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PREFAŢĂ. 

Pasiunile, pe cari Aristotele le-a analizat şi des- 
toltat în retorica sa cu scop de a. servi-ca: matesial de; 2 
argumentare pentru escitavea lor din. partea  orato- 
rilor în adunări şi tribunule, aă fost publicate pentru 
ntâia dată în «Convorbirile Literare.» Voina se 
le dăm o publicitate şi mai mare, le tipărim şi a parte 
în această brosură, siguri fiind că cetivea lor va fi 
plăcută, instructivă şi folositoare nu numai celor cari 
se - ocupă cu arta de “a convinge, dar şi ori-cărui 
om în genere, şi: mai cu seama tinevimei. stucdioase. 

Tradacătorul.



  

PASIUNILE 

Pasiunile sunt acele mişcări ale sufletului, cari schimbându-ne dispoziţiunile, ne lac să judecărn alt-fel de cât mai nainte, și cari aduc după sine întristare sati bucurie. Ast-fel sunt mănia, mila, frica, și toate cele-lalte de felul acesta, precum Și cele contrarie acestora. Trebue sg împărțim în trei ceea ce priveşte pe fie-care pasiune; prin aceasta se înțelege, despre mănie de exemplu: Cum trebue 
se fim ca sE Ne muiiniem, De ce oameni ne idiniem de 07-, dinar, şi pentru ce ucr uri; Căci dacă am avea pe una saii doauă din acestea și nu. pe toaie, ar fi cu neputinţă s& facem pe auzitori să se mânie, Tot așa și despre cele-lalte pasiuni.



MĂNIA 

Mănia sar putea defini : pofta dureroasă ce aven 

de o vesbunare ce o credem posibili, pentru că vedem că 

cine-va nu ne bagă în seamă sai pe noi înşi-ne sazi pe 

vre-unul din ai noştri, cu nedreptul.. Dacă dar a- 

ceasta este mănia, atunci cel care se mănie tre- 

bue să se mănie neapărat tot-d'aună pe o persoană 

anume, pe Cleon de exemplu, ear nu pe om în 

general, şi pentru că lui sai vre unuia. din al lul 

i-a făcut. ceva. saii avea de gând să-l facă. | 

„On ce mănie este însoţită de un fel de plăcere, 
care. se naşte din speranța de r&sbunare. Căci 

“tot-d'auna simțim plăcere, când credem că avem 

“? să căpătăm ceea ce dorim, și nimeni nu dorește 

lucruri ce-l par imposibile, pe când cel măniat 

doreşte lucruri pe cari crede că le poate face. De 
aceea bine s'a zis despre mânie : 

«Se strecoară în pepturile oamenilor mai dulce
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de cât mierea care se scurge din fagură» (Iliada. 
cântul XVIII, 109—110). | | 

Căci urmează un fel de plăcere și pentru acea- 
sta şi pentru că cet măniați: se ocupă în minte 
cu r&sbunarea. Inchipuirea dar care se “naște a- 
tunci în noi cum avem să ne r&sbunăm ne dă 
plăcere tot aşa ca şi închipuirea din visuri,. 

Nu băgăm în seamă un lucru, când ne pare că 
nu este de nici o valoare; căci şi cele bune și 
cele rele și toate câte pot s& facă bine sau rău 
le credem demne de îngrijirea noastră, pe când 
cele cari nu pot să facă nici un bine sai : nic]: 
un r€ă, sai cari binele și r&ul ce pot face sunt 
foarte mici, pe acestea, nu le credem de nic) 0. _ 

PI valoare. i 
Nebăgarea în seamă este de trei feluri : disprai, opunere și insultă. Cel care disprețuește pereinie- va nu-l bagă în seamă, pentru că lucrurile: ce le 

credem de nici o valoare le disprețuim ; şi cele de nică o valoare nu le. băgăm în seamă. Și. ce] 
care se opune cuiva se pare că-l disprețueşte i căcl opunerea este o piedică ce aducem la ceea" 
ce vrea cine-va, nu ca să câștigăm no! ceva, ci 

„ca st nu reușească el. Fiind dar că la aceasta nu 
căulăm să câştigăm noi ceva, de aceea nu-l -bă- 
găm în seamă. Căci. este evident că nici răă nu 

  



credem că poate s& ne facă; căci alt-fel ne-am 

teme de el și nu l-am trata cu nebăgare în seamă. 
Apoi nici bine de vre-o valoare nu credem că ne 

poate face; căci atunci am îngriji să ne facem a- 

mici cu'el. Şi cel care insultă pe cine-va face 
puţin caz de el; căci insulta este a face.răă sai 
a întrista pe cine-va, pentru lucruri, cari-i aduc 

rușine, nu ca să mai pățească și alt-ceva pe lângă 

ceea ce a păţit, ci ca, să se bucure cel care-l insultă; 
căci cel care face r&i pentru r&i nu insultă, ci- 
ȘI r&sbună. Cauza pentru: care simţim plăcere 
“când insultăm este închipuirea că făcând răi 

culva, ne facem: mult mai superiori lu. De a- 
ceea, și tinerii și bogaţii sunt plecati spre a in- 

sulta, căci ei cred că insultând pe cine-va devin 

cu aceasta superiori lui. Scopul insulte este a ne- 

cinsti pe cine-va, şi cel care necinsteşte pe cine- 

va, îl disprețuește, : Căci ceea. ce nu-i de nici o 

valoare nu are nici un preț nici în bine, nici în 

rău, De aceea zice Achile măniat: 

«ÎLa necinstit; căci mi-a luat darul cu care mai 

cinstit Grecii. (Omer Iliada 1, 365 şi Iliada IX 643), 

ca şi când aş fi un venetic înfam», ca unul care pen- 
tru aceasta sa măniat, 

Toţi credem că. să cuvine s& facă mare caz 
de noi inferiorii noștri în familie, în putere, în 

N
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merit şi în genere în ori ce suntem-cu mult su- 
periori lor; de exemplu cel bogat în bani crede 
că trebue să fie băgat în scamă de cel sărac, cel 
elocvent la vorbă de cel slab de a vorbi, şi cel 
care guvernă de cel guvernat, și cel care se crede 
demn de a porunci de cel pe care îl crede că | 
are datoria să asculte. De aceea s'a zis : 

Mare este mânia vegilor urmaşi ai lui Joe... 
Dar şi în urmă păstrează minia pint când să o 

împlinească (Omer Il. 1, 82). Căci ei se supără din 
"cauza superiorității lor. Mai pretindem s&' fim 
respectați de aceia, pe cari îl credem că sunt 
datori să ne facă bine; aceștia sunt” aceia, cătora 
le-am făcut bine sau le facem sai noi sai vre 
unul din ai noştri, sai prin noi, sai voim să 
le facem bine sai am voit. 

Din acestea se vede acuma cum trebue să fim, 
ca să ne măniem și pe cine ne măniem și pen- 
tru ce lucruri. Ne măniem dar când suntem în-: 
iristaţi; căci cel. ce este întristat dorește ceva. Ne 
întristăm și ne măniem, când cine-va ni se o- 
pune fățiș la ceea ce dorim, de exemplu, când 
avem sete şi vrem sa bem, dacă ni se opune 
cine-va, ne măniem pe el; sat dacă chiar fără a 
se opune pare că vrea să facă ceva tot contrariu 
dorinței noastre. Şi dacă cine-va ni se opune la
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ajutorul de care avem trebuință, saii dacă nu ne 
ajută, sai dacă ne aduce vre o altă supărare, 
când ne aflăm într'o ast-fel de stare, ne măniem 
pe toţi aceștia. Eată de ce bolnavii, săracii, amo- 
rezaţii, cel ce aii sete, şi în genere toţi cei cari 
doresc ceva şi nu pot să isbutească sunt aplecați 
la mănie, şi ușori de a se întărâta mai cu samă 
pe cel cari se arată nepăsători de starea lor de 
faţă, de exemplu, cel bolnav se mănie pe cei ne- 
păsători de boala sa, cel care se r&sboește pe cei 
nepăsători. de cele ce-i trebue pentru r&sboii, 
ear cei amorezaţi pe cei nepăsători la -ceea ce 
privește amorul lor. Aseminea Și pentru cela- 
lalte, căci suferința de care pătimeşte fie-care, ea 
singură îl conduce şi-i arată pe cine are a se mă- 
nia. Ne mal supărăm, dacă ni se întâmplă! con- 
trariul de ceea ce aşteptăm; căci cu cât un lu- 
cru ni se întâmplă mai pe neașteptate, cu atâta 
ne întristează mal mult, precum și ne înveseleşte 
cu atâta mal mult când îl căpătăm, cu cât se în- 
templă peste așteptarea noastră. Din aceste se vede . 
Și cari împrejurări, cari timpuri, cari dispoziţi- 
uni şi cari vârste sunt may ușoare de întărâtat la 
mănie, și când şi unde, și că atunci oamenii 
sunt mai uşori de aţâţat, când se află în aceste 
împrejurări.
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Noi dar ast-fel trebue s& fim ca să ne măni- 
em Ușor. 

