање очува увек исто. Јер мени природа 
не препоручује дечака или младића или старца, већ мене. Зато се и 
дете прилагођава оној конституциЈи која тада одговара детету, а не 
оној која ће важити за младића. Јер ако му остане понешто више него 
ово што се можда још може постићи, ипак је и оно у чему се рађа исто 
тако сходно и одговарајуће природи. 17. Животиња најпре покушава 
да се прилагоди; јер мора постојати нешто друго чему остале животиње 
теже. Ја тражим насладу. За кога? За себе; дакле, водим бригу о ссби. 
Избегавам бол. Кога ради? Ради себе: дакле, водим рачуна о себи. Ако 
све радим само из бриге за самога себе, онда је брига за мене самога 
испред свега осталога. Та брига постоји и код свих животиња, и то им 
се не накалемљује, већ им је прирођено. 18. Природа рађа своје 
младунце, она их не одбацује; и пошто је чување најсигурније из 
највеће близине, онда је свако препуштен самоме себи, да о себи води 
бригу. И тако (као шго сам о томе говорио и у својим ранијим 
писмима) и нежне животиње које се рађају из мајчине утробе или се 
рађају на неки други начин, одмах знају шта је опасно, и беже од 
онога што доноси смрт: оне се плаше чак и сенке коју бацају птице кад 
прелећу изнад њих долазећи да зграбе свој плен. Ниједна животиња не 
улази у живот без страха од смрти. 

19. „Како је могуће", тврде они, „да животиња, чим се роди, већ 
зна то шта је корисно или шта је смртоносно?" Прво се поставља 
питање да ли она то зна, а не како то да зна. Али да животиње нешто 



знају, то се види јасно из тога што неће урадити ништа више од онога 
што су сазнале. Зашто, на пример, кокош не бежи од пауна и гуске, а 
бежи од јастреба који је знатно мањи и кога уопште и не познаЈе? 
Зашто се пилићи плаше мачке, а не боје се пса? Јасно је да у њима 
постоји неко знање о томе шта би могло шкодити, знање које .нису 
стекли искуством: јер они се плаше још пре него што би могли нешто 
да опробају. 20. Затим, како не би мислио да је то неки случај, оне се 
не плаше ничег другог осим онога чега се морају плашити, нити пак 
икад заборављају на ту опрезност и пажњу: оне све подједнако беже од 
свега што је за њих опасно. Осим тога, оне у току живота не постају 
плашљивије. И по томе се такође јасно види да их свему томе није 
поучило искуство, него да знање потиче од прирођене љубави према 
својој сигурности. Оно чему их уче искуство је и сувише касно и 
разноврсно, док је оно што им је прирођено свима једнако и јавља се 
сместа. 21. Али ако ипак тражиш, ја ћу ти рећи на који начин свака 
животиња покушг.ва да сазна шта је за њу штетно по природи. Она 
осећа да је од меса и, према томе, она сазнаје шта је оно чиме се меоо 
може еећи, чиме пећи, чиме самлети и KOJ'e су животиње наоружане 
тако да могу нанети штету: ту врсту онда сматра непријатељском и 
опасном. Све је то међу собом повезано: животиња у исто време 
покушава да .сачува своју орећу и тражи све што ће јој у томе помоћи, 
а плаши се свега онога што ће је повредити. Нагони за оним што је 
корисно су природни, а природна је такође свака одвратност према 
оном што је томе супротно: без икаквог размишљања које би то 
наређивало, без сврхе се догађа оно што природа тражи и захтева. 

22. Зар не видиш са каквом тачношћу пчеле граде своја 
боравишта? Колика слога постоји међу њима приликом примања и 
преузимања подељенога рада? Зар не видиш како нико жив не може 
подражавати паучину, колико рада тражи сређивање нити, кад је 
потребно да се једне вуку у правоЈ ЛИНИЈИ како ои могле служити као 
ослонац за целину, док друге морају ићи у круг, најпре тесно једна до 
друге, а затим све даље једна од друге, како би се ситне животињице 
могле заплести у мрежу и на тај начин ухватити? 23. Та вештина се 
рађа, не може се научити. И зато ниједна животиња није ученија од 
друге: видећеш да је паучина свуда једнака, и да су отвори у саћу 
увек исти и једнаки. Несигурно је и неједнако све оно што учи 
уметност, док је једнако само оно што је дар природе. А природа је 
животињама пре свега дала бригу о сигурности за њих саме, као и 
спретности која је за ту сврху потребна, и зато све оне почињу и да 
уче и да живе у исти мах. 24. И није никакво чудо што се оне рађају с 
нечим без чега би се узалуд рађале! Прво што им је природа дала јесте 
нагон за одржањем у животу, и тежња да истрају у љубави према 
самом себи. Оне не би могле сачувати свој опстанак и срећу кад то не 
би желеле: то само по себи не би било корисно, али без тога им ни 
ништа друго не би било од користи. Али ни код једне животиње нећеш 
наћи да саму себе потцењује, па ни то да саму себе занемарује. И неме 
и глупе животиње воде бригу о томе да живе, макар према свему 
осталом биле немарне. Видећеш да и оне које другима ништа не 
користе, воде рачуна и бригу о себи. Остај ми здраво! 

122. 



Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Дани су окраћали: скратили су се већ мало, али ипак тако да је 
остало још довољно времена ако човек, да тако кажем, устане са 
самим даном. Али је погоднији за послове и бољи, ако га човек очекује 
и ако скочи из кревета пре самог свитања: срамота је ако неко лежи 
напола поспан, а сунце је већ одскочило, и ако његово



будно стање почиње у подне; а за многе је то још доба кад нема дана. 
2. Има и таквих људи који замењују дужности дана и ноћи и који не 
отварају очи, буновне ЈОШ од јучерашње пијанке, све док поново не 
настане ноћ. Такво је стање оних које је природа, као што каже 
Вергилије, начинила антиподима нашем боравку: 

кад нас је дотакао први дан Сунчевих коња, 
њима касно Вече пали ружичасти пламен;' 

али није таква покрајина супротна свему, већ такав је њихов живот. 
Постоје у једном истом граду антиподи, као што каже Марко Катон, 
који никад нису видели ни сунце кад се рађа нити пак кад залази. 3. 
Мислиш ли ти да ови људи знају како треба живети, кад не знају ни то 
када треба да живе? И ти људи се плаше смрти у коју су се сахранили 
још за живота! Они су несрећни као ноћне птице. Мада свој мрак 
растерују уз вино и лепо дотерани помадама, макар своје ноћне сате 
проводили у пијанчењу, они се ипак не госте, већ обављају погребне 
обреде; мртвима се задушнице дају преко дана. Али, Херакла ми, 
никоме ко ради дан ниЈе дугачак. Проширимо свој живот: наша 
делатност јесте и циљ и садржај живота. Ограничимо ноћ и пренесимо 
са ње нешто на дан. 4. Птице које се припремају за гозбу држе се у 
мраку, пошто се лакше гоје ако се не крећу: лишене на тај начин 
свакога кретања, оне отроме и у нераду се неприметно повећава 
дебљина и обузима њихова лења тела. А тела оних који су се посветили 
мраку, ружна су на изглед. Јер њихова боја је сумњивија од боје оних 
који су бледи због болести, ослабели, изнемогли и бели, тако да се на 
њима још живима запажа месо које је умрло. Али ја бих рекао да је то 
ипак још увек најмање зло на њима! Колико више мрака има у 
њиховим душама! Оне су зачуђене, у мраку, и завиде чак и слепима: ко 
је икад поседовао очи које могу видети у мраку. 5. Питаш ме на који 
начин у душу долази ова изопаченост да ее човек одбија од дана и да 
сав живот оставља за ноћ? Сви пороци се боре против природе, и сви 
остављају законити ред: сврха је и циљ раскошног живота да се радује 
ономе што је изопачено, а не само скретању с правога пута, него томе 
да се од њега што више удаљи, да бисмо после тога опет стајали на 
супротној страни. 6. Зар ти не изгледа да живе против природе они 
људи који пију вино на празан стомак, који вино примају у празне вене 
и који се пијани прихватају хране? Али тај порок је врло чест у 
младића који вежбају своје телесне снаге тако да готово на самом 
прагу купатила пију међу голима, који пију зато да би имало неко да 
им обрише зној, изазван обилним уживањем јаких пића. Општа 
навика је да се пије после доручка или ручка. То раде ееоски домаћини 
и они којима је право уживање непознато: пријатно је оно чисто вино 
које не плива на јелу, које иде право у вене: годи оно пијанство које 
долази v празно. 7. Зар теби не изгледа да живе против природе они 
који своје одело мењају са женама? Зар не живе против природе они 
који желе да уживају у предностима детињства и онда кад су већ 
достигли одређену старост? Шта може бити свирепије или бедније? Зар 
такав неће никада постати одрастао човек, зато да би што дуже могао 
да служи као предмет похоте неком другом одраслом човеку? И ако га 
његов пол не може сачувати од те срамоте, зар га од ње неће ни 
старост сачувати? 8. Зар не живе против природе они који 577 



зими зажеле ружу и који млаком водом, негом и спретним 
подражавањем топлоте могу да одгоје љиљан у сред зиме, први 
пролећни цвет? Зар не живе против природе они који воћњаке подижу 
врх високих кула? Чије шуме се љуљају на крововима и забатима куће, 
где ухвате корена, кад би до тог меета могле допирати тек њихове 
крошње?



 

37 Сенека 
Зар не живе против природе они који полажу темеље за топла 
купатила у море и мисле да се неће осећати угодно кад пливају, ако у 
загрејану воду не ударају олује и таласи? 9. Пошто су одлучили да раде 
све против природе, они се напослетку у потпуности одвоје од ње. 
„Свануло је: време је за спавање. Мирно је: сад се вежбајмо, сад се 
крећимо с једног краја на други, сад ручајмо. Приближава се светлост 
дана: време је ручку. Не сме се радити оно што ради свет: прљаво је и 
вулгарно живети као прост народ. Оставимо дан којим располаже 
свет: нека нам сване посебно и наше сопствено јутро!" 10. Такви људи 
ми изгледају као покојници: како су мало удаљени од погреба, и то 
тешког, ти који живе уз буктиње и свеће? Сећамо се да су многи 
проводили овакав живот, међу њима и бивши претор Ацилије Бута, 
који се, пошто је проћердао огромно имање, жалио Тиберију, па му је 
овај рекао: „Касно си се пробудио." 11. Монтан ЈулиЈе, један још 
еношљив песник, познат и по пријатељству с Тиберијем и по хладноћи 
тога пријатељства читао је песму: у тој песми он је износио стихове о 
изласку и о заласку сунца. А пошто се неко љутио због тога што је 
читав дан рецитовао и одбио да дође на његове рецитације, Ната 
Пинарије је рекао: „Никад не могу радити широкогрудије: спреман сам 
да га слушам од изласка сунца до заласка." 12. И кад је рецитовао ове 
стихове: 

Феб почиње да шаље ужарене пламенове, јутарња зора почиње да румени, 
а тужна ласта да би донела хране својим младунцима почиње да се поново 
враћа и дели им је нежно, отварајући им кљун.67 

Римски витез Вар, пратилац Марка Вицинија, пријатељ добрих 
ручкова које је себи прибављао оштрим и заједљивим језиком, 
узвикнуо је: „Бута Сад почиње да опава." 13. А кад је после тога 
рецитовао: 

и пастири већ своја стада сместише по шталама; 
и већ је ноћ почела да дели мир и тишину земљи' 

Вар рече: „Шта кажеш? Већ је ноћ? Ићи ћу да поздравим Буту!" Ништа 
није било познатије од таквог његовог начина живота, који је вођен 
сасвим наопако; а такав живот су, као што рекох, проводили многи. 
14. Разлог што неки тако живе није у томе што би мислили да ноћ у 
себи има нешто пријатно, већ стога што им се не свиђа оно што им 
пружа природа, зато што је дан досадан за рђаву савест и зато што 
сваки онај који жели све то за шта плаћа скупу цену, или отклања сзе 
што је јефтино, одбија од себе и светлост из тога разлога што је ужива 
бесплатно. Осим тога, ти људи који луксузно живе желе да се много 
говори о њиховом животу док он траје; јер кад би се о томе ћутало, 
онда, тако они сматрају, сав тај њихов труд био би узалудан. И зато 
они сматрају да је лоше кад год ураде нешто о чему се неће 
препричавати. Многи проћердавају своје имање, многи имају 
пријатељице. А да би међу овим људима стекао неко име, мораш да 

                                                
67 Poetae Romani minores, р. 355 Baehrens. 



радиш не само оно што је раскошно и скупо, већ и оно што привлачи 
пажњу: у једном тако запосленом граду један обичан неваљалац не 
привлачи довољно пажње да би се о њему причало. 15. Чули смо 
Педона Албинована како прича — а он је то умео веома елегантно да 
ради — да је становао изнад куће Секста Папинија: тај је спадао међу 
оне људе који беже од светлости. „Око трећег ноћног часа чујем", прича 
он, „пуцкетање бича. Питам шта то ради: рекоше ми да прима рачуне. 
Око шестог ноћног часа чујем неку узбуђену ларму. Питам шта је то: и 
рекоше ми да то он вежба глас. Око осмог ноћног часа питам шта 
значи 

' Исто, 555. 
заправо оно тандркање кола. Одговор гласи: хоће да се некуд одвезе. 
16. У цик зоре почело је трчање на све стране: дозивају се робови, 
келнери и кувари. Питам шта то значи: одговор гласи: да је господар 
затражио медовину и супу од пшенице, пошто је изишао из купат-ила. 
Да ли је ручак заиста трајао онолико колико и његов дан, питаш. Не, 
никако, јер је он живео веома штедљиво, и није употребљавао и 
користио ништа оеим ноћи." И кад су га неки држали тврдицом и 
прљавим човеком, Педон им је одговорио: „Можете га назвати и 
човеком који живи при светлости светиљке!" 

17. Не смеш се чудити ако налазиш толико многобројне особине 
порока: ти пороци су разноврсни, имају безброј видова, и њихове 
врсте није могуће обухватити. Настојање ако онога што је право јесте 
једноставно, а настојање око онога што је лоше узима колико год 
хоћеш нових облика. Исто је тако са моралом: код оних који следе 
природу, морал је лак и ненаметљив и код њих постоје само саевим 
незнатне разлике, док они који не живе по природи, долазе у сукоб и 
сами са собом и са свим и сваким уопште. 18. Али главни узрок ове 
болести ипак је, чини ми се, одвратност према заједничком животу. 
Онако као што се од осталих разликују оделом, по отменим ручковима, 
и по лепо дотераним превозним средствима, тако желе и да време 
поделе на неки други начин, по својем. Они не желе да чине обичне 
преступе, јер знају да је срамота награда за њих. А ову срамоту траже 
сви они који, да тако кажем, живе натрашке. 19. И зато, мој Луцилије, 
морамо остати на истоме путу, оном који је прописала природа и 
нипошто не смемо скренути с њега: ако се држимо тога, биће нам све 
лако. А сви који поступају против природе, немају ништа другачији 
живот од оних који веслају уз воду. Остај ми здраво! 

