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Epistola 1 

 

Kære Lucilius. 

1. Det, du skal gøre, min kære Lucilius, er at stå fast på din egen ret til dig selv, og den tid, som 

man indtil nu har taget fra dig eller stjålet fra dig, eller som bare er smuttet for dig, den skal du nu 

holde sammen på og passe godt på. Du kan trygt stole på, at det er, som jeg skriver til dig: en del tid 

river man fra os, en del negler man ubemærket, og en del flyder væk mellem fingrene på os. Men at 

spilde sin tid på grund af egen ligegyldighed kan man overhovedet ikke være bekendt. Og bemærk 

så venligst, at en stor del af livet svinder hen, mens man gør noget forkert, den største del, mens 

man ingenting gør, og hele livet, mens man gør noget andet. 2.  Kan du nævne mig et eneste 

eksempel på nogen, som sætter en pris på sin tid? som tillægger sin dag værdi? som forstår, at han 

selv dør hver dag? Det er her, vi bliver snydt, fordi vi ser døden foran os. En stor del af døden har 

allerede overhalet os. Den del af vores liv, som vi har bag os, har døden tag i. Du skal bare gøre, 

som du skriver, du gør, Lucilius, du skal opfatte alle dine timer som et samlet hele. Så vil du 

opdage, at du er mindre afhængig af i morgen, hvis du allerede har taget fat på i dag. 3. Mens man 

går og udsætter livet, løber det forbi en. Alt andet, Lucilius, tilhører nogle andre, tiden er det eneste, 

der er vores. Naturen har sendt os ud i at eje dette ene flygtige og uhåndterlige fænomen, tiden, som 

enhver, der har lyst, kan smide os ud af. Og menneskers dumhed er så kolossal, at har de opnået 

bittesmå og fuldstændig ubetydelige ting, i al fald ting, som kan erstattes, så finder de sig i at skulle 

stå i taknemmelighedsgæld for det. Derimod er der ingen, der mener, han skylder nogen noget, bare 

fordi han har fået ens tid, og det selv om tiden er det eneste, ikke engang en taknemmelig kan betale 

tilbage. 

4. Nu vil du jo nok spørge, hvad jeg da så gør, siden jeg kan give dig de her regler. Det skal jeg 

bekende ganske fri og frank. Det, der plejer at være tilfældet hos en, der er indstillet på luksus, men 

som også er omhyggelig, det er også tilfældet for mig, for jeg kan gøre rede for udgifterne. Jeg kan 

ikke sige, jeg ikke mister noget, men hvad jeg mister, hvorfor og hvordan, det kan jeg sige. Jeg kan 

aflægge regnskab for min fattigdom. Men det er gået mig, som det går de fleste, der uden egen 

skyld er kommet ud i armod, for alle beklager og undskylder hans situation, men der er ingen, der 

hjælper ham. 5.  Nå, hvad skal jeg så sige til det? jeg mener nu ikke, at man er fattig, hvis man har 

nok i den lillebitte smule, man har tilovers. For dit vedkommende vil jeg gerne, at du passer godt på 

dit, og at du begynder i god tid, for som vore forfædre sagde, så er det for sent at spare, når man har 

nået bunden. Det er jo ikke kun smulerne, der ligger dernede, det er også det ringeste. 

 

Din Seneca 

 

 

 

Epistola 2 

 

Kære Lucilius. 

 

1. Ud fra det, du skriver til mig, og fra det, jeg hører om dig, har jeg i grunden gode forhåbninger til 

dig, for du løber ikke forvirret rundt i alle retninger, og du forstyrrer heller ikke dig selv med at 

flytte fra sted til sted. Den form for flakken om er jo tegn på en slags sjælelig sygdom. Det første 

bevis for, om man har et afbalanceret sind, er efter min opfattelse, at man kan standse op og holde 

en pause sammen med sig selv. 2. Men du skal nu lige passe på, at din læsning af en masse 

forfattere og bøger inden for alle genrer ikke får noget vagabonderende og ustabilt over sig. Hvis 

man ønsker at uddrage noget, som kan sætte sig fast i ens sind, så man kan stole på det, skal man 

dvæle ved og suge næring til sig fra folk, hvis kompetence er en indiskutabel kendsgerning. Den, 
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der er alle vegne, er nemlig ingen steder. Folk, der tilbringer deres liv med at rejse rundt, går det 

sådan, at de finder mange steder, hvor de kan få husly, men ingen egentlige venskaber. Det samme 

sker for dem, der ikke gør sig helt fortrolig med en bestemt forfatters personlighed, men i strakt 

galop farer igennem alt muligt. 3. Kaster man op, så snart man har spist, gør maden ingen gavn, for 

den når slet ikke at blive optaget i kroppen. Der er ingenting, der i den grad hindrer folk i at blive 

raske, som evindelig skift i medicinering. Et sår får ikke ro til at danne skorpe, hvis man forsøger 

sig med flere forskellige medikamenter. Omplanter man tit en plante, får den ikke slået ordentlig 

rod. Intet er så nyttigt, at det kan gøre gavn bare ved at komme forbi. At have en masse bøger 

afleder opmærksomheden. Ergo, når nu du ikke kan nå at læse alle dem, du har, er det nok at have 

dem, du kan. 4. "Jamen," siger du så, "jeg vil gerne snart bladre i den her bog og snart i den der." 

Det er da en kræsen mave, der skal prøvesmage en hel masse ting. Når de nu er så varierende og 

indbyrdes forskellige, er der ikke megen næring ved dem, tværtimod kan de give dårlig mave. Du 

skal derfor altid læse de anerkendte, og skulle du få lyst til en lille afstikker til andre, så husk at 

vende tilbage til de første igen. Du skal hver dag skaffe dig mental støtte mod fattigdom og mod 

døden og i øvrigt også mod andre ulykker. Og når du så er kommet igennem en hel masse, skal du 

plukke én passage ud, som du skal fordøje den dag. 5. Det gør jeg også selv. Af de fleste af dem, jeg 

har læst, lærer jeg et og andet. Dagens høst her har jeg fundet frem til hos Epikur - jeg plejer nemlig 

også at bevæge mig over i fjendens lejr, ikke som en overløber, men som spion. Han siger nemlig: 

"En glad fattigdom kan man godt være bekendt." 6.  Men det er nu ikke fattigdom, hvis den er glad. 

Det er jo ikke ham, der har for lidt, men ham, der ønsker sig mere, der er fattig. For hvad betyder 

det, hvor meget han har liggende på kistebunden eller i laden, hvor meget kvæg han har på græs, 

eller hvor mange renteindtægter han har fra sin lånevirksomhed, hvis han ligger på lur efter andres 

ejendom, hvis han indfører i hovedbogen, ikke hvad han har tjent, men hvad han går efter at tjene. 

Spørger du om, hvad den øvre grænse for rigdom er? Den første er at have det nødvendige, den 

næste at have det tilstrækkelige. 

 

Din Seneca 

 

 

 

Epistola 3 

 

Kære Lucilius. 

 

1. Du skriver, at du har sendt nogle breve til mig med en af dine venner, og så siger du, at jeg ikke 

skal snakke med ham om alt, der har med dig at gøre, for det plejer du ikke engang selv. På den 

måde har du i det selv samme brev både sagt, at han er din ven, og at det er han ikke. Hvis nu du har 

brugt det her ord, der jo har sin helt egen betydning, i en slags bredere mening og derfor har omtalt 

ham som ven, ligesom vi omtaler politikere som "de ærede medlemmer", eller når vi møder folk på 

gaden og ikke lige kan huske navnet på dem, så siger vi "kære ven", "min gode mand" og sådan 

noget – hvis det er tilfældet, så lader vi emnet falde her. 2. Men hvis du anser en for en ven uden at 

betro ham lige så meget, som du betror dig selv, så er du på vildspor, og du kender ikke nok til 

betydningen af virkeligt venskab. Sammen med din ven skal du da overveje alt, men først skal du 

tænke over ham. Når man er blevet venner, skal man tro på hinanden, og før man bliver det, skal 

man bedømme den anden. Folk griber det helt forkert an og laver et miskmask ud af opgaverne, når 

de – ganske imod filosoffen Theophrast' forskrifter – tager kritisk stilling til den anden, når de 

allerede er begyndt at holde af ham, i stedet for at holde af, når de har taget stilling. Du skal tænke 

længe over, om du skal indlede et venskab med en anden, men når du så har besluttet dig for det, 

skal du lade ham komme helt tæt ind på livet af dig. Du skal kunne tale lige så spontant med ham 
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som med dig selv. 3. Du skal faktisk leve dit liv sådan, at du ikke betror dig selv noget, som du ikke 

også kunne betro dine uvenner. Men fordi der sker ting i ens liv, som man sædvanligvis går og 

putter med helt privat, så skal du blande din ven ind i alle dine bekymringer og tanker. Hvis du først 

har vist, at du tror på ham, gør du ham også til en, du kan regne med. Der er jo nogle, der har 

undervist andre i at bedrage netop ved at være bange for selv at blive bedraget, og de har faktisk 

givet andre retten til at forsynde sig ved på forhånd at mistænke dem for det. Hvorfor skulle jeg dog 

belægge mine ord i min vens nærvær? Hvorfor skulle jeg dog ikke betragte mig som i enrum, selv 

når han er til stede? 4.  Der er dem, der til folk, de tilfældigt løber på, fortæller ting, som man 

normalt kun vil fortælle gode venner om, og de læsser af i ørerne på hvem som helst, der gider høre, 

hvad som helst der plager dem. Andre er til gengæld nervevrag ved tanken om, at selv deres 

allernærmeste skal få noget at vide om dem, og hvis de kunne, ville de ikke engang betro sig selv 

noget, og derfor går de og trykker sig mest muligt med enhver hemmelighed. Man skal ikke gøre 

nogen af delene, for begge dele er i stoisk forstand forkert, altså om man har tillid til alle eller til 

ingen. Den første fejl, ville jeg nok mene, man kan være bekendt, mens den anden nok mere er 

udtryk for overdreven forsigtighed. 5. Du skal derfor kritisere begge typer, både dem, der altid er 

bekymrede, og dem, der aldrig er bekymrede. Det er nemlig ikke tegn på ihærdighed at glæde sig 

over, at der er gang i den, men derimod på et overspændt sinds løben rundt fra det ene til det andet. 

Det er heller ikke udtryk for ro, når man regner enhver form for aktivitet for et forstyrrende element 

i tilværelsen. Det er derimod udtryk for dovenskab og mangel på rygrad. 6. Derfor kan du lige 

tænke lidt over det her, som jeg har læst hos Pomponius: "Der er nogle, der er krøbet så meget i 

skjul, at de tror, at hvad som helst, der er fremme i dagslyset, er ude i en orkan". Man skal blande de 

her ting med hinanden, så både den, der i øvrigt er rolig og ubekymret, også er aktiv, og den aktive 

skal også kunne være rolig og ubekymret. Tænk over, hvordan verden er indrettet, for så vil du få at 

vide, at naturen har skabt både natten og dagen. 

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 4 

 

Kære Lucilius. 

1. Fortsæt, som du er begyndt, og skynd dig alt hvad du kan. Det vil nemlig resultere i, at du får 

længere tid til at have glæde af et fejlfrit og afbalanceret sind. Du vil oven i købet have glæde af dit 

sind, mens du retter op på dets fejl, og også mens du er ved at få det afbalanceret. Det er 

selvfølgelig en helt anden nydelse end den, man får af at betragte et strålende, pletfrit sind. 2. Du 

husker helt bestemt, hvor stor en glæde du følte, da du kunne lægge barnetogaen fra dig, fik en 

mandstoga på og debuterede i det offentlige liv nede på Forum Romanum. Du kan forvente dig en 

endnu større glæde, når du får lagt din barnesjæl bag dig, og Filosofien får dig skrevet ind i registret 

over mænd. Indtil nu er det nemlig ikke barndommen, der varer ved, men barnligheden – og det er 

jo en alvorligere sag! Hvad værre er, så har vi jo ældre mænds autoritet, men teenageres fejl, ja, 

ikke bare teenageres, smådrenges! Teenagere bliver bange for bagateller, men smådrenge for noget, 

der end ikke findes, og vi selv for begge dele. 3. Gør nu bare yderligere fremskridt, og så vil du 

indse, at der er nogle ting, man ikke skal være bange for, netop fordi de medfører en masse angst. 

Intet onde er stort, hvis det er det sidste. Døden kommer til dig, - nå ja, hvis den kunne blive 

sammen med dig, havde du grund til at være bange for den, men det er nødvendigvis sådan, at enten 

når den ikke frem, eller også er den et forbigående fænomen. 4. "Jamen," siger du så, "det er svært 

at føre sin sjæl frem til det punkt, hvor den er ligeglad med det biologiske liv." Kan du ikke se, hvor 

tåbelige motiver folk har til at være ligeglade med det? Én har hængt sig i en strikke uden for 

kærestens dør, - en anden har kastet sig hovedkulds ud fra taget for ikke at skulle høre på sin herres 
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raserianfald mere, - en undvegen slave har begået harakiri for ikke at blive slæbt tilbage til sin 

retmæssige ejer. Tror du ikke, at mod og mandshjerte vil kunne klare det, som overdrevet ængstelse 

kan? Ingen kan få et liv uden bekymringer, hvis de tænker for meget på, hvordan de kan forlænge 

livet, - hvis de tæller flest mulige konsulers embedsperioder med blandt de store goder. 5. Din 

opgave er hver eneste dag mentalt at øve dig i at kunne forlade livet i en afbalanceret sindstilstand, - 

det liv, som mange klamrer sig til og holder fast i ligesom folk, der er ved at blive trukket med af en 

rivende strøm, klynger sig til tjørnegrene og skarpe klippestykker. Flertallet skvulper ulykkeligt 

rundt mellem angst for døden og pinsler i livet, for at leve har de ikke vilje til, at dø har de ikke 

forstand på. 6. Du skal derfor skabe dig et liv, du kan have fornøjelse af, ved at kaste enhver 

bekymring for dit liv overbord. Der er intet gode, indehaveren kan have fornøjelse af, medmindre 

hans sind i forvejen er beredt på, at han kan miste det. Det letteste tab at bære, er imidlertid det 

tilfælde, hvor man ikke kan savne det tabte. Ergo skal du motivere dig selv og gøre dig hård over 

for de ting, som kan ske selv for verdens mest indflydelsesrige personer. 7. Det var en umyndig 

barnekonge i Ægypten og en eunuk, hans rådgiver, der afsagde den endelige kendelse over 

Pompeius' hoved, og en grusom og storsnudet partherkonge gjorde det samme over Crassus. Kejser 

Caligula befalede Lepidus, at han skulle lade sig halshugge af prætorianertribunen Dexter, og 

senere blev Caligula selv halshugget af prætorianertribunen Chaerea. Ingen har en heldig skæbne 

givet så meget succes i karrieren, at han ikke kunne blive udsat for lige så meget ondt, som han selv 

havde tilladt. Du skal ikke stole på det stille vejr i øjeblikket, for lige pludseligt kan havet komme i 

oprør. Selv samme dag, som skibet har danset lystigt af sted over bølgen den blå, kan det gå til 

bunds. 8. Du skal tænke på, at såvel en simpel indbrudstyv som en fjende i krigen kan sætte et 

sværd imod din strube. Selv om en mere magtfuld person ikke skulle være til stede, har enhver 

slave vilkårlig magt til at bestemme over dit liv og din død. Jeg mener kort og godt, at enhver, der 

er ligeglad med sit eget liv, er herre over dit. Du kan lige i tankerne gennemgå eksemplerne på dem, 

der faldt i baghold i deres eget hjem og døde enten ved et åbenlyst, voldeligt overfald eller ved, at 

de gik i en fælde. Du kan da godt se, at vi ikke har haft færre dødsfald på grund af rasende slaver 

end på grund af rasende konger. Hvad rager det så dig, hvor meget eller hvor lidt magt den person, 

du er bange for, har, når alle og enhver kan slå dig ihjel, og det er jo det, du er bange for. 9. Jo, men 

hvis du nu engang falder i fjendens hænder, og han så, fordi han vandt, befaler, at du skal føres.. – 

ja, føres til det, du jo alligevel er på vej til! Hvorfor narrer du dig selv, og hvorfor gennemskuer du 

først nu i dette øjeblik det fænomen, du længe har været underlagt? Jeg mener kort og godt, at du 

hele tiden er ved at blive ført tilbage til det, du er opstået af. Det er den slags tanker vi skal vende og 

dreje i vort hoved, hvis vi rolige og afklarede ønsker at kunne afvente den sidste time, der med den 

dermed forbundne angst fylder alle de øvrige timer i livet med uro. 

10. Men jeg skal jo have en slutning på brevet, så du får lige noget, jeg er faldet for i dag, - og det er 

i øvrigt også tyvstjålet i anden mands have. "Stor rigdom er det, når ens fattigdom er disponeret 

efter naturens lov." Men ved du, hvilke kriterier den omtalte "naturens lov" opstiller for os? Ikke at 

sulte, ikke at tørste, ikke at føle smerte. For at stille din sult og slukke din tørst er det ikke 

nødvendigt, at du sidder og tigger ved skidtvigtige herrers døre, eller at du skal finde dig i, at man 

rynker på næsen ad dig, og at man også kan finde på at udsætte dig for en påtaget 

medmenneskelighed, der er helt og aldeles uforskammet. Det er ikke nødvendigt at drage på 

langfart i handelsflåden eller at deltage i en erobringskrig. Det er let at skaffe det, naturen kræver, 

og det er allerede lagt frem til dig. 11. Man skal svede for at få det overflødige, for det er det, der 

slider ens tøj op, det er det, der driver os til fremmede himmelstrøg. Det tilstrækkelige er lige for 

hånden. Den, der kommer godt ud af det med sin fattigdom, er rig.  

 

Din Seneca 
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Epistola 5 

 

Kære Lucilius. 

1. At du så hårdnakket går op i og ene og alene arbejder på at forbedre dig hver dag, mens du 

undlader at foretage dig alt andet, se det giver jeg min fulde tilslutning, og jeg glæder mig også over 

det. I øvrigt vil jeg nøjes med at opfordre dig til at blive ved, - ja, jeg kræver det oven i købet. Men 

jeg må lige advare dig mod at gøre noget, som skal vække opsigt omkring din holdning og din 

livsstil, lige som de folk, der ikke stræber efter at gøre fremskridt, men efter at blive bemærket. 2. 

