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SENECA LVCILIO SVO SALVTEM 

          De liberalibus studiis quid sentiam scire desideras: nullum 
suspicio, nullum in bonis numero quod ad aes exit. Meritoria 
artificia sunt, hactenus utilia si praeparant ingenium, non 
detinent. Tamdiu enim istis inmorandum est quamdiu nihil 
animus agere maius potest; rudimenta sunt nostra, non 
opera. Quare liberalia studia dicta sint vides: quia homine 
libero digna sunt. Ceterum unum studium vere liberale est 
quod liberum facit, hoc est sapientiae, sublime, forte, magna-
nimum: cetera pusilla et puerilia sunt. An tu quicquam in 
istis esse credis boni quorum professores turpissimos omnium  
ac flagitiosissimos cernis? Non discere debemus ista, sed 
didicisse. 
          Quidam illud de liberalibus studiis quaerendum iudica-
verunt, an virum bonum facerent: ne promittunt quidem 
nec huius rei scientiam adfectant. Grammatice circa curam 
sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa historias, 
iam ut longissime fines suos proferat, circa carmina. Quid 
horum ad virtutem viam sternit? Syllabarum enarratio et 
verborum diligentia et fabularum memoria et versuum lex 
ac modificatio–quid ex his metum demit, cupiditatem ex-
imit, libidinem frenat? Ad geometriam transeamus et ad 
musicen: nihil apud illas invenies quod vetet timere, vetet 
cupere. Quae quisquis ignorat, alia frustra scit. 
             Utrum doceant isti virtutem an non: si non docent, ne 
tradunt quidem; si docent, philosophi sunt. Vis scire quam non 
ad docendam virtutem consederint? aspice quam dissimilia 
inter se omnium studia sint: atqui similitudo esset idem docen-
tium. Nisi forte tibi Homerum philosophum fuisse persuadent, 
cum his ipsis quibus colligunt negent; nam modo Stoicum 
illum faciunt, virtutem solam probantem et voluptates refugi-
entem et ab honesto ne inmortalitatis quidem pretio receden-
tem, modo Epicureum, laudantem statum quietae civitatis et 
inter convivia cantusque vitam exigentis, modo Peripateticum, 
tria bonorum genera inducentem, modo Academicum, omnia 
incerta dicentem. Apparet nihil horum esse in illo, quia 
omnia sunt; ista enim inter se dissident. Demus illis Home-
rum philosophum fuisse: nempe sapiens factus est antequam 
carmina ulla cognosceret; ergo illa discamus quae Homerum  
fecere sapientem. Hoc quidem me quaerere, uter maior 
aetate fuerit, Homerus an Hesiodus, non magis ad rem 
pertinet quam scire, cum minor Hecuba fuerit quam Helena, 
quare tam male tulerit aetatem. Quid, inquam, annos 
Patrocli et Achillis inquirere ad rem existimas pertinere? 
Quaeris Ulixes ubi erraverit potius quam efficias ne nos 
semper erremus? Non vacat audire utrum inter Italiam et 
Siciliam iactatus sit an extra notum nobis orbem (neque enim 
potuit in tam angusto error esse tam longus): tempestates 
nos animi cotidie iactant et nequitia in omnia Ulixis mala in-
pellit. Non deest forma quae sollicitet oculos, non hostis; 



hinc monstra effera et humano cruore gaudentia, hinc in-
sidiosa blandimenta aurium, hinc naufragia et tot varietates 
malorum. Hoc me doce, quomodo patriam amem, quomodo 
uxorem, quomodo patrem, quomodo ad haec tam honesta 
vel naufragus navigem. Quid inquiris an Penelopa inpudica 
fuerit, an verba saeculo suo dederit? an Ulixem illum esse 
quem videbat, antequam sciret, suspicata sit? Doce me quid 
sit pudicitia et quantum in ea bonum, in corpore an in 
animo posita sit. 

………………………………………………………….

Una re consummatur animus, scientia bonorum ac malo-
rum inmutabili; nihil autem ulla ars alia de bonis ac malis 
quaerit. Singulas lubet circumire virtutes. Fortitudo con-
temptrix timendorum est; terribilia et sub iugum libertatem 
nostram mittentia despicit, provocat, frangit: numquid ergo 
hanc liberalia studia corroborant? Fides sanctissimum humani 
pectoris bonum est, nulla necessitate ad fallendum cogitur, 
nullo corrumpitur praemio: 'ure', inquit 'caede, occide: non 
prodam, sed quo magis secreta quaeret dolor, hoc illa altius 
condam'. Numquid liberalia studia hos animos facere possunt? 
Temperantia voluptatibus imperat, alias odit atque abigit, 
alias dispensat et ad sanum modum redigit nec umquam ad 
illas propter ipsas venit; scit optimum esse modum cupitorum 
non quantum velis, sed quantum debeas sumere. Humanitas 
vetat superbum esse adversus socios, vetat amarum; verbis, 
rebus, adfectibus comem se facilemque omnibus praestat; 
nullum alienum malum putat, bonum autem suum ideo maxi-
me quod alicui bono futurum est amat. Numquid liberalia 
studia hos mores praecipiunt? non magis quam simplicitatem, 
quam modestiam ac moderationem, non magis quam fruga-
litatem ac parsimoniam, non magis quam clementiam, quae 
alieno sanguini tamquam suo parcit et scit homini non esse 
homine prodige utendum. 
          'Cum dicatis' inquit 'sine liberalibus studiis ad virtutem  
non perveniri, quemadmodum negatis illa nihil conferre 
virtuti?' Quia nec sine cibo ad virtutem pervenitur, cibus 
tamen ad virtutem non pertinet; ligna navi nihil conferunt, 
quamvis non fiat navis nisi ex lignis: non est, inquam, cur 
aliquid putes eius adiutorio fieri sine quo non potest fieri. 
Potest quidem etiam illud dici, sine liberalibus studiis veniri 
ad sapientiam posse; quamvis enim virtus discenda sit, tamen 
non per haec discitur. Quid est autem quare existimem non 
futurum sapientem eum qui litteras nescit, cum sapientia 
non sit in litteris? Res tradit, non verba, et nescio an certior 
memoria sit quae nullum extra se subsidium habet. Magna et 
spatiosa res est sapientia; vacuo illi loco opus est; de divinis 
humanisque discendum est, de praeteritis de futuris, de 
caducis de aeternis, de tempore. 