Сеиека шаље поздрав Луцилију 

1. Изнурен путовањем које је било више тегобно него што је дуго 
трајало, касно у ноћ стигао сам на своје имање Албанум: ништа не 
нађох спремно осим самог себе. И зато уморан легох у кревет, не 
марећи ништа за то што су кувар и пекар закаснили. Јер ја управо 
разговарам сам са собом како ништа није тешко ако се олако схвати, 
како ништа не заслужује да се љутиш, јер својим гневом само још 
више погоршаваш ствари. 2. Мој пекар нема хлеба: али га има чу~ вар 
моје виле, има га домар, има га мој колон. — Да, али лош хлеб, 
казаћеш. Сачекај мало: он ће постати добар, а глад ће ти га начинити 
и свежим и белим. И зато не треба јести пре него што нам то глад 



заповеди. Ја ћу, дакле, сачежати и нећу јести пре него што будем 
почео добијати добар хлеб, или пре него што будем престао да 
презирем оно што није добро. 3. Треба се навикнути на оно што је 
неопходно: многобројне неприлике и места и времена погађају и богате 
и спремне на уживање наслада, које нам спречавају да имамо оно што 
бисмо желели. Нико не може да има сзе штогод зажели; али може не 
хтети оно што. нема, и радовати се ономе што му се пружа. Белики део 
наше независности заснива се на стомаку, ако није размажен и ако 
може поднети кад се с њим лоше поступа. 4. Не може се схватити то 
како уживам и како се радујем што се моја премореност већ навикла 
сама на себе: немам масера, немам купатила, и не тражим никакав 
други лек осим времена. Јер оно што је напор донео, то односи мир. И 
овај ручак, ма како једноставан био, биће ми пријатнији од свечане 
гозбе. 5. Одмах сам искушао свој дух. То је, наиме, једноставније и 
правилније; јер чим се он припремио и донео одлуку да буде стрпљив, 
показује се подједнако и то са колико истинске чврстине располаже: 
најеигурнији и најпоузданији су они докази који су донети без 
припреме, само ако човек на тегобе гледа не само равнодушно већ и 
мирно и хладнокрвно; ако није плануо, ако се није свађао, ако оно што 
би требало да добије сам себи надокнади тако што не осећа никакву 
несташицу, и ако сам себи каже да нешто додуше не одговара његовој 
природи, али да самој његовој личности ништа не недостаје. 6. Како су 
сувишне многе ствари сазнајемо често тек пошто почну да нам 
недостају; јер ми смо се њима служили можда не зато што је тако 
требало, већ зато што смо њима располагали. А колико тек ствари 
набављамо само зато што су их набавили и други људи, зато што се 
налазе у поседу великог броја њих! Међу узроке наших неприлика 
спада и то што живимо и управљамо се према примерима, и што нас 
не води разум, већ нека навика. Оно што нипошто не бисмо хтели 
подражавати кад би то радио само мали број људи, радимо одмах за 
осталима, чим то исто ради већи број њих, као да би нешто било боље 
због тога што се чешће појављује. И чим нека заблуда постане општа, 
одмах код нас заузме место правилнога и паметнога. 7. Сада сви путују 
тако што испред њих жури нумидска коњица и јури гомила тркача: за 
срамно се сматра ако немају људе који би оне који им долазе у сусрет 
уклонили с пута, или дижући облаке прашине објављивали долазак 
'једног угледног човека. Сви већ имају муле које носе кристалне и 
муринске судове и лепе исцизелиране вазе рукама великих уметника: 
ружно је што поседују само такав пртљаг који без опасности може да 
поднесе дрмусање и бацање. Млади робови свих тих људи возе се са 
помадом намазаним лицима да им сунце или мраз не би оштетили 
нежну кожу: срамно је ако се у твојој пратњи не налази неки дечак 
чије здраво лице тражи некакав лек. 8. Треба избегавати разговор са 
свим тим људима: то су они који преносе пороке из једног места на 
друго. А за најгору врсту ових људи важе они који преносе речи 
других; има и таквих који преносе чак и пороке. И њихов говор наноси 
велику штету: jep иако не наноси штету одмах, ипак оставља своје 
семе у душама, а прати нас и кад смо се удаљили од њих неко зло које 
тек касније изникне. 9. Као што они који су слушали неки концерт у 
ушима још увек носе слатке мелодије које задржавају мисли и не 
дозвољавају да се оне управе према нечем што је озбиљно, тако нам 
остају у сећању и лепе се за њ и говори ласкаваца и свих оних који 



хвале и уздижу пороке, и то чак пошто те људе више не можемо ни 
чути. А није ни лако протерати сладак звук из своје душе: он нае 
непрестано прати, траје и враћа се повремено. И зато треба затворити 
уши пред лошим гласинама, и то чим оне почну. Јер чим су оне стале 
да се шире и чим нађу улазак у душу, постају све дрскије. 10. И тако се 
долази до оваквих речи: „Врлина, филозофија и правичност су само 
празне речи: једина срећа је чинити добро животу. Јести, пити, 
трошити своју дедовину, то значи живети, то значи имати на уму да си 
смртан човек. Дани теку и протиче живот који се више не може 
вратити: зар да се још увек колебамо? Шта користи ако смо мудри и 
ако прописујемо старости, која неће увек бити у стању да ужива, 
умереност већ сада, кад још може и жели да ужива? Зашто да 
престижемо смрт, па да се већ сада одричемо свега што ће нам смрт 
ионако отети? Немаш пријатељицу, немаш ни дечака који би будио 
љубомору твоје љубавнице; сваки дан почињеш трезан; ручаваш тако 
као да желиш да о томе положиш рачуна своме оцу: то није никакав 
живот, то значи да посматраш како други живе. 11. Какза глупоет је 
бринути се о имању свога наследника и одрицати се свега, зато да би 
ти велико наследство које остазљаш од пријатеља начинило 
непријатеље? Јер онај који више буде добио, тај ће се више радовати 
твојој смрти. Оне мрзовољне и уображене људе који строго осуђују 
живот других, а сами су неприЈатељи сопственог живота, оне јавне 
васпитаче и учитеље, немој ценити ни колико лулу дувана и немој 
добар глас ценити више од доброг живота!" 

12. Овакве и сличне гласове треба избегавати као гласове поред 
којих Уликс не би ни пловио да није био везан. Они могу да учине 
исто: одвлаче те од домовине, од родитеља, од пријатеља, од врлина и, 
ако сам не пређеш на сраман и бедан живот, они те тамо гурну. 
Колико је боље ићи правим путем и стићи дотле да ти све оно што је 
часно постане пријатно. 

13. А то ћемо моћи да постигнемо ако знамо да постоје две 
ствари које нас или примамљују или нас одбијају од себе. Зову нас: 
богатство, насладе, лепоте, амбиција и остале ствари које нам ласкају 
и које нам се допадају: одвратни су нам, напротив, тежак рад, смрт, 
бол, срамота и скромнији начин живота. Морамо се, дакле, вежбати у 
томе да се ових других ствари не плашимо, а да оне прве не желимо. 
Морамо се борити на све стране, склањати се испред примамљивих 
ствари, и супротстављати се свему што је према нама непријатељски 
расположено. 14. Зар не видиш разлику између држања тела оних који 
силазе и оних који се пењу? Они који иду низ стрмину савијају тело 
унатраг, а они који се пењу узбрдо савиЈају се напред. Јер нагињати 
се при силажењу телом напред, а при пењању савијати леђа унатраг, 
то, мој Луцилије, значи грешити. У насладе се силази, а онамо где је 
тегобно и мучно морамо се пењати: овде своје тело треба да 
подстичемо, а тамо да га обуздавамо. 

15. Мислиш ли ти сада да овим желим рећи како су за наше уши 
погубни само они који хвале насладе, и који нам у душу уносе страх од 
бола, као нешто што је већ само по себи страшно? Ја мислим да нам 
наносе штету и они који нас под видом стоичке секте подстичу на 
порок. Наиме, они се овако хвалишу: „Само мудрац и учен човек јесте 
прави љубавник. Он је једини способан за утгражњавање те вештине: 
мудрац је такође највештији у друштву пијанаца и у животу удвоје. 



Погледајмо сада, до ког доба старости могу да се воле и младићи!" 16. 
Препустимо то обичају Грка, а свој дух боље отворимо овим речима: 
„Нико није добар случајно: врлину треба учити. Наслада је нешто 
ниско и незнатно и њу не треба нимало ценити; она нам је заједничка 
са немим животињама и тамо долећу само ниска и презира достојна 
бића. Слава је нешто празно, ништавно, нестално и покретљивије од 
ваздуха. Сиромаштво је зло само за онога који му се противи. Смрт 
није никакво зло: шта ме, дакле, питаш? Она је једино исто право за 
сав људски род. Празноверје треба убрајати међу заблуде нездравог 
разума: оно се плапш оних које би требало да воли; вређа оне које 
цени и поштује. Јер каква је разлика у томе да ли поричеш богове или 
их срамотиш?" 

17. Ово треба да учимо, и то чак да учимо напамет: филозофија 
не сме да правда преступе. Никакву наду да ће оздравити нема онај 
болесник кога лекар подстиче на неумереност. Остај ми здраво! 

124. 

Сенека шаље поздрав Луцилију 

1. Могао бих да ти наведем многобројна упутства старих: ако од тога не 
бежиги и ако те не мрзи да сазнаш ситне бриге.' 



Али ти не бежиш од тога и никаква суптилност те не тера одавде. 
Твој отмени ум не жели да размишља само о ономе што је велико; и ја 
одобравам то што ти увек мислиш на неку корист и вређаш се само 
кад ти темељито размишљање ништа не користи. А ја ни овом 
приликом нећу пропустнти да тако буде. Питање се поставл>а да ли ми 
добро спознајемо преко чула или помоћу разума. С тим питањем је у 
вези још нешто — да се, наиме, код немуштих животиња и код деце не 
може говорити о томе шта је добро. 2. Сви они који насладу стављају 
на највише место, сматрају да је добро предмет чула, док ми, 
напротив, сматрамо да је оно нешто што припада разуму и 
приписујемо га души. Кад би о добру доносила суд чула, ми не бисмо 
одбацили ниједну насладу — јер све оне нас намамљују, све оне нам 
причињавају радост, а с друге стране, ми не бисмо хтели да иоднесемо 
ниједан бол — јер сваки бол вређа и погађа чула. 3. Осим тога, не би 
заслуживали прекор они којима се наслада исувише допада, нити они 
који се од бола највише плаше. Али ми прекоравамо оне који су одани 
прождрљивости и страсти, а презиремо оне који се из страха од бола 
не усуђују да поступају онако како то доликује мушкарцу. Али у чему 
греше, те судије о томе шта је добро и зло ако слушају чула? Јер њима 
сте препустили право одлучивања о томе за чиме треба тежити и шта 
ваља избегавати. 4. Разум је, наравно, стављен изнад свега тога: и као 
што он просуђује о томе шта је срећан живот, шта је врлина, шта је 
часно, тако одређује и шта је добро и зло. Они68; наиме, најгорем делу 
дају прав>о да суди о бољем, тако да чула, која су отупела, или 
ослабела, и која су код човека још колебљивија него код осталих живих 
бића, доносе суд о томе шта је добро. 5. Као кад би неко хтео да ситне 
ствари разликује не очима, него пипањем: тако су једино очи довољно 
оштре да би помогле при одлучивању о томе шта је добро и зло. И сам 
видиш у каквом незнању се налази што се тиче познавања истине, и 
како је ниско бацио све што је божанско и узвишено, онај човек код 
кога чуло пипања одлучује о томе шта је највише добро, а шта највише 
зло. 6. „Као што свака уметност и свака наука", веле они, „мора имати 
нешто видљиво и нешто што се дознаје чулом, из чега извире и расте, 
тако и срећан живот има свој темељ и почетак у нечем што је видљиво 
и што се у срећнога живота налази управо у јаеном сазнању!" 7. Ми 
тврдимо да је срећно све оно што се управља према природи: а оно 
што је природно, то се оместа и јавно исказује као нешто што је 
савршено. Оно што је у складу еа природом, што се дешава човеку већ 
приликом рођења, то ја не називам добром, већ почетком добра. Ти 
највише добро, уживање, приписујеш детињству, тако да човек већ 
приликом свога рођења почиње с оним до чега стиже тек довршени 
човек: ти врх стављаш тамо где је место корену. 8. Кад би неко казао 
за оно биће што се крије у мајчиној утроби, и за које ее још увек не зна 
да ли ће бити мушко или женско, за оно нежно, још у потпуности 
неразвијено и безоблично лице, кад би неко рекао, велим, да се оно већ 
налази у поседу неког добра, било би нам сасвим Јасно да греши. Али 
поетоји сасвим незнатна разлика између свега што се овога тренутка 
рађа и онога што је још скривени терет у мајчиној утроби, зар не? Јер 
што се тиче познавања дсбра и зла, и један и други су подједнако 
сазрели, и док је човек још увек дете, он прима оно што је добро исто 

                                                
68 Вергилије, Георгика I 176 s. 



онако мало као дрво или нека немушта животиња. А зашто добро не 
постоји у дрвету нити у некој немуштој животињи? Зато што у њима 
не постоји ни разум! Отуда добро не постоји ни у детету, јер и њему 
недостаје разум. Оно ће доспети до оног што је добро тек кад буде 
дошло до разума. 9. Постоји неразумно биће, постоји и биће које још 
није разумно, постоји разумно биће, али недовршено: ни у једном од 
њих не постоји добро, јер то доноси собом тек разум. Каква је, дакле, 
разлика између онога што еам навео? Разлика је у томе што неразумно 
никада неће постати добро; у ономе што још није постало разумно, још 
увек не постоји добро: а у ономе што је разумно али још несавршено, 
добро може већ постојати, али оно још не постоји. 10. Тако ја кажем, 
мој Луцилије: добро не постоји у било ком телу, не можемо га. наћи у 
било ком узрасту и т.олико је далеко од детишства колико је далеко 
последње од првога, колико је оно што је савршено удаљено од 
почетка: према томе, оно не постоји ни у нежном телашцу које тек 
расте. А зашто не постоји? Не постоји као што не постоји ни у семену. 
11. То треба да кажеш овако: ми знамо по нешто добро и на дрвету и 
на биљци, али то добро се не налази на првоме лишћу одмах чим 
никне, ни на младици чим се лробије кроз земљу. Постоји неко добро и 
на пшеници (али то се још не налази у млечној стабљици нити у меком 
класу, него тек онда кад су зрно припремили пролеће и лето и 
потребна зрелост). Као што целокупна природа своје добро показује 
тек онда кад достигне савршенство, потпуност, тако се и човеково 
добро не налази у човеку све док у њему разум није постао савршен. 
12. А које је то добро? Казаћу ти: то је слободна, усправна душа, која 
ће себи потчињавати друге ствари, али себе ничему. А детињство не 
прима то добро због тога да се дечачко доба не би надало, а младићко 
доба очекивало нешто погрешно: боље стоји ствар са старошћу ако је 
она до тога стигла поеле дуготрајног и напорног настојања. Ако је 
добро ту, онда се и разумом може сазнати. 

13. Рекао си, тако нам приговарају, „да постоји некакво добро на 
дрвету, а неко на биљци: може, дакле, неко добро поетојати и у 
детета." Право добро не постоји ни на дрвећу нити код немуштих 
животиња: оно што је код њих добро, назива се добрим само онако: „А 
шта је то?" питаш. То је нешто што одговара природи сваке ствари. 
Добро не може никако да се припише некој немуштој животињи: то 
припада срећнијој и бољој природи. Тамо где нема места разуму, не 
поетоји никакво добро. 14. Постоје четири природе — дрвета, 
животиње, човека, бога: ове две последње би, пошто су разумне, имале 
исту природу, а оне остале су различите по томе што је једно бесмртно, 
друго смртно биће. Од ових је природа једнога, то јест бога, начинила 
савршеним, док код других то јест код човека, то савршено добро 
природа начини настојањем. Све остале ствари којима недостаје 
разум, могу бити савршене само по својој врсти и природи. Јер је 
савршено тек оно што је савршено према природи, а целокупна 
природа је разумна: све остало може бити савршено само у својој 
врсти. 15. У ономе у чему не може постојати срећан живот, не може 
постојати ни оно што ствара срећни живот: а срећан живот се ствара 
само кроз добро. И зато немушт.а животиња нема срећнога живота, 
нити у њој постоји оно чиме се срећан живот ствара. Према томе, у 
немуштој животињи не постоји добро. 



16. Немушта животиња осећа чулом оно што сада постоји, а 
прошлог се сећа кад се догоди нешто што подстакне чула: као што се 
коњ сећа пута кад га покренемо на самом почетку. У штали се, 
међутим, не сећа никаквога пута, мада је њ.име често ходао. Постоји 
још и трећа ствар, време. То је будуће: о томе животиња нема 
никаквога појма. 17. Како би се, дакле, могла видети савршена 
природа оних који не могу користити време? Јер време се састоји од 
три дела: прошлог, садашњеги будућег. Животиње имају само оно што 
је најкраће и оно што тако рећи пролази, садашњост: сећање на 
прошлост је ретко и оно се не јавља, сем ако му у сусрет не изиђе 
садашњост. 18. Добро савршене природе, дакле, не може постојати у 
несавршеној природи; али ако природа има нешто тако, онда то имају 
и биљке. 

Ја не поричем ни то да бесловесне животиње имају снажне нагоне 
за оно што се чини природним, али су то нагони несређени и мутни. А 
оно што је нееређено или мутно то није добро. 19. 
„Па шта онда?", кажеш даље, „зар се бесловесне животиње покрећу 
несређено и збуњено?" Ја бих рекао да се оне покрећу несређено и 
збуњено, кад би њихова природа била способна да има ред: а овако се 
покрећу према својој природи. Збуњено је, наиме, оно што понекад 
може да буде и незбуњено; а тамо где постоји забринутост, постоји и 
сигурност. Није порок ништа што има могућност да постане врлина: 
бесловесне животиње имају такво своје кретање по природи. 

20. Али да те не бих дуго задржавао: и у животињи ће постојати 
неко добро, постојаће некаква врлина, биће нешто савршено, али ни 
савршено добро, ни савршена врлина нити било какво савршенство 
уопште. Јер то припада само разумним бићима којима је дато и то да 
знају зашто, докле и на који начин се нешто дешава. И тако добро не 
постоји нигде осим онде где постоји и разум. 

21. Питаш ме чему служи ово расправљање и какву корист ће 
оно имати за твоју душу? Казаћу ти: оно твоју душу и вежба, и оштри, 
и одржава је у бављењу нечим што је часно. Али користи и тиме што 
задржава човека који жури кривим стазама. Казаћу ти још једно: ни 
на један начин ти не могу боље користити, као кад ти покажем шта је 
за тебе добро, кад те одвојим од бесловесних животиња, кад те 
придружим богу. 22. Зашто, кажем ти, зашто јачаш и увежбаваш своје 
телесне снаге? Стоци и дивљим зверима природа је доделила већу 
снагу. Зато негујеш лепоту? Било шта да урадиш, ипак те бесловесне 
животиње лепотом надмашују! Зашто тако пажљиво удешаваш своју 
косу? Било да је, као што то раде Парти, оставиш неочешљану, било да 
је вежеш по обичају Германа, или да је, као што то раде Скити, 
рашчешљаваш, знај да се сваком коњу таласа гушћа грива, и да у 
сваког лава постоји још лепша грива. Ма колико да се припремаш за 
брзо трчање, ииак нећеш никад бити раван зецу. 23. Зар нећеш 
оставити по страни све оно у чему можеш бити побеђен, и зар се 
нећеш поново вратити ономе што представља твоје добро? А шта је то? 
Наравно, — душа, боља и чиста, која се угледала на бога, која издиже 
изнад себе све што је људско, која ништа од себе не ставља ван себе. 
Ти си разумно живо биће. Шта је, дакле, оно добро у теби? Савршени 
разум. Зар га нећеш позвати на оно што је његов циљ, како би се могао 
попети онако високо као што може да се попне? 24. Сматрај себе 
срећним тек онда кад ти се буде из њега родила свака радост, кад 



будеш видео све што људи отимају, желе, чувају, па у свему томе не 
нађеш ништа, да не кажем што би више волео, него што волиш. Даћу 
само једно кратко упутство на основу којег измери себе, и према коме 
ћеш сазнати да ли си већ савршен: а оно добро које је твоје, имаћеш 
тек пошто будеш сазнао да су срећни они који мисле да су 
најнесрећнији. Остај ми у здрављу!



