
Seneca, De vita beata 
 
Cap. XX 
 
" Non praestant philosophi quae loquuntur." Multum tamen praestant quod loquuntur, quod honesta 

mente concipiunt; namque idem si et paria dictis agerent, quid esset illis beatius ? Interim non est 

quod contemnas bona verba et bonis cogitationibus plena praecordia. Studiorum salutarium etiam 

citra effectum laudanda tractatio est. [2] Quid mirum, si non escendunt in altum ardua adgressi ? 

Sed si vir es, suspice, etiam si decidunt, magna conantis. Generosa res est respicientem non ad suas 

sed ad naturae suae vires conari, alta temptare et mente maiora concipere, quam quae etiam ingenti 

animo adornatis effici possunt. Qui sibi hoc proposuit: [3] "Ego mortem eodem voltu 

comoediamque videbo. Ego laboribus, quanticumque illi erunt, parebo animo fulciens corpus. Ego 

divitias et praesentis et absentis aeque contemnam, nec si aliubi iacebunt, tristior, nec si circa me 

fulgebunt, animosior. Ego fortunam nec venientem sentiam nec recedentem. Ego terras omnis 

tamquam meas videbo, meas tamquam omnium. Ego sic vivam quasi sciam aliis esse me natum et 

naturae rerum hoc nomine gratias agam ; quo enim melius genere negotium meum agere potuit ? [4] 

Unum me donavit omnibus, uni mihi omnis. Quicquid habebo, nec sordide custodiam nec prodige 

spargam. Nihil magis possidere me credam quam bene donata. Non numero nec pondere beneficia 

nec ulla nisi accipientis aestimatione perpendam ; numquam id mihi multum erit, quod dignus 

accipiet. Nihil opinionis causa, omnia conscientiae faciam. Populo spectante fieri credam quicquid 

me conscio faciam. [5] Edendi mihi erit bibendique finis desideria naturae restinguere, non implere 

alvum et exinanire. Ero amicis iucundus, inimicis mitis et facilis. Exorabor, antequam roger, et 

honestis precibus occurram. Patriam meam esse mundum sciam et praesides deos, hos supra me 

circaque me stare factorum dictorumque censores. Quandoque aut natura spiritum repetet aut ratio 

dimittet, testatus exibo bonam me conscientiam [p. 152] amasse, bona studia, nullius per me 

libertatem deminutam, minime meam "—qui haec facere proponet, volet, temptabit, ad deos iter 

faciet, ne ille, etiam si non tenuerit,  

Magnis tamen excidit ausis. 

[6] Vos quidem, quod virtutem cultoremque eius odistis, nihil novi facitis. Nam et solem lumina 

aegra formidant et aversantur diem splendidum nocturna animalia, quae ad primum eius ortum 

stupent et latibula sua passim petunt, abduntur in aliquas rimas timida lucis. Gemite et infelicem 

linguam bonorum exercete convicio, hiate, commordete ; citius multo frangetis dentes quam 

imprimetis. 

 

 



 

Cap. XXIII 

 

Desine ergo philosophis pecunia interdicere; nemo sapientiam paupertate damnavit. Habebit 

philosophus amplas opes, sed nulli detractas nec alieno sanguine cruentas, sine cuiusquam iniuria 

partas, sine sordidis quaestibus, quarum tam honestus sit exitus quam introitus, quibus nemo 

ingemescat nisi malignus. In quantum vis exaggera illas; honestae sunt, in quibus cum multa sint, 

quae sua quisque dici velit, nihil est, quod quisquam suum possit dicere. 

[2] Ille vero fortunae benignitatem a se non summovebit et patrimonio per honesta quaesito nec 

gloriabitur nec erubescet. Habebit tamen etiam quo glorietur, si aperta domo et admissa in res suas 

civitate poterit dicere : " Quod quisque agnoverit, tollat." O magnum virum. O optime divitem, si 

post hanc vocem tantundem habuerit ! Ita dico : si tuto et securus scrutationem populo praebuerit, si 

nihil quisquam apud illum invenerit, quoi manus iniciat, audaciter et propalam erit dives. [3] 

Sapiens nullum denarium intra limen suum admittet male intrantem; idem magnas opes, munus 

fortunae fructumque virtutis, non repudiabit nec excludet. Quid enim est quare illis bono loco 

invideat ? Veniant, hospitentur. Nec iactabit illas nec abscondet —alterum infruniti animi est, 

alterum timidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinum continentis—nec, ut dixi, eiciet illas e 

domo. Quid enim dicet? [4] Utrumne " Inutiles estis " an " Ego uti divitiis nescio "? Quemadmodum 

etiam pedibus suis poterit iter conficere, escendere tamen vehiculum malet, sic pauper etsi poterit 

esse, dives volet. Habebit itaque opes, sed tamquam leves et avolaturas, nec ulli alii eas nec sibi 

graves esse patietur. [5] Donabit—quid erexistis aures? quid expeditis sinum ?—donabit aut bonis 

aut eis, quos facere poterit bonos, donabit eum summo consilio dignissimos eligens, ut qui 

meminerit tam expensorum quam acceptorum rationem esse reddendam, donabit ex recta et 

probabili causa, nam inter turpes iacturas malum munus est; habebit sinum facilem, non perforatum, 

ex quo multa exeant, et nihil excidat. 