Ear oamenii pe cari ne măniem sunt cel cari 

rid de noi, cari-și bat joc de noi și cari ne o- 

căr&sc; căci ast-fel ne insultă. Aseminea ne mă- 

niem pe cel ce ne aduc niște ast-fel de vătă- 
mări, cari sunt semne de insultă. Ast-fel de vă- 

tămări sunt negreșit acelea, pe cari ni le fac 

oamenii nici cu scop de a-și răsbuna pe no! pen- 

tru ceva, nică cu scop de a trage vre-un folos 

pentru ei. Dacă dar nu le fac nici pentru a-și 
răsbuna nici pentru a se folosi, este evident că 

le fac pentru a ne insulta. Pe lângă acestea ne 

măniem pe cei cari vorbesc răi de no! şi cari 

disprețuesc acele lucruri, la cari no! ţinem foarte 
mult. De exemplu, cei cari ambiționează a fi con- 

siderați pentru filosofie se mânie, dacă cine-va 
disprețueşte filosofia, precum cel cari ai ambi- 

țiunea de a fi considerați pentru frumuseţă se 
mânie, dacă .cine-va disprețuește frumuseța. A-. 

_seminea și pentru cele-lalte. Mănia noastră este cu 
mult mal mare, dacă vom avea bănueală sau că 

de loc nu posedăm acele lucruri, sai că nu aşa 
tare, sau că trecem în ochii lumii că nu le po- 

sedăm, Când 6nsă ne credem foarte tari în acele 

lucruri, în cari suntem luaţi în.ris, nu ne pasă.
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Ne mâniem mai mult pe amici, decât pe cei cari 
nu ne sunt amici; căci credem că se cuvine că amicii 
mai mult decât ori-cine trebue s& ne facă bine, 
ear nu râu. Ne măniem pe cel cari aveau obi- 
ceii de a ne respecta sau de a îngriji de noi, 
dacă nu se mat poartă tot așa ca mal nainte că- 
lire. noi; căci credem că suntem dispreţuiţi de ei, 
pentru că alt-fel sar fi purtat ca şi mai nainte. 

„Ne mai măniem pe cei cari nu ne r&splătesc cu 
* bine pentru binele ce le-am făcut, și cari nu 

fac către noi ceea ce am facut Și noi către ei în 
aseminea, împrejurări. Ne măniem aseminea pe 
cel cari pun piedici planurilor noastre, dacă nu 
sunt inferiori, căci toți aceștia au aerul de a ne. 
disprețui, uni! socotindu-ne ca inferiori, ear cel- lalță 
ca și când le-am fi inferiori, şi prin urmare că 
le eram datori să le facem binele ce le-am făcut. 
Pe cei cari nu sunt de nicio "Valoare ne măniem 
mai mult, dacă ne pare că fac puțin caz de noi 
întru ceva. “Căci, după cum s'a aretat, mănia are 
a face cu cel: cari nu se cuvine să facă puţin caz 
de noi, şi se cuvine ca cei inferiory să nu se arăte 
fără respect către noi. Ear în contra amicilor ne 
măniem și dacă nu vorbesc bine de Nok, și dacă 
nu lucrează pentru binele nostru,. Și încă mai mult, 
dacă fac contrariul ; - pe lângă aceasta dacă nu
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simt că avem trebuință, precum Plexipul luy 
Antilon se mănie pe. Meleagru; căci nesimţi- 
tea în aseminea împrejurare este un semn de.. 
nepăsare;. pentru că lucrurile de cari ne îngriz: : i : 
jim nu ne scapă din vedere. Ne măniem asemi = 
nea pe cei cari se bucură de nenorocirile  noă: z: 
stre, și în genere de cei cari sunt veseli, câhdz: 
nol suntem nenorociţi, căci aceasta, înseamnă di 
că ne sunt duşmani sau că fac puţin caz de not 
Ne măniem și pe cei cari sunt nepăsători, când 
ne aduc ver-o supărare ; de aceea ne și sup&ărăm 
pe cei cari ne anunță lucruri, rele și pe cel cari 

ascultă relele ce se zic contra noastră, sau cari . 
privesc relele noastre; căci seamină sai cu oame- 
nil cari fac puţin caz de noi sai cu duşmani, 
pentru că cel cari ne iubesc. compătimesc.cu nol. 
Pe tot omul îl doare când se uită la relele sale. 
Încă ne măniem pe cel cari fac puţin caz de 
n0l înaintea a cinci feluri de oameni : înaintea a- 
celora, cu cari 'rivalizăm, înaintea acelora pe cari îi - 
adinirăm, înaintea acelora de cari voim să fin adniraţi, 
înaintea “acelora de cari ne este ruşine, saă ciirora 
le este ruşine de noi. Inaintea acestor oameni dacă 
cineva face puțin caz de noi ne măniem pe el 
Și mal mult. Aseminea ne măniem pe aceia, cari 
dispreţuesc niște astfel de ființe, cărora ar fi ru- 
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șine pentru noi de a nu le da ajutor, precum sunt 

părinții noștri, copii noștri, femeile noastre, cel 

cari atârnă de noi. Ne măniem și pe cei cari 

nu ne arată recunoştinţă, căci astlel de nepăsare 
este o călcare de datorie. către noi. Aseminea 

„ne măniem și pe cel cari iau in glumă ceea ce 

noi facem serios; căci o astfel de glumă este 

ceva dispreţuitor. Ne măniem și pe cel cari fac 
bine altora, dacă nu ne fac Şi noau6. Căcia nu 
ne crede vrednici și pe noi să căpălăm ceea ce 
capătă toți cei-lalți, aceasta este un semn de dis- 
preț. Şi uitarea. pricinueşte mănie, precum când 
cine-va d'abia ne a aflat numele şi ni-la uitat. 
Căci şi uitarea pare a fi un semn că cine-va face 

„puţin caz de ceva; pentru că. uitarea provine din 
negligență, şi negligenţa nu este alt-ceva. decât a 
nu ţinea la un lucru. 

Pe cine dar ne mâniem, cum trebue să fini 
ca să ne măniem și pentru ce lucruri ne mă- 
niem sa zis. Este dar vădit că irebue să pre- 
gătim pre judecători să fie ast-fel, precum sunt cel 
aplecați spre mănie, ear pe adversarii noştri s&-l 
arătăm ca vinovați de acele lucruri, pentru cari 
se mănie oamenii, precum sunt cei pe cari ne 
mănieim. |



ÎMBLĂNZIREA. 

Fiind-că starea în care ne aflăm, când suntem mă- 

niați, este contrarie celei în care suntem liniștiți, şi 

mănia este contrariul blândeței, să vedem cum sun- 
tem, când suntem blănzi, şi prin ce lucruri ne îm- 

blânzim. Imblânzirea dar sar putea defini: rein- 
trare în starea naturală şi încetarea măniel. Dacă 

dar ne măniem pe cel cari nu ne. bagă în seamă, şi 

nehăgarea în seamă este un lucru voluntariu, este 

evident că suntem blănzi către aceia, cari nu ne 

fac nimica din acestea, sau cari le fac fără voia lor, 

sah cari par ast-lel. Suntem blănzi și către aceia, 

cari voesce contrariul de ceea ce ne-au făcut, și 

cari, ceea ce ne-au făcut noauă, o fac şi pentru 

el înşi-şi; căcă. nimine nu 'se disprețuește pe sine 

în fața celor-lalți. Ne înblânzim şi către aceia, ca- 

ri-şI mărturisesc greşeala și se căesc de ceea ce 

ne-ai făcut; căci ne lăsăm de mânie satisfăcuți 

oare-cum de întristarea, 'ce el simt din căință. A-.
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ceasta se vede, când pedepsim pe servitori; pe 
cel cari lăgăduesc și nu spun adevărul îi pede- 
psim. mai mult; ear pe cei cari mărlurisesc că 

„cu drept: sunt pedepsiți încetăm de a ne mănia. 
Cauza este că a tăgădui un lucru vădit este o 
nerușinare și o nebăgare în seamă ȘI un dispreț. 

“Căci nu ne este rușine de oamenil, către cari a- 
vem mare dispreţ. Ne îmblânzim Şi pe cei cari 

» se umilesc către noi și cari nu ni se opun cu 
vorba; căci prin aceasta: par că ne mărturisesc 
că ne sunt inferiori, Și cei inferiori se tem, şi 
cel ce se teme de cine-va nu se arată nebă- 
gător de semă către el. Că încelăm de a ne mănia 
pe cel cari se umilesc către noi arată și cânil; 
căci nu mușcă pe cel cari se pun jos. Nu ne 
măniem şi pe cei cari sunt serioși către noi, 
când spunem sait: facem ceva cu seriozitate ; căci 
ni se pare că ni se dă importanță, ear nu dis- 
preț. Nu ne măniem şi pe. cel cari ne-aă făcut 
îndatoriri mai mari de cât râu] ce ne fac acum, 
și pe cel cari ne roagă și- cari apelează la mă- 
rinimia noastră ; căci prin aceasta se arată mal u-- 
miliţi. Pe lângă acestea nu avem mănie pe cei 
cari nu “insultă, nici nu batjocoresc, nici nu 
se arată dispreţuitori, saă către nimine, sau nu 
către cei buni, sat nu către niște ast-fel de oa-
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meni,. precum suntem .noi. Intr'un cuvânt pentru 

a face pe cine-va. să-l treacă mânia, trebue să 

căutăm a întrebuința. acele mijloace, cari sunt 
contraril celor: ce provoacă mănia. Nu ne măniem 
și pe cel de cari ne temem sati pe cari îi respec- 

tăm; căci până când ne temem sai îl respectăm, 

nu putem st ne :năniem, petrucă este imposibil 

să avem tot-deodată și frică şi mănie. Și pe cei 

cari ne-au [ăcut ceva, ânsă de mănie, sau nu ne 

măniem de loc saă ne măniem mal puţin; căcă 

ni se pare că ceea ce ne-ai făcut nai făcut-o 
din cauză că nu fac nici un caz de noi; pentru 

că ori cine se mănie face oare-care caz de acela 

pe care se mânie; şi când nu facem caz de un 

lucru, nu simțim supărare, pe când la mănie tot- 

dauna avem oare-care întristare. Nu ne măniem 

şi pe cel cari ne respectează. 

