
Христина Емилова Савова 
сп. Философия, ІІ курс, фак. № 02435 

 

 1 

„Artes liberales”- наука или? 
 
Времето, в което живее и създава своята философия Луций Аней Сенека, е 

изключително интересно. Това е епохата на Късната Античност, белязана от сложни 
политически промени, станали в продължение на няколко столетия. „Рим установява 
военно-политическо господство в Европа, Предна Азия и Северна Африка”1

Сенека е роден 4г. пр. н. е. в Кордоба, Испания. Неговият баща е изтъкнат 
реторик, и за това, за да различат двамата един от друг, наричат Луций Аней Сенека 
„Младши”. Семейната среда предопределя и бъдещето на Сенека. Най-големият му 
брат е губернатор на Achaea, а най-малкият- Мела, следва професията на конник. Към 
последния, бащата се обръща в предговора на втората книга “Controversiae”: „Учи 
красноречие. Лесно можеш да преминеш от това изкуство към всички останали 
изкуства; то дава необходимите умения дори на онези, които не го използват за 
собствени нужди. (...) Ти имаш голяма дарба, и за разлика от твойте братя, ти си 
способен да прегърнеш всички достойни изкуства”.

, докато в 
самата империя се водят множество вътрешни борби. През 146 г. пр. н. е. Рим завладява 
Гърция и така се осъществява досега между две непознати до този момент една за друга 
култури. Във философско отношение, първи в Рим проникват идеите на стоицизма, 
платонизма и атомизма. Най-много за оформянето на културния облик на Рим прави 
Марк Тулий Цицерон (106/103-43 г. пр. н. е.), който извежда на преден план общи 
черти между някои системи и учения, критикува някои теории и предлага латинските 
обозначения на голям брой философски понятия. Започва процес на херметизиране на 
философията. Първият философ, който избира да създаде своето учение изцяло на 
латински език, е Сенека. 
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Сведения за Писмата до Луцилий за първи път достигат до нас през ІV в. Сл. Хр. 
Те са разделени на три свитъка (І-ХІІІ; ХІІІ – ХХ; 1-88; 88-124), всеки, от които е 

 Но къде остава Сенека след като 
самият той съзнателно избягва политическия живот като учи не в Рим или 
Александрия, а в Гърция и встъпва в политическата кариера далеч преминал 
нормалната възраст? През 31г. Сенека става квестор по време на принципата на 
Тиберий. По време на управлението на Калигула (37- 41 г.) Сенека пише „За 
утешението на Марсия”.През 41г. Сенека е обвинен в прелюбодеяние със сестрата на 
Калигула- Хулия Ливия и е изпратен в изгнание в Корсика. Там пише: „За утешението 
на Хелвеций” и „За утешението на Полибий”. Между 41 и 54 г. принципатът е под 
управлението на Клавдий. През 49г. Сенека се връща в Рим по настояване на Агрипина 
и става учител и претор на нейния син Нерон. Най-вероятно тогава пише: „За гнева”, 
„За щастливия живот”, „За спокойствието на ума”, „За краткостта на живота”. През 54 
г. принципатът преминава в ръцете на Нерон, който управлява до 68 г., извършвайки 
нечовешки зверства. Тук е моментът да си зададем въпроса: „Как е възможно човекът, 
който е учител на най-големият тиранин, може да си позволи да учи другите на 
мъдрост? През 55г., когато Сенека научава за заговора за убийството на брата на 
Нерон- Британикус и на Нероновата майка- Агрипина, през 59г., той отказва да участва 
Между 55 и 59 г. пише: „За милостта” и „За свободното време”. През 62 г. Сенека се 
оттегля от обществения живот и най-вероятно пише: „За изгодата”, „За провидението”, 
„Естественонаучни въпроси” и „Нравствени писма до Луцилий”. През 65г. Нерон 
обвинява Сенека в заговор срещу него и му дава избор дали да се самоубие или да бъде 
убит. Сенека се самоубива, прерязвайки вените си.  