Du skal undgå en barsk, ydre fremtræden, langt hår og tjavset skæg, endvidere åbenlys foragt for 

penge, sengeleje på den bare jord og alt andet, der er en følge af folks bagvendte stræben efter 

berømmelse. Selve ordet filosofi ser folk skam skævt nok til, også selv om man omgås det med 

diskretion. Hvordan vil det ikke gå, hvis vi begynder at marginalisere os i forhold til, hvordan 

almindelige mennesker opfører sig? Inderst inde skal vi være helt forskellige fra manden på gaden, 

men i det ydre skal vi falde i ét med ham. 3. Din toga behøver ikke skinne til alle sider, men den 

skal altså heller ikke være beskidt. Vi skal ikke eje sølvgenstande, der er indlagt med 24 karats guld, 

men vi skal heller ikke opfatte det som bevis på den rette økonomiske sans at have givet afkald på 

guld- og sølvgenstande. Vi skal bestræbe os på at nå et bedre liv end almindelige mennesker, ikke et 

liv, der er det modsatte af deres. Ellers jager vi dem fra os, vi gerne vil have til at rette op på deres 

mangler. Vi støder dem fra os, gør vi. Vi opnår desuden, at de ikke vil efterligne os på et eneste 

punkt, fordi de er bange for at skulle efterligne os på alle punkter. 4. Det første, filosofien stiller i 

udsigt, er fællesskabsfølelsen, medmenneskeligheden og ønsket om at være sammen, men vores 

eventuelle afvigelse fra almindelige mennesker vil hindre os i at opdyrke det. Vi skal passe på, at de 

ting, som vi ønsker at skaffe os almindelig beundring for, ikke går hen og bliver latterlige og 

frastødende set fra andres synspunkt. Vores hensigt er jo at leve i overensstemmelse med naturen, 

men det er faktisk imod naturen at mishandle sin egen krop, at se ned på simple hygiejniske vaner, 

at have det som mål at være beskidt og at leve af ikke bare billig, men ulækker og modbydelig mad. 

5. Lige som det er tegn på forkælet ødselhed kun at ville have raffinerede retter, sådan er det et tegn 

på tåbelighed at undgå ganske almindelige retter, man kan skaffe sig billigt. Den rette økonomiske 

sans er, hvad filosofien kræver, den kræver ikke en asketisk selvafstraffelse. Men en person med 

den rette økonomiske sans behøver ikke være usoigneret. Jeg går ind for et niveau, hvor livet 

balancerer mellem den ideelle moralske holdning og den, almindelige mennesker har. Alle skal da 

se op til den måde, vi lever på, men de skal også kunne identificere sig med det. 6. Dit spørgsmål vil 

sikkert være: "Hvad skal jeg konkludere af det? Skal vi gøre det samme, som alle andre? Skal man 

slet ikke kunne se forskel på dem og os?" Jo, i den grad da! Den, der kikker lidt nærmere efter, skal 

blive klar over, at vi ikke ligner almindelige mennesker. Den, der er kommet indenfor hjemme hos 

os, skal beundre os selv mere end vores bohave. Man plejer at sige, at det er en stor mand, der 

omgås lerfade, som var de af sølv, men han er ikke mindre, ham, der omgås sølvfade, som var de af 

ler. Det er tegn på en ustabil karakter ikke at kunne klare at være rig. 

7. Men for nu at dele dagens lille gevinst med dig så fandt jeg hos vores gode ven, Hekaton, 

bemærkningen om, at ophør af begær også tjener til kur mod angst. Citatet lyder: "Du vil holde op 

med at være bange, når du er holdt op med at håbe." Du spørger så, hvordan to så forskellige 

fænomener kan gå i spand sammen? Men den er god nok, kæreste Lucilius! Selv om de ser ud til at 

være i modstrid med hinanden, så er de forbundne. Lige som den samme lænke binder krigsfangen 

og soldaten sammen, sådan går også de her to fænomener, der er så forskellige, i takt hen ad vejen. 

Frygten går lige bag håbet, 8. og jeg synes ikke, det er mærkeligt, at de går sådan. Begge er 

karakteristiske for en ubeslutsom sjæl, begge er karakteristiske for en sjæl, der er bekymret over, 

hvad fremtiden vil bringe. Men hovedårsagen til begge er, at vi ikke fokuserer på den øjeblikkelige 

situation, men sender vore tanker og overvejelser i forvejen ud på langfart. Derved er vores evne til 

at se fremad - det største gode vi har som mennesker – blevet forvandlet til et onde. 9. De vilde dyr 
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flygter for de farer, de kan se, og når de er kommet væk fra dem, er de i sikkerhed. Vi mennesker 

piner og plager os selv med både det, der skal komme, og med det, der er kommet forbi. Vi 

mennesker har så mange goder, der faktisk skader os. Hukommelsen, f.eks., henter angstens kvaler 

tilbage, og vores forudseenhed tager dem på forskud. Ingen nøjes med at være ulykkelig bare på 

grund af den aktuelle situation. 

 

Din Seneca 

 

 

 

Epistola 6 

 

Kære Lucilius. 

1. Jeg kan se, Lucilius, at jeg ikke bare er ved at få rettet op på nogle af mine mangler, men at jeg er 

ved at antage en helt ny form. Jeg kan dog endnu ikke hverken love eller håbe, at der ikke sidder 

noget tilbage i mig, som trænger til at blive lavet om. Selvfølgeligt er der mange sider af mig, som 

jeg burde få mere styr på, fejl, der skal renses ud i, og egenskaber, der skal op på et højere niveau. 

At sjælen ser sine egne fejl, som den før ikke kendte til, er jo også et godt argument for, at det går i 

den rigtige retning. Der er nogle syge, som man siger tillykke til, når de selv får fornemmelsen af, at 

de er syge. 2. Jeg ville sådan ønske, jeg rigtig kunne dele med dig den forandring, der så pludseligt 

er sket med mig. Så kunne jeg have begyndt at have en mere sikker tiltro til vores venskab, altså det 

dér rigtige venskab, som hverken ens forventninger, ens bange anelser eller ens optagethed af egne 

fordele kan slå i stykker, det dér venskab, som mennesker dør med, og som de dør for. 3. Jeg kan 

give dig masser af eksempler på folk, som ikke har manglet en ven, men nok et venskab. Sådan går 

det ikke, når det er jævnbyrdige viljer, der trækker personerne ind i et fællesskab, hvor man jo 

stræber efter det, man kan stå ved. Det er da klart, for de ved jo, at de er fælles med hinanden om alt 

og især da i modgang. 

Du kan dybest set ikke fatte, hvor stort et spring fremad jeg kan se hver eneste dag bringe mig.  4.  

Din replik er så: "Send lige også mig det dér, du har, som du har fundet ud af er så effektivt". 

Jamen, jeg har virkelig lyst til ligefrem at hælde det over i dig, og det er her, jeg har glæden ved at 

lære noget. Jeg vil nemlig gerne kunne undervise i det. Og jeg har ingen fornøjelse af noget, - 

ligegyldigt hvor fremragende og befordrende det måtte være, - som jeg kommer til at vide helt alene 

for mig selv. Hvis jeg får foræret indsigten med det forbehold, at jeg skal beholde den pakket ned 

og ikke sige den højt, så siger jeg nej tak til gaven; der er nemlig ikke noget af værdi, der er noget 

ved at eje, hvis man ikke har nogen at dele det med. 5. Derfor sender jeg dig de pågældende bøger, 

og for at du ikke skal have så meget besvær, når du rundt omkring søger efter de passager, der vil 

være dig til nytte, sætter jeg små sedler ind, så du kan gå direkte til det, jeg går ind for og ser op til, 

- du vil selvfølgelig have mere ud af det levende ord og faktiske samvær end af en oplæst 

afhandling. Du skal nødvendigvis komme til "åstedet", for det første fordi folk tror mere på deres 

øjne end på deres ører, dernæst fordi den vej, der går over påbud, er lang, mens den, der går over 

levende eksempler, er kort og effektiv. 6. Zenons ideal havde Kleanthes ikke kunnet virkeliggøre, 

hvis han kun havde gået til forelæsninger hos ham: han deltog i Zenons liv, han så ind i hans 

dybeste hemmeligheder, og han holdt øje med ham for at se, om han nu levede ud fra sine egne 

grundsætninger. Platon og Aristoteles og i øvrigt også hele den skare af filosoffer, som senere 

skulle gå i vidt forskellige retninger, trak mere på Sokrates' faktiske væremåde end på det, han 

sagde. Det var ikke Epikurs skole, men samværet med Epikur selv, der gjorde Metrodoros, 

Hermarchos og Polyainos til store mænd. I øvrigt beder jeg dig ikke bare komme, for at du selv skal 

gøre fremskridt, men for at du skal være til gavn; vi har nemlig så meget at give hinanden. 
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7.  Nå, da jeg nu skylder dig den daglige, lille foræringspresent, skal jeg fortælle dig, hvad jeg i dag 

har fornøjet mig over hos Hekaton: "Du spørger", siger han, "hvad fremskridt jeg har gjort? Jeg er 

begyndt at være ven med mig selv". Så har han jo taget et kæmpeskridt fremad, for han bliver aldrig 

ene og alene. Du skal være klar over, at en sådan person er ven med alle.   

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 7 

 

Kære Lucilius. 

1. Du spørger, hvad du især skal opfatte som noget, du skal undgå. Massen! Den kan du endnu ikke 

uden risiko udsætte dig for. Personligt må jeg i al fald bekende min egen svaghed, for min karakter 

er aldrig helt den samme, når jeg kommer hjem, som da jeg gik ud. Et og andet af det, jeg allerede 

har fået styr på, kommer igen i uorden; en og anden af de holdninger, jeg er sluppet af med, vender 

tilbage. Syge mennesker går det tit sådan, at de rammes så hårdt af at være afkræftede i lang tid, at 

de ikke kan komme ud i frisk luft uden at tage skade, og det er det, der faktisk også sker med sådan 

nogle som os, nu hvor vores sindstilstand er ved at restituere sig oven på en langvarig sygdom. 2. 

Omgang med mange mennesker er direkte skadelig. Hver og én anbefaler os en eller anden last eller 

præger os med den eller fedter os ind i den uden, at vi ved af det. I al fald, jo større folkemængde, vi 

blander os med, desto større risiko. Men ingenting er så skadelig for en god karakter som at være 

tilskuer ved en gladiatorforestilling. Dér kryber lasterne nemlig lettere ind under huden på en, for de 

bliver hjulpet på vej af lystfølelsen. 3. Hvad tror du, jeg mener? At jeg kommer hjem og er mere 

grådig? mere ambitiøs? som et større luksusdyr? Ja! og oven i købet grusommere og mere 

umenneskelig, fordi jeg har været ude blandt mennesker! Tilfældigvis dumpede jeg efter en 

gladiatorkamp ind til sådan en frokost-forestilling, hvor jeg forventede fis og ballade og komik og 

den slags underholdning, hvor folks øjne kan falde lidt til ro igen oven på menneskeblodet i 

arenaen. Men det går lige modsat. Kampene fra før på arenaen var bare medlidenhedshandlinger. 

Nu springer man alle pjattede detaljer over, og det er det rene blodbad. Deltagerne har intet at 

forsvare sig med. De bliver ramt over alt på kroppen og slår aldrig forgæves fra sig. 4. De fleste vil 

hellere se sådan noget end de almindelige gladiatorpar og ekstranumrene, som kejseren giver på 

folkets opfordring. Og hvorfor skulle de ikke hellere ville det? Her bliver sværdet jo ikke afbødet af 

hjelm og skjold. Hvad skal man med beskyttelse? med fægtekunst? al den slags er jo bare at forhale 

døden. Om formiddagen kaster man mennesker for løver og bjørne, om middagen kaster man dem 

for deres tilskuere. Mordere, siger de, skal kastes for andre, der bliver mordere af det, og vinderen 

holder de tilbage for at slagte ham senere. For dem, der kæmper er resultatet i sidste ende altid 

døden, og dertil anvendes sværd og fakler. 5. Det her foregår, mens arenaen ligger øde hen. "Jo, 

men fyren har begået et rovmord, han har slået et menneske ihjel!" Hvad skal jeg konkludere af det? 

fordi han har slået ihjel, har han gjort sig fortjent til at blive udsat for det her? og du, din stakkel, 

hvordan har du gjort dig fortjent til at måtte se på det? "Kvas ham! slå ham til plukfisk! brænd ham! 

hvorfor er han så ræd for at løbe ind i et sværd? hvorfor falder han som en tøsedreng? hvorfor kan 

han ikke li' at dø? Han skal bankes til at kvæste den anden! de skal parere hinandens angreb ved at 

skyde brystet nøgent frem!" – Der er pause i forestillingen. – "Hva' med at få kvalt nogle folk, bare 

for at få lidt action!" Hallo! begriber I ikke, at dårlige eksempler slår tilbage på dem, der skaber 

dem? Tak I de udødelige guder for, at han, som I prøver at lære at være grusom, ikke kan nå at lære 

det. 

6. Et sind, der er sart og endnu ikke har så godt fat i, hvad der er det rette, skal man lige så gelinde 

lempe uden om folkemassen, for man går så let over på flertallets side. Selv Sokrates, Cato og 

Laelius havde massen, der var helt anderledes end dem, kunnet tvinge til at afvige fra deres 
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holdning. Da vi jo just nu er i gang med at få dannet vores karakter, er der da ingen af os, der kan 

modstå et angreb fra laster, der kommer med så stort et følge. 7. Et eneste eksempel på forkælet 

ødselhed eller grådighed skaber meget ondt. Lever du sammen med en, der er forkælet og kræsen, 

svækker han lidt efter lidt din holdning og gør dig til en slapsvans. Har du en rig nabo, pirker han til 

din begærlighed, og en ondsindet ledsager gnider sin anløbne overflade af på dig, ligegyldigt hvor 

oprigtig og ligetil du er. Hvad tror du så ikke, der kan ske med vores karakter, som den er nu, hvis 

den bliver udsat for et angreb ude blandt folk? 8. Du må nødvendigvis enten efterligne dem eller 

hade dem. Nej, begge dele skal man undgå. Du skal hverken blive lige som de onde, fordi de er de 

mange, eller være i opposition til de mange, fordi de er anderledes end dig. Træk dig tilbage til dig 

selv, så meget du kan. Omgås dem, der hen ad vejen vil gøre dig til et bedre menneske, og byd kun 

dem indenfor, som netop du kan gøre bedre. Det er noget gensidigt, der foregår, for mennesker 

lærer jo også, mens de underviser. 9. Der er ingen grund til, at du fører dig frem som hovedpersonen 

i en recitation eller i en offentlig diskussion af lyst til at brillere for al folket med dit talent. Det ville 

jeg gerne, du gjorde, hvis du havde en vare, der passede til folket, men ingen blandt folket forstår 

dig. Måske kan der dukke en eller anden op, et par stykker højst, og vedkommende skal selv formes 

af dig og undervises af dig for at kunne forstå dig. ”For hvis skyld har jeg så lært det?!” indvender 

du måske, men du behøver ikke være bange for, at det er spildt arbejde, hvis du har lært det for din 

egen skyld. 

10. For nu ikke at have lært noget kun for min egen skyld i dag vil jeg dele følgende tre citater med 

dig, som forekommer mig fremragende formuleret om stort set samme emne, som vi er inde på her. 

Det ene citat, som jeg skylder dig, betaler det her brev, og de to andre må du få som en slags 

forskud. Demokrit siger: ”For mig gør én mand det ud for en folkemængde, og en folkemængde gør 

det ud for én mand.”  11. Den her er også god, hvem det nu end var, der sagde det, for man er uenig 

om ophavsmanden, men altså, da man engang spurgte vedkommende, hvad det skulle gøre godt for 

med al hans omhu med et værk, der jo bare ville nå ud til ganske, ganske få mennesker, så sagde 

han: ”Jeg har nok i få, nok i én, i ingen!” Det tredje her er et fremragende et af Epikur. Han skrev 

engang til en af vennerne, som han delte filosofiske interesser med: ”Det her skriver jeg ikke til de 

mange, men kun til dig. Vi to er et tilstrækkeligt stort publikum for hinanden.” 12. De anførte 

tanker, kæreste Lucilius, skal du gemme i dit sind, så du kan foragte den lystfølelse, der kommer af 

at være enig med flertallet. Mange taler rosende om dig, ikke sandt? Har du da nogen speciel grund 

til at kunne li’ dig selv, bare fordi du er en person, som mange kan forstå? Det, du skal betragte som 

godt, skal være orienteret mod dit indre.   

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 8 

 

Kære Lucilius. 

1. "Siger du, at jeg skal undgå massen, leve afsondret og være tilfreds med min gode samvittighed? 

Hvor er nu jeres stoiske forskrifter, der går ud på, at man skal dø i aktivitet." Citat slut. Hvabehar?! 

Synes du, at jeg af alle råder dig til ingenting at foretage dig? Jeg har gemt mig væk og låst dørene 

med den hensigt at kunne gavne flere. Ikke en eneste dag går for mig med lediggang, og jeg 

friholder en del af mine nætter til studier. Jeg giver mig ikke tid til søvn, men jeg bukker under for 

den, og jeg koncentrerer mine øjne om arbejdet, selv om de trætte af al den nattevågen og har en 

tendens til at falde i. 2. Jeg har afsondret mig ikke bare fra mennesker, men også fra opgaver og 

især fra dem, der har med mig selv at gøre. Jeg har nemlig en opgave at udføre for generationerne 

efter os. Jeg skriver på nogle ting, der skal komme dem til gavn. Det er nogle formaninger, der 

helbreder mentalt, jeg får ned på papiret, sådan en slags recepter på nyttige medikamenter, fordi jeg 
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har fundet ud af, at de virker på mine egne dårligdomme. De er godt nok ikke totalt helbredte, men 

de er da holdt op med at brede sig. 3. Jeg viser andre den rette vej, som jeg selv fandt sent og på et 

tidspunkt, hvor jeg var træt på grund af et omflakkende liv. Jeg råber til eftertiden: "I skal undgå alt, 

hvad almindelige mennesker kan lide, dvs. de ting, som tilfældet tildeler jer. Stands mistænksomme 

og ængstelige op ved ethvert tilfældigt gode. Både vildt og fisk bliver narret af et håb, der ser så 

tillokkende ud. Tror I, det er gaver fra Lykkens gudinde? Det er en fælde! Enhver af jer, der ønsker 

at leve et liv i sikkerhed, skal for alt i verden undgå den slags klistrende privilegier. Vi små, 

stakkels mennesker bliver også snydt af dem, fordi vi tror, vi har dem, og så hænger vi på dem i 

stedet. 4. Jeres kurs fører direkte i afgrunden. Udgangen på denne synliggjorte og fremtrædende 

livsstil er et stort fald. Og så kan I ikke engang gøre modstand, når lykken får det til at tage en gal 

retning, eller i det mindste gå ned med oprejst pande eller kollapse en enkelt gang.   Skæbnen vælter 

jer ikke bare omkuld, men får jer til at slå kolbøtter og giver jer nogle ordentlige knubs. 5.  Ergo 

skal I holde jer til denne fornuftige og sunde livsstil, hvor I viser kroppen og dens behov så meget 

hensyn, som man skal for at bevare et godt helbred. Man skal behandle kroppen ret håndfast, for at 

den ikke kun modstræbende skal rette sig efter sjælen. Mad skal stille ens sult, drikke slukke ens 

tørst, tøj beskytte mod kulde, og et hus skal være en beskyttelse mod ustabile klimatiske forhold. 