 



 



 



Агамемнон, ер. 66, 26. Син микенског краља Атреја, зато 
Атрид (Атрејевић); врховни заповедник Грка у тројанском рату. 

Азиније Гал, ер. 55, 3. Ову личност је прославио римски 
песник Публије Вергилије Марон (70. до 19. пре н. е.) у својој 
четвртој еклоги, званој такође Месијанској, јер су хришћани 
сматрали да говори о Месији! 

Азиније Полион (С. Asinius Pollio), ер. 100, 7, 9. Гај Азиније 
Полион (умро 3. год. н. е.) био је државник и војсковођа под 
Цезаром и Антонијем. Највећа његова заслуга је у томе што је око 
себе скупљао даровите младе људе, првенствено песнике, затим 
што је увео јавне рецитације где су ти песници могли да излазе 
пред публику и да рецитују своја дела — отада је то ушло у моду и 
рецитације су постале, ако је веровати сатиричарима, права напаст 
—, и што је основао прву јавну библиотеку у Риму. 

Академици, ер. 29, 11; 71, 18; 88, 4. — После повратка са 
Сицилије, где је боравио по позиву сицилског тиранина 
Дионизија, Платон је купио у Атини имаше које се налазило близу 
гаја хероја Академа и тамо основао најстарију атинску 
филозофску школу, коју је водио све до своје смрти (347. г. пре н. 
е.). После његове смрти Академија је мало назадовала. 
Најчувенији ученик Академије био је Аристотел који је живео од 
384. до 322. године. Али Аристотел је основао своју сопствену 
филозофску школу (перипатетици). Међутим, Академија је 
наставила рад као средња и нова Академија. У то време су се и 
учења Академије и Аристотела више изједначила, или, боље 
речено, усагласила, и у таквом облику су учења Академије 
примили Римљани (Варон и Цицерон). — У II веку н. е. обновљен 
је платонизам као неоплатонизам (Плотин, 205—270. н. е., Јулијан, 
звани Апостата, Отпадник, јер је, иако хришћанин, поново прешао 
у паганство, римски цар 361. до 363. г., Проклос, 410. до 485. г. из 
Цариграда) док Академију после дефинитивне победе 
хришћанства није 529. године затворио цар Јустинијан. Овај 
догађај заправо обележава крај антике и почетак средњег века. — 
Последњи чланови Академије отишли су на Исток, где су знање 
пренели Арабљанима, који су њихова учења вратили поново на 
Запад. Тома Аквински, на пример, и многи схоластици за 
Аристотела су чули тек преко арапског посредништва! 
Акције (L. Accius), ер. 58, 5, рођен око 170. године пре н. е., 
најпознатији римски песник трагедија у доба републике. У својим 
драмама обрађивао је градиво из грчке митологије, ослањајући се 
на велике атичке трагичаре, пре свега на Еврипида; али узимао је 
грађу и из римске историје. 
Знамо неких 40 наслова трагедија. 
Албанум је Сенекино имање, које помиње и описује у ер. 123, 1. 
Албинован(ус) Педо, ер. 122, 15, нам је познат као аутор једног епа 
Тезејис и једне епопеје која датира из његовог времена (један део 
је сачуван). Његова духовитост се да наслутити из ер. 122, 16. 



Александар Македонски (Велики) помиње се на многим местима 
ер. 53, 10; 59, 12; 83, 19; 23; 91, 17; 94, 62; 113, 29; 119, 7. 
Александар Велики је био син македонског краља Филипа II 
Македонског и његове жене Олимпије, која је била епирска 
принцеза, па према томе у роду са краљем Пиром, каснијим 
противником Римљана. Александров учитељ је био филозоф 
Аристотел. После очеве смрти дошао је као двадесетогодишњи 
младић на престо. 
Анакреонт, ер. 88, 37. Лиричар са Теоса, живео је средином 6. века 
пре н. е., одселио се у град Абдеру; касније је дуже живео на двору 
тиранина Поликрата на острву Самосу. После Поликратове 
пропасти довео га је у Атину Пизистратов син Хипарх, а после 
смрти овога (514. г.) више не знамо ништа о Анакреонту. Много 
можемо сазнати из његових писама која су нам делимично 
сачувана. Његово литерарно дело издали су научници у 
Александрији у пет књига; нешто од тога нам је сачувано (такође 
на папирусима), и за неколико епиграма је сумњиво да припадају 
Анакреонту. 
Анахарсис, ер. 90, 31, је био скитски мудрац који је врло много 
путовао. Приписују му се такође многи проналасци. После 
повратка у домовину покушао је да пренесе стечено знање, али су 
га, због увођења нових култова, фанатици убили. Традиција га је 
начинила Солоновим пријатељем, па су га такође убрајали међу 7 
мудраца. О њему упор. Диогена Лаертија I 101—105 (превод стр. 
34—35). 
Анеј Серен (Annaeus Serenus), ер. 63, 14. 15. Личност овог 
Сенекиног пријатеља нам иначе није позната. 
Анко Марције (Ancus Marcius), ер. 108, 30. Име је етрурског 
порекла и оно се у Риму (после овог, четвртог краља) више не 
помиње. Победио је Латине и населио их на Авентинском брегу. 
Антипатер из Тарза (Tarsensis), ер. 87, 39. 40; 92, 5. Био је ученик 
Диогена из Вавилона и учитељ филозофа Панетија. Године 151/50. 
се отровао, а тада је већ био у дубокој старости. Као филозоф био 
је противник филозофа Карнеада, иначе по свом филозофском 
убеђењу стоик. Живео је неко време и у Атини где му је ученик 
био Посидоније, један од најистакнутијих стоичких филозофа. 
Антоније Марко (Marcus Antonius), ер. 82. 12; 83, 25, će истакао 
као Цезаров официр, борио се 54. г. пре н. е. у Галији као Цезаров 
легат, а као пропретор код Драча и Фарсала. После Цезарове 
смрти домогао се државне благајне и Цезарових приватних 
докумената. Над Цезаровим одром је одржао свој чувени говор 
(упореди Шекспирову драму), па је после тога кренуо против 
завереника у северну Италију (опсада Мутине, 43. пре н. е.). 
Апије Клаудије „Слепи" (Appius Clauđius Caecus), ер. 114, 13. Овај 
Римљанин је у другом рату вођеном против Самнићана 312. г. пре 
н. е. дао римско грађанско право свим ослобођеницима, кад је 
обављао важну функцију цензора. Он је изградио друм Via Appia 
који се и данас још користи, и водовод (Aquae Appiae) у Риму. 



Апион, ер. 88, 40, био је позпат као „grammaticus" и лексикограф; 
живео је у првој половини I века н. е., у кући славног научника 
Дидима, ученог Грка из Александрије. 
Апиције Марко (Marcus Apicius), ер. 95, 42; 120, 19. Marcus 
Gavinius Apicius био je познати римски бонвиван за време цара 
Тиберија (14—31. г. н. е.). 
Арелије, ер. 40, 9. То је Arellius Fuscus, славни ретор, пореклом из 
Азије. Један од његових ученика био је и римски песник Публије 
Овидије Назон (43. пре н. е. до 17. н. е.). 
Аристарх (Aristarchos), ер. 88, 39, чувени научник-критичар, 
синоним за критичаре, најзначајнији граматик; живео је око 316. 
до 214. пре н. е. Био је управител» чувене александријске 
библиотеке. Био је веома учен и плодан писац, коментатор, 
ексегет и издавач рукописа. 
Аристон, стоички филозоф са Хиоса, ер, 30, 3; 89, 13; 94, 2, 18; 
115, 8. 
Армстотел, ер. 6, 6; 58, 9; 65, 4, 11. Поред Платона, Аристотел }е 
био највећи и најутицајнији грчки филозоф. Рођен је у 
македонском граду Стагири 384. године пре н. е. 367. г. долази у 
Атину Платону, у Академију, и остаје тамо све до Платонове 
смрти (347). Македонски краљ Филип II позвао га је на двор у 
Пели и поверио му васпитавање сина Александра (Великог). 
После смрти краља Филипа II Аристотел се враћа у Атину и тамо 
оснива нову филозофску школу (Lykeion) или Peripatos. Умро је у 
изгнанству на острву Еубеји 322. године. Био је веома плодан 
писац. Детаље, уз пуно анегдота, износи Diogen Laertije. (V 22—
27). 
Арменија (Armenia), ер. 94, 65 је покрајина између река Еуфрата и 
Тигра. 
Арунције (L. Arruntius), ер. 114, 17—19; живео је око 31. год. пре н. 
е. проскрибован, прешао је на страну Секста Помпеја, затим био 
Октавијанов (каснији цар Аугуст) пријатељ. Код Акцијума (31. г.) 
био је заповедник флоте. Познат као историчар пунских ратова 
(као што Сенека помиње на овом месту). 
Архедем(ос) из Тарза, ер. 121, 1. 4, био је ученик Диогена из 
Селеукије и живео је у II веку пре н. е. 
Стоик по убеђењу, писао је расправе о моралу: од свега што је 
природно за добар живот треба одабрати оно што нам изгледа 
најважније и од тога не смемо одустати ни под којим условима. 
Од његових дела сачувани су нам само фрагменти. 

Асклепијад из Битиније у Малој Азији, ер. 95, 9, био је син 
лекара и присталица епикурејске школе. У Риму је постао чувен 
као лекар. Оснивач је патологије код Грка. Његов медицински 
правац је био еклектичан тј, прикупљао је све најбоље од разних 
медицинских писаца и стручњака. На њега су снажно утицали 
Демокрит из Абдере, затим Епикур и Еразистрат, такође и 
Академија. Учио је да постоје атоми и празан простор између њих. 
Био је такође веома плодан писац. 



Атал, стоички филозоф, ер. 9, 7; 65, 6; 67, 15; 72, 8; 81, 22; 
108, 3; 13, 23; 110, 14, 20, који се истицао својом речитошћу, 
живео је за време цара Тиберија (14. до 37. н. е.) и наш филозоф 
Сенека се поноси што је био његов ученик (еп. 108, 3). За време 
Сејана био је прогнан из Рима. 

Atellana fabula је прастара јужноиталска народна шала, која 
се развила из дилетантских импровизација и прозвана тако према 
оскијском градићу Ателани (Atellana) где је та врста игре 
нарочито негована. 

Атенодор, ер. 10, 5, из Тарза (Tarsensis), син Сандонов и 
учитељ цара Аугуста. Његов је отац био управитељ библиотеке у 
Пергамону. 

Атик (Titus Pomponius Atticus), ер. 21, 4; 97, 4; 118, 1. је био 
веома образован Римљанин • (109—32. г. пре н. е.), историчар и 
први издавач дела својих пријатеља песника и књижевника. 
Надимак „Атички" добио је због своје велике образованости и 
љубави према Грцима и њиховој култури. Постоји збирка 
Цицеронових писама ,,Ad Atticum", драгоцена због разноврсних 
података из јавног и приватног живота, како државе тако и 
његових савременика. О његовом животу су нам многи детаљи 
познати из очуване биографије коју је о њему написао Корнелије 
Непот. 

Атриди, ер. 104, 31. Судећи по ономе што се у овом 
Сенекином писму упоређује (Држава и Катон), могли бисмо 
помислити да се ту мисли на грчке јунаке Агамемнона и на 
Пријама, па бисмо под Атрејевићем могли упознати Катона 
Млађег! 
Аугуст (Caius Iuiius Caesar Octavianus Augustus), ep. 83, 14; 114, 6. 
Augustus — узвишени, je титула коју je римски сенат доделио 
Октавијану. У његову част је тако назван и месец Секстилије. 
Рођен 63. године пре н. е. Његов блиски рођак, Гај Јулије Цезар 
(100—44. пре н. е.) усвојио га је; раније се звао Октавије 
(Octavius), после адопције добио је надимак Octavianus (по 
римском праву је усвојеник своме имену додавао и -anus, и цело 
име и презиме свога новог оца. Аугуст је заправо постао „princeps 
inter pares" („први међу себи равнима"). Велика заслуга Аугустова 
је у томе што је око себе скупљао младе и талентоване људе, 
песнике, књижевнике и др. и стављао им у задатак да пишу о 
слави Рима и Римљана. Тако је Рим добио свој први велики 
национални еп Епејиду, коју је под Аугустовим туторством 
испевао Публије Вергилије Марон (70—19. пре н. е.). 
Ауфидије Бас, ер. 30, 1, 3, 5, 10, чувени ретор и према подацима 
учитеља реторике Квинтилијана написао је историју ратова које су 
Римљани водили против Германа. Сенека Старији износи његову 
причу о Цицероновој смрти. По филозофском гледању био је 
Епикуров присталица. Његово књижевно дело послужило је 
Плинију Старијем који је такође написао (у 20 књига) историју „А 
fine Aufidii Bassi". — (После Ауфидија Баса). 
Африка, ер. 24, 9; 71, 9; 82, 24; 104, 33; 115, 9. 



Африканац (Africanus), в. Сципион. 
Ахаја, ер. 91, 9; 10; 104, 1. Ахаја је првобитно покрајина на 
северном делу Пелопонеза. Хомер је Грке код Троје називао 
Ахајцима. Римљани су касније тим именом назвали читаву Грчку. 
Ахајци, ер. 27, 5, је назив Грка под Тројом. 
Ахерузијско језеро (Acherusius lacus), данас Lago della Callucia ep. 
55, 6, je мало језеро у Кампанији. Неки га идентификују са 
данашњим Lago' Fusaro. 
Ахил, ер. 27, 5; 88, 6; 104, 31, чувени и највећи грчки јунак под 
Тројом, познат из Хомерове Илијаде. 
Ацилије Бута (Acilius Buta), ер.69 122, 10, 12. Ова личност нам 
иначе није позната. 

Баба, ер. 15, 9. Оба на овом месту два поменута човека (Баба и 
Исион) били су свакако веома познате личности у Риму, тако да је 
употреба њиховог имена била пословична и износила су се кад је 
требало казати нешто опште познато. 
Белерофонт, ер. 115, 15. митолошка фигура, јунак који је, према 
Хомеру, убио Химеру која је спреда била лав, у средини коза, а 
позади змај. 
Брут (Marcus Iunius Brutus), ер. 95, 45. Филозоф који је на грчком 
језику написао ону расправу о којој Сенека говори на овом месту. 
Претпоставља се да је дело било написано под Цицероновим 
утицајем. 

Валгије (С. Valgius Rufus), ер. 51, 1. Песник и пријатељ песника 
Хорација. Њему је Хорације посветио једну од својих песама 
(Carmina — Песме, II 9), а помиње га у Сатирама I 10, 82. Био је 
конзул године 12. пре н. е. Учен човек и аутор једног 
(недовршеног) дела о медицини. Преводио је такође са грчког 
језика. 
Вар (Varus), римски племић, син Квинтилија Вара који је био 
тешко побеђен у рату против Германа у Теутобуршкој шуми 9. 
год. н. е. Живео је, дакле, око тога времена, јер су нам остале 
појединости о њему непознате. Ер. 122, 12 s. 
Варије Гемин (Varius Geminus), ер. 40, 9. Био је проконзул и два 
пута Аугустов легат, такође истакнут говорник. 
Ватиније (Р. Vatinius), ер. 94, 25; 118, 4; 120, 19. У питању је 
свакако Ватиније Старији који је сенату донео вест о томе да су се 
појавили Диоскури и јавили му да је (македонски) краљ Персес 
заробљен, па су га због такве вести бацили у тамницу. А кад се 
испоставило да је вест била у суштини истинита, ослободили су 
га. Ватиније је симбол једног правог и честитог Римљанина. 
Венера (Venus), ер. 115, 14. 15, римска богиња лепоте и плодности. 
Пандан грчкој Афродити. 
                                                

69 ер. — epistola 



Вергилије (Publius Vergilius Maro), ер. 53, 3; 21, 5; 28, 1. 3; 53, 3; 56, 
12: 58, 2—4; 20; 59, 3; 70, 2; 79, 5; 84, 3; 86, 15; 92, 9; 95, 69; 101, 
13; 104, 24; 108, 24; 28. 34; 115, 4; 122, 2; 125, 10! (70—19. пре н. 
е.). Рођен у месту Андес код Мантове, најистакнутији римски 
песник Аугустова времена и највећи римски епски песник уопште. 
Пошто је грађанским ратовима изгубио своје имање, отишао је у 
Рим где је дошао у додир са неотерицима (тадашњом цитерарном 
„модерном") и са Меценом. 
Виниције (М. Vinicius), ер. 122, 12, син Марка Виниција (ер. 40, 9). 
Био је ожењен Ливилом Јулијом, ћерком Германиковом (Тацит, 
annal. VI 15) а умро отрован од Месалине. 
Виниције (Р. Vinicius), ер. 40, 9. 
Випсаније Агрипа (Marcus Vipsanius Agrippa), ер. 21, 4; 94, 46. Био 
је Аугустов пријатељ и његов војсковођа, иако је био из неугледне 
породице. Он је, такође, довео до одлучујуће битке код Акција, 
која је Аугусту донела превласт у Италији. Имао је огромне 
заслуге за државу и очекивао је сасвим сигурно да ће га Аугуст у 
свом тестаменту одредити за свог наследника, утолико пре што је 
био ожењен царевом ћерком Јулијом. Но од .свега тога није се 
десило ништа и он је умро две године пре Аугуста, 12. г. н. е. 