                                                 
1 Ради Радев, “Антична философия”, изд. “Идея”, Софияр 1994 г.стр. 631 
2 Brad Inwood, “Reading Seneca: Stoic Philosophy of Rome”, Clarendon Press. Oxford, 2005, мой прев, стр. 26 
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съставен от книги, където писмата са подредени под номера. Последният свитък е 
изгубен. Части от него са намерени в ръкописите на Aulus Gelius. Другите два свитъка 
оцеляват благодарение на преписи в периода ІХ-ХІІ в. Те привличали вниманието на 
образованите хора и през 1475г. вече има четири издания в Париж, Рим, Неапол и 
Страсбург. Съвременният облик на писмата дължим на Еразъм, който ги издава през 
1529г. 

Всички писма са адресирани до Луцилий, но извън тях нямаме сведения за него. 
От тях научаваме, че Луцилий е забогатял от търговия римски рицар, роден в Помпей 
или Неапол. Поради заслугите си той заема важни позиции в държавата и в момента, в 
който са писани писмата е бил прокуратор в Сицилия. Изглежда, че Луцилий е бил 
привързан към епикурейството и Сенека се е опитвал да го спечели за стоицизма. Кога 
е започнала кореспонденцията между двамата, никой не знае, но е факт, че три от 
творбите на Сенека: „Естественонаучни въпроси”, „Нравствени писма до Луцилий” и 
„За провидението” са адресирани до него.  

Имайки предвид трудното време, в което живее Сенека, той създава етическа 
философия, която има за цел да лекува душите на хората, да помага за създаването и 
укрепването на добродетелта у тях. В този смисъл централни за 88- мото нравствено 
писмо до Луцилий са думите: „Ти ме научи как да обичам отечеството, жена си, баща 
си, та макар и корабокрушенец, да държа курс към тези тъй достойни неща”3

                                                 
3 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 113 

. В 
писмото Сенека остро критикува свободните изкуства, защото чрез тях човек лесно 
може да се заблуди, да изпадне в плен на неконтролируеми желания. За това, според 
Сенека, съществува само едно свободно изкуство, което може да запази цялостна 
същността на човека- философията.  Специфичното в нравоучението на Сенека е, че то 
не е насочено към определен кръг „избраници”, а към всички, без значение на тяхното 
мяство в обществото. Важен е не външният облик на човека, а неговата вътрешна, 
нравствена същност. 

Структурата на писмата, както и идеите на Сенека, са ясни и точни. Още в 
началото на 88-мо писмо, авторът дава отговор на два въпроса: „Защо пише?” и „Каква 
ще бъде темата на писмото?”. Пише, защото Луцилий му е задал въпрос, а въпросът е 
свързан с мнението на Сенека за свободните науки. Тук трябва да отбележа, че за първи 
път думата „свободни изкуства” е използвана от Дионисий Тракс през І в. Сл. Хр. Под 
свободни изкуства ние разбираме блок от дисциплини, познати на нас като тривиум, 
включващ: граматика, реторика и диалектика, и квадривиум: аритметика, астрономия, 
музика, геометрия. Сенека заема крайна позиция относно свободните науки, защото за 
него няма нищо по-ценно от човешките добродетели, които той, като философ е 
призван да формира и брани. Дисциплините от квадривиума ни учат „как да се 
справяме в света”, „как да направим така, че да получаваме достатъчно, за да живеем 
добре”, но не ни учат как да останем верни на себе си в критични ситуации, как да 
станем достойни хора. Във времето на Сенека, както и днес, някои хора използват 
добродетелите като маски, зад които прикриват користните си цели. Единственият 
начин, да избегнем и да устоим на подобни заблуди, е да се отдадем на философията. 
Само нея Сенека нарича  изкуство, защото прави човека свободен, независим от 
обстоятелствата. 