Om huset er rejst med græstørv eller med changerende marmor fra fremmede himmelstrøg, er 

ligegyldigt, for I skal vide, at et menneske skærmes lige så godt af et stråtag som af et af guld. I skal 

foragte alt det, som overflødigt besvær putter på som ornament og dekoration. I skal tænke på, at 

intet bortset fra sjælen er beundringsværdigt, og for en stor sjæl er intet andet stort." 6. Hvis jeg 

taler sådan med mig selv, hvis jeg taler sådan med de kommende generationer, synes du så ikke, jeg 

er til mere gavn end dengang, jeg plejede at møde op på Forum for at assistere den ene part i en 

retssag, eller når jeg trykkede min signetring ind i lakseglet til garanti for et testamente-dokuments 

ægthed, eller når jeg i Senatet fysisk og mentalt bakkede op om en kandidat? Stol du bare på mig, 

når jeg siger, at de, der tilsyneladende ingen aktivitet har gang i, har gang i ret så store aktiviteter, 

for de beskæftiger sig med både menneskelige og guddommelige forhold. 

  7. Men jeg må til at slutte nu og skal vel – ligesom jeg har fået for vane – betale et eller andet for 

det her brev. Det bliver ikke af egen lomme. Ind til nu har vi trukket på Epikurs konto, og i dag har 

jeg læst følgende udtalelse af ham: "Du skal slave for filosofien, for at du kan opnå den sande 

frihed." Den, der har underkastet sig og overgivet sig til filosofien, skal ikke vente i dagevis på et 

resultat. Han får straks en helt anden retning i sit liv. Netop det at slave for filosofien er nemlig 

frihed. 8. Det kan godt være, at du kunne finde på at spørge mig, hvorfor jeg dog henviser til så 

mange gode formuleringer hos Epikur frem for at citere vore egne stoikere? Men hvorfor mener du 

dog, at det er Epikurs udtalelser og ikke fællesgods? Hvor er der mange digtere, der siger ting, som 

filosoffer enten har sagt eller burde sige. Jeg skal ikke komme ind på de græske tragikere eller vore 

egne romerske skuespil, - for de har jo også et alvorligt element i sig og indtager en midterposition 

mellem græske tragedier og komedier, - og hvor ligger der mange velformulerede verselinier i 

farceteksterne. Mange af Publilius' tekster burde jo fremføres af seriøse tragedieskuespillere i stedet 

for af farceskuespillere. 9. Lad mig citere et vers af ham, som har med filosofi at gøre og oven i 

købet det hjørne af filosofien, som vi lige har siddet med mellem hænderne. Han hævder her, at vi 

ikke skal regne det tilfældige for vort eget: "Alt, hvad der hænder os ved, at et ønske går i 

opfyldelse, er anden mands eje."  10. Jeg kan huske, at den samme mening har du givet udtryk for 

bare ikke så lidt bedre og strammere formuleret: "Dit er ej, hvad Lykken gjorde dit." Her kan jeg 

sørme ikke springe over en endnu bedre udtalelse af dig: "Et gode, der har kunnet gives, kan hentes 

snart igen." Det sidste her regner jeg ikke med som en del af min betaling, for det er jo noget, du 

trækker på din egen konto.  

  

Din Seneca 
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Epistola 9 

 

Kære Lucilius. 

1.  Du vil gerne vide, om det er rimeligt, at Epikur i et af sine breve kritiserer dem, der siger, at den 

vise har nok i sig selv og derfor ikke mangler en ven. Det er kritikpunktet fra Epikurs side mod 

Stilbon og mod dem, som holder på, at det højeste gode er en følelsesløs sjæl. 2. Vi ramler 

selvfølgelig ind i en tvetydighed, hvis vi i skyndingen vil udtrykke indholdet af det græske ord 

apátheia med et enkelt ord og derfor bruger det latinske ord impatientia. Det kan nemlig forstås i en 

betydning, der er det modsatte af det, vi vil have det til at betyde. Vi stoikere bruger det i 

forbindelse med en person, der afviser at lade sine følelser påvirke af noget som helst onde, men det 

bliver let tolket i retning af én, der ikke kan tåle noget ondt. Du skal se, om det så ikke er mere 

dækkende at tale om en usårlig sjæl eller en sjæl, der er hinsides al lidelse. 3. Forskellen på os 

stoikere og epikuræerne er, at vores vise selvfølgelig overvinder enhver ubehagelighed, men han 

kan da godt mærke den, deres vise kan ikke engang mærke den. Enighed mellem dem og os er der 

så til gengæld om, at den vise har nok i sig selv. Men alligevel ønsker han også at have en ven, en 

nabo, en kammerat, selv om han altså er tilstrækkelig for sig selv. 4. Nu skal du se, i hvor høj grad 

han har nok i sig selv, og somme tider har han nok i bare en del af sig selv. Hvis han har mistet en 

hånd på grund af sygdom eller i krig, hvis han tilfældigvis har fået et øje slået ud – eller begge, er 

han udmærket tilfreds med de resterende lemmer og organer, og han vil også fremover være lige så 

glad med sin amputerede krop og sit handicap, som han var, da han fysisk set var 100 % i orden. 

Ok, selv om han ikke savner det, han mangler, foretrækker han da at have det. 5. Den vise har nok i 

sig selv på den måde, at han ikke vil, men kan leve uden en ven. Og det kan, jeg bruger, skal forstås 

sådan, at han mentalt i balance kan bære tabet af en ven. Han bliver selvfølgelig aldrig ved med at 

være uden venner, for han er i stand til lynhurtigt at skaffe sig en ny. Lige som den berømte græske 

billedhugger, Phidias, straks laver sig en ny statue, hvis han er kommet til at ødelægge en, sådan er 

vores vise en kunstner med speciale i at skabe venskaber, og han vil derfor finde en ven i stedet for 

den, han har mistet.  6.  Spørger du, hvordan han hurtigt kan skabe en ny ven? Det skal jeg sige dig, 

hvis vi så kan være enige om, at jeg hermed straks har betalt, hvad jeg skylder, og at vi, for så vidt 

dette brev angår, dermed står lige. Hekaton siger: "Jeg skal vise dig et elskovsmiddel uden 

medikamenter, uden urter, uden nogen giftblanderskes trylleformularer: vil du elskes, så elsk." Nu 

er det ikke bare det at have et gammelt og fastslået venskab, man har stor glæde af, men også 

indledningen og optaktsfasen til et nyt giver stor glæde. 7. Den forskel, der er mellem bonden, der 

høster, og ham, der sår, er der også mellem ham, der har skaffet sig en ven, og ham, der er ved det. 

Filosoffen Attalus plejede at sige, at det er sjovere at gøre en til sin ven end at have en ven, "lige 

som maleren synes, det er sjovere at male et billede end at have gjort det." Den opslugthed, hvor 

man er helt koncentreret om sit værk, har en enorm glæde med sig i selve koncentrationen. Den, der 

ved afslutningen kan løfte sin hånd fra lærredet, har ikke den samme glæde. Nu kan han ganske vist 

nyde frugten af sin kunst, men før, da han malede, nød han selve sin kunst. I den periode, hvor 

børnene bliver voksne, får man rigtig afkast af sin investering i dem, men den periode, hvor de er 

små, er nu den skønneste tid 

  8. Lad os nu vende tilbage til det, vi kom fra. Selv om den vise har nok i sig selv, ønsker han dog 

at have en ven, om ikke andet så for at kunne forvalte et venskab, for at et så stort og positivt 

element i tilværelsen ikke skal ligge ubenyttet hen. Venskabet skal ikke bruges til det, som Epikur 

er inde på i det citerede brev: "- for at man kan have en, der kan sidde hos, når man er syg, eller en, 

der kan komme til undsætning, hvis man skulle blive smidt i fængsel, eller hvis man skulle blive 

fattig. Nej, det er for at have en, man selv kan sætte sig hos, hvis han bliver syg, en, man selv kan 

løskøbe, hvis han skulle blive taget til fange af fjenden. Hvis man bare ser på sig selv og derfor går i 

gang med at etablere et venskab, tænker man helt galt. Det vil ende, som det begyndte. Man har 

skaffet sig en ven, der skal komme til hjælp, hvis man bliver lagt i lænker, men så snart kæden 
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rasler, er han den, der er skredet. 9. Det er den slags venskaber, som folk kalder "med udløbsdato". 

En, der er optaget som ven af nyttehensyn, kan man li' så længe, han er nyttig. Derfor sidder der 

rundt om folk, der er på den grønne gren, en hel flok af venner, men rundt om folk, der er væltet af 

pinden, er der tomhed. Vennerne flygter i selv samme øjeblik, venskabet skal stå sin prøve. Derfor 

er der så mange, satans eksempler på folk, der lader venner i stikken, fordi de er bange, og andre, 

der forråder dem af samme grund. Begyndelsen og enden må nødvendigvis svare til hinanden. Den, 

der er begyndt at være ven, fordi det kan betale sig, holder også op igen, fordi det kan betale sig. En 

gevinst, der går imod venskabet, vil virke tiltrækkende på ham, hvis noget andet i venskabet end 

selve venskabet tiltrækker ham. 10. "Hvad skal du med en ven?" Jeg skal have en, jeg kan dø for. 

Jeg skal have en, jeg kan følge i eksil, en, hvis død jeg både kan sætte mig imod og ofre mig for. 

Det, du beskriver, er ikke et venskab, men en handelsaftale, der har fordele som hensigt, og som 

kigger på, hvad den kan opnå. 11. Forelskelsen har utvivlsomt noget, der ligner venskab, over sig. 

Man kunne sige, at den var et venskab tilsat momentant sindssyge. Er der da nogen, der forelsker 

sig for vindings skyld? af ambitiøse årsager? eller for hæder og æres skyld? Forelskelsen lader alt 

andet ude af betragtning og hidser spontant folks sind op til at begære den skønne og nok ikke uden 

håb om gengældte følelser. Og heraf følger? Kan en følelse, man ikke kan være bekendt, opstå af 

noget, man godt kan være bekendt? 12. "Det drejer sig ikke om," indvender du, "om venskab skal 

tilstræbes for sin egen skyld." Jo da for søren, det er lige præcist det, vi skal have godtgjort. For hvis 

venskabet skal søges for sin egen skyld, kan den, der har nok i sig selv, give sig i kast med det. "Og 

hvordan kan han så give sig i kast med det?" Sådan som man giver sig i kast med det 

allerskønneste, og det vil sige: ikke grebet af udsigten til vinding eller skræmt af muligheden for, at 

lykken skal vende. Den, der skaber sig et venskab med henblik på fordelagtige situationer, trækker 

storheden ud af venskabet. 

   13. "Den vise har nok i sig selv." Det fortolker de fleste helt forkert, min kæreste Lucilius. De 

udraderer jo den vise totalt og tvinger ham ind i deres eget hylster. Men man må præcisere, hvad der 

ligger i denne formulering og hvilken rækkevidde den har, for den vise har nok i sig selv med 

henblik på det lykkelige liv, ikke med henblik på det biologiske liv. Til det sidste skal han bruge 

mange ting, men til det første har han bare brug for en sund og modig sjæl, der ser med foragt på 

skæbnens tilskikkelser. 14. Jeg vil også fortælle dig om, hvordan Chrysippos præcist udtrykker det. 

Han siger nemlig, at den vise ikke savner noget, og dog har han brug for mange ting, "den dumme 

derimod har ikke brug for noget, – han har nemlig ikke forstand på at bruge noget, - men han savner 

alt muligt." Den vise har brug for både hænder og øjne og mange fornødenheder til daglig brug, 

men han savner ikke noget. Savn har nemlig med nødvendighed at gøre, og for den vise er intet 

nødvendigt. 15. Ergo har han brug for venner, selv om han har nok i sig selv, og han ønsker så 

mange af dem som muligt, men ikke for at have et lykkeligt liv, for han har et lykkeligt liv også 

uden venner. For at opnå det højeste gode har man ikke brug for hjælpemidler udefra, det dyrker 

man inden døre, det beror helt og holdent på sig selv. Hvis det højeste gode har behov for nogen del 

af sig selv udefra, begynder det at være underlagt skæbnens tilskikkelser. 16.  "Hvordan skal den 

vises liv dog blive, hvis han bliver efterladt uden venner og smidt i fængsel eller isoleret i et 

fremmed land blandt mennesker, han ikke kender, eller opholdt af en langvarig sejlads eller strandet 

på en øde ø?"  Lige som Jupiters liv, når verden er gået i opløsning, guderne er flydt sammen til ét 

hele, og naturen for en kort stund holder op at eksistere, og Jupiter så finder hvile i sig selv, 

overgivet til sine egne tanker. Noget lignende gør den vise. Han trækker sig ind i sig selv, han er 

sammen med sig selv. 17.  Så længe han selvstændigt kan få lov at styre sine egne sager, har han 

nok i sig selv og gifter sig, - han har nok i sig selv og sætter børn i verden, - han har nok i sig selv, 

og alligevel ville han ikke leve, hvis han skulle leve uden medmennesket. Det er ikke nogen 

egennytte, der bringer ham frem til venskabet, men en naturlig tilbøjelighed, for lige som vi har et 

medfødt blødt punkt over for andre ting, har vi det også over for venskab. Som vi hader ensomhed 

og stræber efter fællesskab, - som naturen gør det ene menneske positivt stemt over for det andet, 
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sådan er der også i fænomenet venskab en stimulus, som får os til at stræbe efter venskaber. 18. 

Ikke desto mindre, selv om han holder umådeligt meget af venner, selv om han sætter dem på linie 

med sig selv og tit sætter dem over, afgrænser han ethvert gode til at være inde i ham selv og siger, 

hvad også omtalte Stilbon sagde, den Stilbon, som Epikurs brev er efter. For da hans fædreland var 

faldet, da han havde mistet sine børn og sin kone, og da han alene og dog lykkelig kom ud af den 

altomfattende katastrofe, så spurgte Demetrius, – ham, der fik tilnavnet Poliorchetes på grund af 

byerne, han havde ødelagt – om han havde mistet noget. "Alt," svarede Stilbon, "hvad der er mit, 

har jeg på mig." 19. Se, her har vi da en stærk og karakterfast mand, for han besejrede sin fjendes 

sejr. "Intet," sagde han, "har jeg mistet," og dermed tvang han den anden til at komme i tvivl om, 

om han virkeligt havde vundet. "Alt, hvad der er mit, har jeg på mig," dvs. retfærdighedssans, 

integritet, indsigt og selve evnen til ikke at rubricere noget, der kan rives fra en, som et gode. Vi 

kigger forbavset på dyr, der kan spadsere lige tværs igennem et bål uden at blive forbrændt, men 

hvor meget mere forunderlig er så ikke denne mand, der undslap krigens kaotiske ildebrand uskadt 

og uden tab! Kan du nu se, hvor meget lettere det er at besejre et helt folk end en enkelt mand? 

Stilbons replik er han fælles med den stoiske vismand om, da han også roligt bærer sine goder med 

sig gennem nedbrændte byer. Han har nemlig nok i sig selv, og det er det, han definerer sin 

lykketilstand med.  20. For at du ikke skal få opfattelsen af, at kun vi stoikere kan udkaste noble 

formuleringer, så kom selveste Stilbon-kritikeren Epikur med en udtalelse, der ligger tæt op ad 

Stilbons, og den kan du godt skrive på indtægtssiden, også selv om jeg allerede har afstemt 

kassebogen for i dag. Epikurcitatet lyder: " Hvis man ikke synes, at ens eget er en vældig rigdom, er 

man dog en ulykkelig stakkel, om man så er herre over hele verden." Eller hvis du synes, det er 

bedre, at oversættelsen bliver formuleret sådan her – det drejer sig jo om, at vi ikke slavisk 

oversætter ordene, men meningen: "En ulykkelig stakkel er den, der ikke betragter sig selv som den 

allerlykkeligste, og så kan han i øvrigt være kejser over hele verden, om man vil." 21. For at lade 

dig vide, at disse opfattelser er ganske almindelige, - det er selvfølgelig naturen, der dikterer, - så 

kan du hos en komediedigter finde følgende: "Ej er den mand lykkelig, som ej mener sig så." For 

hvad rolle spiller det, hvordan din position er, hvis du selv synes den er elendig? 22. "Ok," siger du 

så ganske logisk, "hvis nu man erklærer sig lykkelig, og man er blevet rig på en måde, man ikke kan 

være bekendt, og man er herre over mange, men slave af endnu flere, bliver man så filosofisk set 

lykkelig, fordi man selv giver udtryk for det?"  Det afgørende er ikke, hvad han siger, men hvordan 

han oplever det, og heller ikke, hvordan han oplever det på et givet tidspunkt, men til stadighed. Du 

skal dog ikke være bange for, at noget så stort skal komme til en, der ikke er værdig til det. Kun den 

vise kan forliges med sit eget, mens alle dumme har problemer, fordi de ikke kan fordrage sig selv. 

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 10 

 

Kære Lucilius. 