Гал (Gallus), в. Азиније Гал, ер. 55, 3. 
Галион (L. Iunius Gallion), ер. 104, 1 био је Сенекин 
брат. 
Гелин (Geminus), в. Варије Гемин. 
Геније (genius), еп. 12, 3; 90, 28; 95, 41; 110, 1; 114, 5. Реч „genius" 
долази од латинске речи „gignere" — рађати, па би, према томе, 
геније била деифицирана сила оплођавања, рађања; тако се и 
брачни кревет зове „1есtus genialis". Сваки мушкарац има свога 
генија, а свака жена своју Јунону (Iuno). Зато се никад не говори о 
генију покојника, јер је геније искључиво атрибут живих људи. У 
ширем смислу реч „genius" означава животну снагу и зато genius 
често замењује, заступа, неку личност. 
Грчка (Graecia), ер. 79, 15; 88, 40; 90, 6; 94, 62. 

Дахи (Dahae), ер. 71, 37. Неко нама непознато племе. 
Дарије (Dareus), ер. 47, 12; 94, 63; 119, 7. Персијски владар (521—
485. г. пре н. е.) и изванредан организатор државе (сатрапије). 
Дарије III (често названи „Кодоман") владао је од 333—330, кад га 
је Александар Велики до ногу потукао. Ту борбу представља 
чувени мозаик из Помпеја који је једним делом изванредно лепо 
очуван. Данас у Напуљском музеју. 
Дедал, ер. 90. 14, митски проналазач из II миленијума пре н. е. О 
њему се прича да је стварао и статуе које су се кретале. Мисли се 
да је Дедал историјска личност и да га треба сматрати 
проналазачем вајарске уметности. 
Декстер, ер. 4, 7. Трибун, али нам личност иначе није позната. 



Демокрит, ер. 7, 10; 79, 14; 90, 32. Славни филозоф, родом из 
Абдере, живео је око 450. г. пре н. е. (савременик Сократов). Био 
је ванредно талентован филозоф и веома плодан писац. Писао је о 
свему и свачему (етика, медицина, поезија, граматика, математика, 
физика — учење о природи —, техника), али и о практичним 
стварима, као што су, на пример, земљорадња, сликарство, 
ратовање итд. Сачувано нам је доста фрагмената. Чувен је по томе 
што је покушао да на јединствен начин објасни постанак света — 
учењем о атомима, бескрајно ситним делићима материје од којих 
је настало све што постоји. На тај начин је покушао да објасни и 
природу, и човека, и душу, богове, религију, физику, душевни 
живот, психологију, етику, укратко речено, све. Његово учење је 
изнео у шест књига римски песник Лукреције (I века пре н. е.). О 
npupodu света. Дело је превела Аница Савић-Ребац. 
Деције (Р. Decius Mus), отац и син, ер. 67, 9. Римски национални 
херој, симбол љубави према домовини у биткама против 
Самнићана (295. г. пре н. е.). 

Дидим, ер. 88, 37, је био велики научник и веома плодан 
писац: кажу да је написао 3000 књига и да је имао надимак 
„Bibliolathas" — који заборавља (колико књига је написао!). 
Други надимак му је био „Chalkenteros" — бронзани човек, човек 
са бронзаном утробом. Родом из Александрије. В. Апион. 

Дијалектика (од грчке речи „dialegesthai — разговарати). 
Стари Грци су волели да знање стичу у разговору, па чак и ако се 
радило о најважнијим и најтежим питањима, као што су, на 
пример, физика и математика. Постојао је нарочити метод 
(мајеутички!) на који начин да се ученик (што је могуће 
неприметније) доведе до правилног сазнања. О томе нам сведоче 
многобројни Платонови дијалози са Сократом као главним лицем 
који води разговор (дијалог). Аристотел мисли да је проналазач 
такве дијалектике био Зенон из Елеје. Софисти су ову вештину 
довели до апсурда (еристика!) тако да су доказивали и 
најпротивречније ствари, а исто тако могли да оповргну све, па и 
најјасније доказе. Много примера за то налазимо у Платоновом 
дијалогу Еутидему. Присталице тзв. мегарске школе добиле су 
надимак еристичара (тј. свађалица, или дијалектичара, разуме се, 
у лошем смислу речи). 

Диоген, киник, родом из Синопе, ер. 29, 1; 47, 12. О њему су 
кружиле многобројне анегдоте које је марљиво прикупио Диоген 
Лаертије. Према начину живота који је водио добио је надимак 
„куоп" (пас) па су киницима названи и његови наследници. Пас је 
код Грка била веома презрена животиња. 

Диоген Лаертије. Види превод његовог дела: Животи и 
мишљења истакнутих филозофа, Београд 1973, са уво. Дом. 

Димитрије, кинички философ, ер. 20, 9; 62, 3; 67, 14; 91, 19. 
Пријатељ Тразеје и Сенеке који велича овог Димитрија, 
следбеника Диогена из Синопе и стоичког филозофа Хризипа 
(опширно у ер. 62, 3). 



Димитрије звани Poliorket, ер. 9, 18. Реч „Полиоркет" значи 
„онај који врши опсаду градова". Учествовао је у борбама око 
Александровог наслеђа — био је син Антигонов. 
Досен (Dossenus), ер. 89, 7, је у римској ателани био стална фигура 
(као, на пример, il gobbo = грбавко у италијанској ренесансној 
комедији. Остале сталне маске представљали су Maccus, Pappus i 
Bucco. 
Друз (Iulius Ceasar Drusus), ep. 21, 4. Син Ливије Друзиле и 
Тиберија Клаудија Нерона, али је живео у Аугустовој кући. Био је 
истакнут стратег који је постигао много успеха нарочито у 
борбама на Рајни (12—9. г. пре н. е.). 

Еврипид (Euripides), ер. 49, 12; 115, 15. Трећи и последњи међу 
великим грчким трагичарима живео је од 480—406. г. пре н. е. 
Родом са острва Саламине, провео је већи део живота у Атини а 
умро је на македонском двору у Пели. Од његових многобројних 
(75) драма имамо сачуваних у потпуности 18; од осталих драма 
сачувани су нам само незнатни фрагменти. Еврипид је један од 
најгенијалнијих трагичара свих времена, изванредан познавалац 
људске душе, чији је утицај на Шекспира очигледан. 
Елеати (Елеаћани), ер. 88. 44 ss. Зенон из Елеје (у јужној Италији), 
присталица Парменида и његовог учења (око 460. г. пре н. е.). 
Покушао је да се послужи необичним дијалектичким помоћним 
средствима да би још више потврдио то учење. — Међу 
филозофима из Елеје треба у првом реду истаћи Ксенофана и 
његове ученике, Парменида (упор. Платонов дијалог Парменид!), 
затим Ззнона и Мелиса. 
Енеј, ер. 21, 5; 82, 7; 88, 37, славни тројански јунак. После 
пропасти. Троје је по наређењу своје мајке богиње Афродите 
(Венере) кренуо морем у потрагу за новом домовином. Његов син 
Асканије (Ascanius, назван такође Iulus — јер је требало да 
постане митски предак gentis Iuliae, Јулијевог племена, из којег су 
потицали Цезар и Аугуст —) подигао је град Alba Longa. Из 
Асканијева рода потичу и два брата Ромул и Рем, легендарни 
оснивачи града Рима, тако да су Римљани, нарочито после 
Вергилијевог епа Енејиде којим је све те приче уобличио, веровали 
да су потомци тројанског хероја Енеје, па преко Ромуловог и 
Ремовог оца, бога Марса (Квирина) и божанског порекла 
(Quirites). 

Еније, ер. 58, 5; 108, 33 ss; 125, 3. 4. 11. У придевском 
облику Ennianus, ер. 125, 7. 10; 108, 33. Квинт Еније (239—169. 
пре н. е.), из јужне Италије, дошао је после другог пунског рата у 
Рим. Био је близак кругу Сципиона, као учитељ грчког језика. Као 
такав, он је постао један од најистакнутијих посредника грчке 
културе у Риму. Написао је дело у хексаметру (који је прилагодио 
латинском језику) Annales у 18 књига: створио је латински 
уметнички језик. Његово књижевно дело је било богато и 
разноврсно. 



Епиктет, (50. до 135. г. н. е.), родом из Хиераполиса у 
Фригији (Мала Азија), стоички популарни филозоф, првобитно 
роб, а касније ослобођеник, учитељ филозофије у Риму и после 
прогнанства (цар Домицијан) у Никополису (у јужном Епиру). 
Његова предавања је забележио његов ученик Аријан. Углавном 
је претресао етичка питања. 

Епикур, ер. 2, 5; 6, 6; 7, 11; 8, 7 ss; 9, 1. 8. 18. 20; 11, 9; 12, 11; 
13, 17; 14, 17; 16, 7; 17, 11; 18, 9. 14; 19, 10; 20, 9; 21, 3. 4. 5. 7. 9; 
22, 5, 13; 23, 9; 24, 22; 25, 4—6; 26, 8; 27, 9; 28, 9; 29, 11; 30, 14; 33, 
2; 46, 1; 52, 3 ss; 66, 18. 45. 47 ss; 67, 15; 79, 15 ss; 81, 11; 85, 18; 
92, 25; 97, 13—15: Упореди још: 20, 11; 24, 18; 48, 2; 68, 10; 72, 9; 
88, 5; 89, 11. — Епикур (341—270. пре н. е.). Атињанин, филозоф 
и оснивач епикурејске школе у Атини, био је веома плодан писац, 
али је ипак остало врло мало његових дела: све само фрагменти 
код најразличитијих писаца, па три писма (о питањима из 
природе, етике и теологије, које нам јесачувао Диоген Лаертије у 
X књизи. Осим тога имамо сачуваних и 40 максима, такође код 
Диогена Лаертија, у вези са главним елементима његовог учења. 
Епикур је као полазну тачку узео Демокритов систем о постанку 
света (атомистички): срећа и душевни мир представљају највиши 
животни циљ. Епикуров систем је објаснио и римски песник Тит 
Лукреције Кар (Т. Lucretius Carus, 94—55. пре н. е.) у свом делу у 
шест књига ,,De rerum natura" (О природи). Дело је превела на 
српскохрватски језик Аница Савић-Ребац. 

Еретријци, ер. 88, 44 представљају једну од грчких 
филозофских секти која је произашла из Сократовог учења. О тој 
филозофској школи не знамо много. Претпоставља се да је њен 
оснивач и први учитељ био Фаидон из Елиде. Јасно је само то да 
је карактер школе био еристички (в. дијалектика). Најпознатији 
представник те школе је Менедем, чија етика показује велику 
сличност са Стилпоновим схватањима; упор. Диогена Лаертија у 
Стилпоновој биографији (II 113—120). 
Ефес (Ephesus), ер. 102, 31 је прастари град у Малој Азији, чувен 
по Артемидином храму који је представљао једно од седам чуда, и 
који је изгорео исте ноћи кад се родио Александар Велики. Од 
Грка је био насељен већ око 1100. године пре н. е. — Остаци 
скулптурних украса Артемидиног храма налазе се у Лондону, у 
Британском музеју, а ископавања је вршио енглески археолог Вуд 
(Wood). 

Залеук (Zaleucus), ер. 90, 6, родом из града Локри, постао је 
одлуком грађана око 660. године пре н. е. аисимнет (редар). 
Закони које је Залеук донео представљају прве писане законе код 
Грка, пре Солона. Али ти закони имају скроз конзервативан 
карактер. 
Зеноп из Елеје, (Елеат, Елеаћанин), ер. 88, 44, 22. Зенон је био 
ученик Парменидов и живео је око 460. г. пре н. е. Необично 
Парменидово учење покушавао је да поткрепи занимљивим и 
оригиналним дијалектичким методима (његове тзв. четири 



апорије): у такмичењу у брзини између корњаче и брзог Ахила 
побеђује корњача (!); стрела која летк заправо мирује, јер у сваком 
тренутку она се налази само на једном месту. Аристотел је доказао 
бесмисленост ових тврдњи. 
Зенон (Млађи, стоички филозоф), ер. 6, 6; 33, 49; 64, 10; 82, 9. 19; 
83, 9—11; 104, 21; 108, 38. Упор. и ер. 22, 11. Стоик Зенон био је 
родом из Китиона на Кипру, а око 315. г. пре н. е. налазимо га у 
Атини као ученика киничког филозофа Кратеса. Оснивач 
стоицизма, филозофске школе којој је припадао и филозоф 
Сенека. 

Идоменеј, ер. 21, 3: ss: 7; 22, 5. Родом из Лампсака. Био је 
пријатељ и ученик филозофа Епикура. Неко време се бавио и 
државничким пословима. Писао је разне филозофске расправе. 

Иксион (Ixion), ер. 24, 18, син Лапита Флегије. Зевс му је 
опростио неки злочин који је био починио у својој младости па га 
је чак примио за своју трпезу с осталим боговима. Али Иксион је 
у својој дрскости покушао да заведе саму Зевсову жену Херу, 
само је Зевс уместо праве Хере послао Нефелу (Облак) која је 
примила на себе Херин лик. Из те заједнице су се родили 
Кентаури. За казну био је Иксион бачен у Тартар где разапет на 
ватреном точку испашта свој грех. 

Исион, ер. 15, 9. В. Баба. Баба и Исион били су Сенекини 
савременици и свакако веома познате личности у то време, тако 
да је помињање њихових имена постало готово пословично. Баба 
се помиње и у Сенекиној Апоколокинтози (8). 

Истмус, ер. 80, 7. Превлака између континента и 
Пелопонеза, на којој су се одржавале истмијске игре. У старо доба 
је био преграђен високим зидом, тако да су се континенталци 
могли потпуно осигурати од упада Пелопонежана. Тај зид је 
стајас све до доласка Турака на Пелопонез; они су пустили да 
пропадне. На Истмусу се виде такође остаци тзв. „diolkosa", 
једног уређаја помоћу којег су стари превлачили бродове с једне 
стране на другу. Римски цар Нерон је намеравао да ископа канал 
и он је први зарио лопату у земљу. Али судбина је хтела да канал 
буде ископан тек између 1881. и 1893. године, и то, што је 
најзанимљивије, тачно према Нероновом плану. 

Јуба (Iuba), ер. 70, 10, владао је заједно са својим оцем у 
Нумидији (Африка, данас Алжир), 50. г. пре н. е. Као млад човек 
дошао је у Рим као изасланик свога оца. Том приликом је између 
њега и Цезара дошло до неспоразума који се претворио у мржњу. 
Присталица Помпејев, био је поражен 46. године код Тапса, па је 
извршио самоубиство. Његова краљевина је постала после тога 
римска провинција. Тапсус, данас Ras Dimas.



 
Јул (Iulius mensis), ep. 86, 16. Taj месец je заменио стари 

(пети) месец Quintilius, у част Јулија Цезара. Година је почињала 
мартом. 

Јулије Грецин, ер. 29, 6, родом из града Forum Iulii (данас 
Frejus у јужној Француској), био је син једног Цезаровог 
прокуратора; припадао је сенаторском сталежу. Био је изврстан 
говорник и волео је да се бави филозофијом. 

Јулије Монтан, ер. 122, 11, родом из Мале Азије (Смирна), 
епски песник и елегичар. О њему је писао Сенека Старији, отац 
овог нашег филозофа. 

Јунона, ер. 95, 47; 110, 1. Богиња Јунона нема првобитно 
никакве везе са богом Јупитером, јер су римски богови сви били 
без жена. Тек каснија традиција („interpretatiox Romana") 
начинила је Јунону Јупитеровом женом, по угледу на Зевса и 
Херу. 

Јупитер (Iupiter, или Diespiter), ер. 9, 16; 25, 9; 59, 12; 73, 
12:14; 95, 47. 72; '107, 10; 110, 18—20; 119, 7. Врховно божанство 
Римљана. Пандан грчком Зевсу: оба божанства су индоевропског 
порекла. 

Калвус (L. Licinius Calvus), ер. 94, 25. Био је песник и 
говорник и живео је од 82. до 47. г. пре н. е. Био је пријатељ 
песника Катула. Сачувано нам је неколико фрагмената његовог 
дела. 

Калигула (Caius Iulius Caesar Caligula), ep. 4, 7;. 77, 18; 88, 
40. C. Iulius Caesar Germanicus, трећи Германиков син, одрастао је 
у војничком логору у Германији, па пошто је носио војничку 
униформу, војници га прозваше „чизмицом" — Caligula. После 
смрти цара Тиберија (14—37. г. н. е.) постао је цар, и на почетку 
владавине био је добар владар, али је касније почео да пати од 
величине: њему се приписује изрека: „Oderint dum metuant" — 
„Нека ме мрзе, само нека ме се плаше!" После више неуспелих 
завера био је убијен године 41. 