Aseminea când suntem înt”o stare opusă celei 

în care ne măniem, este evident că suntem blănzi; 

de exemplu, cănd ne jucăm, cănd ridem, cănd 

strbăm, când suntem fericiți, când isbulim, când 

ni se împlinesc dorinţele, şi înt”un cuvânt cănd nu 

suntem trişti saii când suntem veseli fără a insulta 

pe cine-va, și când sperăm că avem să căpătăm ceva 

important. Incă nu ne măniem dacă a trecut mult - 

timp, de cănd ni Sa făcut ceva, şi prin urmare dacă
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nu este recent lucrul, pentru care trebuia să ne mă- 
niem; căci timpul face să înceteze mănia. Incetează 
aseminea și o mai mare mănie a noastră pe ci- 
neva, dacă ne-am r&sbuna maj nainte pe altul. De 
aceea Filocrate, când poporul era măniat pe el şi 
l-a întrebat cineva: De ce nu de aperi, bine a 
respuns : Na este încă timp.— Dar când 2— Cind 
voii vedea pe altul mai înainte calomniat şi pedepsit. 
Căci ne îmblănzim, când ne versăm mănia pe 

„altul, ceea ce s'a întemplat cu Ergofil. Poporul, 
cu toate că era mănial mai mult pe el decât pe 
Calistene, îl achită, pentrucă cu o zi mai înaințe 
condamnase la moarte pe Calistene. Aseminea ne 
tvece mănia, dacă ne r&sbunăm -pe cei cari „Ne- 
au făcut ceva, şi. dacă aceștia au păţit vre-un 
rău mai mare decât acela, ce le-am fi lăcut noi 
cei măniați; căci atunci credem că ne-am reş- 
bunat oare-cum. Ne trece mânia și dacă credem 
că noi suntem de 'vină de ceea ce ni sa făcut, 
și că cu drept suferim; căci mănia nu are a face 
cu ceea ce este drept și cuvenit; pentrucă atunci 
nu mal credem că pătimim pe nedrept, pe când 
mânia tocmai în aceasta stă. De aceea când pe- 
depsim, dacă vrem să nu se mânie cel pedepsit, 
trebue s& pedepsim mai înainte cu vorba ar&tân- 
du-l motivul; căci atunci chiar Și robi ast-fel pe-
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depsiţi se mănie mai puţin. Ne trece mănia și 

când credem că cel pedepsit are să știe că noi 

l-am pedepsit şi că l-am pedepsit peniru ceea. ce 

ne-a făcut; căci mânia are a face cu persoane a- 

nume şi pentru motive anume, şi aceasta se vede 

din definițiune. De aceea bine sa zis (Omer O- 

dysea IX, 504): | 

Dacă te va întreba cineva cine ţi-a scos ochiul, st-i 

spui: Odyseii, cuceritorul de oraşe. . . | 

crezând că nu și-ar fi r&sbunat, dacă Ciclopul 

nar fi ştiut şi cine l-a pedepsit și pentru ce l-a 

pedepsit. De aceea şi pe ori cine altul, care nu 

este în stare să simlă pedeapsa noastră, nu ne mal 

măniem , precum nici pe morţi, ca unii cari au 

pălit răul cel mal mare, și pe cari nare s&-l 

doară şi cari nici n'a s& simţească, ceea ce do- 

rose cei mâniați. De aceea bine a zis poetul 

(Omer ÎI. XXIV. 54), vrând să facă pe Achile st 

s: lase de mănie în contra cadavrului lui Ector: 

Cici de mânie insultă o țărină acum nesimțitoare. 

Este evidenl dar că cei cari vrossc st imblân- 

zească pe cei măniaţi trebue să-și ia argumentele 

din aceste Jocuri comune; căci pe aceștia cu a- 

ceste aremmnente îi pot îmblânzi, ear pe aceia, în 

contra cărora suntem măniaţi, trebue s&-i artle 

sau ca teribili sau ca demni de respect, sau ca oa-
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meni cari au făcut îndatoriri celor măniați. pe-ei, 

-. Sau că ceea ce aă. făcut au făcut-o fără voia lor, 
sau că a suferă foarte. mult de ceea ce sa făcut, 

 



IUBIREA 

Să definim acuma amiciţia şi iubirea, si să 
spunem pe cine iubim și pe cine urim şi pentru 
ce. A îubi nu este aliceva de cât a voi binele cui-va si 

tot ce credem cii-i este bine şi a ne sili după putință să 
facem ca se capete inele ce-i voim, şi aceasta spre a se 
folosi el, ear nu noi. Tar amic este şi se zice cel care 
iubeşte şi este iubit. Cei dar cari secred că sunt î în niş/e 
ast-fel de dispoziţii unul către altul se consideră că a- 
mici, 

Dacă această: definiție este adevărată, atunci tre- 
bue neaptrat s& ne fie amic cel care se bucură: 
pentru fericirile noastre şi pe care îl doare pentru 
nenorocirile noastre, nu pentrucă el căştigă sau 

"perde ceva, ci numai pentru noi; căci toți oa- 
menii -se bucură, când capătă ceea ce: doresc, și 
se întristează, când li se întâmplă contrariul; 
așa în cât bucuriile și întristările lor sunt un 
semn de ceea ce voiai.: Mal-sunt amici Şi aceia, 

2 
a Tm pn Tiso ez, Încă 

+ Ceatrale |, : 

“ , Vatvaraiteră 

Ducureşii -   

?
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cari au ajuns a. simți că ce este bine sau rău 
pentru unul să fie şi pentru cel-lalt. Aseminea 
sunt amici cel cari ai aceiaşi amici și aceiași ini- 
mici, căci este neapărată trebuinţă să voească ceea 
ce voesc amicii lor; aşa încât cel ce voeşte cul-va 
ceea ce voește şi pentru sine se pare că-l este amic. 

Iubim şi pe cel cari ne-ai făcut bine sati noau& 
sau celor de cari îngrijim, dacă bine-facerile sunt 
mari Sau dacă le-au făcut din propriul lor în- 
demn sai la timpurile: cuvenite, şi dacă le-au 
făcut numai pentru interesul: nostru. Iubim şi pe 
aceia, pe cari-i credem că voesc să ne facă 
bine. Iubim şi pe amicii amicilor noştri, şi pe 
oamenii cari. iubesc pe aceia, pe carii iubim și 
noi, și pe cei iubiți de aceia, pe cari-l iubim şi noi. 
Aseminea iubim şi pe aceia, cari au aceiaşi ini- 
mici cu noi, și cari urăsc pe cei, pe. cari îl u- 
Tim Și nol; şi pe cej uriți de aceia, pe cari îi 
urim și noi; căci ce este:bine pentru toţi ace- 
știa se pare că este şi pentru Nol; de aceea le 
voim binele ce voim ȘI pentru noi, şi aceasta am 
spus că este firea unui amic. 
Încă mai iubim pe aceia, cari fac bine c 0ame- 

nilor sau ajutându-l cu bani sai scăpându-l de 
pericol ; de- aceea, onorăm * pe cei darnică, pe 
cel curajloşi şi pe cel drepți. Ast-fel credem că
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pol s& fie cel carl nu trăesc din punga altora, 
precum sunt cel cari trăesc din munca lor, şi 
din aceștia cel cari-și agonisesc ale vieţeI prin 
cultura pământului și dintre cel-lali! mal cu seamă 
meseriaşii. Aseminca iubim pe cel virtuoşi, pen- 
trucă nu fac nedreptăţi, şi pe cel cari nu sunt 
oameni de daraveruri tot din aceeași cauză. Iubim 
și pe aceia, cu cari voim s& fim amici, dacă se 
arată că voesce şi el; ast-fel sunt cel cari se dis- 
ting în vre-un merit și cel cari se bucură de o 
bună reputaţie sau din partea tuturora, saă din 
partea celor mal buni, sau din partea celor ad- 
miraţi de noi saă celor cari ne admiră pe nol. 

Mal iubim pe cel plăcuţi la convieţuire și cu 
cari ne place s& ne petrecem timpul. Ast-fel sunt 
oamenii, cu cari te poţi ințelege, şi cel cari nu 
ne mustră pentru greșelile ce facem, ȘI cel cari 
nu sunt cârtitori nici hărțăgoși; căci tuturor a- 
cestora le place lupta, și cel cari luptă se pare 
că voesc contrariul de ceca „Ce voesc adversarii 
lor. Ast-fel sunt și aceia, cari ne iau în ris cu di- 
băcie și cari priiinesc fără supărare gluma noastră ; 
căc) cel cari sunt în stare şi a priimi gluma noa- 
stră şi a glumi cu no! întrun mod plăcut tind 
tot la același lucru, la care tindem Și nol. 