1. Ja, jeg skifter ikke mening: du skal undgå mængden, du skal undgå de få, du skal også undgå den 

ene. Jeg kan ikke forestille mig nogen, jeg ville dele dig med. Du skal også se, hvilken bedømmelse 

du får fra min side: jeg tør betro dig til dig selv. Da Krates, - så vidt man ved, en elev af selvsamme 

Stilbon, som jeg omtalte i forrige brev, - engang fik øje på en ung mand, der gik rundt for sig selv, 

spurgte han ham, hvad han lavede dér alene. "Jeg taler med mig selv," lød den unge mands svar, 

hvortil Krates replicerede: "Så synes jeg, du skal passe på og være meget omhyggelig, for du taler 

med et slet menneske." 2. Vi plejer at passe godt på folk, der er ude af sig selv af sorg eller angst, 

for at de ikke skal gøre noget dumt, når de er alene. Man kan ikke overlade dem, der fra sans og 

samling, til sig selv. Så får de nemlig fikse idéer; så konstruerer de for andre eller for sig selv 
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problemer, der ligger ude i fremtiden; så får de organiseret lejlighed til at opfylde lyster, man ikke 

kan tillade sig; så udstiller de deres sjæls inderste på områder, de ellers prøvede at holde skjult af 

frygt eller af skam; så skærper de deres frækhed, pirrer deres liderlighed, stikker til deres hidsighed. 

Kort sagt, den fordel det er at være alene, dvs. ikke at skulle betro noget til nogen, ikke at skulle 

være bange for at blive holdt øje med, den fordel har den sanseløse mistet, for han forråder sig selv. 

  Nu skal du så se, hvilke forhåbninger jeg har til dig, eller rettere hvad jeg forsikrer mig selv om 

angående dig, - håb er jo det navn, vi sætter på et gode, vi ikke er sikre på, - for jeg kan ikke finde 

nogen, jeg hellere vil have dig til at omgås end dig selv. 3. Jeg mindes igen et sjældent storsind, da 

du engang kom med visse udtalelser, hvor var de kraftfulde! Jeg lykønskede mig selv på stedet og 

sagde: "De her ord lå ham ikke bare lige på tungen, de var dybere funderet. Denne mand er ikke 

bare en som alle andre, han kigger nemlig på sin sjælelige sundhed."  4. Sådan skal du tale! sådan 

skal du leve! sørg for, at du ikke bliver holdt nede af noget. Selv om du er guderne taknemmelig for 

dine gamle ønsker, der gik i opfyldelse, så start bare på en frisk med andre. Bed om et godt sind, 

bed om godt helbred for din sjæl og bagefter også for din krop. Selvfølgelig skal du tit og ofte 

fremsætte den slags ønsker, så bed du trøstigt guden om det, for du beder jo ikke om noget, der 

tilhører en anden. 

   5. Men, - for at jeg som sædvanligt kan sende brevet sammen med en lille gave, - det er jo så 

sandt, som det er sagt, det her citat, jeg fandt hos Athenodoros: "Du skal være klar over, at du først 

er sluppet fri af al begær, når du er nået frem til kun at bede guden om det, du kan bede om i al 

offentlighed." Hvor trives der meget vanvid blandt mennesker for tiden! de hvisker de mest ublu 

ønsker i gudernes ører. Hvis man lytter med, tier de stille, og det, de ikke vil have, at mennesker får 

at vide, fortæller de deres gud. Måske kan man formulere en sund regel sådan her: "Du skal leve 

med mennesker, som om din gud kan se dig, og du skal tale med din gud, som om andre mennesker 

kan høre dig."   

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 11 

 

Kære Lucilius. 

1. Jeg talte med en af dine talentfulde unge venner forleden. Allerede hans første ord viste, hvor stor 

sjælelig kapacitet, intelligens og mental fremdrift, han er i besiddelse af. Han har nu givet en 

smagsprøve, hvis kvalitet han skal leve op til. Det, han sagde, var ikke noget, han havde forberedt, 

men han blev fanget lige pludseligt. Da han prøvede at få samling på sig selv, kunne han næsten 

ikke komme af med sin forlegenhed igen, hvilket jo er et godt tegn hos et ungt menneske, for sådan 

vældede der en rødmen frem fra hans indre. Jeg har stærkt på fornemmelsen, at det er en rødmen, 

der vil følge ham, også når han er blevet moden og har smidt alle sine fejl, og også hvis han til den 

tid er blevet vis. Der er nemlig ingen form for visdom, der kan eliminere legemets eller sjælens 

naturlige fejl. Alt, hvad der stikker dybt og er medfødt, kan man bløde op på ved at arbejde med det, 

men man kan ikke overvinde det totalt. 2. Sveden kan også springe frem på panden af de allermest 

ligevægtige personer, når de står over for en folkemængde, fuldstændig lige som når man er udkørt 

og ved at gå til af varme. Der er andre, knæene ryster på, når de skal sige noget i en forsamling, og 

andre igen, hvis tænder klaprer, hvis tunge slår knuder, og hvis læber klistrer sammen i en sådan 

situation. Den slags kan man aldrig slippe af med hverken ved undervisning eller ved rutine, for 

naturen sætter sin magt igennem og gør med den skavank opmærksom på sig selv over for selv de 

allermest hærdede. 3. Jeg ved, at også stærk rødmen er en af disse skavanker, og at den pludselig 

kan skylle op i selv de mest alvorstunge og betydningsfulde mænd. Den dukker godt nok mest op 

hos unge mennesker, men de er jo også mere varme i sig selv og deres ansigtshud er endnu tynd og 
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fin. Ikke desto mindre rammer den også både rutinerede og ældre mænd. Der er imidlertid nogen, 

man altid skal være bange for, når de er blevet røde i hovedet, for så er det, som om de har sluppet 

enhver form for skamfølelse. 4. Diktatoren Sulla f.eks. var allermest voldsom, når han blev blodrød 

i ansigtet. intet var derimod mere letpåvirkeligt end Pompeius Magnus' ansigt, for han rødmede 

uvægerligt, når han stod over for flere mennesker, og det var stensikkert, når han skulle tale 

offentligt. Jeg kan huske, at filosoffen Fabianus engang blev indkaldt som vidne i senatet, og så 

blev han helt rød i hovedet af generthed, hvilket i øvrigt klædte ham helt vidunderligt. 

5. Det her sker ikke på grund af en mental svaghed, men fordi man er i en ny og uvant situation. Det 

behøver ganske vist ikke at slå uøvede folk helt ud, men de bliver dog påvirket af situationen, hvis 

de er disponerede for denne skavank via den naturlige tendens, der ligger i deres krop. For ligesom 

nogle har godt og roligt blod i årerne, sådan er der andre, der er belemret med heftigt og 

letbevægeligt blod, der lynhurtigt kommer frem i hovedet på dem. 6. Som sagt kan ingen visdom 

afskaffe den slags skavanker. Hvis visdommen kunne eliminere alle mulige skavanker, ville den jo 

have hele naturen i sin magt. Selv når vi gennem lang tids træning er kommet i sjælelig balance, vil 

alle vore medfødte fysiske træk blive siddende i os. Man kan jo hverken forbyde nogen af dem eller 

fremkalde dem på kommando. 7. Skuespillere, der imiterer følelser og godt kan give udtryk for 

frygt og bæven eller fremstiller tristesse, kan også efterligne forlegenhed ved at bruge velkendte 

signaler. De vender f.eks. ansigtet nedad, taler lavmælt, slår øjnene ned og kigger stift i gulvet, men 

de kan ikke fremkalde rødmen. Man kan hverken fremkalde den eller afværge den. Visdom kan 

ikke love os hjælp mod den slags skavanker. Den kan jo intet stille op mod dem, da de kører efter 

deres helt egne regler og kommer og går spontant. 

8. Nu kræver brevet en afsluttende sentens. Her har du den, og den er både nyttig og sund for ens 

tilstand, så jeg vil have dig til at bide godt mærke i den: "Vi skal have en eller anden god mand at se 

op til, og ham skal vi altid have for vort indre øje, så vi lever, som om han kiggede på os, og så vi 

gør alt, som om han så det." 9. Det er, min kæreste Lucilius, en af Epikurs leveregler. Han har sådan 

set givet os en, der skal passe på os og se efter os, og det er ganske rimeligt, for en stor del af de 

forkerte handlinger vil slet ikke finde sted, hvis der er et vidne til stede, når nogen skal til at gøre 

noget forkert. Sjælen har godt af at have en, som den kan respektere, og ud fra hvis autoritet den vil 

sørge for, at selv det, den foretager sig i al hemmelighed, bliver endnu mere anstændigt. Det er dog 

en lykkelig mand, der kan rette op på andre mennesker, ikke kun når han er til stede, men også når 

der bare bliver tænkt på ham. Og det er også en lykkelig mand, der er i stand til at respektere en 

anden så meget, at han bare ved mindet om ham kan få mentalt styr på sig selv. En, der kan 

respektere en anden på den måde, vil hurtigt selv opnå respekt.  

10. Tag dig derfor Cato til forbillede. Hvis du synes, at han er for meget af en principrytter, så tag 

Laelius, der er en mand med en lidt mere afslappet holdning. Vælg dig en, hvor du kan lide hans 

måde at leve og tale på og også selve hans ansigtsudtryk, der jo er et spejlbillede af hans sjæl. Ham 

skal du altid holde op for dig selv – dels som din vogter, dels som dit eksempel til efterfølgelse. Vi 

har, siger jeg dig, brug for en, som vores karakter kan rette sig ind efter. Du kan ikke få noget i 

vater uden et vaterpas.  

  

Din Seneca 

 

 

Epistola 12 

 

Kære Lucilius. 

1. Lige meget hvor jeg vender mig hen, ser jeg argumenter for, at jeg er ved at blive gammel. Jeg 

var kommet ud på mit landsted her uden for byen og stod og beklagede mig over udgifterne til en 

bygning, der var ved at falde sammen. Min forvalter sagde, at det ikke var en skade, der var opstået, 
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fordi han havde været ligeglad med det hele, for han gjorde alt, hvad han kunne, men det var jo et 

gammelt sted efterhånden. Jamen, jeg havde jo med egen hånd så at sige bygget gården op, så 

gudved hvad der venter mig, hvis sten på min alder er så forvitrede? 2. Jeg blev godt gal i skralden 

på ham og greb den første den bedste lejlighed til at lade mig irritere. "Det er da tydeligt i al fald," 

sagde jeg så, "at de platantræer her, de bliver ikke passet! De har jo ingen blade. Se, hvor knudrede 

og forvredne grenene er, og stammerne hvor er de ynkelige og skurvede. Sådan var det da ikke gået, 

hvis man havde løsnet jorden rundt om dem, - og man havde vandet dem!"  Forvalteren svor ved 

alt, hvad der var ham og mig kært, på, at han gjorde alt, hvad han kunne, og at han udviste rettidig 

omhu i alt, men "det var jo nogle halvgamle træer efterhånden". Jeg havde personligt – det her 

bliver strikte mellem os! – plantet dem, og jeg havde selv set dem sætte det første blad. 3. Så vendte 

jeg mig mod hoveddøren: "Hvem er det, du har dér?" sagde jeg, "ham det der skelet, du så rimeligt 

har placeret lige ved udgangen? Han venter jo bare på at blive båret herfra. Hvor har du gaflet dig 

ham? Hvorfor har du moret dig med at hugge et lig hos naboen?" Så sagde ham ved døren: "Kan du 

ikke kende mig? Jeg er Felicio, som du plejede at have små lerfigurer med til. Jeg er forvalter 

Philositus' søn, din egen øjensten." "Nu rabler det da for ham, du," sagde jeg, " er han nu blevet til 

en lille dreng, ja oven i købet min egen øjensten? Ja, det skal nok passe, og så oven i købet nu hvor 

han er ved at være tandløs!" 

4. Jeg står i gæld til mit landsted her uden for byen, for lige meget hvor jeg vendte mig hen, 

dukkede min høje alder op foran mig. Lad mig så favne den og elske den, for den er fyldt med 

nydelse, hvis du forstår at bruge den. Frugt er lækrest sidst på høsten. Barnealderens skønhed er på 

sit højeste, når den er ved at være forbi. Vinelskere får et kick af det sidste glas, det glas, der slår 

dem ud og giver rusen det sidste touch.  5. Enhver nydelse udsætter klimakset til afslutningen. 

Klimaks i livet er den alder, der vel er fremskreden, men dog ikke helt ude på kanten, og så mener 

jeg i øvrigt, at den alder, som står helt ude på sidste tagsten, har sine nydelser, eller rettere her 

træder i nydelsernes sted fænomenet ikke at have flere behov. Hvor er det rart at have kørt sine 

begær træt og at have ladt dem bag sig. 

6. "Det er dog ubehageligt," starter din indvending, "at have døden lige for øjnene af sig." For det 

første skal såvel den gamle som den unge have den lige for øjnene af sig, for døden råber os ikke op 

efter personnummer. Dernæst er ingen så gammel, at han ikke rimeligvis tør håbe på én dag til. Men 

én dag er blot et skridt på livets vej. Hele ens levetid består af enkeltdele og er koncentriske cirkler, 

hvor de store ligger uden om de andre, der bliver mindre og mindre indad. Der er én, som omslutter 

og omspænder alle de andre, og den når fra den dag, du bliver født, til din sidste. Der er en anden, 

som afrunder vor ungdom, og der er en, der med sin snævrere kreds afgrænser vor barndom.. 

Dernæst er der årets forløb, som indeholder alle årstiderne i sig, og ved en simpel multiplikation af 

dem sammensættes et helt liv. En måned omgives af en lidt snævrere cirkel, og dagen har det 

strammeste forløb, men også dagen går fra en begyndelse til en afslutning, fra solopgang til 

solnedgang. 

7. Derfor sagde Heraklit, hvis dunkle tale skaffede ham tilnavnet Den dunkle: "Èn dag er lig enhver 

anden." Dette har givet anledning til forskellige fortolkninger. Èn går ud på, at ligheden går på 

antallet af timer, og det er jo rigtig nok, for hvis dagen skal forstås som et døgn på 24 timer, må alle 

dage nødvendigvis være indbyrdes ens, fordi natten tager de timer til, som dagen har taget af. En 

anden tolkning går på, at én dag er lig alle, fordi de ligner hinanden. Et meget langt tidsrum har 

nemlig ikke noget, som du ikke også finder i et eneste døgn, såsom lys og mørke, og i løbet af 

verdens omskiftelige gang skaber tiden flere af den slags ting, ikke ting, der er anderledes og 

væsensforskellige, bare fordi tidsrummet snart er kortere, snart længere. 8. Derfor skal man 

tilrettelægge hver dag, som om det er den, der slutter geleddet af, den, der afslutter og fuldender 

livet. 

Da Pacuvius, ham, der ved hævd gjorde Syrien til sit eget land, havde holdt sin egen begravelsesfest 

med dertilhørende vin og middag, lod han sig bære direkte fra middagen til sit soveværelse, mens 
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hans liderlige slæng af gæster klappede og sang til musikledsagelse: "Han har levet, han har levet." 

9. Hver eneste dag lod han sig synge ud. Hvad han gjorde af dårlig samvittighed, det skal vi gøre 

med god samvittighed, og når vi går i seng, skal vi glad og muntre sige: "Jeg har levet og fuldført 

det forløb, skæbnen gav mig." Hvis guden skulle lægge en morgendag til, lad os da glade tage imod. 

Lykkeligst er den mand, som uden bekymring afventer morgendagen, og desuden er han sikret 

ejendomsretten til sig selv. Den, der hver dag kan sige: "Jeg har levet," kan næste morgen stå op til 

en gratis dag. 

10. Nå, men jeg må hellere slutte brevet nu. "Hvad! får jeg det uden mine "lommepenge" i?" 

indvender du nok. "Rolig nu! Noget får du da med i det." hvorfor skrev jeg "noget"? Der skulle stå: 

"Meget!" Der er ikke noget herligere end dette citat, som jeg putter med i brevet til dig: "Det er et 

onde at leve i nød, men man er ikke nødt til at leve i nød." Hvorfor er man ikke det? Jo, overalt er 

der mange veje åbne til friheden, og de er både korte og lette. Lad os takke guden, fordi ingen kan 

tvinges til at blive i livet. Selv nøden kan man sparke til side. 11. "Det er et Epikur-citat!" siger du 

så, "og hvad laver du med andre folks ejendele?" Hvad, der er sandt, er også mit, og jeg bliver ved 

med at citere Epikur for dig, fordi folk som dig, I sværger til ordlyden, og i bedømmer ikke det, der 

faktisk siges, men af hvem det siges, og I skal vide, at de bedste tanker er fælles gods.  

 

Din Seneca  

 

 

Epistola 13 

 

Kære Lucilius. 

1. At du har stor karakterstyrke, er jeg helt på det rene med. For allerede før du bevæbnede dig med 

sunde forskrifter, der kunne vinde over livets hårde anslag, kunne du være ganske tilfreds med din 

holdning over for skæbnen. Endnu mere tilfreds kunne du være, da du var kommet i nærkontakt 

med skæbnen og havde fået erfaring med dine egne kræfter. Dem kan man jo aldrig være helt sikker 

på, hvis ikke der er dukket meget modgang op både her og dér, ja, undertiden skal modgangen 

komme lidt for tæt på. Sådan står den sande karakterstyrke sin prøve og risikerer så ikke at blive 

overladt til andre menneskers bedømmelse. Det er dens prøvesten. 

2. En bokser, der aldrig har prøvet at blive banket gul og blå, kan ikke gå i ringen med den store 

selvfølelse. Den derimod, der har set sit eget blod, den, der har hørt sine tænder knase efter en lige 

venstre, den bryder, der har prøvet at blive kastet til jorden og har haft sin modstander liggende 

ovenpå med hele sin kropsvægt, og som ikke blev nedslået, selv om han blev slået ned, den, der 

hver gang han faldt, rejste sig for at gøre endnu mere modstand, han kan gå ind for at kæmpe med 

store forhåbninger om sejr. 3. Ergo, - for nu at blive i kampsportsbilledet – Skæbnen har allerede tit 

siddet oven på dig, og dog har du kæmpet dig op på benene igen og har ydet endnu hårdere 

modstand, for ens mandighed kan løfte sig selv op ved håret, når den bliver provokeret. 