Камбиз (персијски Камбуџија), ер. 86, 1. Најстарији син 
краља Кира II који је освојио Египат 525. г. цре н. е. (Псаметих 
III). Умро је на повратку у домовину, где се против 
њега побунио маг Гауматес. 
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Камила, ер. 85, 4, волшћанска јунакиња, ћерка Метабова, 
васпитана у шуми за лов и ратовање. Јунакиња Вергилијеве 
Енејиде (XI 649). 
Кампанија, ер. 49, 1; 51, 5; 55, 8; 77, 1; 63, 14, — равница 
вулканског порекла, око Напуља. 
Кандавија, ер. 31, 9. Овај брдовити крај налази се у Македонији; 
почиње од Драча. Јасна алузија на самога Луцилија. 
Каноп, ер. 51, 3, египатски град западно од Абукира, удаљен 22 
km од града Александрије. Град је, према митолошкој традицији, 
основао његов епоним Канопос, који је био крманош краља 
Менелаја. У граду се налазио чувени храм бога Сараписа, у коме 
су се лечили болесници. Каноп је познат и по томе што су се у 
том граду радо задржавали и забављали становници 
Александрије. 
Капитол (Capitolium), ер. 21, 5; 95, 72; 98, 13. — Капитол је, 
заправо, био јужни брег у Риму на коме се налазио храм бога 
Јупитера (Iuppiter Capitolinus), док се са северне стране (Агх) 
налазио храм богиње Јуноне. Данас се ту налази још добро очуван 
„Tabellarium" (државни архив). 
Капри, ер. 77, 2, острво у напуљском заливу. На том острву је 
живео цар Тиберије. Успомена на њега живи још увек код народа 
(„Timberio"). 
Картагина, ер. 24, 10; 86, 5. То је био некада најважнији 
феничански град. Мисли се да је град био подигнут 814. године 
пре н. е. Влизу некадашње Картагине налази се град Тунис, где 
има врло много остатаха старе Картагине. 
Касије (Caius Cassius), ер. 83, 12. Један од побуњеника који су 
убили Цезара 44. г. пре н. е., 15. марта. Сам Касије је нашао смрт 
код Филипа (42. г.). После смрти су га прогласили последњим 
Римљанином. 
Катон (М. Porcius Cato Uticensis), ер. 13, 14; 14, 12. 13; 24, 6. 7. 
10; 51, 12; 58, 1216; 67, 7. 13; 70, 19; 71, 8. 10. 11. 15. 17; 79. 14; 82, 
12 ss; 95, 69—72; 97, 1. 3. 8; 98, 12; 104, 29—31; 117, 13. — Катон 
је био праунук Катона Старијег. Надимак „Uticensis" — Утички, 
добио је после пропасти републике у граду Utica, пошто је 
извршио самоубиство (46. г. пре н. е.) Римљани су га од тога доба 
даље сматрали идеалом стоика. Чувена је његова изрека: Victrix 
causa diis placuit, sed victa Catoni — Боговима je била драга 
победничка ствар, а побеђена Катону. 
Катон (М. Porcius Cato Censorius)r-ер. 7, 6; 11, 10; 86, 10; 87, 9 ss; 
95, 72; 122, 2. — Живео је од 234. до 149. г. пре н. е. За разлику од 
праунука (в. горе) назван је Старији (Maior). То је био прави 
Римљанин старога кова. Бавио се књижевношћу (Origines) и био је 
неумољив противник Сципиона и његовог круга који су били за 
постепено хеленизирање, односно који су потпали под грчки 
утицај. Војсковођа, државник, цензор 184. године (отуда и 
надимак „Censorius"), говорник. Писао је, између осталог, и 



историју Рима и осталих градова Италије. Сачувано нам је такође 
његово дело De agri cultura — О земљорадњи. 
Катони (Porcii Catones), ер. 118, 4; 120, 19 (односи се на Катона 
Млађег); 70, 22; 95, 72; 97, 10; 104, 21. 64, 10 се односи на оба 
Катона. 
Катул (Quintus Lutatius Catulus), ер. 97, 6, са надимком Capitolinus, 
будући да је поново саградио храм на Капитолу који је 83. године 
пре н. е. изгорео. Истакнут Римљанин, угледан сенатор, противник 
Катилине и његових присталица за чију је смртну казну дао свој 
глас. Веома добар и чврст карактер, образован, али као говорник 
није био много цењен. 
Квирити, ер. 15, 7. Тако се називао римски народ, populus 
Romanus Quiritium. Име ,,Quirites" вероватно има везе са богом 
Квирином који је Ромул добио после смрти, односно свог одласка 
на небо. Иначе је овај назив служио као свечани назив приликом 
ословљавања римских грађана у скупштини. Прича се да је и сам 
Цезар своје војнике назвао тако и на тај начин стишао побуну, 
назвавши их Квиритима а не „војницима". 
Кентаури су митска бића, пола коњи, пола људи. Било би 
занимљиво знати шта је Грке руководило да измисле таква бића, 
такве наказе! Не знамо ни значење саме речи, јер античка 
етимологија је више него смешна. Најпознатији Кентаур је био 
Хирон, Ахилов васпитач, познат и као лекар, затим Нес(сос), а 
најпознатији је мит о борби између Лапита и Кентаура: то је био 
често коришћен сиже у грчкој уметности. Ер. 58, 15. 
Кербер, чувар подземнога света. Стари су га замишљали као 
троглавог пса (али и са више глава). По предању га је Херакле 
довео на горњи свет. Ер. 24, 18. 
Км-ибрм, ер. 94, 66. Германско племе. Упор. L. Tillius Cimber, ер. 
83, 12. 
Киренаици, ер. 89, 12. Сенека овде има на уму Мелеагра и 
Клитомаха, ученике филозофа Аристипа из Кирене (435—360. пре 
н. е.), ученика Сократовог. Он је поучавао за новчану награду и 
био лутајући филозоф све док у Кирени није основао своју 
сопствену филозофску школу, тзв. школу киренаика. Заступао је 
екстремни субјективизам, полазећи од Протагориног принципа да 
је човек мерило за све (тзв. homo-mensura принцип), и сматрао је 
да је немогуће сазнати праву суштину ствари онакве какве су. 
Задовољство и уживање (hedone) је по њему основни принцип за 
срећан живот, па се његова филозофија због тога назива 
хедонизам. За њега и његове ученике („хедонике") животни циљ је 
у уживању. Епикур је касније ово Аристипово схватање подигао 
на један виши ниво. 
Кларан, ер. 66, 1—4; 98, 15 ss. Кларан је, као што се из текста 
може разабрати, био Сенекин друг у студијама. Нисмо сасвим 
сигурни да ли то можда није коментатор кога цитирају Марцијал и 
Сидоније Аполинарис. 
Клеант, ер. 6, 6; 33, 4. 9; 44, 3; 64, 10; 94, 4; 107, 10; 108, 10; 113, 
23. Живео је од 304. до 233. r. пре наше ере; родом из града Аса у 



Мизији, у Малој Азији. Клеант је наследио Зенона као водитељ 
стоичке школе; сматра се оснивачем стоичке теологије; њему се 
приписује и једна позната химна Зевсу. Од његових дела имамо 
сачуване само фрагменте. 
Клеопатра (Clećpatra, грчки Kleopatra), ер. 83, 25; 87, 16. Већи 
број египатских краљица носио је то име; и македонска краљевска 
кућа је познала то име, нарочито дијадоси. Клеопатра, 
најпознатија од свих владарица, владала је у Египту од 51. г., 
заједно са својим братом Птоломејем XII. 
Клит, ер. 83, 19, је био македонски војсковођа и лични пријатељ 
Александра Великог, коме је једном и спасао живот. 
Клодије, ер. 97, 2. 9. 10. Учествовао у рату против понтског краља 
Митридата (70—67), побунио војску, побегао и био заробљен од 
гусара, затим поново изазивао немире у Сирији. Године 52. убила 
га је руља његовог супарника Милона. 
Коклес, в. Horatius Cocles. 
Корнелије Север (Cornelius Severus), ер. 79, 5, био је римски писац, 
аутор епске песме Bellum Siculum — Рат за Сииилију, — о рату 
између Октавијана и Секста Помпеја. Живео је за време песника 
Овидија (43. г. пре н. е. до 18. г. н. е.), према сведочењу овог 
песника. Сачувано неколико фрагмената његовог спева. 
Корнелије Сенецион (Cornelius Senecio), ер. 101, 1 ss. Римски витез. 
Корунканије (Ti. Coruncanius), ер. 114, 15. Тиберије Корунканије 
био је угледан и значајан правник III века пре н. е., и pontifex 
maximus, конзул 280. године, иначе плебејског порекла. 
Крас (L. Licinius Crassus), ер. 114, 13. Говорник и учитељ 
Цицеронов. Живео око 140—91. г. пре н. е. 
Крас (М. Licinius Crassus), ер. 4, 7; 104, 29; 119, 9. Тријумвир, 
пореклом из патрицијске породице. Победио је (71) Спартака, 
вођу робова и угушио његов устанак. 
Кратес, ер; 10, 1. Кратес је био филозоф — припадник секте 
киника, као и његова жена Хипархија. О њему в. Диог. Лаерт. II 
114. 
Крез, ер. 47, 12, је био последњи краљ Лидије (у Малој Азији) и 
владао је око 561—546. Његово богатство, о коме приповеда 
Херодот, било је пословично. Био је велик пријатељ Грка и слао је 
богате поклоне у Делфе, подигао делове чувеног храма богиње 
Артемиде у Ефезу, који је изгорео оне ноћи кад се родио 
Александар Велики. Креза је победио персијски краљ Кир. 
Потресна је прича о мудром Солону и Крезу. Верује се да је Крез 
први ковао златан новац. 
Ксенократ (Xenocrates), ер. 85, 18. Упор. Диогена Лаертија, IV 
6—15. 
Куме, ер. 55, 2, је најстарија грчка насеобина у Италији (из 9. или 
8. века пре н. е.). Чувена је била тамо шпиља пророчице Сибиле, 
коју описује песник Вергилије. 
Курије (Marcus Curius Dentatus), ер. 120, 19. Надимак Dentatus 
(„зубати") добио је зато што се родио са зубима! Био је 



присталица Катилине чије је издајничке планове Цицерону — 
кажу — открила Куријева љубавница! 
Курион (Caius Scribonius Curio), ер. 114, 13, био је чувени 
говорник и конзул 76. г. пре н. е., истакао се у борби против 
понтског краља Митрадата, а одржао је и тријумф после победе 
над Дачанима и Дарданцима; помагао је Цицерону у његовој 
борби против Катилине и завереника и Клодија Пулхра. Умро је 
53. г. као pontifex maximus. 

Ладас, ер. 85, 4. Према подацима перијегета Паузаније (друга 
половина II века н. е.) био је то чувени тркач (II 10, 7; VIII 12, 5). 
Лакедемон (Lacedaemon, грчки Lakedaimon), ер. 94, 62. Спарта. 
Лакони (Lacones) — Спартани, ер. 77, 14; 82, 20; 125, 7. 
Лелије (Caius Laelius Sapiens), ер. 7, 6; 11, 10; 25, 6; 64, 10; 95, 72; 
104, 21. Син Гаја Лелија, пријатеља Сципиона Старијег; због своје 
љубави према филозофији добио је надимак „Sapiens" (Мудри). 
Леонида, ер. 82, 12., спартански (лакедемонски) краљ који се 
године 480. пре н. е. са 300 војника борио против Персијанаца у 
Термопилском кланцу и тамо јуначки погинуо. Персијанци су 
могли да тек после издајства Ефијалта заобиђу Лакедемонце и да 
их победе. Заједно са Спартанцима изгинуло је и 700 Теспијаца. 
Њима је био подигнут споменик с чувеним натписом, који је сам 
Цицерон превео на латински. 
Лепид (М. Aemilius Lepidus), ер. 4, 7, миљеник цара Калигуле, син 
Марка Емилија Лепида који је био ожењен Друзилом, и убијен г. 
39. н. е. као завереник. 
Либералис (Aebutius Liberalis), ep. 91, 1. 3: 13. Пријатељ Сенеке и 
Луцилија, несрећан због уништења његовог родног града Лиона 
(Lugdunum), ер. 91, 1—2. Сенека га више пута помиње као свога 
пријатеља, а њему је посветио и седам својих књига филозофске 
расправе De beneficiis — О доброчииствима. 
Ливије (Т. Livius), ер. 46, 1; 100, 9. Живео од 59. г. пре н. е. до 17. 
г. н. е. Рођен у Патавију (Patavium, данас Падова), пријатељ цара 
Аугуста; написао је огромно дело у 142 књиге Ab urbe condita (Од 
оснивања града Рима). Дело се завршава Друзовом смрћу (9. пре 
н. е.). Аутора је вероватно спречила смрт у томе да настави своје 
огромно започето дело. Све књиге нам, на жалост, нису сачуване, 
али сачувани су нам „садржаји" („periochae"); укупно 35 књига 
(I—X, затим XXI до XLV, од пунских ратова до покоравања 
Македоније, обухватају време од 219. до 167.). 
Ликија (Lycia), ер. 79, 3, покрајина у Малој Азији. 
Ликург (Lycurgus), ер. 90, 6, спартански (легендарни?) краљ који 
је, према једној старој традицији, дао први устав. Живео је око 
880. г. пре н. е. Подстицај за законодавство добио је Ликург на 
Криту где су постојали изванредно лепи и напредни закони: кажу 
да је Ликург на Криту и умро. Модерни историчари оспоравају 
историјску личност, а традиција је тако јака да је тешко одвојити 
стварност од легенде. Сенека на поменутом месту каже да би 



Ликург свакако био један од седам мудраца (осми?) чија су имена 
такође доста несигурна. То су били практични људи, већим делом 
државници, којима су људи приписивали чувене гноме (мисли, 
изреке). Бројка 7 нам изгледа некако необична (да није то неки 
магијски број?): имамо: 7 светских чуда, 7 мудраца, 7 брежуљака 
града Рима, 7 римских краљева, Седморицу против Тебе, 7 градова 
који се отимају о част да су родно место песника Хомера итд. итд. 
Литернум, ер. 51, 11; 86, 3. Град познат од прадавних времена, 
који се налази на самом ушћу Lago di Patria, на мочварном тлу, 
често посећиван од поморских раз- 
бојника. 215. г. освојили га Римљани. 
Лугдунум (Лион), ер. 91, 2. Придевски облик: Lugdunensis. 
Лукреције (Titus Lucretius Carus), ep. 95, 11; 106, 8; 110, 6. 7. Живео 
je од 98. до 55. г. пре н. е. Песник, аутор филозофског дела (у 
хексаметру) De rerum natura (О природи света на наш језик 
превела је дело Аница Савић-Ребац), али је дело остало 
недовршено. Дело износи Демокритово учење (атомистичко) о 
постанку света: све на свету и у свемиру настаје на основу 
природних закона (кретања атома), никакве натприродне силе не 
постоје, нема никаквог живота после смрти, па према томе не 
постоји ни страх од смрти, нема страха од богова, јер нема ни 
загробног живота. Лукрецијева огромна заслуга је у томе што нам 
је предао материјалистичко учење старих Грка о постанку 
козмоса. 
Лукрин (Lucrinus), ер. 78, 23, вероватно неки сладокусац јер се ту 
помињу неке остриге, или, можда, неко место одакле су по свој 
прилици изврсне остриге доносили. 
Луцилије (Lucilius Iunior) су посвећена сва писма. Родио се, 
вероватно, у Помпејима (стоји у писмима 49, 2 и 70, 1) одмах на 
почетку нове ере, па је према томе од Сенеке био нешто старији 
(писмо 26, 7; 35, 2). Сенека га помиње и у осталим својим 
филозофским делима. Био је Епикуров присталица, а у току ових 
писама ми можемо пратити његове симпатије за филозофију 
стоика (писмо 46, 1; 59, 4). Сенека у Писмима потврђује да ће 
Луцилије остати бесмртан у својим делима (писмо 21, 5). 

Македонац (Macedo), в. Александар Македонски (Велики). 
Максим (Caesonius Maximus), ер. 87, 2, пријатељ Сенекин. 
Вероватнији облик je CAESENNIUS. Он је свог пријатеља Сенеку 
пратио у изгнанство на Корзику, 65. године је био конзул, али је 
због учествовања (?) у Пизоновој завери прогнан на Сицилију. 
Марије (Caius Marius), ер. 51, 11; 94, 66. Рођен 156. пре н. е. у 
Арпину (Arpinum). Оженио се тетком Гаја Јулија Цезара (100—
44), Јулијом. У рату са Југуртом (111—106) истакао се својом 
храброшћу и поштењем и године 107. његова странка га је 
предложила као кандидата за конзулат. Постигао је такође велик 



успех у рату против германских племена Кимбра и Теутона, које је 
победио. 
Меандар (Maeander), ер. 104, 15. Упор. Хомер, Илијада II 869; 
Овидије, Метаморфозе, VIII 162. Река по којој су назване познате 
геометријске шаре, због сличности са њеним кривудавим током. 
Река се налази у Лидији, у Малој Азији. 
Мегарици, ер. 88, 44, представљају филозофску школу која је 
поникла од Сократових ученика који су се после смрти свога 
учитеља скупљали око Еуклида из Мегаре. Најзначајнији међу 
њима био је Стилпон. 
Међани (Medi), ер. 71, 37 су становници области између 
Каспијског језера и Месопотамије. Главни град је Екбатана, данас 
Азарбејџан. 
Мелибеј (Meliboeus), ер. 73, 10; 101, 4. Личност пастира позната из 
Вергилијевих Еклога (Буколика) I 6. 
Менелај (Menelaus, Menelaos), ер. 80, 8; 125, 7. Спартански краљ и 
муж лепе Јелене, због које је избио тројански рат. 
Месала (Marcus Valerius Messala), ер. 51, 1. Надимак му је био 
„Corvinus". Био је Помпејев присталица, песник, веома плодан 
књижевник, према сведочењу Светонија. И као политичар истицао 
се, па је био и војсковођа, и што је нарочито важно, мецена. 
Meta Sudans је фонтана која се налазила на крају Via sacra — 
Светог пута. Место је било веома погодно за уличне продавце, као 
што је у овом писму и описано. 
Метел (Caius Caecilius Metellus Numidicus), ep. 24, 4, био je син 
Луција Цецилија Мецене, с надимком Calvus (— Ћелави), конзул 
109. године пре н. е. Водио је рат против Југурте и на том месту га 
је касније заменио Гај Марије, одржао је тријумф и добио титулу 
„Numidicus". Умро је 91. г., вероватно отрован. Честит и ваљан 
Римљанин, добар карактер, веома цењен од Цицерона који га на 
више места помиње. 
Метродор, ер. 6, 6; 14, 17; 18, 9; 33, 4; 52, 3; 79, 1. 5; 81, 11; 98, 9; 
99, 25. Родом из Лампсака и Епикуров ученик. Умро године 277. 
пре н. е. 
Метронакс, ер. 76, 4; 93, 1. Стоик, о чијој се смрти приповеда у 
писму 93. 
Мецена (С. Cilnius Maecenas), ер. 19, 2 ss; 92, 35; 101, 10; 114, 4. 
21; 120, 19. 78 до 8. пре н. е. Веома образован Римљанин који се 
окушао и у књижевности, етрурског порекла, пријатељ цара 
Аугуста. Умео је да проналази талентоване уметнике, 
књижевнике и да им обезбеди пристојан живот. Песнику 
Хорацију поклонио је чак имање у Сабинским брдима. И управо 
по тој својој делатности остао је бесмртан, јер данас његовим 
именом, мецена, обележавамо сваког пријатеља и заштитника 
уметника. 
Микена, ер. 66, 26. Град у Арголиди на Пелопонезу, основан 
отприлике 2000. године пре н. е. Град је по митолошком предању 
основао Персеј, а његови потомци су власт препустили 



Пелопидима, потомцима митског хероја Пелопа, епонима 
Пелопонеза. Под краљем Агамемноном (за који се данас са 
сигурношћу мисли да је био историјска личност!) град Микена је 
највише напредовао. Хомерову причу да је Микена била богата 
златом потврдила су откопавања која је вршио Хајнрих Шлиман: 
он је пронашао у гробовима велику количину злата. Град је 
касније назадовао а имамо податке о томе да су Микенци 
учествовали и у бици код Термопила и у бици код Платеје (479. 
пре н. е.). Рушевине су величанствене (Лавља врата), са 
гробницом (односно, ризницом) Атрида. 
Митридат, ер. 94, 65. Био је најопаснији противник Римљана на 
истоку; пореклом је био Персијанац, и та породица је дошла на 
власт у Кападокији на Црном мору. Рођен је био 132. г. пре н. е., 
111. г. ступио је на престо и одмах почео плански да осваја 
покрајине око Црног мора (Понта). 
Монтан, в. Јулије Монтан. 
Муције (Caius Mucius Scaevola) ер. 24, 5; 66, 51; 66, 53; 98, 12. Реч 
„Scaevola" значи: Леворуки. Постоји легенда о томе да је Mucius 
Cordus године 508. пре н. е. 
упао у шатор етрурског краља Порзене с намерон да га убије. 
Ухваћен, Муције је ставио своју руку у ватру и оставио да му 
изгори (отуда име?) Порзена се дивио толикој одважности 
младића па је одустао од намере да изврши опсаду Рима. 