Начинът на построяване на писмото като монолог с формата на диалог е 
изключително любопитен. Чрез въпроси и отговори, които могат да бъдат намерени 
почти интуитивно, Сенека, подобно на Сократ, води събеседника си към своята гледна 
точка.  
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За Сенека, свободните науки са софистически и прекалено различни по между 
си. Не може едновременно да твърдиш, че Омир е стоик, епикуреец, перипатетик, 
академик. Друг момент е, че е безсмислено да влизаш в спорове относно това къде 
точно се е лутал Одисей в търсенето си, да можеш да съчетаваш тонове в музиката, да 
измерваш площа на нивата си, ако не можеш да „губиш всичко с весело сърце”4

Сега възниква питането, защо, след като свободните науки са безполезни за 
добродетелта и объркващи, ние все пак ги изучаваме. Те подготвят духа за приемането 
на добродетелта и го насочват към нея. Според Посидоний „има четири вида изкуства: 
прости и долнопробни, забавни, образователни, свободни”

, да 
хармонизираш духа си. Астрономията има претенцията, че светът, благодарение на нея, 
е предопределен, и че може да предсказва бъдещето. Сенека пита: не е ли по-добре да 
очакваме с надежда бъдещето и да се научим как да остояваме на трудните моменти. 
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Тук се налага въпросът, не са ли свободните изкуства части от философията 
подобно на естествената, нравствената и рационалната, и нямат ли право да се борят и 
те за самостоятелност? Отговорът на Сенека е не. Свободните науки разчитат изцяло на 
емпиричния опит, на непосредствено даденото. Техните търсения и отговори се взимат 
отвън. Философията ни казва „Защо нещо е така”, докато свободните науки ни казват: 
„Как да направим нещо”. Не може нещо, което е взето отвън да претендира, че е 
изкуство: „Философията не иска нищо от другиго, цялата си постройка вдига върху 
гола земя; математиката е, така да се каже арендатор- строи върху чуждо”

. Простите изкуства се 
занимават със занаятчийство, забавните- с доставяне на естетическа наслада, 
„свободните изкуства”, наричани от гърците „encuclius”, са образователни, но истински 
свободното изкуство е философията.  

6. 
Добродетелите се изпитват в непрекъснатото познание на добро и зло. Само 
философията може да култивира в човека такива ценности, че когато попадне в 
критична ситуация да може да извика: „Гори ме, режи ме, убий ме; няма да стана 
предател и колкото повече болката се домогва до тайната ми, толкова по-дълбоко ще я 
крия”7

Мъдростта е велика. На нея и е необходим простор, за да може да разгърне 
своята мощ. Философията е мощ, нейните въпроси са безкрайни, а ние искаме 
прекалено много. Не стига, че сме смъртни, и че сме за кратко на този свят, не стига, че 
сме песъчинки на фона на безграничната история, а с цялото си нахалство се опитваме 
да осмислим безкрайното в крайното. Нека вземем от живота само дължимото, онова, 
което ни се полага и което ни е необходимо, за да не може някой като Сенека да каже за 
нас: „Граматикът Дидим написал четири хиляди книги. Само да беше прочел толкова 
излишни неща, пак щях да го съжалявам. (...) Хайде сега, иди кажи, че животът не бил 
дълъг.”

.  

8

Критиката на Сенека е отправена не само към свободните науки, но и към 
философите, защото те, опиянени от успеха на свободните науки сред масата от хора 
забравят същността на своя предмет и започват да им подражават. Така вместо да са 
изразители на истината и на истински важните неща за човека, вместо да му помагат да 

 Нека за нас казват: „Какъв достоен човек”, а не „Какъв учен човек”, защото 
признакът „учен” е отличителен, но признакът „добродетелен” е съществен. Кое е по-
важно- вечното или временното?  

                                                 
4 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 114 
5 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 117 
6 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 119 
7 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 120 
8 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 123 
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формира в себе си добродетелите, те се увличат в безсмислени спорове и се научават 
„по-добре да говорят, отколкото да живеят”9

Финалът на писмото до Луцилий остава отворен. Рязък в началото, Сенека 
защитава своята позиция, поставяйки множество въпроси. Той не налага мнението си, 
за разлика от други философи, а оставя събеседника си сам да прецени до колко думите 
му са истинни или не, и винаги остава отворен за диалог. За това, ще завърша с цитат от 
писмото, който илюстрира тънката ирония на Сенека, а именно: „Не ми е лесно да 
определя кои ме ядосват повече- тези, които искат нищо да не знаем, или онези, които и 
това са ни отнели- да не знаем нищо.”

.  

10

                                                 
9 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 124 
10 Сенека, “Нравствени писма до Луцилий”, т. 2, София : Рива-АВC 90, 1994, стр. 125 
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