  Alligevel skal du nu, hvis du vil, få min hjælp i form af følgende "våben", som du kan bevæbne 

dig med. 4. Der er flere ting, vi bliver bange for, Lucilius, end vi rent faktisk bliver truet af, og vi 

lider tiere på grund af noget, vi forestiller os, end på grund af noget, der faktisk er tilfældet. Jeg taler 

ikke til dig i stoiske fagtermer her, men i almindeligt hverdagssprog. Vi stoikere opfatter nemlig alt 

det, som fremkalder gråd og klage, som ligegyldigt og foragteligt. Men lad os nu ikke bruge disse 

store og højtidelige, selv om de sandelig er de korrekte. Derimod vil jeg indskærpe dig, at du ikke 

skal være ulykkelig på forhånd, fordi det, du har opfattet som en umiddelbart forestående trussel og 

derfor er blevet bange for, det vil måske aldrig komme og er i al fald ikke kommet endnu. 5. Noget 

piner os altså mere, end det behøver, noget piner os, før det behøver, og noget piner os, selv om det 

overhovedet ikke behøver gøre det. Enten gør vi smerten større, end den er, eller vi tager forskud på 

den, eller også fantaserer vi os til den.  
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Første punkt kan vi udskyde i øjeblikket, fordi spørgsmålet er omdiskuteret, og vi står derfor med 

en sag, der endnu ikke er afgjort. Det, jeg kalder ubetydeligt, vil du påstå er særdeles alvorligt. Jeg 

ved jo udmærket, at nogle står og griner, mens de får pisk, andre hyler i vilden sky over en øretæve. 

Senere skal vi se på, om dine synspunkter desangående har gyldighed på grund af en iboende natur 

eller på grund af vores egen svaghed. 6. Nu skal du love mig, hver gang folk omkring dig er ved at 

overbevise dig om, at du er ulykkelig, så tænker du over, hvad din egen oplevelse af det siger dig, 

ikke hvad andre folk siger til dig. Du skal tålmodigt overveje dine egne forhold og spørge dig selv, 

da du jo er den, der kender dem bedst: "Hvad er grunden til, at de folk dér har så ondt af mig? 

Hvorfor er de så bekymrede? Hvorfor er de så bange for at komme i berøring med mig? Som om 

ulykke skulle kunne smitte? Er der her faktisk tale om noget ondt, eller er det mere noget, man taler 

ondt om?" Du skal stille dig selv spørgsmålet: "Gud ved om jeg piner og plager mig selv og er 

deprimeret helt uden grund og gør et problem ud af noget, der slet ikke er det?" 

  7. "Jamen," indvender du, "hvordan kan jeg finde ud af, om jeg går og har det så dårligt uden 

grund eller af indbildte årsager?" Så får du lige denne her tommelfingerregel at gå ud fra i slige 

tilfælde: "Enten bliver vi pint af noget nærværende eller af noget fremtidigt eller af begge dele. Det 

nærværende er let at bedømme, for hvis din krop er fri og sund og rask, og du ikke har ondt nogen 

steder på grund af et overgreb, så kan vi da bare se på, hvad fremtiden vil bringe af ondt, i dag er 

der jo ikke noget problem." 8. "Jamen, det kommer der!" Se nu for det første nøje efter, om der er 

sikre beviser på, at der vil komme noget ondt. For det meste beror vore lidelser nemlig på rene og 

skære formodninger, og det, der narrer os, er den slags løse rygter, som sædvanligvis kan være 

bestemmende for en krigs forløb, men som i endnu højere grad griber ind i enkeltindividers liv. 

Sådan er det jo, Lucilius, vi hopper alt for hurtigt med på det, vi tror, og vi tager ikke kritisk stilling 

til det, som gør os bange, og vi kan ikke ryste os fri af det, men bliver forvirrede og stikker halen 

mellem benene ligesom dem, der bliver drevet ud af lejren, fordi et par køer, der bisser, har rejst en 

farlig støvsky, eller som dem, der bliver skrækslagne over en historie, som ingen ved hvor stammer 

fra. 

  9. Jeg ved ikke, hvordan det kan være, at det ubegrundede har mest tilbøjelighed til at skabe vild 

forvirring. Det faktisk forekommende har nemlig en begrænset rækkevidde. Alt hvad der kommer 

af noget, man ikke ved hvad er, udleverer man til gætteri, og til hvad et nervøst sind finder for godt. 

Ingen angst er derfor så ødelæggende, så langt uden for pædagogisk rækkevidde som den paniske 

angst. Andre former for angst er nemlig nok ubegrundede, men panikangst er uden sans og samling 

overhovedet.  

10. Lad os undersøge sagen omhyggeligt. Et eller andet fremtidigt onde har sandsynligheden for 

sig, men derfor er det jo ikke virkelighed med det samme. Der er sket masser af uventede ting i 

tidens løb, og ligeså mange forventede er aldrig dukket op. Også selv om det faktisk vil gå i 

opfyldelse, er der jo ikke noget ved ligefrem at løbe sin egen smerte i møde. Vi kan da hurtigt nok 

få den at føle, når den kommer, så i mellemtiden skal du fokusere på bedre ting. 11.  Hvad positivt 

kan du have ud af det? Tid! Der kan ske så meget i mellemtiden, som får en nærliggende fare eller 

en fare, der er kommet helt ind på livet af en, til at standse eller aftage eller simpelthen ramme en 

andens syndige hoved. Det kan lade sig gøre at flygte fra en ildebrand, og nogle slipper gelinde fra 

en sammenstyrtningskatastrofe. Det sker, at et sværd bliver trukket væk fra en hals i sidste øjeblik, 

og man har hørt om folk, der har overlevet deres tiltænkte bøddel. Også den grumme skæbne er 

vankelmodig, for måske bliver den til noget, måske ikke. I den mellemliggende tid eksisterer den 

ikke, så hold dig bedre ting for øje. 

12. Når der undertiden ikke viser sig tegn, der kan give et forvarsel om ulykker, skaber ens 

tankegang sig helt fiktive billeder. Enten drejer man en tvetydig bemærkning i negativ retning, eller 

man sætter sig i hovedet, at en fornærmelse fra en anden persons side er større, end den faktisk er, 

og man tænker ikke på, hvor vred den anden er, men på hvilke muligheder den vrede har. Men der 

er jo ingen grund til at leve mere, og ingen måde med elendigheden, hvis man frygter for alt muligt. 
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Her skal din livsvisdom komme til sin ret, her skal du med hele din indre styrke afvise selv den 

velbegrundede frygt. Kan du ikke det, skal du fordrive ondt med ondt og blande frygten med håb. 

Intet af det, man er bange for, er så sikkert, at det ikke er mere sikkert, at såvel det frygtede 

fænomen kan falde bort, som det, man håber, kan glippe.  13. Undersøg derfor håbet og frygten, og 

hver gang alt falder usikkert ud, skal du se på egen fordel og tro, hvad du helst vil. Hvis mest peger 

i retning af frygt, skal du dog ikke desto mindre snarere hælde til den anden side og lade være med 

at gå i panik. I stedet skal du tænke ved dig selv, at størsteparten af menneskeheden bliver 

ophidsede og helt kulrede, selv om den ikke er eller med sikkerhed bliver udsat for noget ondt. 

Ingen kan nemlig modstå sig selv, når først man er begyndt at lade sig rive med, og man holder ikke 

sin angst op mod virkeligheden. Ingen siger højt og tydeligt: "Der er ingen bund i den, der hævder 

pågældende fænomen, så enten har han selv fundet på det eller også har han været for godtroende."  

Vi går, som vinden blæser. Vi bliver forskrækkede over noget tvivlsomt, som vi tror er sikkert. Vi 

lægger ikke mærke til tingenes faktiske tilstand, så den mindste bekymring fører straks til angst.  

 14. Det irriterer mig, at jeg må tale med dig på denne her måde og trøste dig med så fattige midler. 

En anden kunne da sige: "Måske sker det ikke", og sig så til ham: "Hvad så, hvis det sker? Vi får at 

se, hvem der får ret. Måske falder det ud til min fordel, og at dø sådan vil være en hæder for mit 

liv."  Skarntyden gjorde Sokrates til en stor mand. Fravrist Cato det sværd, der gav ham hans frihed, 

og du trækker samtidig store dele af hans glorværdighed fra ham. 15. Jeg har alt for længe skyndet 

på dig, selv om du mere har brug for at blive mindet om vejen end for at blive skyndet på. Jeg fører 

dig ikke i en retning, der afviger totalt fra din natur, for du er født til det, jeg taler om. Desto mere 

skal du forøge og smykke dit medfødte gode talent. 

16. Men nu må jeg hellere afrunde brevet ved at give det sin egen signatur, dvs. give det et storslået 

citat med til dig. "Den dumme lider bl.a. af den dårligdom, at han altid lige skal til at leve om lidt." 

Overvej, hvad den udtalelse betyder, min allerbedste Lucilius, og så vil du indse, hvor afskyeligt det 

er, det letsind, man træffer hos mennesker, der dagligt lægger nye fundamenter til deres liv og selv 

på gravens rand begynder at lægge nye håbefulde planer. 17. Kig rundt på de enkelte omkring dig, 

og der vil dukke gamle mænd op, som gør sig specielt klar til en valgkamp eller til en længere 

forretningsrejse osv. Kan man forestille sig noget hæsligere end en gammel mand, der vil til at 

begynde på sit liv? Jeg ville ikke opgive navnet på forfatteren til citatet, hvis ikke det var et af de 

mindre udbredte og blandt de mindre kendte Epikurudtalelser, som jeg har tilladt mig både at rose 

og at tage til mig som min egen. 

 

Din Seneca 

 

 

 

Epistola 14 

 

Kære Lucilius. 

1. Jeg skal indrømme, at vi er født med en kærlighed til vores egen krop. Jeg skal indrømme, at vi 

søger at beskytte og værne om den. Jeg nægter ikke at tage hensyn til den, men jeg nægter at være 

slave af den. Man bliver nemlig slave af meget, hvis man bliver slave af den, hvis man er alt for 

bekymret for den, eller hvis man ser alt i forhold til den. 2. Vores optræden skal være, som om vi 

ikke skal leve for kroppens skyld, men som om vi ikke kan leve uden kroppen. Alt for stor 

kærlighed til den foruroliger os med frygt i forskellige situationer, bebyrder os med bekymringer og 

udsætter os for forhånelser. Det hæderlige i livet opfatter den, der har sin krop alt for kær, som 

billigt skidt. Man skal behandle den med allerstørste omhu, men dog sådan, at når ens fornuft, ens 

menneskeværdighed, ens loyalitet kræver det, skal kroppen kunne smides på bålet. 3. Ikke desto 

mindre skal vi så vidt muligt undgå ikke blot farlige situationer og fænomener, men også 
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ubehagelige. Vi skal trække os tilbage i sikkerhed, mens vi straks tænker på, hvordan vi kan 

fordrive det, vi er bange for. Hvis jeg ikke tager meget fejl, er der typisk tre ting, vi er bange for: 

fattigdom, sygdomme og resultaterne af den vold, der udøves af folk med mere magt end en selv.  

4. Af alle disse er der ikke noget, der foruroliger os mere end truslen fra en andens magt, for den 

melder nemlig sin ankomst under stor støj og tumult.  

De omtalte naturlige onder, fattigdom og sygdom, kommer derimod snigende lydløst og indgyder 

ikke vore øjne og ører nogen form for skræk. Ondet, der stammer fra anden mand, kommer i et 

vældigt optog og omgiver sig med sværd og ild og lænker og en flok vilddyr, som han kan slippe 

løs på den menneskelige krop. 5. Tænk ind i dette også: fængsel og korsfæstelse, træheste og 

kødkroge, en pæl banket op midt igennem en mand, så den kommer ud af hans mund, lemmer revet 

fra hinanden af vogne, der kører hver sin vej, den berømte tunika, der er dyppet i brændbar væske 

og vævet, så den virker som brænde på et bål, og alt andet, som menneskeligt barbari har fundet på 

ud over det nævnte. 6. Det er da ikke mærkeligt, hvis vi finder den største rædsel forbundet med det, 

der både er meget varieret og har et frygtindgydende apparatur til sin rådighed. For ligesom en 

torturbøddel udretter mere, jo flere torturinstrumenter han har lagt frem til skue (folk giver nemlig 

op ved synet af dem, selv om de måske ville have kunnet udholde pinen), sådan kuer og tæmmer 

man også vort sind mest effektivt med noget, der kan ses. De føromtalte ulykker – jeg refererer til 

sult, tørst, svulster i de indre organer og feber, der brænder ind i marv og ben – er ikke mindre 

alvorlige, men de er skjulte, og de har ikke noget at true med, noget at trække frem i lyset. 

Korporlig vold og tortur derimod vinder ved iøjefaldende udrustning, på samme måde som man i 

øvrigt har vundet de store krige. 

7. Lad os derfor bestræbe os på at undgå at krænke nogen. En gang imellem er det folket, vi skal 

være bange for. En gang imellem, hvis man har den statsforfatning, at det allermeste afgøres af et 

senat, skal vi være bange for de indflydelsesrige i den institution, og andre gange er det 

enkeltpersoner, som har fået overdraget folkets magt – og magten over folket. At være venner med 

alle dem er noget af en opgave, men det er også nok ikke at være uvenner med dem. Den vise vil 

derfor aldrig fremprovokere magthavernes vrede, faktisk vil han vige udenom, ligesom når man er 

ude at sejle, og det bliver stormvejr. 

8. På din vej til Sicilien kom du over strædet ved Messina. Den letsindige kaptajn så stort på 

søndenvindens trusler (det er nemlig den, der gør det sikuliske stræde til en barsk oplevelse og 

pisker vandet rundt i strømhvirvler), og han søgte ikke umiddelbart mod kysten til bagbord men 

derimod mod den, hvor Charybdis i nærheden hvirvler en malstrøm op. Den mere besindige skipper 

spørger folk med lokalkendskab, hvordan strømforholdene er, og hvad skyerne tyder på. Han holder 

en kurs langt væk fra den egn, der er berygtet for sine malstrømme. Det samme gør den vise i sit liv, 

for han undgår den magt, der kan skade ham, men passer især på ikke at give indtryk af, at han 

prøver at undgå den. En del af ens sikkerhed består nemlig også i, at man ikke udtrykkeligt søger 

den, fordi tankegangen er, at man tager afstand fra det, man stikker af fra. 9.  Ergo skal vi undersøge 

nøje, hvor vi kan være i sikkerhed i forhold til folkemassen. For det første skal vi ikke stræbe efter 

det samme som massen, for konkurrenter kommer op at slås. Dernæst skal vi ikke være i besiddelse 

af noget, som en overfaldsmand kan tjene stort på ved at hugge det fra os. Du skal gå rundt med 

mindst muligt, som det er værd at stjæle. Der er ingen, eller i hvert fald ganske få, der myrder for 

fornøjelsens skyld. Der er flere, der laver kyniske kalkulationer, end der hader slet og ret. Røveren 

lader da en nøgen mand gå forbi, og selv i en gade, hvor overfald lurer om næste hjørne, har den 

fattige fred og ro. 10. Dernæst er der efter en gammel leveregel tre ting, man skal sørge for at 

undgå, nemlig had, misundelse og foragt. Hvordan det kan lade sig gøre, vil kun visdommen kunne 

vise. Balancen er nemlig vanskelig, og man kan være bange for, at frygten for misundelse fører os 

over i foragt, og netop i vor bestræbelse på ikke at træde på folk kommer vi let til selv at ligne 

nogen, man bare kan træde på. Mange mennesker har fået grund til selv at være bange, fordi andre 

kunne være bange for dem. Overalt skal vi trække os tilbage. Det er lige så farligt at blive set på 
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med foragt som med mistillid. 11.  Ergo må vi tage vores tilflugt til filosofien. Denne litterære genre 

fungerer som fysiske bandager - jeg siger ikke for gode, men – for de moderat dårlige mennesker, 

som vi jo er. For offentlig veltalenhed og også al anden veltalenhed, der påvirker folket, har sine 

modstandere. Filosofien, som er stille og har sin egen opgave, kan man derimod ikke foragte, og 

den nyder ære fra alle sider også hos de største skurke. Aldrig når gemenheden de højder, og aldrig 

sværger man sig sådan sammen mod alle gode dyder, at begrebet filosofi ikke bliver ved at være 

ærværdigt og helligt. I øvrigt skal man omgås filosofien selv roligt og beskedent. 

12. "Ok," siger du så, "du synes altså, at det er udtryk for en beskeden omgang med filosofien, når 

Marcus Cato med sin meningstilkendegivelse i Senatet søger at afværge en borgerkrig? Når han 

stiller sig op midt mellem to vanvittige og bevæbnede politiske ledere? når han med nogle 

argumenter, der støder Pompeius, og andre, der støder Caesar, provokerer dem begge på én gang?" 

13. Man kan da diskutere, om den vise på det tidspunkt skulle have grebet ud efter den politiske 

magt. Hvad er det så du mener, "Marcus Cato"? Nu om dage drejer det sig jo ikke mere om 

friheden, for den er for længst gået al kødets gang. Det drejer sig nu om, hvorvidt en Caesar eller en 

Pompeius skal have magten. Hvad angår den konkurrence dig? Dér spiller du ingen rolle. Man skal 

have udnævnt en Herre. Hvad rager det dig, hvem der vinder? Den bedste kan da godt vinde, men 

vinderen må nødvendigvis blive den værste.  

Jeg har været inde på Catos politiske rolle i hans sidste år, men heller ikke forholdene i årene forud 

tillod en vis mand at blande sig i den udplyndring af staten, der fandt sted.. Hvad andet kunne Cato 

gøre end råbe op og sige ting, som ingen indflydelse fik, når han det ene øjeblik blev løftet 

hårdhændet i vejret af folk, spyttet på og bogstaveligt talt båret ud af det politiske centrum på 

Forum, for i det næste øjeblik at blive slæbt direkte fra Senatet til fængslet? 

14. Men senere vil vi se på, om den vise skal begive sig af med politik. Foreløbigt vil jeg henlede 

din opmærksomhed på de stoikere, som marginaliserede sig selv, fordi de blev udelukket fra politik. 