Ната Пинарије. (Natta Pinarius), ер. 122, 11, савременик нашег 
филозофа Сенеке. 
Наталис, ер. 87, 16, савременик Сенекин. 
Наусифан, ер. 88, 43. 45, филозоф са Теоса. крајем 4. века пре н. е., 
ученик филозофа Пирона и Епикура, аутор једне чувене расправе 
о сазнању: тврдио је да је свако сазнање немогуће. Умро је пре 
325/24. г. 
Невије (С. Naevius), ер. 102, 16. Гнеј Швије, пореклом Латин из 
Кампаније, умро 201. г. пре н. е. у Риму, био је први римски 
песник. Писао је по угледу на Грке драме и комедије, нападао 
најугледније римске грађане (Метеле!), па је због тога био бачен у 
тамницу и прогнан. Оснивач је историјске драме, тзв. претексте, 
ослободио се митологије, обрађивао историју Рима, али и 
савременије теме. Аутор је националног епа „Bellum Poenicum" (у 
сатурнијском стиху), о I пунском рату у коме је и сам учествовао. 
Дело нам је сачувано само фрагментарно. 
Нептун (Neptunus), ер. 73, 5, бог мора. 
Несис, ер. 53, 1, острво Нисида код обале Кампаније, између 
Позилипа и Путеола. 
Нестор, ер. 77, 20, према Хомеру син Нелејев и отац Антилохов, 
владар у Пилосу (Pyios) на Пелопонезу. Велик јунак, учествовао је 
у борби између Кентаура и Лапита и у тројанском рату где је 
важио као слаткоречиви саветодавац; васпитач Ахилов. Његове 
године и његова мудрост били су пословични. Право је уживање 



читати у Илијади (девето певање) његов разговор с Ахилом који 
се љутио на Агамемнона. 
Ниоба (грчки Hićbe), ер. 63, 2, Танталова кћи. Имала је седам 
синова и толико кћери (према Хомеру по шест) којима се 
поносила па тако изазвала гнев богиње Лето (Латоне) која је 
имала само једног сина, Аполона, и једну кћер, Артемиду. Због 
тога Аполон побије све синове, а Артемида све кћери, а сама 
Ниоба се претвори у стену на брду Сипилу, испод кога тече река 
настала од њених суза (етиолошка легенда, метаморфоза коју је 
обрадио Ovidije Metam, VI 148—312). 

Номентанум, ер. 104, 1; 110, 1 се звало Сенекино имање, код 
Немента, данас La Mentana, неких 15 km далеко од Рима. 

Нума (Помпилије, Pompiliu.3), ер. 108, 30, други римски 
краљ. 

Нуманција (Numantia), ер. 66, 13, град у Хиспанији, који је 
133. године пре н. е., освојио Сципион Емилијан — Scipio 
Aemilianus. На том месту су вршена ископавања која су донела 
занимљиве резултате. 

Нумиђани (Numidae), ер. 87, 9; 123, 7. Залеђина Картагине, 
земља „номада" — Numidae. Нумиђани су прихватили културу 
Картагине. После пропасти Картагине нису се хтели предати 
Римљанима, већ је њихов краљ Југурта водио веома тежак и 
оштар рат с њима (111—105). Касније је Нумидија постала римска 
провинција. 

Овидије (Р. Ovidius Naso), ер. 33, 4; 79, 5; 90, 20; 110, 1; 115, 
15. Рођен је у граду Сулмо (данас Sulmona) недалеко од Рима, 43. 
г. пре н. е. Умро је у изгнанству на Црном мору, 19. г. н. е. У 
изгнанству је писао дивне лирске песме Ех Ponto и Tristia. Али 
најважније његово дело су Метаморфозе (Преображаји) у 
петнаест књига, где се говори о разним етиолошким легендама и 
њиховим објашњењима. Од огромне важности за познавање 
римских обичаја и религије су његови Fasti (календар) за првих 
шест месеци године. 

Орфеј (Orpheus), ер. 88, 39. Трачки певач чије се име 
етимолошки не да објаснити. По легенди је Орфеј син Еагра и 
мајке Калиопе, једне од Муза. Својом дивном песмом могао је да 
припитоми и дивље звери, и зато је био и учесник у походу 
Аргонаута. 
Пакуви^е (М. Pacuvius), ер. 12, 8. Рођен године 220. у Бриндизију. 
Био је Сципионов пријатељ, а рођак песника Квинта Енија. Умро 
је 130. г. у Таренту. Од његових драма остало нам је 14 наслова, а 
сачувано је око 400 стихова. Хорације га хвали као „doctum 
senem" — „ученог старца" (epist. II 1, 56). Цицерон је имао 
прилике да види више његових драма и високо га је ценио. 



Палада <Pallas), је надимак богиње Атене, ер. 77, 2. 
Панормитанци су становници града Панорма (Panormus), 
данашњег Палерма на Сицилији, ер. 114, 17. 
Папирије Фабијан (Papirius Fabianus), ер. 11, 4; 40, 12; 52, 11; 58, 6; 
100, 1. 2. 5. 9, ученик Секстијев, ер. 64, 2, и један од Сенекиних 
учитеља неопитагореизма за време владавине цара Тиберија (14—
31. н. е.). Од ретора је постао филозоф. 
Парменид, ер. 88, 44 ss. Родом из Елеје у јужној Италији, ученик 
Ксенофана, заправо оснивач елеатске филозофске школе. Елеати 
су (540. г.) створили, да тако кажемо, прву филозофску школу у 
Италији. Они су земљу сматрали лоптом, биће има такође 
најсавршенији облик, значи, облик лопте. На овом свету не 
постоји ни постојање ни престајање, већ само садашњост, „сада", 
што је, опет, у дијаметралној супротности с Хераклитовим учењем 
према коме „све тече". Све што око себе видимо, то је само свет 
привиђења, веле они, а на његовој средини налази се нека богиња 
која светом управља. И простор и време припадају само њој. 
Партенопе, ер, 33, 1, је друго име за Напуљ. 
Парти (Parthi), ер. 17, 11; 55, 12; 124, 22 су иранско племе са 
самосталном државом (неких 500 година). Римљанима су задавали 
много муке. Лукул није имао много успеха у борби против њих 
(69). Помпеј им је морао уступити земљу око Еуфрата, а сам Крас 
је пао код Каре (Carrhae) 54. г. пре н. е. Ратне заставе изгубљене у 
том рату повратио је цар Аугуст 20. године. 
Партија (Parthia), ер. 36, 7, земља Парта (Парћана). 
Патрокло, е£>. 88, 6, био је веран пријатељ Ахилов (према 
причању Хомеровом). 

Паулина, ер. 104, 1, била је жена филозофа Сенеке. Она је 
желела да умре заједно са својим мужем кад је овај по Неронову 
наређењу морао да изврши самоубиство. Он и његова жена су 
пресекли вене на рукама и ногама, али је Паулина остала жива, 
само што је до краја живота била бледа и малокрвна (Тацит, Анали 
XV 60—62). 

Паф (Paphus), ер. 91, 9, је град на Кипру, данас Kuklia. 
Педо, в. Albinovanus. 
Пелоп (Pelops), ер. 80, 7, епоним Пелопонеза, син Танталов; 

дошао је у Елиду где је владао краљ Ојномај; овај је од 
пророчишта сазнао да ће га убити онај ко буде добио за жену 
његову кћерку Хиподамеју. Пошто је имао коње који су били 
бржи од ветра, позивао би сваког просца да се такмичи с њим; 
пуштао би га испред себе и убио га копљем. Али Хиподамеја је 
Пелопу саветовала да уместо металних клинаца на точковима 
употреби паоце од воска, и пошто би се осовина загрејала, точкови 
би отпали. Тако је Пелопс урадио, уклонио краља, оженио се 
Хиподамејом и владао у Елиди. Пелопиди су касније стекли велик 
углед и у Микени. 

Пенелопа, ер. 88, 8, верна жена Одисејева, позната из 
Хомерове Одисеје. 



Перипатетичари, ер. 1, 29; 6, 11; 85, 3. 31; 87, 12, 38; 88, 5; 
89, 10; 116, 1; 117, 16. Перипатетичарима су били названи 
Аристотелови ученици, од којих су најчувенији били Теофраст, 
Аристоксен из Тарента, аутор једне чувене расправе о музици, 
затим Дикеарх, писац једне културне историје. Бавили су се 
проучавањем природних наука више него чистом филозофијом. 
Школа је брзо назадовала и тек у I веку н. е., пошто је пронађена 
Аристотелова библиотека, појавише се многобројни коментатори 
Аристотелових дела као и списа осталих перипатетичара. 

Пизон (Lucius Calpurnius Piso), ер. 83, 14. 15. Аугуст га је 
наименовао за префекта града (praefectus urbi) уместо Статилија 
Туруса, 14. г. н. е. Умро је 32. године н. е. О њему историчар 
Тацит (Annal. VI 11) нема баш најлепше мишљење. 

Пинарије, в. Ната Пинарије (Natta Pinarius). 
Пир (Pyrrhus), ер. 120, 6, краљ Епира (307—272). Био је у 

сродству с македонском краљевском кућом, јер је Олимпија, мајка 
Александра Великог и жена Филипа II Македонског, била епирска 
принцеза. На позив Тарентинаца (јужна Италија) Пир је кренуо у 
Италију и сукобио се с Римљанима. Изгледа да га је водила жеља 
да на Западу постигне нешто што је Александар Велики постигао 
на Истоку. 275. г. био је побеђен код Беневента. Позната је такође 
прича о Фабрицију, односно о његовој неподмитљивости и о 
краљу Пиру. 

Пироновци (Pyrrhonei), ер. 88, 44, су били ученици и 
наследници Пирона из Елиде. Пирон је био родом из Елиде, 
ученик Анаксархов који је опет био присталица Дем0крит0Е0г 
учења о атомима. Умро је око 270. г. у дубокој старости. Његов 
ученик Тимон из Флијунта ширио је Пироново учење које нам је 
познато посредовањем Секста Емпирика (крај 2. в. н. е.): 1. Ми 
ништа не знамо о томе шта су ствари и од чега се оне састоје; 2. 
Зато се морамо уздржати од сваког доношења суда о њима 
(epechein); 3. Последица тога јесте атараксија, духовно спокојство 
и мир. Ни чулно ни душевно сазнање не осигуравају нам никакво 
знање, па je према томе сваки морал једноставно навика или 
наслеђе. Што год нам изгледа истинито, ми можемо подједнако да 
се уздржимо од сваког суда о томе или пак да то тако прихватимо. 

Питагора (Pythagoras), ер. 52, 10; 90, 6; 94, 42; 108, 17. 19. 
Живео је у другој половини VI века пре н. е., родом са острва 
Самоса, грчки филозоф који је у Кротону (данас Crotona) у јужној 
Италији основао неку религиозну заједницу са научним, а пре 
свега, моралним, етичким циљевима. Тако су се Питагорини 
ученици свако вече исповедали шта су преко дана урадили, а шта 
су урадили и говорили што не би требало. Питагорин ауторитет је 
био тако велик да су његови ученици за доказивање често 
употребљавали само речи: „autos epha" — „ipse dixit" — „то je 
рекао он", тј. Питагора! Његово је учење о сеоби душа 
(метемпсихоза), о вегетаријанству и др. Али поставио је и теорију 
о пропорцијама, затим је утврдио шта су то ирационални бројеви, 



какав је однос звука и дужине жице итд. Најсавршенији број је по 
њему 10 (1+2+3+4 = 10). 

Питијски Аполон (Apollo Pythius), ер. 82, 24, назван тако 
према имену делфијске свештенице Питије. Постојала је традиција 
да се у Аполонову храму у Делфима налазио отвор, пукотина у 
земљи, из које је избијала нека пара. Питија би села на троножац 
изнад те пукотине и, омамљена гасовима, почела би да сриче 
неповезане речи које су свештеници затим тумачили, али увек 
тако да је било пророштво двосмислено. 

Питокле (Pythocles), ер. 21, 7. Епикурејац. Сачувана нам је 
Епикурова посланица Питоклу. 

Планк (Lucius Munatius Plancus), ер. 91, 14. Цезаров легат у 
Галији, Хиспанији и Африци, управитељ Галије (44. г. пре н. е.) 
Он је основао град Лугдунум (данашњи Лион). 

Платон, рођен маја 427. г. пре н. е., био је из веома угледне 
атинске породице; по мајци је водио порекло од Солона, познатог 
атинског законодавца. Имао је изванредно образовање, па је почео 
да се бави песништвом; писао је епиграме, дитирамбе и трагедије. 
Али, пошто се упознао са Сократом, одлучио је да се потпуно 
посвети филозофији. После Сократове смрти (399. г.) оставио је 
Атину и отишао у Мегару, затим у јужну Италију, на Сицилију, на 
двор Дионизија I, вероватно и у Египат. Око 387. г. основао је у 
Атини Академију, филозофску школу која је стекла у читавој 
Грчкој огроман углед. На Сицилији је боравио два пута, јер се 
надао да ће тамо можда остварити своје идеје о идеалној држави. 
Разочаран, вратио се у Атину где је наставио да предаје 
филозофију све до своје смрти 347. г. Занимљиво је да су сва 
његова дела сачувана. Дела се могу прилично сигурно поделити на 
три периода: 1. Сократовски период у коме је Платон углавном 
износио учења свога учитеља (који лично није ништа написао): 
дијалози се обично завршавају констатацијом незнања. То су: 
Апологија (Одбрана Сократа), Критон (Послушност према 
законима), Лахес (О храбрости), Еутифрон (О побожности), 
Протагора (О софистима), Горгија (Против софистичке реторике).