Aseminea iubim și pe cel cari ne laudă me-
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ritele noastre ce le avem, și din acestea mai cu 
seamă pe cele ce ne temem că:nu l6 avem. lu- 
bim și pe cel cari au o înfăţişare curată în corp, 
în îmbrăcăminte şi în tot -trarul lor, şi pe cel 
cari nu ne amintesc de greșelile “noastre nici de 
bine-facerile ce ne-au făcut; căci cei cari fac a- 
ceasta ne mustră. Iubim şi pe cel cari uită rul 
ce li se face, și cari nu observă greșelile celor- 
lalți, ci cari sunt împăcluitori; căci despre ace- 
Ştia credem că ast-fel ati. să se poarte cu noi, pre- 
cum sunt și către cei-lalți. Încă mar iubim pe cei 
câri nu vorbesc răi de cei-lalţi, şi cari nu se in- 
teresează. a ști relele nick--ale altora “nici pe ale 
noastre, ci numai părțile cele bune; căci omul bun 
aceasta face. Aseminea. iubim pe cel cari nu ni 
se opun, când ne măniem sai facem ceva serios ; căci aceștia par a voi lupta. 

„ Iubim pe cel cari ne dat oareși-care importanță, 
adecă cari ne admiră, cari ne cred de treabă și cari. găsesc plăcere în .:noi, Și mal cu seamă când fac acestea în acele lucruri, în cari noi voim cu deosebire s& fim admirați sau să trecem de se- rioși sau .de plăcuţi. Iubim și pe cel de o seamă cu noi și cari au aceeași ocupaţiune ca Și nol, dacă &nsă nu ne aduc vre-o Superare și dacă nu ne fac concurenţă în - profesiune ; căci atunci se 

,
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întâmplă ceea ce spune 'zicătoarea : Şi olarul pis- 
mueşie pe olar şi zidarul pe zidar. Aseminea. iu- 
bim pe cei cari doresc ceea ce dorim şi no, dacă 
ensă lucrurile dorite sunt ast-fel încât, căpătând 
e), s& putem căpăta și nol ; căci de nu, se în- 
templă earăși ceea ce spune zicătoarea de mail sus. 
lubim şi pe acela, cu cari stăm în ast-fel de re-. 
laţiuni, încât nu ne este rușine dacă spunem sai 
facem înaintea lor lucruri, cari trec de Tușinoase. 

“înaintea ochilor oamenilor, dacă 6nsă aceasta nu 
provine din dispreţ cătr& ej. Aseminea iubim și 
pe acela, inaintea cărora ne este rușine a face o 
faptă în adevăr rușinoasă. PN 

Pe oamenii cu cari rivalizăm, saă cari voim, 
se fie zeloși de noi, fără invidie Ensă, pe acela 
sau îl iubim sat voim să fim amic] cu el. lubim 
și pe cei, pe cari îi ajutăm a căpăta un bine, 
dacă din aceasta n'are SE rezulte pentru not vre- un tei mai mare. Voim să fim amici Și cu uceia, 
cari iubesc pe amicii lor în acelaşi mod și când 
sunt absenți și când sunt prezenți; de aceea toți 
oamenii iubesc pe aceia, cari nu uită pe morţi, și 

„în genere pe cel cari iubesc foarte mult pe. ami- 
cil lor și cari nu-l. părăsesc ; căci dintre oameni! 
bun! iubim ma! mult pe cel cari sunt amici buni. 
Aseminea iubim pe. cel cari. nu se ascund de
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nol. Ast-fel sunt și cel câri își. spun şi slăbiciu-. 
nile lor; căci sa zis că înaintea amicilor noştri 

nu ne este ruşine de lucrurile osindite de părerea 
vulgului. Dacă dar cel care se ruşinează a-și des- 

tălnui slăbiciunile nu iubește, cel care nu se ruși- 
nează destăinuindu-le pare că iubeşte, Iubim şi pe 
cel cari nu ne inspiră îrică şi-pe cel în cari avem 

încredere ; căci nimine nu iubeşte pe cel de care 

se teme. Sunt multe: feluri de amiciţie: tovărășia, 
intimitatea, înrudirea și câte de aseminea. Lucru- 
rile cari fac amiciţia sunt îndatorirea şi a o face 

fără să fie rugat cine-va, şi după ce o facem să 

“nu spunem la nimeni despre aceasta; căci ast-fel. 

se pare că motivul n'a fost altul decât iubirea. 

către el. 

In ceea ce priveşte duşmănia şi ura, este ve- 

- derat că trebue s& căutăm a găsi argumente din 

contrariul celor de mai sus. Lucrurile cari produc 

dușmănia sunt mănia, opunerea, calomnia. Mă- 
nia se naşte din relele ce ne face cine-va noauă, 

ear dușmănia și din'cele ce nu ni s'au făcut noau&; 

Găci dacă bănuim pe cineva că este ast-fel, îl u- 
tim. Mănia are a face cu persoane anume, de e- 
xemplu cu Calia sati Socrate, ear ura şi cu spe- 

cil de oameni, căci orl-cine ur&ște pe hoț și pe 
calomniator; şi mănia se vindecă cu timpul, ura -
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ensă n'are leac; apoi mănia are de scop a aduce 
supărare celui pe care suntem măniați, ear ura 
a-l face r&ă mal mult; căci cel măniat voește să 

ştie cel pedepsit pe acela care i-a făcut râul, pe când 
cel care ur&şte nicl-de-cum nu se îngrijește de a- 
ceasta. Lucrurile triste, pe toate le simţim; ear cele 
ce sunt de tot rele, precum este nedreptatea şi 
nebunia, mai nick- de- -cum nu sunt simțite; căci 
prezența viciului în noi nu ne aduce nici o în- 
tristare. Apol mănia este însoțită de întristare, ea: 
ura nu este însoțită de întristare; căci cel măniat 
este întristat. pe când cel. care ur&şte, nu. Celui 
măniat ar putea să-I fie milă de acela, - care l-a. 
lăcut r&u, dacă acestula i sar: “întempla, multe ne 
norociri, cel ce urește Ensă nu -milueşte, ori ce-i 
Sar întâmpla. Căci cel măniat voește să întoarcă 
r&ul celuia, pe care este măniat, pe când cel care 
ur&ște voeşte peirea aceluia, pe care-l urăște. 

Prin acestea dar este clar că putem s& demon- 
străm că cineva este amic sat duşman, când este; 
și putem să facem să treacă de amic sau de duş- 
man, când nu este; Şi când zice că este amic, 
s&-i demonstrăm contrariul, Și când nu se ştie din 
ce cauză sa făcut ceva, de mănie sati de duș- 
mănie, să întoarcem lucrul în partea, în care voim. 

. 

 



FRICA / 

f 

De -ce lucrat ne temena şi de ce oameni și. 
cum trebue să fim ca se ne temem, se va vedea 
din următoarele. Frica dar se poate defini un fel de 
întristare sai turburare ce simţim din închipuirea u- 
nui re ce are să ne vie, vc care poale saii să ne 
poardă sai să ne îitristeze ;- căci nu ne temem de 
toate relele, de exemplu să nu fim nedrepți sau 
slabi, ci de acele rele ne temem, cari ai puterea 
se ne aducă sat perderi mari sai întristări mari, 
şi mal cu seamă dacă nu sunt departe, ci așa de- 

“aproape, încât par iminente ; căci de cele cari 
sunt foarte. îndepărtate nu ne temem, pentru că 
toți știm că avem s& murim, fiind Ensă că moar- 
tea nu este aproape, nu avem nici o grijă. 

Dacă dar frica nu este de cât aceasta, atunci 
neapărat acele: lucruri ne inspiră frică, cari par 
că au mare putere de a ne aduce peirea, sai 
perderi. cari pot să ne aducă mari întristări.
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De aceea și semnele prevestitoare unor ast-fel de 
nenorociri sunt înspăimeEntătoare, pentru că râul 
ne pare aproape; căci aceasta este primejdie, a- 
propiarea unul lucru, de care ne temem. Ast-fel 
de semne prevestitoare sunt duşmănia și mânia 
celor cari pot să ne facă vre-un r&u; căci . este 
clar că ai și voința şi puterea, așa în cât sunt 
aproape. de a ne face: răul. Aseminea ne te- 
mem de oamenii nedrepţi, când aii puterea în 
mână ; căci omul nedrept este event prin in- 
“tenţiunea ce are de a face răi. Ne. temem şi 
de oamenii virtuoși insultaţi, când au puterea 
în mănă; căci este vederat că voesc s&- și r&bune 
orl când îl insultă cine-va, acum ânsă ai Şi pu- 
terea pentru aceasta. Ne temem și de aceia, cari 
se tem de noi fiind-că ne-au făcut. vre-un rEu, Și 
cari sunt în stare s& ne facă ceva ; căci nişte 
ast-fel de oameni trebue neapărat să fie tot-dauna 
gata. Și fiind că oamenii cel ma! mulți sunt cam 
ră, și se corup când este vorba să câștige ceva 
şi sunt fricoși la primejdii, de aceea de. ordinar. 
este de temut, când soarta noastră stă în mâna 
altora. De aceea cel cari aii comis vre o. crimă 
se tem de complicii lor s& nu-l. denunțe sau să 
nu-l părăsească. 'Aseminea cel .cari ati puterea 
de a-face râu inspiră tot-dauna frică la: aceia,
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cari pot să fie expuşi a, fi nedreptățiți; căci oa- 
menii de ordinar fac nedreptatea, când le stă în 
mână. Ne temem și de aceia, cărora le-am făcut 
vre-o nedreptate, sati cari se cred nedreptățiți 
de noi; căci aceştia tot-dauna pândesc ocaziunea.: 
Ne temem şi de cel cari ne-ati făcut vre-o ne-. 
dreptate, dacă ai putere; căci aceştia se tem să 

„nu le întoarcem răul şi sunt gata, pentru.că, cum 
am spus, un ast-fel de lucru inspiră frică. Ase- 
minea ne temem și de oamenii, cari sunt în 
rivalitate cu no! pentru a căpăta același lucru, 
când nu este cu putință ca acest lucru să-l 
avem tot-de-odată și'noi și eX; căci tot-dauna sun- 
tem în luptă cu nişte ast-fel de oameni. Pe lângă 
acestea cel cari inspiră. frică la oameni mai pu- 

ternici de cât not ne inspiră şi noauă, şi de acela, 
de. cari se tem cel mal tari de cât noY, ne: te- 
mem și noi de e), precum tot din același motiv ne 
temem și de cei cari au doborit oameni mal tari 
de căt. noi; ear cel cari atacă oameni mal slabi 
de cât noi, aceştia sai acuma ne inspiră temere 
sati mal târzii ai st ne inspire, cum se vor 
face mai tari. | 

Dintre oamenii, cărora le-am făcut vre-o ne- 
dreptate, și dintre rivalii şi dușmanii noștri nu 
ne temem de cei cari'se mânie iute și de. cei.
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cari sunt deschişi, ci de cel blânzi şi prefăcuţi 

şi vicleni; căc! cei apropiaţi nu se știe dacă ai 

de gând să ne facă r&ă şi când, așa în cât nici 
odată nu se arată că sunt departe. 