De brugte deres indre eksil til at formulere de grundlæggende menneskerettigheder uden at støde 

magthaveren. Den vise kommer ikke til at støde an mod offentlig sæd og skik og vender ikke folket 

imod sig ved en ny og uset måde at leve på. 15. "Jaså! den, der følger din opskrift her, vil altså 

under alle omstændigheder være i sikkerhed?" Det kan jeg ikke love dig mere, end jeg kan love et 

godt helbred, når det drejer sig om et mådeholdent mennesket, og dog skaber mådehold et godt 

helbred. Undertiden synker et skib allerede inde i havnen, men hvad tror du så ikke, der kan ske ude 

på åbent hav? Hvis man ikke engang kan leve sikkert, når man har trukket sig tilbage fra et liv i 

offentlighed, hvor meget mere overhængende ville faren så ikke være, hvis man var totalt optaget af 

en masse politiske gøremål? Det sker da, at folk, der ikke har gjort noget, omkommer – hvem vil 

benægte det?– men folk, der har gjort noget, gør det nu oftere. Man har jo stadig sin ekspertise, selv 

når man bliver stækket, så man ikke kan vise de skønne sider af den. 16. Kort sagt så kikker den 

vise på meningen med alting, ikke kun på hvordan alting ender. Begyndelsen på noget er helt i vor 

magt, men afgørelsen af udfaldet afhænger af skæbnen, som jeg ikke vil give stemmeret over mig 

og mine forhold. "Men den vil da medføre hårde tider og modgang i et vist omfang." En røver tager 

ikke moralsk stilling til den, han slår ihjel. 

17. Nu rækker du vel hånden frem for at få din daglige almisse. Jeg skal fylde dig med en almisse af 

guld, og da nu talen er faldet på guld, hør så her, hvordan du bedst kan bruge og nyde det metal. 

"Den mand, der mindst har behov for rigdom, nyder rigdom mest." "Ud med forfatteren til citatet", 

siger du. For at du kan indse, hvor rummelige vi stoikere er, så har vi sat os for at rose holdninger, 

der stammer fra andre filosofiske retninger. Det er af Epikur eller Metrodor eller en anden fra det 

filosofiske værksted. 18. Hvad betyder det i øvrigt, hvem der har sagt det? Han sagde det jo til alle. 

Den, der har behov for rigdom, er nervøs på dens vegne. Men ingen kan da nyde et gode, der giver 

ham bekymringer. Han interesserer sig for at lægge noget til sin formue. Mens han spekulerer på, 

hvordan han kan forøge den, glemmer han at bruge den. Han fører regnskab, bruger sin tid på 
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børsen på Forum og roder febrilsk rundt i månedsoversigten, dvs. i stedet for at være ejeren bliver 

han til forvalteren.  

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 15 

 

Kære Lucilius. 

1. I gamle dage var det skik og brug – og skikken har overlevet lige til min tid - at man begyndte sit 

brev med "Jeg håber, du har det godt, det har jeg". Med rette siger vi nu: "Jeg håber, du dyrker 

filosofi." Når alt kommer til alt, er det jo det "at have det godt" betyder. Uden er sjælen syg, og også 

kroppen for den sags skyld, for også selv om den har masser af kræfter er den sund og rask på 

samme måde som en galnings eller en sindssygs krop. 2. Ergo skal du først og fremmest sørge for 

din sjælelige sundhed, dernæst også for din fysiske sundhed. Hvis du vil have det godt, kommer den 

fysiske ikke til at koste dig meget. At tage armbøjninger, at prøve at blive bredere over skuldrene og 

at få større brystkasse og lår er nemlig en dum beskæftigelse, der ikke, kære Lucilius, er noget for 

en lærd mand. Selv om du er så heldig, at det er gået godt med dit specielle kosttilskud, og dine 

muskler er vokset, vil du jo aldrig kunne måle dig i kræfter og vægt med en præmietyr. Du kan 

tilføje, at sjælen klemmes mere og mere sammen, jo større byrden af kropsvægten bliver, og at den 

derved også bliver mindre kvik. Du skal derfor trække snævrest muligt grænser for din krops behov, 

og udvid omvendt pladsen for sjælen. 3.  De, der er fanatiske med styrketræning, får en masse 

ubehageligheder. For det første er der træningsøvelserne, og den dermed forbundne anstrengelse, 

der slider ens åndsevner op og gør dem uegnede til koncentration og dyberegående studier. For det 

andet hæmmes ens evne til præcise ræsonnementer angående den mængde mad, man må indtage. 

For det tredje antager man slaver af værste skuffe som trænere, folk, der er vildt optaget af 

bodylotion og vin, og som synes, det har været en god dag, hvis de har svedt godt, og hvis de har 

fået erstattet den væskemængde, de har afgivet, med en gedigen drink, der stiger direkte til hovedet, 

når man drikker på tom mave.  4. At drikke og at svede er indbegrebet af livet for den, der har ondt i 

maven. Der findes både lette og hurtige øvelser, som både får kroppen til at stresse af øjeblikkeligt 

og sparer tid, som man jo især skal holde regnskab over. Løbetræning f.eks. og håndøvelser med 

vægte og hop, enten op og ned eller frem og tilbage eller, om jeg så må sige, den slags, som de 

rituelle salii-dansere laver. Det kan for resten også udtrykkes på en mere vulgær måde som "de 

knæløft, valkerne laver". Vælg hvilken som helst af dem, gerne én der er let for nybegyndere.  

5. Hvad du end gør, så vend hurtigt tilbage fra kroppen til sjælen, for den skal du træne dag og nat. 

Den får sin næring ved moderat fysisk udfoldelse. Den kan man træne både sommer og vinter, ja 

selv når man bliver gammel. Tag dig omhyggeligt af et gode, der bliver bedre med alderen. 

6. Jeg siger nu heller ikke, at du altid skal hænge over en bog og lave notater. Sjælen skal have sine 

pauser ind imellem, dog ikke sådan at den bliver udisciplineret, men at den får lidt fri. En tur i 

bærestol kan massere og stimulere din krop og hindrer desuden ikke dine studier.  Du kan f.eks. 

læse, du kan diktere, du kan tale, du kan lytte, og det er også alt sammen noget, som ikke engang en 

spadseretur kan forhindre. 7. Du må heller ikke tage let på din stemmetræning. Efter min mening 

må du ikke hæve og derefter sænke stemmen trinvist i bestemte intervaller. Det kan godt være, du 

nu gerne ville lære, hvordan du skal bevæge dig, når du går. Du kan få fat i en af dem, som sulten 

har lært et nyt levebrød, for der skal nok være en, der kan tilpasse dine skridt og holde øje med dine 

mundbevægelser, når du spiser. Fræk som han er, vil han gå så langt, som du med din tålmodige 

naivitet måtte tillade ham at gå. Men altså, skal din stemmetræning straks begynde med råben og 

den største anspændelse? Det er naturligt at lade stemmen vokse lidt efter lidt, ligesom folk i 

retssalen også begynder med almindelig tale og går over til at råbe højere og højere. Ingen råber jo 
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straks fra begyndelsen højt for at få de romerske borgeres loyale beskyttelse. 8. Hver eneste gang 

din sjæl spontant råder dig dertil, skal du rette bebrejdelser mod lasterne - en gang imellem ret så 

energisk og en gang imellem mere roligt, alt efter hvad din stemme og dine lunger nu vil anbefale 

dig. Når du igen skal have din stemme tilbage i normalt leje, og du er ved at få kontrol over dig 

selv, skal din stemme disciplineret gå ned i styrke, ikke bare pludseligt falde ned. Den skal give 

udtryk for, at den, der taler, har styr på den, og ikke standse sit vredesudbrud på denne ukultiverede 

bondefacon. Vi er nemlig ikke ude på, at der udefra skal øves indflydelse på stemmen, men at den 

skal øve indflydelse udadtil. 

9. Det var ikke så lidt besvær, jeg fik ryddet fra din vej. Til disse tjenester kommer der så en lille 

present, oven i købet af græsk oprindelse. Her har du en fremragende leveregel: "Et dumt liv er 

præget af utaknemmelighed og nervøs ophidselse og helt orienteret mod fremtiden." "Hvem har 

sagt det?" spørger du. Den samme som i forrige brev. Hvilket liv kan efter din opfattelse kaldes et 

dumt liv? Tumpernes? Nej! der er tale om vort liv, for det blinde begær kaster os hovedkulds ud i 

sammenhænge, der er skadelige og helt bestemt aldrig stiller os tilfreds. Hvis vi kunne få nok, ville 

vi allerede have haft det, og vi tænker ikke på, hvor dejligt det kan være ikke at gøre krav på noget, 

hvor herligt det kan være at have fået opfyldt sine behov og ikke være afhængig af den tilfældige 

skæbne.  10. Kære Lucilius, du skal derfor straks huske på, hvor meget du har opnået, og når du har 

set, hvor mange der går foran dig, skal du tænke på, hvor mange der går bagefter dig. Hvis du vil 

være taknemmelig over for guderne og over for dit eget liv, så tænk på, hvor mange du er kommet 

foran. Men hvad har de andre med dig at gøre? Du er kommet foran dig selv! 11. Fastsæt en grænse, 

som du ikke kan overskride, ikke engang om du måtte ønske det. Lad nu en gang for alle de der 

forræderiske goder falde væk. De ser jo bedre ud, mens man håber på dem, end de er, når man har 

opnået dem. Hvis der var noget solidt i dem, ville de vel også i sidste ende gøre fyldest, men nu 

fremkalder de tørst hos folk, der allerede drikker. Opgiv de iøjnefaldende udstyrsnumre. Hvorfor 

skulle jeg da på den ene side kunne opnå hos Lykkens gudinde, at hun giver mig det, som en 

usikker skæbne alligevel ruller frem med, når den skal, hvis jeg på den anden side ikke kan opnå 

hos mig selv, at jeg ikke stræber efter det? Men hvorfor skulle jeg stræbe? Skulle jeg samle til mig 

og ikke huske på menneskelivets skrøbelighed? Hvad skulle jeg slide og slæbe mig frem til? Dagen 

i dag er den sidste, og selv om den ikke er det, er den ikke langt fra sidste. 

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 16 

 

Kære Lucilius. 

1.  Jeg ved, kære ven, at for dig er det indlysende, at ingen kan leve lykkeligt, ja ikke engang 

tåleligt, uden at interessere sig for visdom, og at det lykkelige liv bliver virkeliggjort ved den 

fuldendte visdom, og det tålelige liv i øvrigt ved den begyndende visdom. Men det indlysende skal 

bestyrkes og sætte sig dybere fast ved, at man dagligt reflekterer over det. Det kræver større 

anstrengelse at vogte de forsætter, man har gjort sig, end at sætte sig nye ærefulde for. Man skal 

stædigt blive ved, og man skal med vedholdende interesse gøre det stærkere og stærkere, indtil det, 

som er den gode vilje, bliver til det gode sindelag. 2.  Af disse grunde har du ikke brug for flere ord 

fra mig eller så langvarig en moralsk opbakning, for jeg kan se, at du har gjort store fremskridt. 

Hvor det, du skriver, kommer fra, ved jeg så udmærket, for det er ikke smarte fraser, du har fundet 

på til lejligheden. Nu får du min mening om situationen lige ud: jeg har nu gode forhåbninger til 

dig, men endnu ikke fuld tillid til din fremtidige udvikling. Jeg ønsker, at du også selv skal have det 

sådan. Der er nemlig ingen grund til, at du bare uden videre tror på dig selv. Ransag dig selv, gransk 

dig selv fra forskellige vinkler og betragt dig selv. Du skal først og fremmest se på, om du har gjort 
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fremskridt i filosofien eller i selve livet.  3. Filosofi er ikke et folkeligt stykke kunsthåndværk, man 

skaffer sig for at vise det frem. Filosofi drejer sig nemlig ikke om teori, men om praksis. Det er 

heller ikke noget man tager op for at få dagen til at gå med et eller andet underholdende og for at 

fjerne den kvalmende kedsomhed fra ens lediggang. Filosofien former og danner ens sjæl, bringer 

orden i ens liv, styrer ens handlinger, viser, hvad man skal gøre, og hvad man skal undlade, sidder 

ved roret og fastholder ens kurs gennem livets bølgende, problemfyldte hav. Uden filosofien kan 

ingen leve uden ængstelse, uden bekymring. I hver eneste time livet igennem sker der utallige ting, 

som kræver stillingtagen, planer og råd, som man må hente i filosofien. 4.  Så kommer der en og 

siger: "Hvad gavn har jeg af filosofien, hvis alt er skæbnebestemt? Hvad gavner den, hvis en gud 

styrer alt? Hvis tilfældigheden råder? For det er jo sådan, at det sikre og forudbestemte kan man 

ikke ændre, lige såvel som man ikke kan træffe foranstaltninger imod det usikre og ubestemte, men 

tværtimod er det sådan, at enten har en gud besat min frie vilje og har besluttet, hvad jeg skal gøre, 

eller også overlader Skæbnen intet til min egen afgørelse." 5. Ligegyldigt hvilken af disse 

muligheder der er den rigtige, kære Lucilius, om de eventuelt er rigtige alle sammen, så skal man 

dyrke filosofi. Hvad enten det er skæbnebestemte forhold, der holder os i et jerngreb med sin 

ubønhørlige lov, eller det er en dommer-gud, der har ordnet verdensaltet, eller tilfældigheden er den 

impuls, der kaster alle menneskelige forhold omkring uden noget system, så skal filosofien være vor 

beskyttelse og vort værn. Den vil fortælle os, at vi glade skal adlyde guden og byde skæbnen trods. 

Den vil lære dig, at du skal følge guden og finde dig i det tilfældige.  6.  Det er ikke tiden lige nu til 

at tage diskussionen om, hvad vi har lov til eller ikke, hvis Forsynet har magten i verden, eller hvis 

en række af skæbnebestemte hændelser trækker os bagbundne af sted, eller hvis verden er 

domineret af pludselige og helt uforudsigelige begivenheder. Nej, her og nu vil jeg vende tilbage til 

at formane dig om og opfordre dig til, at du ikke finder dig i, at din sjæls spontanitet forfalder og 

stivner. Hold så fast på den, og gør den så etableret, at det, der er din sjæls spontane tilbøjelighed, 

bliver dens indgroede holdning. 7. Hvis jeg kender dig ret, har du allerede, da du begyndte at læse 

dette brev, kigget dig omkring efter en lille, indlagt gave. Gransk brevet nøje, og så vil du finde 

gaven. Der er ingen grund til, at du falder i svime over min sjæls dybder. Foreløbigt har jeg nemlig 

været large med at trække på andres tanker. Hvorfor kalder jeg dem "andres"? Noget, der er godt 

udtrykt af en eller anden, er da mit. Det her er også et Epikur-citat: "Hvis du lever i 

overensstemmelse med naturen, bliver du aldrig fattig. Hvis du lever i overensstemmelse med folks 

meninger, bliver du aldrig rig." 8. Det er minimalt, hvad naturen kræver, men hvad folkeopinionen 

kræver, er uden grænser. Man kan hobe op hos dig alt, hvad mange milliardærer engang ejede, og 

skæbnen kan trække dig hinsides grænserne for privat rigdom, dække dig med guld, klæde dig i 

purpur, føre dig så langt ud i forkælelsens overflod, at du kan brolægge selv din baggård med 

marmor, og du kan få lov til ikke blot at have rigdom, men til at være totalt ligeglad med den. Til 

din rigdom kan du lægge samlinger af statuer og malerier og alt andet, som en ekstravagant kunst 

har frembragt, men resultatet er blot, at du lærer at begære større og større ting. 9. De naturlige 

behov er begrænsede, men der er ingen ende på de behov, som udspringer af en falsk forståelse af 

virkeligheden. Det falske har nemlig ingen grænse. For den, der går en bestemt vej, er der en 

yderste kant, men at flakke rundt på må og få bliver man aldrig færdig med. Træk dig derfor fra 

tomme ting, og når du vil vide, hvad det er du søger, om det altså er et naturligt begær eller et 

blindt, skal du overveje, om det har en grænse. Hvis du er kommet langt og altid har et længere 

stykke tilbage, kan du være forvisset om, at det ikke udspringer af et naturligt begær.  

 

Din Seneca 
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Epistola 17 

 

Kære Lucilius. 

1.  Smid alt det, du er i gang med, hvis du er vis, eller rettere for at du kan blive vis, og koncentrer 

dig så hurtigt som muligt og af alle kræfter om at få et godt sind. Hvis der er noget, som holder dig 

tilbage, skal du enten frigøre dig fra det eller afbryde det. "Der er nogle privatøkonomiske ting, der 

tager min tid," siger du, "og jeg ønsker at træffe dispositioner, så min formue kan slå til, selv om jeg 

ikke laver noget, så jeg hverken skal være tynget at fattigdom eller ligge andre til last." 2. Når du 

kan sige sådan, ser det ikke ud til, at du kender de kræfter og den magt, der er i det gode, som du 

tænker på. Du kan ganske vist godt gennemskue det væsentlige – altså hvor gavnligt det er med 

filosofi – men du er stadig ikke god til at skelne de enkelte elementer i den fra hinanden. Du er 

heller ikke klar over, hvor meget filosofien hjælper os over alt, og hvordan den – for nu at bruge et  

Ciceroudtryk – "er en trøst og lettelse" i de sværeste stunder og hjælper os gennem hverdagens 

banaliteter. Tro mig og tag filosofien med på råd, for den vil råde dig til ikke at sidde og hænge over 

dine regnskaber.   3.  Det, du søger og ønsker at opnå med at trække tiden ud, er jo, at du ikke 

behøver at være bange for fattigdommen, men hvad nu hvis man bør stræbe efter den i stedet? For 

mange har rigdom været en hindring for at dyrke filosofi, men fattigdom derimod er uden bånd og 

bekymringer. Når krigstrompeten gjalder, ved den fattige, at det ikke er ham, der bliver angrebet. 

Når der bliver råbt på vand, prøver han at finde ud af, hvordan han kan komme ud af det brændende 

hus, ikke hvad han skal tage med sig. Skal en fattig mand ud på rejse, genlyder havne og pakhuse 

ikke af menneskelarm, og hele kyststrækninger er ikke et kaos på grund af en eneste mands følge. 

Rundt om den fattige står ikke en slaveflok så stor, at man - for at kunne brødføde den - må ønske 

sig en frugtbarhed, som kun findes i de oversøiske lande.  4.  Det er let at brødføde ganske få maver, 

som er godt opdragne og derfor ikke ønsker sig andet end at blive fyldt op. Sulten koster kun lidt at 

stille, forædthed koster meget. Fattigdommen kan nøjes med at tilfredsstille de øjeblikkelige behov. 