 
2. Средњи период, у коме дела показују савршенији облик. То су: 
Федон (О бесмртности душе), Федрос и Гозба (Симпосион), оба 
дијалога о еросу као тежњи за идејом, за светом идеја, Држава 
(идеална држава по Платоновој замисли) и нека друга дела. 3. 
Дела из старијег доба: Парменид (постојање и непостојање), 
Теетет (претпоставка о постојању знања), Софист (проблеми 
метафизике), Државник (филозофски образован државник и 
управитељ државе), Филеб (критика учења о насладама), Закони 
(објављени тек после филозофове смрти), Критија (Мит о 
Атлантиди). Кратак преглед његовог делања и учења дају 
Платоноза писма, нарочито важно је седмо писмо. 
Полијен (Polyaenus), ер. 6, 6; 18, 9, родом из града Лампсака, 
математичар и филозоф, присталица филозофа Епикура. 
Полион, в. Азиније. 
Помпеј (Cn. Pompeius), ер. 4, 7; 11, 4; 14, 12 ss; 24, 9; 51, 11; 83, 12; 
94, 64; 95, 70; 97, 8; 104, 29 ss. 32 ss:, 118, 2. Упор. и ер. 71, 9; 95, 
70. Његов надимак ie био Magnus (Велики), живео је 106—48. Као 
сасвим млад човек прослављао је тријумф, и тада су му Сула и 
војска наденули тај надимак који је носио читавог живота, 
штавише, надимак је у породици остао наследан. 
Помпеји (Pompeii urbs), ер. 49, 1; 70, 1, град недалеко од Напуља 
који је 79. г. н. е. затрпао Везув. Град је основан у 6 веку пре н. е. 
и неко време је припадао Етрурцима. Али још пре дефинитивне 
пропасти град је био уништен у једном снажном земљотресу (5. 
фебруара 63. г. н. е.). Од неких 20.000 становника изгубило је 
животе око две хиљаде. Људи су, пошто је несрећа прошла, на све 
могуће начине покушавали да се домогну драгоцености које су 
остале под пепелом и лавом. То им је донекле успело. А после 
тога су на том месту засађени виногради и обрађиване њиве. 1748. 
године пронађени су сасвим случајно неки интересантни 
предмети, па су од 1806. г. даље вршена систематска ископавања. 
Помпоније (L. Pomponius Bononiensis) је после 
Невија најзначајнији писац тзв. Fabulae Atellanae. 
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Pons Sublicius, ep. 120, 7, дрвени мост преко реке Тибра у Риму. 
Порзена (Porsenna), ер. 24, 5; 66, 51 је био етрурски краљ у граду 
Clusium (данас Chiusi у Тоскани), и помогао је последњем 
римском краљу Тарквинију Охолом (Tarquinius Superbus) пошто је 
овај 510. г. био протеран из Рима. По римском предању одустао је 
од даљег опседања Рима због храброг држања младога Муција 
Сцеволе. По другом предању освојио је Рим. Историјска личност. 
Посидоније (Posidonius, грчки Poseidonios), ер. 33, 4; 78, 28; 83, 10; 
87, 31. 35. 38; 88, 21; 90, 5. 7. 11. 13. 20, 30 ss; 92, 10; 94, 38; 95, 65; 
104, 22; 108, 38; 113, 28; 121. Живео је од 135. до 50. пре н. е. 
Родом из града Апамеје у Сирији, грчки историчар, природњак и 
филозоф, ученик стоика Панетија из Атине. Његови филозофски 
списи — припадао је стоичкој школи — имали су највећи утицај 
на савременике а и касније. 
Пријам (Priamus), ер. 27, 5; 104, 31, легендарни тројански краљ. 
Прометеј (Prometheus) је наслов Меценине драме, ер. 
19, 9. 
Протагора(с), ер. 88, 43. 45. — Родом из града Абдере, живео је у 
V веку пре н. е. и био један од најстаријих грчких софиста који је 
поучавао за новац, али имао свуда огроман успех. Говорио je о 
свему и свачему, о реторици, о етици, о законима и праву. Учио је 
да богова нема, па су га зато у Атини оптужили због 
безбожништва, па је морао да напусти тај град. „Да ли богови 
постоје и какви су, о томе не могу ништа да кажем", говорио би 
он. Али најважнија његова реченица је да је човек мерило свега. 
Платон је написао дијалог истог имена; дело је преведено на 
српскохрватски језик. 
Публилије (Publilius Syrus), ер. 8, 8; 94, 28. 43; 108, 9. 11. Родом из 
Сирије (отуда надимак), био је роб, касније истакнути римски 
писац сентенција. Сачувано нам је неких 700 врло лепих 
сентенција (стихова) о животној мудрости: те реченице су још у 
његово доба постале пословичне и прикупљене су убрзо после 
његове смрти. 

Пунци (Poeni), ер. 67, 12. То је друго име — заправо то 
указује на њихово феничанско порекло — за Картагињане. 

Путеоли, данас Pozzuoli, важно пристаниште, недалеко од 
Напуља ер. 53, 1; 77, 1. 

Регул (Marcus Attilius Regulus), ер. 67, 7. 12; 71, 17; 98, 12; 
114, 19. Конзул у I пунском рату (264—241). 255. г., ухваћен од 
Картагињана, послат је у Рим са задатком да своје грађане 
придобије за то да склопе мир и да се споразумеју с 
Картагињанима. Он је, како вели легенда, саветовао да се не 
склапа никакав мир, већ да се рат настави. Али после тога се ипак 



вратио у Картагину где су га на најсвирепији начин лишили 
живота. (Упор. Хорацијеву оду III 5). 

Род (Rhodus, грчки Rhodos), ер. 104, 8, истоимено острво и 
град на југозападној обали Мале Азије. Веома значајно место у 
антици, где се налазило седиште уметничке школе која је 
стварала велика дела, пуна патоса (Лаокоонова група, Фарнешки 
бик, Родоски Колос). 

Ромул(ус), ер. 108, 31, легендарни праотац Рима. 
Рутилије (Р. Rutilius Rufus), ер. 24, 4, 67, 7; 79, 14; 82, 11; 

98, 12. Стоик и ученик Панетијев. 

Сабејци (Sabaei), ер. 87, 20. В. Вергилијеве Георгике I 53, 
одакле је узет и цитат. То је име једног племена у Африци, одакле 
су Римљани добијали тамјан и остале мирисе. Народ се помиње и 
у Енејиди. 

Салустије (Caius Sallustius Crispus), ер. 20, 5; 60, 4; 109, 16; 
114, 17. 19. — 86 — 34. пре н. е., родом из Аминтернума у 
Сабинским планинама, био је први велики римски историчар. 
Његова дела. су: О Катилининој завери (De coniuratione Catilinae), 
то је опис догађаја из 63. г., али не сасвим непристрастан; 
Југуртин рат (Bellum Iugurthinum (111—106) који је римски 
народ водио против нумидског краља Југурте; дело Historiae 
сачувано нам је само фрагментарно. Салуст је у римску 
историографију увео монографију; угледао се на Тукидида и 
Старог Катона, волео је да употребљава архаизме. 
Сапфо (Sappho), ер. 88, 37., живела око 600. г. пре н. е., родом са 
Лезбоса, највећа грчка лирска песникиња. Сачувако нам је само 
неколико фрагмената њених песама, али је то довољно да 
оценимо њену песничку величину. 
Сарматија (Sarmatia), ер. 80, 10, је у доба царева била област 
између Висле (Vistula) и Карпата, према томе, на граници 
Германије и Дакије. 
Сатурналије (Saturnalia), ер. 18, 1, празник бога Сатурна, 17. 
децембра, прослављан је неколико дана. Гозба о државном 
трошку, слободни дани и ученика по школама, и робова, које су 
сад за узврат служили њихови господари (сећање на златно доба!) 
Сејан (Lucius Aelius Seianus), ер. 55, 3, је био миљеник цара 
Тиберија (владао 14. до 37. н. е.), син римског витеза Луција Сеја 
Страбона, касније усвојен од Елија Гала (отуда име!). Био је, као и 
његов отац, официр који ie заузимао високе положаје. 
Секстије (Quintus Sextius), ер. 59, 7; 64, 2 ss; 5; 73, 12. 15; 98, 13; 
108, 17. Овај човек, са надимком Niger (— Црни) одбијао je све 
понуђене почасти само да би имао времена да се бави 
филозофијом. Аутор је једне чувене књиге о ботаници и о 
фармакологији; том књигом је желео да да научну основу 
вегетаријанству које је енергично заступао. По убеђењу је био 
стоик и своја предавања („điatribe") држао је на грчком језику. 



Њега је понекад слушао други Сенекин учитељ Сотион, такође 
стоички филозоф (ер. 49, 2, 108, 17. 20). 
Сепека (L. Annaeus Seneca), отац нашег филозофа, ер. 78, 2; 108, 
22, рођен је у Шпанији, у граду Кордови (Corduba), 55. пре н. е. до 
око 40. г. н. е. Ретор и писац учених расправа о питањима о 
којима се расправљало у реторским школама (Controversiae — 
Расправе и Suasoria — Убеђивања). Дело нам је само делимично 
сачувано и веома је драгоцено за познавање тадашњих прилика и 
личности у Риму. 
Серапион (Serapio), ер. 40, 2, филозоф и савременик Сенеке и 
Луцилија, стоички филозоф. 
Сервије (Servius Tullius), ep. 108, 20, шести римски краљ. 
Серторије (Sertorius), ер. 94, 64. родом из Нурсије (јужно од 
Напуља), веома храбар човек који се придружио Марију и Цини, 
био претор у Шпанији (83), омиљен код војске због своје 
храбрости и поштења па је изазвао врло опасан рат против Рима. 
Сизиф (Sisyphus), ер. 34, 18, оснивач Коринта и први владар у 
њему, био је тако препреден да је могао варати и саме богове. Због 
тога мора да испашта познату казну у Хаду: непрестано мора да 
гура огромну стену која се одмах затим сама поново стропоштава 
у провалију. Пословичне су „Сизифове_ муке". 
Силар(уе), ер. 58, 2. Цитат из Вергилијевог дела Георгика III 148 
ss. Данас је то река Sele, погранична река између Луканије и 
Самније, која протиче поред Пестума (Paestum) и улива се у 
Салернски залив. 
Сиракужани, ер. 114, 17, грађани града Сиракузе (Syracusae). Град 
су саградили Грци у 8. веку пре н. е. Сицилијом су владали тирани 
Дионизије I (405—367) и Агатокле (317—289), затим краљ Хиерон 
(270—215). У Сиракузи су живели и велики људи, као што су били 
Дион, па физик Архимед и песник Теокрит. 
Сирија (Syria), ер. 12, 8; 91, 9, веома богата и напредна римска 
провинција. Првобитно име је било Арам, касније (од освајања од 
стране Асираца) се звала Assyria, и скраћено Syria. Главни град 
Дамаск. Историја тог дела света веома је бурна и многобројни 
освајачи су владали њоме. Интересантни су градови Балбек и 
Палмира са изванредним рушевинама и археолошким налазима. 
Сирта (Syrtes), ер. 31, 9, морски залив између Туниса и 
Киренаике. 
Скауро (Mamercus Aemilius Scaurus), ер. 29, 6. Аристократа и 
истакнути римски адвокат. 
Скити (Scythae), ер. 90, 16; 124, 22, земља Скита (Скитија) ер. 80, 
10. Номадски становници јужне Русије, од реке Танаис (Дона) до 
Тира (Дњестар) и Истра (Дунав). 
Скрибонија (Scribonia), ер. 70, 10. Друга жена Октавијанова, коју је 
касније отерао пошто му је родила ћерку Јулију. 
Solis regia, ep. 115, 13, цитат из Овидијевих Метаморфоза II 1 ss. 
Сол је бог Сунца, грчки Helios. 
Солон, ер. 90, 6, један од седморице грчких филозофа, атински 
аристократа пореклом из старе краљевске породице. Касније је 



осиромашио, па је као трговац преузимао велика путовања, али се 
бавио и песништвом (елегија). Својим песмама умешао се и у 
политику: тако је једном елегијом позвао Атлњане да поново 
освоје острво Саламину (од Мегараца). И пошто је тај ратни поход 
био успешан, Солон је стекао велико поверење својих суграђана, 
па су га поставили за судију у спору између аристократије и 
народа. Створио је нове законе и изједначио све Атињане пред 
законом; породичне привилегије је укинуо. Али је разлика између 
богаташа и сиромаха ипак још увек постојала: људи су били 
разочарани, па је Солон пао у немилост и зато кренуо на пут, али 
је пре тога ипак од својих суграђана изнудио обећање да десет 
година неће мењати његове законе. После повратка у земљу убрзо 
је умро. Његов устав је постојао и под тиранином Пизистратом, 
али га је Клистен укинуо и заменио радикално демократским 
уставом. 
Сотион, ер. 48, 2; 108, 17. 20. Позната су два Сотиона, један је био 
учен александринац, аутор једне историје филозофа у 13 књига. У 
том делу аутор је изнео биографије филозофа, њихова дела и 
кратко њихово учење. Други Сотион, овај кога помиње Сенека, је 
питагорејац, односно новопитагорејац кога је слушао сам Сенека 
кад је био млад (tirunculus, како сам каже) и прихватио је његово 
учење о томе да не треба јести месо (Ер. 108, 23). 
Спеусип. С његовим учењем обрачунава се Сенека већ у ер. 71, 18. 
Спеусип је био Платонов рођак и наследник у управљању 
Академијом. 
Стилбон, ер. 9, 1. 18. 20; 10, 1. Ученик Тразимахов и Еуклида из 
Мегаре. Његов ученик био је Зенон. Његово јуначко држање пред 
Димитријем Полиоркетом помиње се у ер. 9, 18 и 19. 
Сула (Lucius Cornelius Sulla), ер. 11, 4; 24. 4. Пореклом из 
патрицијске породице gens Cornelia, рођен 138. г., био 107. 
Маријев квестор у рату против Југурте (111—106). Сула је био 
такође веома образован човек, али је у уживању био неумерен. 
Његова свирепост је просто невероватна. Многи научници га цене 
као изванредног политичара, а многи му замерају његову 
окрутност и безобзирност, тако да нема политичара у Риму о коме 
би се чула и износила тако различита мишљења. 
Сцила (Scylla), ер. 31, 9; 45, 2; 79, 1; 92, 9, в. под Харибда. 
Сципион (Quintus Caecilius Metellus Pius), ep. 24, 9; 71, 10, таст 
Секста Помпеја, син Публија Корнелија Сципиона Назике и 
усвојеник Квинта Цецилија Метела који је добио надимак „Pius" 
— „Побожни" због тога што се заузимао да његов отац буде 
враћен из изгнанства; тај надимак је остао наследно у породици. 
То је био онај који је опоменуо Цицерона да се чува Катилине. 
Сципион Африканац (Р. Cornelius Scipio Africanus Maior), ep. 25, 6; 
51, 11; 86,1. 3. 5.11 ss; 87, 9; 108, 33. To je био један од 
најистакнутијих чланова породице Сципиона, који су били, 
насупрот Катону Старијем, за то да Римљани постепено прихвате 
грчку културу. 



Сципион (Publius Cornelius Scipio Africanus Minor Numantinus), ep. 
66, 13; 95, 72, други син Емилија Паула, кога је адоптирао 
Корнелије Сципион, најстарији син победника код Заме (202). 
Рођен 185. г. учествовао је као млад човек у бици код Пидне (168) 
под врховном командом очевом. Дружио се са високо 
образованим Грком Полибијем који га је увео у грчку науку и 
културу и пратио га свуда на његовим ратним походима, тако и у 
Африку куда је Сципион отишао (147) као проконзул да би 
извршио директни напад на Картагину, што је и урадио и град 
потпуно разорио (146), па је добио надимак Africanus. У 
Сципионовом кругу налазили су се, између осталих, и стоички 
филозофи, међу њима Панетије. 

Танузије (Tanusius), up. 93, 11, је био аутор Анала, како се овде 
помиње, свакако пре Страбона (63. до 4. г. н. е.). 
Тарент(ум), данас Taranto, град у јужној Италији, ер. 68, 5. 
Темизон (Themison), ер. 95, 9. Родом из града Лаодикеје, био је 
лекар цара Аугуста и оснивач методичне школе у медицини. Био 
је веома угледан и цењен писац расправа о разноврсним 
медицинским појавама. 
Теофраст (Theophrastus), ер. 3, 2. О њему опширно Диоген 
Лаертије, V 36—59. 
Теренције (Publius Terentius Afer), ер. 94, 43; 95, 53 (то су цитати из 
Теренцијевог дела). Живео је око 195/90. до 159. г. пре н. е., родом 
из Либије (Африке, отуда и надимак Afer — Африканац). 
Теренције је најзначајнији латински комедиограф поред Плаута. У 
Рим је дошао као ратни заробљеник и пришао филхеленском кругу 
који се скупљао око Сципиона. Свих шест његових комедија 
познајемо, то су Андрија (Девојка са Андроса), Свекрва, Човек 
који самога себе мучи и кажњава, Phormio, Eunuchus, Adelphoi 
(Браћа). Комедије су рађене према угледу на грчку нову комедију, 
нарочито по угледу на Менандра, уз верно придржавање 
оригинала; писане су језиком образованих Римљана. 
Теренције (Publius Terentius Varro Attacinus), ep. 56, 6 (цитат), 
родом из Галије Narbonensis (82). Епски песник који се угледао на 
песника Квинта Енија у свом делу „Bellum Sequanicum" — 
Секвански рат. Можемо га убрајати међу римске модерне песнике 
(„poetae novi") са почетка I века пре н. е. 
Термопили (Term6pylae), ер. 82. 20, кланац у средњој Грчкој, чувен 
у историји по борби Грка против Персијанаца и по храбрости 
спартанског краља Леониде који је погинуо на том месту са својих 
300 Спартанаца. 
Теутонци (Teutoni), ер. 94, 66, германско племе, које је победио 
римски војсковођа Гај Марије 102. год. пре н. е. 
Тмбар (Tiberis), ер. 83, 5, је река која протиче кроз 
Рим. 
Тиберије (Tiberius Caesar Augustus), ер. 21, 4; 83, 14; 95, 42; 108, 
22; 122, 10 ss. Пре проглашења царем звао се Tiberius Claudius 



Nero, рођен 42. пре н. е., умро 47. н. е. Са 56 година дошао је на 
царски престо. Био је то у почетку енергичан и добар владалац. 
Тацит пише доста лоше о њему (Annales). Међутим, новија 
истраживања у 
Тиберију виде доброг владара који је захтевао ред и дисциплину 
од својих поданика; за време његове владавине цветале су 
провинције. Његова максима је била „да у слободној држави мора 
владати слобода и мисли и језика", па је зато мирно подносио 
понеку ружну реч и понеки заједљив епиграм. Тако нам казује 
његов биограф Светоније. 
Тигелије (Tigellius), ер. 120, 20. Исту личност помиње и Хорације, 
Сатира I 3. 4, па можемо претпоставити да је то био неки угледан 
Римљанин. 
Тигрис, ер. 104, 15, река у Месопотамији, коју сачињавају Тигрис 
и Еуфрат. 
Тилије Цимбер (Lucius Tillius Cimber) ер. 83, 12, био је завереник 
против Цезара (15. марта 44. пре н. е.). Цимбер је био веома одан 
Цезару и још пре тог атентата био је постављен за управитеља 
азијске провинције Битиније. Не знамо шта је могло изазвати 
његов гнев против Цезара да је приступио завереницима Бруту и 
Касију. Сенека нам на једном другом месту (De ira III, 30. 5) прича 
да је Цезар био убијен од већег броја пријатеља него непријатеља, 
зато што није могао да задовољи њихове незасите жеље. А како би 
то и могао, пита се Сенека даље, кад је он желео да сва власт буде 
у рукама само једног јединог човека? Цимбер је пришао Цезару да 
тобоже затражи милост за свога брата који се налазио у 
изгнанству, и то је био знак осталим атентаторима да навале и да 
изврше злочин. 
Тимаген, ер. 91, 13, родом из Александрије, био је учитељ у Риму; 
веома учен човек и полиграф, у првом реду историчар. 
Тимон који се овде помиње, ер. 18, 7, је познати атински 
мизантроп који је послужио Шекспиру као модел за његову драму 
Тимон из Атине. Живео је око 415. г. пре н. е. Тимонова личност 
нам је пластично приказана у истоименом делу Лукијановом. 
Тмол, ер. 87, 20. То је планински венац јужно од малоазијског 
града Сарда, са истоименим главним и веома напредним градом, 
одакле су Римљани (према сведочењу Сенеке) добијали тамјан. 