Toate lucrurile de cari ne temem ne sunt și 
mal înspăimântătoare, când greşelile ce am făcut 

nu este “cu putință s& le îndreptăm, saă pentru că 

îndreptarea lor este de tot imposibilă sati pentru că 

nu stă în mâna noastră, ci în mâna duşmanilor 

noștri, Şi când sau nu se poate da nici un ajutor, 

sai dacă se pot da ajutoare, sunt grei de gă- 

sit. Pe scurt vorbind, de acele lucruri ne temem, 
cari ne. inspiră milă, când.le vedem întemplân- 

- du-se la alții. Din lucrurile dar cari ne inspiră 

frică, şi de cari ne temem, acestea sunt aproape 

pe scurt cele mal principale. . 

Se spunem acuma cum trebue să fim « ca să ne 

“temem. Dacă. frica este însoţită de așteptarea, că 

are să ni se întâmple o nenorocire, care are st 

ne aducă perderi, este clar că cine nu crede că 

“are să-l se întâmple ceva nu se teme nici 'de lu- 

crurile, pe cari nu le crede că au să-l se în- 

tâmple, nici de oamenii, de la. cari nu crede că 

are să-l vie vre-un răă, nici atunci, când crede 

că nare sti se întâmple nici un rău. Trebue 

dar neapărat ca aceia să fie aplecați la frică, cari
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cred că poate să li se întmple ceva și anume 
cutare nenorocire, de la cutare om, în cutare 

„timp. Din contra, nu cred că are st li se întem- 
ple nici un răă cel cari sunt sai cari se cred 
că se află în mare fericire; de aceea aceştia sunt 
obrasnici şi nepăsători Și curajloși. Ceea ce face 
pe aceștia ast-fel sunt bogăţia, tăria, mulţimea. 
de amici, pulerea. Nu -se tem nici aceia, cari 

„cred că ai suferit deja toate nenorocirile, Şi a- 
cela cari au. perdut orl-ce speranță pentru viitor, 
precum sunt cei pe cari acuma îl duc la moarte cu 
toba. Ca să fie cine-va susceptibil de frică, trebue 
să mal aibă Oare-Și care speranță de scăpare din pri- 
mejdia în care se luptă. Probă despre aceasta este că 

“frica ne face să ne gândim, pe când nimine nu 
“se mai gândește la lucruri, despre cari a -perdut 
orl-ce speranță. Când dar este maj bine pentru 
noi ca auditorii să se teamă ma! mult de cât să 
peardă orl-ce speranță, trebue să-i pregătim ȘI 

- S&l dispunem ast-fel arătându-le că sunt într'o 
poziţiune, în cât pot să pățească; căci şi alții 
mal mari decât ei au păţit, şi că semenii lor su- 
feră sai ai suferit, și de la oameni, de la cari 
nu se așteptau, şi lucruri și în timpuri, pe cari 
Și când nici nu le trecea: prin minte că puteai 

„să-le sufere. . | o
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| Fiindcă cunoaștem acuma ce este frica, Şi cari 
Sunt lucrurile cari ne o inspiră, şi cum trebue 
să fim ca să ne temem, din acestea se poate ve- 
dea și ce este 'curajiul, şi cari lucruri ne dai cu- 
rajiă şi cum trebue să fim, ca să avem curajiu ; 
căci curajlul este contrariul temerei, Şi ceea ce in- 
spiră curajlă este contrarii de ceea ce inspiră frică: 
Din acestea rezultă că. curajlul este speranţa în- 

“ soţită de închipuirea ce ne facem că mijloacele 
de scăpare sunt aproape de noi, ear lucrurile 
de cari ne temem sau că nu există de loc - saă 
că sunt departe de nor. Avem dar curajlă, "când 
primejdiile sunt departe, şi când- ajutoarele cari 
ne inspiră curajiă, sunt aproape; apoi când 
putem s&. îndreptăm greșelile ce am făcut Și când 
avem ajutoare sai multe sau mari, sau și una și alta. 
Aseminea avem: curajiii, când nici alţii nu ne-au * 
făcut vre-un r&ă, nici: no! la alții, şi când sati de 
"loc nu avem adversari, sau și: cel pe cari îl avem 
nu ai pulere; saii când avem amici, cari at pu- 
terea în mână, sai cari ne-au făcut bine sait că- 
rora. noi le-am făcut bine, saă când cel cari: au * 
aceleași interese ca. și noi sunt mai mulți, 
mai tari, sau și una și alta. | 
„Ear noi avem cârajlii, dacă Suntem precum ur- 

mează : Dacă ne aducem aminte că în: multe
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am isbutit şi că nimica răi n'am pățit,:dacă de 
multe ori am fost în: primejdii și tot-dauna am 
scăpat. Căci în doauă cazuri oamenii sunt nepă- 
sători la primejdii: sai când au ajutoare sai când 
nu ai nici o experienţă de primejdie, ceea ce se 
întemplă la primejdiile de mare: și cei cari nu 
au nici o experiență de furtună de mare nu se 
tem și cel cari ai ajutoare de scăpare prin ex- 
periență. nu-şi pierd curajiul. | 

Mai avem curajiii şi nu ne temem de un lucru, 
când nici egali! noștri nu se tem de acel lucru, 
nici inferiori! noştri, nici aceia, cărora credem că - 
le suntem superiori. Credem că suntem superiori 
oamenilor acelora, pe cari Y-am învins sat pe «) 
sau pe superiorii lor sau pe egalii lor. Aseminea 
avem. curajii, când credem că avem mijloace mai - 
multe saii ma! mari, cu cari întrecând pe adver- 

„sarii noştri le inspirăm frică; aceste sunt: bani 
mulți, tărie de corp, amici multi și puternici, po- 
zițiune tare, . şi sau toate sau cele mal mar. 
preparative de resboii. Pe lângă aceasta nu ne 
temem, dacă nu am făcut nici un r&ă saă la ni- 
meny, sai.nu la mulți, saii nu la nişte ast-fel de 
oameni, de cari am putea să ne temem. Şi în 
genere dacă ne simțim cu conștiința împ&cată 
către zei, şi pe lângă altele dacă şi semnele pre-
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vestitoare și prorocirile oraculelor Sunt în favoa-; 
rea noastră. Căci a nu face nedreptate, ci a su-; 
feri de la alţii, aceasta ne dă mânie şi mânia. ne 
dă curajtă, şi tot-dauna credem că Dumnezău a- 
jută pe ce! nedreptăţiți. Ma! avem curajlă, când, 
atacând nol ma! ăntâlu pe dușman, credem că nu 
avem să pățim nimica nici atunci nici pe urmă, 
și că avem să isbutim. | 

Atâta dar despre lucrurile, de cari ne temem 
„Şi despre cele cari ne incurajează. -



RUȘINEA 

Pentru: cari lucruri ne este ruşine şi pentru 
cari nu, şi de.ce oameni, Şi cum trebue să fim 
ca. s& avem sai s& nu avem rușine, se va, vedea 
din următoarele. Ruginea se poate defini o întris- 
tare şi turburare pentru acele rele, cari par că aduc 
dezonoare, şi aceste rele pot fi sai prezente sait tre- 
cute sait viitoare. Bar nevuginarea este o nepăsare şi 
indiferență tot pentru aceste lucruri. | 

Dacă dar rușinea este ceea ce am definit, a- 
tunci neapărat trebue să ne fie rușine de acele 
rele, cari par că ne aduc dezonoare Sail noauă 
sai celora de cari îngrijim. Ast-fel sunt toate a- 
cele fapte, cari provin din viciuri: de exemplu 
a-și lepăda  cine-va scutul sau a fugi; căci aces- 
tea provin din frică; și a-și apropria cine-va un 
lucru încredințat lui, pentru că aceasta provine 
din nedreptate; și a, se aduna cu cine nu trebue, 
saii unde nu trebue, sau când nu trebue; căci
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acestea provin din dăsfrânare. Aseminea a câz- 
tiga din lucruri mici sau din lucruri rușinoase 
sau de la oamenii neputincioşi, precum de la să- 

„Pack sai. de la morți, de unde și zicătoarea : 