Er der da nogen grund til, at du ikke vil have den til rejsekammerat, når selv en rigmand kan 

efterligne dens væremåde, når blot han er sund og rask? 5. Hvis du ønsker at skaffe din sjæl plads, 

skal du nødvendigvis enten være fattig eller være som en fattig. En interesse kan ikke blive sund 

uden, at man går op i mådehold, men mådehold er jo bare frivillig fattigdom. Væk derfor med dine 

undskyldninger som "Jeg har ikke nok endnu. Hvis jeg når op på den omtalte sum, så helliger jeg 

mig helt filosofien."  Der er nemlig ikke noget, man skal skaffe sig før det, som du udsætter og 

skaffer dig efter alt muligt andet. Det er filosofien, man skal begynde med. Så indvender du igen: 

"Jeg skal også have noget at leve af," men det skal du samtidig også lære dig at skaffe ved at tænke: 

"Hvis noget forbyder mig at leve godt, forbyder det mig ikke at dø godt."  6. Det er jo ikke sådan, at 

fattigdom kalder os væk fra filosofien, det gør ikke engang den største armod. For folk, der skynder 

sig mod dette mål, må udholde selv sult, som andre har udholdt under militærbelejringer, og hvilken 

anden belønning fik de for deres tålmodige udholdenhed end den ikke at være prisgivet sejrherrens 

forgodtbefindende? Hvor meget større er ikke det, som her stilles i udsigt? Vedvarende frihed og 

ingen frygt for hverken for gud eller mennesker. Jamen, kan man da ikke nå frem til det, selv om 

man sulter? 7. Hele hære har lidt under mangel på alt muligt, de har overlevet på rødder af vilde 

planter, og de har klaret sig gennem sult ved at spise ting, der er så modbydelige, at jeg ikke vil 

nævne dem. Alt det har de lidt og fundet sig i for en kongemagt, der var en andens, hvilket gør, at 

man må beundre det endnu mere. Vil nogen betænke sig på at finde sig i fattigdommens byrder, 

hvis formålet er at befri sin sjæl fra vanvittige lidenskaber? Man skal altså ikke først skaffe sig 

noget ekstra, for man kan godt komme til filosofien selv uden penge på lommen. 8. Er det rigtigt? 

Når du engang har fået alt, vil du så ønske også at få visdom? Skal den være dit allersidste 

hjælpemiddel i livet og, om jeg så må sige, et ekstranummer? 

Nej, hvis du nu ejer noget, skal du allerede være i gang med filosofien, for hvordan ved du ellers, 

om du allerede har for meget, Hvis du derimod ikke ejer noget, så skal du skaffe dig den før noget 
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som helst andet. "Jamen, jeg kommer til at mangle helt nødvendige ting!", indvender du.  9. For det 

første vil du ikke komme til at mangle dem, fordi naturen går efter minimum, og den vise tilpasser 

sig naturen. Men hvis de sidste uomgængelige omstændigheder er indtruffet, forlader den rige 

straks livet og holder dermed op med at være en plage for sig selv. Men hvis han så kun har en 

ganske lille smule at forlænge livet med, finder han det i orden, og han er ikke plaget af 

bekymringer for det, der ligger hinsides det nødvendige. Han vil give maven og kroppen det 

fornødne, og glad og rolig vil han grine ad det, de rige har så travlt med, og ad folk, der stimler 

sammen i deres jagt på rigdom, og så vil han sige: 10.  "Hvorfor trækker du dig selv og dit liv i 

langdrag? Venter du på gevinst af din udlånsvirksomhed eller på overskud på handel eller på at arve 

en gammel rigmand, selv om du øjeblikkeligt kan blive rig? Visdom kaster her og nu en rigdom af 

sig, og den er et overflødighedshorn for enhver, som har fået del i den." Men disse betragtninger 

gælder andre, for du er tættere på de velstillede. Skift generation, for du har for meget i forhold til 

din alder, men det tilstrækkelige er det samme for enhver generation. 

11. Jeg kunne slutte brevet her, hvis ikke jeg havde forvænt dig. Parthernes konger kan ingen 

komme at hilse på uden en gave, og dig kan man ikke sige farvel uden at give noget. Hvad nu? Jeg 

tager et lån hos Epikur: "For mange er det at have skaffet sig rigdom ikke en ende på 

elendighederne, men bare en ændring af deres art." 12.  Og det synes jeg ikke er underligt, for fejlen 

ligger ikke i de ydre forhold, men i ens egen sjæl. Det, der plejede at gøre fattigdommen tung at 

bære, gør sædvanligvis også rigdommen tung at bære. Ligesom det er ligegyldigt, om du lægger en 

syg i en simpel træseng eller en af guld, for hvor du end flytter ham hen, flytter han sin sygdom med 

sig. På samme måde er det også ligegyldigt, om en syg sjæl placeres i rige eller fattige omgivelser. 

Hans egen dårligdom følger ham.  

 

Din Seneca 

 

 

 

Epistola 18 

 

Kære Lucilius. 

1. Det er decembermåned. Nu har folk i dette samfund så travlt, at de sveder tran. Man har helt 

åbenlyst i samfundet fået lov til at skeje ud. Over det hele er der larm, og man sætter alle sejl til, 

som om Saturnaliefestdagene for alvor skal adskille sig fra de almindelige arbejdsdage, men rent 

faktisk er der ingen forskel. Jeg synes, han har helt ret ham, der sagde, at december engang varede 

en måned, nu varer den et helt år. 2. Hvis jeg havde dig her, ville jeg gerne rådføre mig med dig og 

høre, hvad du mener, vi skal stille op, dvs. om vi ingen punkter skal fjerne fra vores sædvanlige 

dagsorden, eller om vi – for at se ud til at være i overensstemmelse med almindelig skik og brug 

ude i samfundet – både skal gå til mere muntre middage, end vi plejer, og tage togaen af. For i 

gamle dage var det kun skik skifte til anden klædedragt, når der var kaotiske og ulykkelige tilstande 

i fædrelandet, men nu gør vi det for at tilfredsstille vort nydelsesbehov på festdagene. 3. Jeg er 

sikker på, hvis ellers jeg kender dig godt, at du i rollen som dommer hverken ville have ønsket, at vi 

skulle være totalt ligesom disse massemennesker med saturnaliernes frihedshuer på - eller totalt ulig 

dem. Med mindre måske, det netop er i disse dage, vi skal kommandere vor sjæl til alene at afholde 

sig fra nydelser præcist nu, hvor gud og hvermand har kastet sig ud i dem. Det er nemlig det 

sikreste bevis, en sjæl kan få på sin egen standhaftighed, hvis den hverken selv går eller lader sig 

slæbe i retning fristelser, der trækker udskejelser med sig. 4. Det kræver ganske vist stor viljestyrke 

at være ædru og nøgtern, når folk omkring en brækker sig i fuldskab, men det kræver mere 

mådehold ikke at skille sig selv ud og hverken markere sig eller blande sig med alle og samtidig 
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gøre det samme som alle andre, - bare på en anden måde. Man kan nemlig udmærket fejre en 

festdag uden udskejelser.  

5. I øvrigt tiltaler ideen om at afprøve din sjæls standhaftighed mig i den grad, at jeg vil give dig 

regler for, hvad du skal, ud fra berømte mænds regler desangående. Du skal lægge nogle dage ind, 

hvor du tilfreds med ganske lidt og billig mad, groft og ubekvemt tøj skal sige til dig selv: "Er det 

det her, man var bange for?" 6. Netop når sjælen er i sikkerhed, skal den forberedes på vanskelige 

forhold, og man skal ruste den mod skæbnens uretfærdigheder netop under skæbnen venlige 

tilskikkelser. Soldaten løbetræner jo også i fredstid, uden nogen fjende i sigte graver han 

beskyttelsesvolde, og han kører sig selv træt med overflødige anstrengelser for at kunne være i 

form, når det gælder. Vil du undgå at stå med en nervøs mand, når virkeligheden indtræffer, skal du 

træne ham, før den gør det. Denne regel er der folk, der har fulgt, når de i månedsvis efterlignede 

fattigdommen og nåede helt tæt på armod. Hensigten var, at de aldrig skulle blive bange for noget, 

de så tit havde stiftet bekendtskab med. 7. Nu skal du ikke tro, at jeg taler om sparemiddage og 

primitive hytter og andet af den slags, som luksuriøse rigmænd kan bruge, når de leger i deres 

kedsomhed. Nej, det skal være en virkelig feltseng og ligesådan en kappe, der faktisk kradser, og 

brødet skal være hårdt og beskidt. Det skal du holde ud i tre eller fire dage, sommetider flere, så det 

ikke bliver en leg, men en erfaring, du gør. Lucilius, jeg skal love dig for, at så vil du juble over at 

kunne blive mæt for en femmer, og du vil indse, at en ubekymret tilværelse slet ikke beror på 

Skæbnen. Det, vi basalt set har brug for, giver Skæbnen os nemlig, også selv om den er vred på os. 

8. Du har dog ingen grund til at synes, at du udretter noget enestående, for du kommer jo bare til at 

gøre det, som tusindvis af slaver og tusindvis af fattige gør hver dag. Men se op til dig selv med den 

begrundelse, at du gør det uden at være tvunget til det, og at det bliver lige så let for dig at holde det 

ud hele tiden som at opleve den engang imellem. Lad os øve os på en attrap, og lad os blive 

fortrolige med fattigdommen, for at Skæbnen ikke skal fange os uforberedte. Vi kan jo være rige 

desto mere ubekymrede, hvis vi først ved, i hvor høj grad det ikke er en belastning at være fattige. 

9. Vores hedonist par excellence, Epikur, havde bestemte dage, hvor han var fedtet med at stille sin 

sult, fordi han ville se, om der manglede noget af den fuldstændige og fuldkomne nydelse, eventuelt 

hvor meget der manglede, og om det var det værd, at man skulle betale det med en stor fysisk 

indsats. Det siger han i hvert fald i det brev, han skrev til Polyainos, da Charinos var archont i 

Athen (308 f.v.t.). Og han praler ligefrem af, at han kan leve for mindre end en daler om dagen, 

mens Metrodoros, der endnu ikke har gjort så store fremskridt i filosofien, må bruge hele daleren. 

10.  Tror du, man bliver mæt af denne kost? Det gør man! Og man nyder det også. Selvfølgeligt 

ikke den der lette og flygtige nydelse, man straks efter skal genskabe, men en konstant nydelse, man 

er sikker på. Vand og byggrød og en humpel brød er nemlig ikke noget, man glæder sig specielt til, 

men det er den største nydelse også at kunne få nydelse ud af disse ting og at have reduceret sine 

behov til noget, som ingen skæbnens ugunst kan rive fra en. 11. Føden i et fængsel er på den måde 

mere rundhåndet, og bødlen øser ikke så karrigt op til folk på dødsgangen. Hvilken sjælens storhed 

er det da ikke frivilligt at stige ned til det, som ikke engang dødsdømte behøver frygte! Det er da 

virkeligt at komme skæbnens bombardement i forkøbet. 12.  Begynd altså, kære Lucilius, at følge 

de nævnte berømte mænds sædvane, og bestem nogle dage, hvor du vil trække dig tilbage fra dine 

gøremål og gøre dig fortrolig med et minimum af fornødenheder. Du skal begynde at etablere et 

forretningsmæssigt forhold til fattigdommen. 

"Vov, min gæsteven, at foragte rigdom, og giv og dig selv en skikkelse gud værdig"[Verg.Aen.8.364-65] 

13. Ingen anden er gud værdig, end han som har foragtet rigdom. Jeg forbyder dig ikke at eje 

jordisk gods, men jeg vil gerne have dig til at eje det uden evindelige bekymringer. Det kan du opnå 

på en eneste måde, nemlig ved at overbevise dig selv om, at du også kan have et lykkeligt liv uden 

rigdom, og ved altid at betragte rigdom som noget, der om lidt er på vej ud af døren. 

 14. Men nu må jeg hellere pakke brevet sammen. "Først skal du betale din gæld," hører jeg dig 

sige. Jeg vil sende dig videre til Epikur, så kan afregningen ske hos ham. "Umådeholden vrede 
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afføder vanvid." Hvor sandt dette er, må du nødvendigvis vide, da du har haft både slaver og 

fjender. 15. Denne affekt kan flamme op mod alle og enhver. Den kan opstå såvel af kærlighed som 

af had, og lige så ofte i alvorlige situationer som under spøg og skæmt. Det er også lige meget hvor 

stor årsag, der er til vreden, men ikke i hvilken sjæl den dukker op. Sådan er det også med ild, hvor 

størrelsen af flammen er underordnet, men ikke hvad den rammer. For faste ting har modstået selv 

den største flamme, mens tørre og letantændelige materialer til gengæld kan give næring til den 

mindste gnist, der så kan udvikle sig til en hel ildebrand. Ja, sådan er det, min kære Lucilius. En 

vældig vrede resulterer i et vanvittigt raseri, og derfor skal man undgå vrede, ikke for at udvise 

mådehold, men for vor egen sundheds skyld. 

 

Din Seneca 

 

 

Epistola 19 

 

Kære Lucilius. 

1. Jeg bliver altid jublende glad, når jeg får breve fra dig, for de fylder mig med gode forhåbninger, 

og nu giver de ikke kun løfter på dine vegne, de stiller også garantier. Ja, det er sådan her, du skal 

gøre (jeg beder og bønfalder dig om det. Er der da noget, jeg bedre kan bede en ven om end at bede 

ham om noget til hans egen fordel?): Hvis du kan, skal du stille og roligt unddrage dig de gøremål, 

du er i gang med, og hvis du ikke kan det, skal du brutalt rive dig løs fra dem. Vi har spildt rigeligt 

med tid, så lad os nu i vor alderdom pakke sammen og flytte. 2. Er det monstro noget at se skævt 

til? Vi har levet ude på det stormfulde hav, lad os nu dø i en rolig havn. Jeg skal være den sidste til 

at råde dig til at søge at blive berømt for at have turdet trække dig tilbage til lediggang, for den må 

du hverken prale med eller skjule. Selv om jeg har fordømt menneskeslægtens vanvid, kommer jeg 

aldrig så langt ud, at jeg vil ønske, at du lever så skjult, at du bliver gemt. Du skal bestræbe dig på, 

at din tilbagetrukkethed i lediggang ikke bliver iøjnefaldende, men at den dog skal kunne ses. 3. De, 

der endnu ikke har truffet deres afgørende beslutninger, vil så - ud fra din måde at trække dig 

tilbage til lediggang på - komme til at se nærmere på, om de faktisk ønsker at leve deres liv uden for 

rampelyset. Du har derimod ikke et frit valg. Din energi og begavelse har trukket dig frem i 

offentlighedens søgelys, og dine elegante skrifter og dine berømte og ædle venskaber har medvirket 

til det. Din position som kendis har nu lagt sin klamme hånd på dig. Selv om du til allersidst dykker 

ned i totalt skjul, vil din fortid pege dig ud. 4. Du kan ikke få lov at stå inde i skyggen, for hvor du 

end flygter hen, vil meget af rampelyset fra din fortid blive ved med at følge dig. Men du kan gøre 

krav på en rolig tilværelse uden, at nogen af den grund behøver at blive sur på dig, og også uden, at 

der bliver begær og nag tilbage i din egen sjæl. For hvad kommer du til at forlade, hvor du kan 

tænke, at det har du forladt mod din egen vilje? Dine clienter? Ingen af dem fulgte dig for din egen 

persons skyld, men på grund af det, de fik af dig. Engang søgte de dig for at opnå dit venskab, nu er 

du et byttedyr for dem. Ensomme og forladte gamle mennesker vil også i fremtiden ændre deres 

testamenter, og det får opvartende clienter til at flytte til et andet hus. Noget stort kan ikke koste 

lidt. Tag et skøn over, om de går fra dig på grund af dig som person eller på grund af noget, der har 

med dine ulykkelige forhold at gøre. 5. Gid det var faldet i din lod at ældes med de begrænsninger, 

som du blev født til, og gid tilfældet ikke havde sendt dig til tops i samfundet. Det medrivende held, 

f.eks. provinsguvernørposten og de materielle goder, en sådan stiller i udsigt, har bragt et sundt liv 

langt ud af dit synsfelt. Større forpligtende opgaver vil derefter lægge beslag på dig, og den ene vil 

følge den anden, så hvornår skal det ende? 6. Hvorfor venter du på, at du skal holde op med at have 

noget, du kan begære? Det rette tidspunkt kommer aldrig. Vi stoikere mener, at den række af 

årsager, som ens skæbne i livet bindes op på, har som parallel en række af begær. Der opstår nemlig 

et nyt begær, hver gang vi er blevet det foregående kvit. Du er sunket til bunds i det liv, som aldrig 
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af sig selv vil komme til at sætte en grænse for dine ulykker og dit slaveri. Træk stille og roligt din 

nakke væk fra det åg, som skaver den. Det er bedre, at nakken én gang for alle bliver hugget over, 

end at den altid skal være udsat for det pres. 7. Hvis du trækker dig tilbage til dine private 

anliggender, kommer alt ned i en mindre skala, men det vil gøre ganske udmærket fyldest. Nu 

derimod, hvor alt kommer i massevis og bliver dig pånødet fra alle sider, bliver du aldrig mættet. 