Туберон (Q. Aelius Tubero), ep. 95, 72 ss, 98, 13; 104, 21; 120, 
19. Био je народни трибун пре 129. године пре н. е., противник 
реформатора Гаја Тиберија Гракха, стоик, ученик филозофа 
Панетија, правник и чувен по својој скромности која се помиње и 
на овом месту. 

Тулије Марцелин (Tullius Marcellinus), ер. 29, 1. 4; 77, 5 ss. 
Био је заједнички пријатељ Сенекин и Луцилијев. 

Уликс — Одисеј (Odysseus, лат. Ulixes), ер. 27, 5; 31, 2; 53, 4; 
56, 15; 66, 26; 88, 7 ss; 123, 12. 

Uticensis, ер. 71, 11. В. Катон (М. Porcius Cato Uticen- 



sis). 

Фабијан, в. Папирије Фабијан. 
Фабије Максим (Quintus Fabius Maximus), ер. 82, 2086, 91: 

име „Gens Fabia" „Фабијево племе" изводи се можда, према речи 
„faba" — боб, па би онда то значило: одгајивачи боба, или је — а 
то је вероватније — етрурскога порекла. Породица је била веома 
стара и поносила се својим прецима међу којима је био и сам 
Херкул! (Уосталом, и gens Iulia је водила своје порекло од богиње 
Венере!). Познат нам је читав низ истакнутих припадника ове 
породице, а њихова дела и њихове подвиге још више је искитила 
римска аналистика. 

Фабриције (Fabricius), ер. 98, 13; 120, 6. 19, је био римски 
државник за време рата који су Римљани водили против епирског 
краља Пира (280—272). Аналисти су његову историју врло лепо 
дотерали и искитили тако да је Фабриције за сва времена за 
Римљане остао симбол поштења и неподмитљивости. Сам 
Фабриције је умро без средстава тако да је његовим ћеркама 
држава одредила мираз. 

Фавоније (Favonius), ер. 55, 7, је ветар који данас називамо 
„феном" (Fohn), топли западни ветар који дува са Алпа и доноси 
влагу. 

Фаларис (Phalaris), ер. 66, 18 је постао тиранин у граду 
Акраганту на Сицилији и то помоћу радника који су подизали 
Зевсов храм. Био је противник супарничке 
Картагине, још много пре него што су то били Римљани. Фаларис 
је био чувен по својој свирепости: пословичан је постао 
Фаларисов бронзани бик: несрећне људе затварали би у тог бика, 
затим би потпалили ватру испод њега, и јаук несрећних људи чуо 
би се као рикање бика. Тога бика помиње већ песник Пиндар 
(520—445. г. пре н. е.). 

Фарзал (Ph&rsalus), ер. 71, 8. Податак Сенекин да је Катон 
био године 48. у Фарзалу није тачан, јер се он тада налазио у 
Драчу (Dyrrhachium). Фарзал је иначе 1рад у Тесалији. 

Феб (Phoebus) ер. 122, 12, божанство сунца, надимак бога 
Аполона. 

Федон (Phaeđon, грчки Phaidon), ер. 94, 41, из Елиде био је 
Сократов ученик, а његово име носи и један Платонов дијалог. 

Фенестела CFenestella), ер. 108, 31. 35. г. н. е., римски писац 
анала. Његови списи су били веома учени и нису износили само 
историјске чињенице, већ су претресали и питања из културе и 
књижевности. Сенека га на овом месту назива филологом. 
ФенестеЛа је био веома плодан писац, хваљен и цењен аутор и 
његово обимно дело било је више пута ексцерпирано, па је 
служило као скраћени извод којим су се људи касније, према 
једном сведочанству, врло радо служили. 

Фидија (Phldias, грчки Pheidias), ер. 9, 5; 85, 40. Највећи 
грчки вајар. О његовом животу не знамо много. Рођен је у Атини 



почетком V века пре н. е., 447—438. г. управљао је грађењем и 
украшавање Партенона на Акрополу. 

Филип II Македонски, ер. 94, 62, отац Александра Великог. 
Као најмлађи син краља Аминте Филип није био одређен да 
заузме престо. Био је талац у Теби (368—365) где је имао прилику 
да се упозна са Епаминондином реорганизацијом војске 
(„фаланга") и после повратка у домовину он је и македонску 
војску врло спретно реорганизовао. Почео је постепено с 
освајањем суседних области, веома богатих металима (нарочито 
златом): то злато је користио за подмићивање угледних људи и 
политичара („ниједан зид неће одолети магарцу натовареном 
златом"). 346. г. напао је централни део Грчке и однео победу код 
Херонеје (338). У граду Коринту је основао грчки савез, чији је 
врховни заповедник био он лично. За време припремања рата 
против Персијанаца био је убијен, 336. године. Његов син 
Александар је наставио очево дело. 
Флак (Q. Horatius Flaccus), в. Хорације. 
Флоралије, ер. 97, 8. Luđi Florales — игре Флоре, које се овде 
помињу, уведенв су у римски култ релативно касно, јер је по 
препоруци Сибилинских књига године 238. код Великог циркуса 
(Circus Maximus) подигнут храм богињи Флори. 

Халиби (Chalybes), ер. 87, 20. Народ око Понта (Црног мора), 
према подацима географа Страбона (63. пре н. е. до 17. н. е.). 
Чувени су били по својој обради гвожђа. Челик се грчки зове 
,,chžlyps". 
Хапибал (Hannibal), ер. 51, 5; 86, 3. Реч значи „Баалова милост". 
Ханибал је био син Хамилкара Барке; отац га је повео собом у 
Шпанију, пошто је претходно од њега тражио да се пред 
жртвеником закуне да he мрзети Римљане до гроба (237. г.). 
Својом ратном вештином Ханибал је постао директни војни узор 
Римљана, јер су римске војсковође марљиво проучавале његову 
технику којом је низао толике победе. Изрека „Hannibal ad portas", 
као израз непосредне опасности која прети, налази се код 
Цицерона. 
Харибда, ер. 14, 8; 31, 9; 45, 2; 79, 1. Морско чудовиште које три 
пута на дан упија и поново избацује море, налази се преко пута 
другог чудовишта, Сциле. Углавном се веровало да се налази у 
сицилијанском теснацу. Одисеја то опширно описује (XII 101 ss, 
235 ss, 426 ss). 
Харин, ер. 18, 9 је био архонт за време Епикура. 
Харонда, ер. 90, 6 — митски законодавац. 
Харпаста, ер. 50, 2. Стари Римљани су за своју забаву држали у 
кући патуљке, мушкарце и жене (као што су радила и господа 
феудалног доба). То су били уједно и „дворске будале", ако смемо 
тако рећи. 



Хатерије ер. 40, 10. Тацит нам у свом делу Анали (IV 61) 
приповеда да је овај чувени говорник био пореклом из 
сенаторског сталежа. Умро је 24. г. пре н. е. у деведесетој години. 

Хезиод, ер. 27, 6; 88, 6. Родом из Аскре у Беотији, живео је 
око 700. године пре н. е. Његова главна песничка дела су: Дела и 
дани, са упутствима како и кад треба обрађивати имање и 
обављати сељачке радове. У том епу се налази и опис златног и 
сребрног века. Друго дело, Теогонија, представља каталог грчких 
божанстава. 

Хекатон (Hecaton), ер. 5, 7; 6, 7; 9, 6. Ученик стоичког 
филозофа Панетија (II век пре н. е.) са Родоса. Цицерону је 
служио као углед у делу De officiis — О дужностила (III 89), а 
Сенеки за његово дело De beneficiis — О доброчинствима. 

Хекуба, ер. 47, 12; 88, 6, је била жена тројанског краља 
Пријама коме је родила 19 деце. Еврипид ју је у иетоименој драми 
начинио Одисејевом робињом. Због зверских дела које је 
починила из освете постоји традиција да су је каменовали, а 
пошто је та казна била извршена, испод гомиле камења се извукао 
— пас (животиња веома презрена код старих Грка). 

Хелеспонт (Hellespontos) ер. 80, 7. Фрикс и Хеле побегоше 
на овну златнога руна кога им је поклонила њихова мајка, нека 
богиња. Негде изнад мора Хеле падне у море које је по њој 
добило име „Хелино море" (Хелеспонт). Њен брат је срећно 
дошао у Колхиду где је овна принео боговима као жртву. Његово 
златно руно чувао је стооки Арг у неком гају. Да би га се 
дочепали, кренули су на авантуристички пут највећигрчки јунаци, 
тзв. Аргонаути. 

Хелидон (Chelidon), ер. 87, 16. Миљеник египатске краљице 
Клеопатре. 

Хераклит (Heraclitus, грчки Herakleitos), ер. 12, 7; 58, 23. 
Родом из Ефеса. Живео је око 500. г. пре н. е. Филозоф чији је 
језик био веома неразумљив, па је Хераклит добио надимак 
„Тамни". По његовом учењу се све налази у сталним покретима; 
не можеш ни два пута ући у исту воду: све тече („panta rhei"). 
Основни елеменат из којег се све остало развило јесте ватра, 
уколико се душа више приближава овом елементу, утолико је 
виша. Од његовог дела сачувани су нам само фрагменти. 
Херкул — Херакле —, син Зевса и Алкмене, жене Амфитрионове. 
Хера није трпела дете своје супарнице па је послала у дечју 
колевку две змије; али мали Херакле је обе задавио рукама. 
Занимљиво је да је Комод, син филозофа и цара Марка Аурелија, 
волео да га уметници представљају као Херакла (нпр., његова 
статуа у палати Пити у Фиренци). 
Хермарх, ер. 6. 6; 33, 4; 52, 4. Епикуров ученик родом из града 
Митилене, извршилац Епикуровог тестамента и његов наследник 
у управљању његовом школом. Противник филозофског учења 
Питагориног, Емпедокловог, Платоновог и Аристотеловог. 
Хефестион, ер. 9, 3, предео у Ликији у Малој Азији. 



Хефестион, ер. 113, 29, пријатељ Александра Великог и његов 
војсковођа. Умро је 324. г. пре н. е. 
Хиерон, ер. 114, 17, тиранин у Сиракузи (269—214. пре н. е.). У 
пунским ратовима стајао је на страни Римљана. 
Химера (Chimaera), ер. 113, 9. Реч значи „коза", а то митолошко 
биће је састављено од лава (предњи део), козе (средина), змаја 
(задњи део). Упор. Хомер, Илијада VI 180 ss. То чудовиште је 
убио јунак Белерофонт. 
Хипократ, ер. 95, 9. 20. Родом са острва Коса, живео је 460—377. 
г. пре н. е. Оснивач медицине као науке. -Био је веома плодан 
писац. Чувена је тзв. Хипократова заклетва, којом се лекари 
обавезују да ће се у вршењу свог позива придржавати етичких 
принципа. 
Хиркани, ер. 113, 29 су становници Хирканије, једне од (20) 
персијских сатрапија, на Каспијском мору. Александар Велики је 
ову покрајину освојио 330. г. пре н. е., а Парти 240. године пре н. 
е. 
Хомер (Homerus), ер. 27, 6; 40, 2; 58, 17; 63, 2; 88, 5 ss; 37, 39 ss; 
90, 31; 108, 34. Највећи грчки епски песник, творац Илијаде и 
Одисеје. 
Хорације Кокле, ер. 120, 7. „једнооки", бранио је, према предању, 
507. године пре н. е. дрвени мост на реци 
Тибру (Pons sublicius) од етрурског краља Порзене. Његово 
јуначко дело су доцнији аналисти искитили. 
Хорације Флак (Q. Horatius Flaccus), ер. 86, 13; 119, 14; 120, 21. 
Живео је од 65. г. до 8. пре н. е. Један од највећих римских 
песника. Хорацијево литерарно дело је веома обимно. Хорације је 
имао много следбеника и његов утицај на европску књижевност је 
био изванредно велик. 
Хризип, ер. 9, 14; 22, 11; 33, 4; 104, 22; 108, 38; 113, 23. — Рођен 
око г. 280. пре н. е. у Киликији. Приступио је после дуготрајних 
студија стоицима и њиховој филозофској школи, те постао њезин 
најзначајнији организатор. Диоген Лаертије пише да не би 
постојала стоа да није било Хризипа. Био је веома плодан писац, 
па Диоген наводи да је написао чак 705 књига! Његов стил није 
био нарочито добар. Хризип је стоичкој филозофији дао њен 
дефинитивни облик тако да се после његове смрти учење није 
много изменило. 

Цезар (Caius lulius Caesar), ер. 24, 8; 51, 11; 83, 12; 94, 65; 95, 10; 
97, 2. 8; 104, 29—33; 118, 2. Divus Iulius (ep. 98, 13). Рођен г. 100. 
пре н. е., убијен 15. марта 44. („Idus Martiae"). Родом из старе 
патрицијске породице gens Iulia, која је водила порекло од 
Енејевог сина Асканија, односно његовог сина Iula, па су, према 
томе, за своју прамајку сматрали саму Венеру! 
Целије (Marcus Caelius Rufus), ер. 113, 26, био је пријатељ 
државника, говорника и филозофа Цицерона. Неки издавачи 



Сенекиног писма, међутим, мисле да је то био Гај Цецилије кога 
помиње и песник Стације (Statius Р. Papinius, 61—69. н. е.). 
Цетег (М. Cornelius Cethegus), ер. 125, 3. 11., је био конзул заједно 
са Гајем Тудитаном за време II пунског рата, pontifex maximus 213. 
год. а конзул 204. г. пре н. е. Уживао је глас доброг говорника. 
Цецилије (Caecilius), ер. 118, 2. Немилосрдан зеленаш који се овде 
помиње био је свакако веома познат у Риму. 
Цицерон (Marcus Tullius Cicero), ер. 17, 2; 21, 4; 40, 11; 49, 5; 58, 6; 
12, 16; 97, 3 ss; 100, 7. 9; 107, 10; 108, 30. 32. 34; 111, 1; 114, 16; 
118, 1 ss; 125, 4 ss. Рођен je 106. пре н. e. и живео је до 43. г. То је 
био најзначајнији говорник и аутор писаног говора, филозофских 
расправа и огромне збирке писама упућених разним лицима, 
нарочито Атику. Његова проза представља стилско савршенство. 
Иако није био из неке веома угледне породице, он је као „ћошо 
novus" успео својим талентом и радом да постигне највише 
почасти у Риму; био је конзул 63. године и као такав открио је 
Каталинину заверу против државе. Литерарно дело Цицерона 
управо је огромно и састоји се од многобројних говора одржаних 
и јавно и у сенату — био је, наиме, чувен адвокат —, аутор је 
реторских списа и пре свега филозофских расправа (О држави, 
Разговори у Тускулу, О дужностима, О старости, О 
пријатељству, О највећем злу и највећем добру итд.). Међутим, 
Цицерон није оригиналан мислилац, већ еклектичар, али је његова 
огромна заслуга у томе што je покушао да створи филозофски 
језик.

С А Д Р Ж  А  Ј  

Д р  К с е н и ј а  А т а н а с и ј е в и ћ ,  Луције Анеј 
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41 Сенека
1 Вергилије, Енејида VI 261. 
1 То је чувар подземнога света Кербер. (Стихови су 

конт^минирани из Кнејиде, VI 400 и VIII 296 s). Место је у 
Енејиди VI 400 ss. 

1 Вергилије, Енејида VII 277 ss. 
1 Вергилије, Георгика I 53 ss. 
2 Георгика I 139 s. 
1 Вергилије, Енејида X 284. 
1 Лукреције, De rerum natura I 54 ss. (O природи света). 
1 Maecen. fragm. 1, р. 35 Lunderstedt. 
18 Вергилије, Енејида XII 646. 
1 Вергилије, Енејида VI 272. 
1 Клеант, у: Arnim, Stoicorum veterum fragmenta 572. 

7. Шта дакле? Зар нисмо глупљи од сваког детета кад се на светлу дана 

плашимо. Али то је погрешно, мој драги Луцилије, ми се не плашимо на 

светлости. Ми смо од свега себи начинили мрак. Ми не видимо ништа, ни оно 
што шкоди, ни оно што користи: читавога живота само јуримо један на 

другога, али се не одупиремо довољно и својим корацима не дајемо опрезан и 

одлучан правац. А видећеш како је то луда ствар — нападати некога у мраку. А 

ми, тако ми Херкула, радимо тако као да нас однекуда морају издалека 
1 Вергилије, Енејида I 1. 
1 Вергилије, Георгика IV 212. 

1 епикурејци 
1 Вергилије, Георгика I 250 ss. 
1 Мисли се на епикурејце. 
 