„Ta bir si de la mort 

căci acestea provin din lăcomia de câștiguri ru- 
șinoase şi din înjosire. Mai este rușinos lucru și 
a nu ajuta pe cine-va cu bani, când poate, saă 
a ajuta mal puţin decât trebue și a se ajuta de la 
oameni, cari sunt mai .puţin bogaţi decât ei. Pe 
lângă acestea este rușine și a se preface că cere 
împrumut, când cere st-i se facă un bine, ȘI a 
se prelace că cere s&-l se facă un bine, când 
reclamă o datorie, Și a se preface că reclamă 
ceva ca. datorie, când cere să-l se facă un bine, 
şi a lăuda un lucru, ca st înţeleagă cel-lalt că-l 
cerem st ni-l dăruească; şi când am cerut un 
lucru de la cine-va și ni-l a' refuzat, s&-l tot ce- 
rem. Căci toate aceste sunt semne de înjosire. 
Ear a lăuda pe cine-va, câna este faţă, este semn 
de lingușire, precum şi a-i lăuda prea mult ca. 
lităţile şi a-i acoperi defectele, şi a compătimi cu 
el peste măsură, când suferă, şi toate cele-lalte | 
câte sunt ca. acestea. Este rușine și a nu suferi 

8
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munci, pe cari le suferă cel -mai bătrâni. de- 

cât noi, sai cel gingași, saă cel cari sunt într'o 

„poziţiune socială mai naltă de cât noi, sai în- 

trun cuvânt cel mal slabi decât noi, căci. toate 
“acestea sunt semne de moliciune. Aseminea este 

rușine a primi bine-faceri de la alţii şi aceasta de 
multe ori, şi a disprețui bine-facerile ce ne-au fă- 

“cut; căci toate acestea sunt semne de suflet mic 

și de înjosire. Este rușine și a vorbi de sine, şi 
a promite lucruri peste puterile sale, şi a-şi însuși 

fapte şi 'calități străine; căci acestea sunt semne 

de fudulie. Tot așa și faptele şi semnele şi ori- 
ce manifestare a fie-cărel clase din cele-lalte vicil 

de caracter; căci toate acestea sunt „urite și ruși- 

noase. e 
Pe lângă acestea este rușine a nu avea şi noi 

ceea ce au toți, sau semenii noștri toți, sau cei 

mal mulți dintr'enșii. Prin semenii noștri înţeleg 
connaţionali, concetățeni, convărstnici, rudenii, și 
în genere pe egalil noștri. Căci este: chiar ruşi- 

nos lucru a nu avea și noi, de exemplu, măcar 
atâta educaţie ca. şi ej, și din cele-lalte tot atât ca 

şi el. Toate acestea sunt şi mai ruşinoase. pentru 

"noi, când se pare că noi 'suntem cauza de nu 
le avem; căci ast-fel par și mai mult că provin
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din viciă, când nor. suntem de vină că nu le-am 
avut, nu le avem, sai nu le vom “avea. 

Din câte pățim, am pățit, sau avem să păţim, nu- 
mai de acele ne este rușine, cari ne aduc dezo-! 
noare și ocări. Ast-fel sunt actele insultătoare co- 
mise pe trupul nostru, sat acele în cari: ser- 
vim pe cine-va ca să săvârșească lucruri rușinoase, 
car! ne aduc desprețul. Din aceste acte cele cari 
provin din desfrenare sunt ruşinoase pentru noi, 
Şi când le facem de bună volea noastră şi când le la 

_Cem fără volea noastră; car cele ce se comit pe 
trupul nostru cu sila sunt rușinoase pentru noi, 
când se fac fără volrea noastră ; căci cine le suferă 
fără a se apăra arată că n'are curajiu saă că este 
fricos. Lucrurile dar, de cari ne este ruşine, 'a- 
cestea sunt şi cele de-aseminea. | 
„Fiind 6nsă că- rușinea nu este alt-ceva decât în- 
chipuirea despre reaua opiniune ce at cel- lalţă 
despre noi, și numai de densa ne turburăm, ear 
nu de ceea ce are sg rezulte dintr'ensa; şi fiind- 
că nimeni nu se îngrijește de opiniunea celor- la 
de cât din cauza persoanelor, cari o au, de aici 
rezultă neapărat că de acel oameni ne este ru- - 
șine, de cari ținem seamă. Ținem dar seamă de a- 
ceia, cari ne consideră, de cei pe cari-i considerăm, de 
cei de cari Voin să fim consideraţi, de cei cu cari riva-



lizăm; şi de aria, a căror opiniune nu 0 disprețuina. 
Voim dar să fim consideraţi d= aceia, cari ai vre- 
unul din. acele merite, pe cari le onorează _oa- 
menil, sau de la cari din întâmplare avem mare 
trebuință s& căpătăm ceva, care stă în mâna lor, 
precum sunt cel amorezați. Rivalizăm cu egalii 
noștri; ear oamenii de cari ne îngrijim că au s& 
fie crezuli. ca veridici sunt cei prudenți; ast-fel 
sunt cei mal în vârstă decât noi şi cel învăţaţi. 

Ne mai este rușine de lucruri ce se fac înaintea 
ochilor cul-va, și de cele ce se fac în public, de 
unde şi zicătoarea : 

Ruşine este ceea ce se face inaintea ochilor: 

“De aceea ne este mal multă rușine de oamenij, 
cari au să fie tot-dauna cu noi şi de. “aceia, cari 
iai seamă la ceea; ce facem, pentru că atunci fap- 
tele noastre sunt înaintea ochilor a. acestor doau& 
feluri de oameni. 

Aseminea' ne este rușine de aceia, cari nu 
sunt inculpaţi în nişte ast-fel de lucruri, precum 

“Sunt acelea în cari noi suntem inculpaţi ; căci 
este vederat că aceștia au principii contrarii cu 
ale: noastre. Ne este rușine şi de aceia, cari nu 
iartă pe oamenii, cari li se par că greşesc; căci 
se zice că. nimeni nu ocărăște pe cel-lalți de un
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lucru, pe care şi el îl: face ; este dar vederat că 
trebue neapărat să-l ocărască pentru acele, pe cari 
el nu le face. 

Ne este ruşine şi de ce! cari spun la toată 
lumea ceea ce fac cel-lalți ; căci, când facem o 
faptă, a trece în ochil lumel că nam făcut-o, şi 
dacă am făcut-o, a nu ne spune cel ce o știi. este 
tot una. Spun Ja lume cei nedreptăţii de no), 
pentru că iai seamă la ceea ce facem, şi cel cari 
vorbesc răi de cel-lalti; căci aceştia din urmă, 
dacă vorbesc răi de cel cari nu greşesc, cu atâta 
mai multă ai s& vorbească de cel cari greşesc. 
Aseminea spun la lume Şi acela, cari nu se o- 
cupă de cât cu greșelele oamenilor, precum sunt 
batjocoritorii şi cel cari fac comedii ; căci aceştia 
sunt oare-cum vorbitori de rău Şi oameni. cari 
spun la toată lumea. 
„Ne este ruşine şi de aceia, cari ne refuză ceva, 

pe când tot-dauna mai nainte ne-aă acordat ceea 
ce le-am cerut; căci treceam ca admirați de că- 
tre mşte ast-fel de oameni; de aceea ne şi este 
rușine de cet cari pentru ântaâia dată ne cer ceva 
și nu putem să le satisfacem cererea, pentru că 
cu refuzul credem că ai să-și schimbe buna o-: 
piniune, ce au avut de no! până acuma. Ast-fel 
sunt și acela, cari de curend voesce. să fie amici 

,
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Cu no; câci ne: presupun cele mai bune calități. 
De aceea este nemerit respunsul lui Euripide către 
Siracuzeni (1). Ast-fel ma! sunt şi dintre vechir 
noştri. intimi aceia, cari nu știi nimica din ceea 
ce am lăcut. 

Ne este ruşine nu numai de. lucrurile ruşinoase, 
despre cari am vorbit ma) Sus, dar ȘI de sem- 
nele lor, de exemplu, ne este rușine nu numak 
de actele de desfrenare, dar şi de semnele cari 
le trădau'; și ne este ruşine nu numai lăcând fap- . 
tele ruşinoase, dar şi vorbind despre ele. Asemi- 
nea, ne este rușine nu numai de aceia, despre 
cari am vorbit 'mai sus, dar şi de aceia, cari 
au s€-le spună lor, precum de servitorii şi de a- 
Micii lor. - ă 

În genere. nu ne. este ruşine de acei oameni, 
„pe cati lumea nu numay pe el nu-i crede că pot 

spune” adevtrul, dar şi pe acel, cari în cred, îl di- 
“sprețueşte; căci nimine nu se ruşinează de copit 

Şi de- animale, După aceasta nu ne este ruşine 

(1) Atenienil; şliind că poetul. tragic Euripide cra- foarte popular 
în Siracuza, îl trimeseră să închee un traclat de pace cu Siracu- . 
zenil. Euripide pentru ântăia dată făcând cunoştinţă în persoană 
cu el, se mânie văzând respinsă propunerea sa şi le zise: dacă 

„nu de alta, cel puţin fiind că acuma pentru ântăia dată am făcut 
cunoștință cu d-voasiră, trebuia s& nu-mi respingeţi e cererea, ca să 
ar&taţi cât- ţineţi la mine. -
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pentru! "aceleaşi lucruri de cel cunoscuți și "de cei 

necunoscuţi, ci de cer: cunosculi ne este rușine 

pentru acele lucruri, cari par în adevăr ruşinoase, 
„ear de cei necunoscuți pentru lucrurile, cari par 
după lege ruşinoase. 