Hvad foretrækker du så at opleve: mæthed set ud fra nøjsomhedens synsvinkel eller evindelig sult 

midt i overflod? Den rigdom, man er så heldig at få, er både grådig selv og udsat for andres 

grådighed. Så længe intet er nok for dig, er det, du har, heller ikke nok for andre. "Hvordan skal jeg 

komme ud af det her?" siger du. Det er lige meget, bare du gør det. 8. Tænk på, hvor meget du uden 

nogen form for planlægning har kastet dig ud i for pengenes skyld, hvor meget du uden hensyn til 

anstrengelserne har kastet dig ud i for ærens skyld! Noget må du da også turde af hensyn til dit liv i 

tilbagetrukket lediggang! Alternativet er, at du må blive gammel i dine bekymringer over dit 

guvernørjob og bagefter over tilsvarende opgaver i Rom, midt i uroen og den evindeligt ny 

bølgegang, som det ikke falder i din lod at flygte fra ved et beskedent og roligt liv. For hvad har det 

med sagen at gøre, om du måtte ønske dig fred og ro fra politik? Den tilfældighed, der styrer din 

lykke, ønsker det ikke! Hvad nu om du tillader den at vokse videre? Jo tættere den kommer på 

succes, jo tættere kommer den på frygt. 9. Her vil jeg citere for dig en replik af Maecenas, der talte 

så sandt så sandt, da han var på toppen af den pinebænk, hans karriere også var: "for på selve den 

højeste top lyder øredøvende torden." Hvis du vil vide, i hvilken bog han har sagt det, så er det i den 

med titlen "Prometheus". Hvad han ville udtrykke, var, at man på tinderne er helt bedøvet af 

larmen. Men er nogen form for magt så meget værd, at du er nødt til at sige sådan noget fordrukkent 

sludder? Maecenas var en yderst talentfuld mand, der stod over for en at levere et fantastisk 

eksempel på romersk veltalenhed, hvis ikke hans økonomisk heldige situation havde tappet ham for 

energi, ja faktisk havde kastreret ham. Sådan bliver også enden på det hele for dig, hvis ikke du nu 

reber sejl, hvis ikke du nu sejler ind langs land, hvad han først ville, da det var for sent. 10. Jeg 

kunne jo med det her Maecenas-citat sige, at vores regnskab balancerede, men kender jeg dig ret, 

vil du argumentere imod, og du vil ikke modtage, hvad jeg skylder, medmindre det foreligger i 

nyslået og gangbar mønt. Hvorom alting er, så må jeg optage et nyt lån hos Epikur: "Du skal tage et 

overblik over, hvem du spiser og drikker sammen med, førend hvad du spiser og drikker. Uden en 

ven er et gourmetmåltid jo bare det liv, som løven og ulven fører." 11. Medmindre du trækker dig 

tilbage, vil det ikke falde i din lod. Ellers vil du ved dit bord få de gæster, som slaven, der skal 

kende alle ved navn, har fordelt rundt om af den skare, der kommer for at hilse på om morgenen. 

Man tager grueligt fejl, hvis man søger sin ven i modtagelsesværelset, eller hvis man anerkender 

ham som sådan under selve gildet. Den største ulykke, der kan ramme en travlt optaget mand, der er 

besat af sine materielle goder, er den, at han regner dem for venner, der ikke betragter ham selv som 

en ven, og også den, at han opfatter sine egne velgerninger som effektive midler til at stemme 

andres sjæle positivt. Det på trods af at nogle jo hader desto mere, jo mere de er tak skyldige, eller 

som det hedder: "En lille gæld skaber en skyldner, en stor en uven." 12.  "Hvabehar'! Skaber 

velgerninger ikke venskaber?!"  Jo, det gør de, forudsat man har fået lov at vælge dem, der skal 

modtage dem. Forudsat de bliver placeret målrettet og ikke strøet ud med rund hånd. Mens du 

begynder at være dig selv bevidst, skal du derfor i mellemtiden benytte dette gode råd fra vise 

mennesker, at du anser det for mere relevant, hvem der modtager en velgerning, end hvad 

vedkommende modtager. 

 

Din Seneca 
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Epistola 20 

 

Kære Lucilius. 

1. Det glæder mig, om du har det godt og regner dig selv for værdig til endeligt at blive din egen 

herre. Det vil nemlig tjene mig personligt til ære og berømmelse, hvis jeg får dig trukket væk derfra, 

hvor du tumles omkring uden håb om at kunne komme væk ved egen kraft. Kæreste Lucilius, det, 

jeg beder dig om og opfordrer dig til, er, at du indlejrer filosofien dybt i hjerte og får et bevis på 

dine fremskridt, - ikke i tale eller på skrift, men med sjælens fasthed og ved at få kontrol over dit 

begær. Bevis nu teoriens gyldighed med praksis. 2. Folk, der deklamerer og angler efter bifald fra 

kødranden omkring dem, har én opgave. En hel anden har de, der i en rigt varieret og facetteret 

diskussion skal holde opmærksomheden fanget hos unge mennesker og andre, der selv bestemmer, 

hvad de vil bruge tid på. Filosofien foreskriver handling, ikke tale, og den kræver, at enhver skal 

leve efter dens lov, dvs. at der ikke skal være uoverensstemmelse mellem talen og livet, eller for 

den sags skyld at selve livet ikke er i uoverensstemmelse med sig selv, og at alle handlinger skal 

have ét og samme præg. Det er den største opgave for visdommen og bevis på samme, at 

handlingerne svarer til ordene, at man uanset tid og sted er på niveau og identisk med sig selv lig. 

"Hvem pokker vil kunne klare det?" Ganske få, men dog nogle. Det er nemlig svært, og jeg mener 

ikke hermed, at den vise altid vil gå i ét og samme tempo, men i én og samme retning. 3. Se derfor 

nøje på dig selv, om dit tøj og dit hus matcher, om du er large over for dig selv, men nærig over for 

dine nærmeste, om du spiser sparsommeligt, men bygger luksuriøst. Tag én gang for alle en eneste 

rettesnor, som du skal leve efter, og bring hele dit liv på linje med den. Nogle pålægger sig stærke 

indskrænkninger derhjemme, men er vidtløftige ude og går ud over alle grænser. Denne 

modsætning er en fejl og desuden et tegn på en sjæl, der er usikker og endnu ikke har fundet sit eget 

ståsted.  

4.  Nu skal jeg fortælle dig, hvad denne mangel på konstans kommer af, og ligeså afvigelsen 

mellem den konkrete virkelighed og ens gode forsætter: Man stiller sig ikke et mål for, hvad man 

vil, og hvis man har stillet sig et, holder man ikke fast ved det, men springer det over, og man nøjes 

ikke med at ændre målet, men vender om og falder tilbage til det, man allerede har opgivet og kastet 

vrag på. 5. For derfor nu at forlade de gamle definitioner på visdom og i stedet at lave en 

omfattende beskrivelse af måden, mennesket skal leve på, kan jeg indskrænke mig til følgende 

spørgsmål og svar: "Hvad er visdom?" "Det er: altid at ville det samme, og ligeledes altid ikke at 

ville det samme." Du behøver ikke lave den lille parentes om, at det skal være det rette, du vil. 

Ingen kan nemlig altid gå ind for det samme, medmindre det også er det rette. 6. Ergo ved 

mennesket ikke, hvad det vil, undtaget i det øjeblik, hvor det vil det. Generelt at ville eller ikke at 

ville er der ingen, der har truffet en fast beslutning om. Ens bedømmelse af noget varierer dagligt og 

kan vendes til sin modsætning, og de fleste lever derfor deres liv uden at tage det alvorligt, som var 

det en leg, de var med i. Hold altså på med det, du er begyndt på, og måske bliver du ført frem enten 

til det væsentligste eller til det, du ene og alene indser ikke er det væsentligste endnu. 7. "Hvad skal 

der ske," siger du, "med den brogede skare, der er knyttet til mit hus, når der ikke er noget at holde 

hus for?" Når din flok dér holder op med at få føden af dig, vil den brødføde sig selv, eller sagt på 

en anden måde: hvad du ikke kan få at vide ved din egen velgerning, det får du at vide ved 

fattigdommens velgerning. Den vil nemlig holde på de sande venner, man kan regne med, og alle, 

der ikke gik efter dig, men efter noget andet, vil stikke af. Men er det ikke lige præcist af denne ene 

grund, at man skal elske fattigdommen, at den tydeligt viser, hvem der holder af en? Åh, hvornår 

kommer den dag, hvor ingen lyver til din ære?!  8. I denne retning skal dine tanker gå, dette skal du 

bekymre dig om, dette skal du ønske, og for fremtiden skal du afstå fra alle andre ønsker til guden 

end dette: at du har nok i dig selv som person og de goder, der opstår af dig som person. Hvilken 

form for økonomisk lykke kan være tættere på en? Indret dig på de små forhold, hvorfra du ikke 
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kan falde, og for at du skal være desto mere villig til at gøre det, kommer det ind i sammenhæng 

med mit brevs betaling, som jeg straks skal komme med.  

9.  Selv om du ser skævt til det, vil Epikur også nu med glæde betale for mig. "Sidder du i laser og 

pjalter på en simpel briks, vil din tale – tro mig – virke mere storslået. Det bliver nemlig ikke bare 

noget, der bliver sagt, men sat i relief som det rigtige."  Jeg for mit vedkommende hører helt 

anderledes efter det, vor ven Demetrios siger, fordi jeg har set ham uden en trevl på kroppen ligge 

på noget, der var ikke engang var strøelse.  Derfor er han ikke en, der forelæser om sandheden, men 

et vidne om den. 10. "Hvad skal det sige? Må man nu ikke en gang vise sin ligegyldighed over for 

den rigdom, man får puttet i lommen?" Selvfølgelig må man det. Desuden er det en mand med en 

vældig stor sjæl, der får rigdomme øset ned over sig og så står og undrer sig meget og længe over, 

at de er kommet til ham, hvorefter han ler og mere hører end føler, at de er hans. Det er al ære værd 

ikke at blive korrumperet af at leve under tag med rigdommen, og det kræver en stor mand at blive 

ved med at være fattig midt i rigdommen. 11. "Men jeg ved ikke," siger du, " hvordan han vil 

komme til at bære fattigdommen, hvis han faktisk falder i den." Jeg ved da heller ikke, din 

epikuræer, om den fattige vil foragte rigdommen, hvis han faktisk falder i den. Derfor skal hans 

mentale indstilling vurderes i begge situationer, og man skal undersøge, om den ene kan hengive sig 

til fattigdommen, og om den anden kan lade være med at hengive sig til rigdommen. Laser og 

pjalter og en simpel briks er jo i øvrigt et dårligt bevis på den gode vilje, medmindre det tydeligt er 

fremgået, at personen udsætter sig for disse ting uden at være nødt til det, men bare fordi han gerne 

vil. 12. For resten er det tegn på gode karakteregenskaber ikke at skynde sig hen til disse ting med 

den begrundelse, at de er bedre, men at forberede sig på dem, som om de er lette. Og de er lette, 

kære Lucilius. Men når du får tænkt sagen grundigt igennem, inden du kommer derhen, vil de vise 

sig også at være behagelige. De indeholder nemlig noget, - og hvis det mangler, er intet behageligt: 

sorgløshed. 13. Som jeg skrev til dig [i 18,5] om store mænds adfærd, er det altså efter min 

bedømmelse nødvendigt at sætte nogle dage af indimellem, hvor vi forestiller os fattigdommen og 

bruger den til at øve os i virkelig fattigdom. Det er desto mere nødvendigt at gøre, da vi er helt 

omtågede af sanselig luksus og derfor bedømmer alt til at være hårdt og vanskeligt. Man skal 

hellere vække sin sjæl af søvnen, nappe den og gøre den opmærksom på, at naturen har fastlagt det 

mindst mulige udgangspunkt for os: Ingen fødes rig. Enhver, der kommer til verden, har allerede 

fået besked på at være tilfreds med mælk og bleer. Med det udgangspunkt kan jordens kongeriger 

ikke besnære os. 

  

Din Seneca 

 

 

Epistola 21 

 

Kære Lucilius. 

1. Mener du mon selv, du har et mellemværende med dem, du skrev om? det største 

mellemværende har du med dig selv, for du er besværlig for dig selv. Du ved ikke, hvad du vil. Du 

har lettere ved at gå ind for det ærværdige end ved at leve op til det. Du kan udmærket se, hvor den 

virkelige lykke befinder sig, men du tør ikke bevæge dig hen til den. Nu skal jeg så fortælle dig, 

hvad det er, der forhindrer dig i det, eftersom du er for dårlig til selv at gennemskue det. Det, du står 

over for at skulle forlade, opfatter du som noget stort. Hver gang du holder den sorgløshed, du skal 

over i, op for dig selv, holder stråleglansen fra det liv, du skal træde tilbage fra, dig tilbage, som om 

du er på vej til at synke ned i et usselt og mørkt hul. 2. Du tager fejl, Lucilius! Fra dette liv stiger 

man op til det andet. Forskellen mellem disse to liv er som forskellen mellem genskær og lys. 

Genskæret skinner ved fremmed hjælp, mens lyset er sin egen kilde. Dit nuværende liv får sin 

stråleglans udefra. Hvem som helt kan stille sig op imellem dig og lyset og kaste en tæt, tæt skygge 
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over dit liv. Det virkelige liv er til gengæld sin egen lyskilde, og dine egne bestræbelser vil skaffe 

dig ry og berømmelse. 3. Men nu skal jeg give dig et eksempel fra Epikur. Engang skrev han til 

Idomeneos og prøvede på at kalde ham væk fra et tilsyneladende herligt liv og over til et, hvor der 

var en stabil berømmelse, man kunne stole på. Idomeneos var på det tidspunkt minister med 

nærmest kongelig magt og indgik i storpolitiske forhandlinger, så Epikur skrev til ham: "Hvis du 

skal opnå ære og berømmelse, vil mine breve gøre dig mere kendt end alt det, du går op i nu, og 

som er grunden til, at man går op i din person." 4. Var det løgn, hvad han sagde? Hvem ville kende 

til Idomeneos, hvis ikke Epikur havde hugget ham en mindesten i sine breve? Alle de dér bosser og 

statholdere og kongen selv, som Idomeneos stræbte efter at få en ærefuld titel af, er nu skubbet ned i 

dyb, dyb glemsel. Eller hvad med Atticus? Ciceros breve lader ikke hans navn gå til grunde. Han 

ville da ikke have haft gavn af Agrippa som svigersøn, af et barnebarn, der blev gift med kejser 

Tiberius, og af oldebarnet Drusus Caesar. Mellem så store navne ville ingen sige noget om ham, 

hvis ikke Cicero havde haft tæt forbindelse med ham. 5. Tidens afgrundsdybe bølge vil skylle ind 

over os, og kun ganske få begavelser vil rejse hovedet over den, og selv om de på et tidspunkt skal 

forsvinde ind i den samme store stilhed, vil disse få kæmpe mod glemslen, og kun de vil i længere 

tid kunne hævde deres plads i historien. Hvad Epikur kunne love sin ven, det kan jeg love dig, 

Lucilius. Jeg vil få indflydelse hos vore efterkommere, jeg kan tage holdbare navne med mig herfra. 

Vor store digter Vergil lovede de to venner, Nisus og Euryalus, et evigtvarende minde, og han 

opfylder det:  

      Lykken er med Jer, I to, hvis noget mit digt vil betyde. 

           Aldrig en dag Jer fra minde i kommende slægter fordriver, 

Har blot Aeneas' æt Kapitol som urokkeligt bosted, 

Medens en faderlig romer i magt og i vælde regerer. 

(Verg.Aen.9.446-9)  

6. Generelt er det sådan, at alle de, som det tilfældige held har bragt frem i rampelyset, og alle de, 

der er blevet lemmer og dele af en andens magt, har indflydelse, og deres hus bliver søgt, så længe 

de selv lever, men så snart de er døde, er de hurtigt gået i glemmebogen. Begavede menneskers 

anseelse derimod vokser, og man tillægger ikke kun dem selv hæder og ære, men alt, hvad der 

klæber sig til mindet om dem, fremhæves som noget særligt. 

7. For at Idomeneos ikke gratis skal komme med i mit brev, kan han selv komme til at tilbagebetale 

det af egne midler. Til ham har Epikur skrevet denne berømmelige sentens, hvormed han opfordrer 

ham til at gøre Pythokles rig på en måde, der hverken er banal eller har et tvivlsomt resultat. Han 

skriver: "Hvis du vil gøre Pythokles rig, skal du ikke give ham penge, men slæbe ham væk fra hans 

begær." 8. Og denne sentens er så veltilrettelagt, at den fortolker sig selv, og så god sprogligt, at den 

ikke kan gøres bedre. Jeg skal bare lige gøre dig opmærksom på én ting. Du må nemlig ikke få den 

opfattelse, at den kun drejer sig om rigdom. Lige meget hvad du oversætter den til, kan den det 

samme: Hvis du vil gøre Pythokles hæderværdig, skal du ikke give ham hædersbevisninger, men 

slæbe ham væk fra hans begær. Hvis du vil give Pythokles evig nydelse, skal du ikke give ham 

nydelse på nydelse, men slæbe ham væk fra hans begær. Hvis du vil give Pythokles et langt liv og 

give det fylde, skal du ikke give ham år på år, men slæbe ham væk fra hans begær. 9.  Du må ikke 

opfatte disse ord som Epikurs særeje, de er fælles gods. Det, man plejer at gøre i Senatet, skal man 

efter min bestemte opfattelse også gøre i Filosofi. Når en har fremsat et forslag, som jeg delvist 

synes om, siger jeg til ham, at han skal dele forslaget op, og jeg stemmer så for det, jeg kan gå ind 

for.  

Jeg bringer særdeles gerne Epikurs glimrende udtalelser i erindring: Der er folk, der tager deres 

tilflugt til hans nydelsesbaserede filosofi, fordi de – med urette - håber, at de dér vil få et dække til 

at skjule deres egne moralske skavanker med. Over for den slags mennesker skal Epikurs udtalelser 

fastslå, at lige meget hvor de går hen, skal de leve som hæderlige mennesker. 10. Over indgangen til 

hans have står der: "Min gæst, her får du det godt, her er det højeste gode Nydelse," og boligens 
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gæstfri og menneskekærlige portner står parat til at modtage dig med byggrød og også at skænke 

dig rigeligt vand. Så vil han sige: "Fik du så ikke en god modtagelse?" derefter fortsætter han: 

"Denne lille have pirrer ikke din sult, men får den til at gå over. Den gør heller ikke din tørst større 

med store udskænkninger, men den stiller den med et naturligt og gratis middel. Med denne form 

for nydelser har jeg opnået min høje alder." 11. Jeg taler her med dig om de ønsker og behov, som 

man ikke kan tale til ro, men man er nødt til at give dem noget for at få dem til at standse. For 

angående de helt specielle ønsker og behov, som man kan udskyde, holde i ave eller undertrykke 

helt, skal jeg udtrykkeligt minde dig om denne ene tanke: Den slags nydelse er naturlig, men ikke 

nødvendig. Den skylder du intet. Hvis du sætter dig i udgifter for dens skyld, er det med vilje. 

Maven derimod lytter ikke til gode råd og anbefalinger. Den kræver ind og kalder på kontant 

afregning. Den er dog ikke en besværlig kreditor, da den går igen for ringe betaling, - bare du giver 

den, hvad du skylder, og ikke alt, hvad du kan.  

Din Seneca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