Bar nol ca să avem ruşine, trebue să lim pre- 
„cum urmează. Mai ântăiti trebue să existe nişte 

oameni, care să fie ast-fel către noi, precum. am 

spus că sunt acela, de cari ne este rușine ; ast- 
fel de oameni erai sau cei considerați de noi, saii 

cari ne consideră pe nor, aceia, de. cari voim să fim 
consideraţi, sai acela de la cari avem trebuință să | 
căpătăm ceva , şi nu vom isbuti pe lângă e, dacă nu 
vor avea bună opiniune despre noi. Şi aceștia, dacă 

„ne v&d, precum a vorbit Kidia despre împărţirea 
pământurilor insulei Samos; căci ruga pe A- 
tenienii să-şi închipuească că sunt înconjurați jur 

împrejur de Greci, cari îi văd ce fac, ear nu cari 
ai. să audă de ceea ce vor hotări; sai dacă a- 
ceștia sunt aproape şi vor afla fapta noastră. De 
aceea , când suntem nenorocili, nici nu voim să - 
îm văzuți de acela, cari ne invidiat soarta odi- . 
nioară; căci cel cari invidiază soarta cul-va sunt 
oare-cum admiratorii lul. Aseminea ne este ruşi- 
n€ şi când avem nişte fapte sati lucruri, cari ai 
să ne aducă rușine, fapte și lucruri sai ale :noa-
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stre, sai ale strămoșilor noștri, sau-ale altor oa- 
meni, cu cari stăm în legături foarte de aproape, 
şi în- genere oameni, pentru a căror fapte. ruşi- 
noase rușinea este a noastră. Ast-fel sunt aceştia 
de ma! sus, și pe lângă er cei aternaţi de noi, că- 
rora le-am fost profesori . sat sfătuitor, şi dacă 
avem și alți egali, cu cari rivalizăm; căci - de: ru- 
şinea acestora multe lucruri facem şi multe nu 
le facem. 

Și când avem să fim- vezuți şi avem a ne în- 
tălni în public cu cei cari şti - ceea ce am fă- 
cut, ne este şi mai multă ruşine. De aceea: Şi po- 
etul Antilon, cănd era să fie dus cu toba la e- 
zecutare de Dionisiu, v&zend - pe companionii să 
de moarte, când treceau prin porţile cetăţii, că-şi 
acoperiai faţa, le zise : - 

De ce vă: acoperiți? - Par că are să vă vadă. - 
şi mâne vre-unul din aceștia? 

Acestea dar despre rușine; ear "despre neruși- 
nare este evident că ne vom servi de argumente . 
contrarii. Ă
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RECUNOȘTINȚA 

După ce vom defini ce este bine-facerea, vom 
vedea la cari oameni datorim. recunoștință şi. pen- 
tru ce lacrari,: şi cum trebue să fim ca se 
avem recunoștință. Bine- -/acerea dar, pe care fă- 
cându-o se- zice că îndatorim pe cel care are trebu- 
ință, este binele” ce facem cuă-va,.. nu pentru ca sei 
întoarcena vre-un bine ce priimirăm. de la el. nică pen- 
iru ca să ne folosim cu ceva prin. aceasta noi cari 
îl îndatorim, ci numai şi numai pentru folosul uce- 
luia, căruia îi facem bine. 

Mare dar este indatorirea noastră, “când avem 
foarte mare trebuință, sau când ni se dă ajuto- 
rul la mari şi grele lucrări, sau când binele ni 
se face în niște ast-fel de. împrejură:i, sau când 
bine-făc&torul ne face binele singur sau el cel 
ântâlă sau el ma! mult. Căci trebuinţele sunt un 
fel de dorinţe, şi dintr'ânsele acele ma! cu seamă. 
cari ne aduc întristare, dacă nu se face ceea ce 
dorim, precum se întâmplă la pasiuni, la amor.
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de exemplu, apoi la dureri trupeşti şi la pericule; 
căci și cel în pericul şi cel întristat doreşte ceva ; 
de aceea mult suntem recunoscători celor cari 
ne vin în ajlutor, când ne aflăm în sărăcie sai 
în exiliu, chiar şi mici îndatoriri:dacă.ne vor face; 
cauza este că ne aflăm în mari nevoi şi în tim- 
puri grele. Ast-fel a fost cu .cel care la Licei 
dădu rogojina. Indatorirea dar în ast-fel de îm- 
prejurări mal cu seamă trebue să se facă, sai de 
nu, în alte aseminea sati mai grele. 

Fiind dar „cunoscut în ce împrejurări se face 
îndatorirea şi în ce lucruri şi cum trebue să fie 
cei cari îndatorează, este vederat că din ace- 

stea trebue să luăm argumentele şi să pregă- 
tim pe auditori argtând pe cei cari trebue 
se fie recunoscători că sunt, sau că aă fost în- 
tro ast-lel de întristare sai lipsă, ear pe cei 
cari au drept la recunoștință că le-au făcut bine 
în niște ast-lel de nevoi făcându-le cutare sau 
cutare indatorire, Din acestea se vede ŞI cum. 
putem se contestăm bine-jacerea şi s& arătăm că 
cine-va nu datorește recunoştinţă. Trebue dar să 

| arătăm că cel cari pretind recunoștința fac saă 
ai făcut binele pentru interesul lor propriii, ceea 
ce nu este o bine-facere; sau că din nicmplare 

ăi aă făcut ceea ce au facut, sau că întors
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un bine ce li se făcuse mal înainte, ear nu că ai. 
făcut o bine-facere, fie cu Ştirea fie fără știrea 
lor despre aceasta; căci în amendoauă cazurile s'a. 
întors ceva pentru ceva, aşa încât nici ast-fel nu: 
poate să fie bine-facere. Şi pentru a ar&ta aceasta 
trebue să luăm în băgare de seamă loate catego- 
riile; căci la ori-ce bine-facere trebue să se arte 
ce sa făcut, cât, ce fel, când, unde? Se mai 
poale lua ca probă că cine-va nu este bine-fă- 
cător, şi dacă în împrejurări may puţin grele n'a 

“dat ajutor, dacă şi inimicilor.noștri Sati la ai 
“lul a făcut sai aceleași lucruri sati mal mari; 
deci este evident că ceea ce ne- a făcut noauă 
ma făcut-o pentru iubirea către Nol. Aseminea. . 
se poate lua ca probă spre a se contesta bine--. 
facerea și dacă pretinsul bine-făcător a dat cu 
ştirea sa lucruri uzate; . căci nimeni nu se, arată 
că are trebuință de lucruri uzate. 

Atâta despre bine- facere, despre recunoştinţă, Și 
cum se contestă ptetenţiunea la recunoştinţă.



MILA 

S& spunem acuma de ce lucruri ne este: milă, 
de ce oameni, şi cum trebue să fim ca să avem 
milă. Mila dar se poate defini un fel de întristare pen- 
tru 0 nenorocire, care pare că aduce durere sai peirea 
cui-va fără se merite, şi la care nenorocire am putea 
s6 ne aşteplim şi noi saă-vre unul din ai nostri, şi a- 
ceasta când pare că este aproape. Ca. să avem dar 
milă, este evident că “trebue să fim ast-fel, adecă 

„să credem că şi noau& sati vre- -unuia din at no- 
Ştri ni se poale întâmpla vre-o nenorocire, Şi - 
ast-fel de nenorocire, precum s'a zis în definițiune, 
sau de nu, aseminea sau analoagă. De aceea 
nici cei de tot prăpădiți nau milă, căci cred că 
nu mal aă ce păţi, pentru că au suferit totul: 
nic) cel cari se cred foarte fericiți şi cari de aceea 
sunt obrasnici; Căci, dacă cred că ai toate bu- 
nurile, este evident că-ȘI închipuese că au şi a- 
“ceasta, adecă da a nu fi cu putință de a li se în- 

A
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irnplă vre-o nenoricire; căci şi această credință 
este una din bunurile lor. 

Sunt dispuşi a crede că pot să li se întemple 
nenorociri cel cari au suferiț deja, şi aă scăpat. 
şi cei b&trâni, pentru că gândesc şi pentru că ai 
experiență ; aseminea cel Slabi și cel fricoși - mal 
mult decât cei curajioși, și: cei învățați, căci a- 
ceștia își dau seamă bine de lucruri; şi acel cari 
aă părinți saă copii sau femei ; căci aceste fiinţe. 
sunt ale lor, și li se pot întempla și acestora. 
nenorocirile, despre cari am vorbit mai sus. 
Navem milă, când ne aflăm sub impresiunea 

pasiunilor cari îmbărbătează, precum când sun- 
tem  măniați sau când îndrăsnim ceva; că a- 
ceste pasiuni nu ne lasă s& ne gândit despre 
viitor; aseminea când suntem dispuşi a insulta; 
căci şi atunci nu ne gândim că ni se poate în- 
templa vre-o nenorocire. N'avem milă earăşi, când 
ne aflăm într'o foarte mare frică; căci atunci în- 
spăimântaţi fiind, nu putem să avem milă, pen- 
tru că ne ocupăm cu nenorocirea noastră pro- 
prie. Ca, s& avem dar milă, trebue s& ne găsim 
în dispoziţii, cari ţin locul de mijloc între aceste. 

Pe lângă acestea ne este milă, și când cre- 
dem că se află oameni de treabă; căci cel care 
crede că nu-i nimeni- de treabă, pe toţi Li vă
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crede că merită a suferi. Intrun cuvânt în fine“ 
suntem aplecați la milă, când suntem ast-fel 
încât putem să ne aducem aminte că ni Sai în- 
tâmplat ast-fel de nenorociri sau noauă sai vre- 
unuia din al noștri, sai când ne aşteptăm că ni se 
pot: întâmpla saă noauă sau vre-unuia din al no- 
tri. Cum trebue dar să fim ca să avem milă, 
am. vorbit, | | 

Ear lucrurile, cari ne inspiră milă, se pot cu- 
noaște din definiţie. Toate lucrurile triste Și du- 
reroase, cari aduc perderi şi peire, inspiră milă ; 
aseminea toate nenorocirile cauzate de soartă. 
Prin lucruri dureroase. și lucruri cari aduc peire 
înţeleg moartea, maltratările, nenorocirile trupești, 
bătrâneța, -boalele şi lipsa de hrană, Ear prin 
nenorociri cauzate de soartă înțeleg a-și perde 
cine-va pe amici sai a rămânea cu puţini de 
aceea și a fi răpit din mijlocul amiciilor ȘI ce- 

lor cu cari trăim în toate zilele este un lueru jal- 
NIC; aseminea sluţirea, slăbăclunea, cluntirea. Ne 
inspiră milă și a căpăta cine-va răi de unde se 
aștepta la bine, şi. aceasta mai cu seamă dacă se 
întemplă de multe ori; pe lângă acestea când un 
bine vine după ce a suferit cineva, precum Sa în- 
templat lui Diopite, care, cănd îi sosiră darurile 
trimise de regele Perşilor, era. acum mori; ase-
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minea cănd cineva nicl-odată nare parte de no- : 
TOc, sau care, cănd îi vine norocul, nu mai poate 
să se bucure de el. Lucrurile dar cari ne inspiră 
milă acestea. sunt şi cele de aseminea. 

Ear. oamenii, de cari putem avea milă, sunt. 
cunoscuţi noștri, dacă &nsă nu sunt aproape de 
noi prin intimitate; căci atunci simțim pentru ei 
Ceea ce simţim şi pentru -noi Enși-ne. De aceea ȘI 
Amasis pentru fiul s&ă, pe care îl duceau la moarte, 
na plâns, după cum se zice; pentru amicul săi 
ensă, care ajunse a cerși, plânse; căci cazul din 
urmă inspiră: milă, pe când cel dintâiă inspiră 
groază, și diferă de ceea ce inspiră milă, şi chiar 
scoale mila, și de multe ori serveşte de efect con- 
trariă milei. Încă ne este milă și când cine-va este 
aproape de a-i se întâmpla o nenorocire grozavă. 
Ne este „milă şi de semenii noștri în vârstă, în carac- 
ter, în aplecări, în poziţiune socială, în familie; căci 
din tot ce se întâmplă mai cu seamă acestor clase 
de oameni se conchide că şi noauă ni -se-poate 
întâmpla! Intrun cuvânt trebue să admitem şi | 
aici. că ori ce lucru,: de care ne temem să nu mi se 
întemple, ne inspiră milă, când îl vedem că sa în- 
tâmplă la alții. 

Dacă nenorocirile, cari par aproape, ne inspiră 
milă, ear cele cari sau întemplat acum o mie
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de ani sau: “câri: de acum înainte după o mie de 

ani: ai 'să- se, “întâmple, nu ne inspiră milă sau 

de: “loc. sati. nu aseminea ca cele cari par aproape 
din, cauză că nicl:nu ne așteptăm la ele nică nu 
16 ținem minite;. de. aici rezultă neapărat că cel cari 
repre niează: meihorociri prin figură, prin voace, 
prin costum şi în genere prin imitaţiune, par mail 

demni de milă; căci reprezentând nenorocirea 

înaintea, ochilor noştri o fac să apară apoape, sai: 
că acuma are să se întâmple sau că acuma sa 

întemplat. Tot din aceeași cauză nenorocirile de 

curând înteniplate saii cari peste - puţin au să se 
întâmple, inspiră mai multă milă. Aseminea sim- 
țim milă şi când ni'se arată. semnele şi faptele 
celor cari au suferit, precum hainele lor şi cele | 
de aseminea, şi cuvintele ce vorbiau când sufe- 
riau, precum ultimele cuvinte ale mortilor, şi mal 
cu seamă dacă aceștia în niște ast-fel de momente 

„nu și-au perdut cumpătul, acesta provoacă mare 
jale. Căci toate acestea, din cauză că par aproape, 
provoacă mai mult mila, mai cu seamă pentrucă 

nenorocirea ne pare nemeritată ŞI înaintea ochi- 

lor noștri.



  

- Contrariul mileă esle mai CU seamă Ceea ce h0esc 
oamenii îndignăre; căci a se într îsta pentru fericirile 
nemeritate este contrariti oare-cum; deşi provine din 

| aceeaşi dispozițiune de caracter, întristipiă pentru ne- 
norocirile nemerilale, şi . amendoaut aceste întristări 
provin dintru caracter bun, Căc de cei. cari pă- 
timesc fără s& merite trebue să avem compăti- 
mire şi milă, ear de cei. cari prosperează fără se 
merite, trebue st avem inliynave; pentrucă orl-ce ca- 
p&tă cineva fără să merite este nedrept. Aceasta 
este și cauza pentru care zeilor le atribuim in- 
dignarea. 

Sar părea că şi invidia este contrarie milei în a-. 
celași mod, ca una care este aproape de indignare şi 
chiar aceeași; diferă nsă; căci Și invidia, este o în- 
tristare, care ne turbură și care are a face cu ferici- 
rea, dar nu cu fericirea unuj om, care nu o merită, 
ci cu fericirea oamenilor. cari sunt de-opotrivă şi e- 

4
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gali cu noi. Şi cei cari se indignează Şi cel cari in- . 
vidiază, toți au de comun aceasta, că ceea ce se 
petrece în ei nu provine din temere să nu li se în- 
&mple lor ceva, ci numai și numai de ce aproapele . 
lor să capete cutare sau cutare Incru; căci dacă. 

“întristarea, și turburarea ar fi pentru aceasta, că 
din fericirea aproapelui ar rezulta vre-un răi pen- 
tru noi, atunci acest sentiment n'ar fi invidie nici 
indignare, ci frică. - II 

Este evident că fie-care din aceste sentimente . 
are consecvenţe contrarii; căci cel ce se: întristează 
pentru cel cari sunt nenorociţi fără să merite, are 
să se bucure sai n'are să simtă întristarea pen- 
tru cel: nenorociţi, cari merită. De exemplu, pe 
paricizi şi pe asasini, când îşi capătă pedeapsa , 
nici-un om. de treabă nu-i plânge; căci pentru 
niște ast-fel de oameni irebue să-se bucure ci- 
neva, precum şi pentru aceia, cărora le merge 
bine fiindcă merită; căci amândoaut aceste sunt 
drepte şi: fac să se bucure oamenii de treabă, pen- 
trucă neaptrat speră că Și el au stă capete ceea 
ce capetă semenii lor. Și toate acestea provin din 
aceeași dispozițiune de caracter, ear cele contrarii 

- din dispozițiuni contrarii; căci cine ne invidiază pen- 
tru binele ce căpătăm se şi bucură pentru răul 
ce ni se întâmplă; căci cel care se întristează
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pentru un “bine re avem saii căpttăm, acela nea- 
perat că are să se bucure, dacă perdem binele sau 
dacă perim noi. De aceea toate aceste sentimente. . 
împedică mila în același mod ca şi indignarea, 
şi cu toate -că ele se deosebesc unele de al- 
tele, “după motivele arătate, cu toate acestea pe 
toate de-opotrivă le putem întrebuința spre a face 
ca lucrurile s& nu pară demne de rmilă. 

S& vorbim dar ăntâiă despre indignare; “pe 
cine ne indignăm, pentru ce lucruri, şi cum lre- 
bue s& fim ca s& ne pntem indigna; apoi după a- 
cestea vom vorbi și despre cele-lalte. Toate acestea 
se esplică din cele zise în definițiune; căci dacă 
indignarea este întristarea pentru 0 fericire care 
pare nemeritată, mail ântâi este clar că nu se 
poate s& ne indignăm pentru toate bunurile oa- 
menilor; căci nimeni nu se indignează dacă cine- 
va este drept sati viteaz sai dacă are să ajungă. 
tare în ceva, pentrucă nici pentru cele contrarii 
acestora nu ni se face milă, ci pentru bogăție și 
putere și pentru niște ast-fel de bunuri, pe cari, 
ca să vorbesc pe scurt, nu le merită alții de cât - 
oamenii de treabă, și pe lângă el cel cari ati da- 
ruri fireşti, precum nobleță, frumuseţă și cele. de 

„_aseminea. Și fiindcă ce este vechiu pare cam a- 
proape de ceea. ce este firesc, de aici rezultă ne- 

.
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apărat că dintre cei cari au , acelasi bine ne in- 
dignează mai mult pe cel cari-l au de curând şi: 
cu toate acestea prosperează ca Şi cel cari-l aă 
de mult, căci mai mult ne întristează cer cari 

- de curând sai făcut bogați de cât cei de mult şi 
cari: au bogăţia moștenire din familie. Aseminea 
ŞI fancţionarit şi oamenii cu putere şi cu mulţi 
amici şi cu fii buni și cu orl şi-ce din felul a- 
cesta, earăsi ne dispun răi, dacă din cauză că au 

„aceasta se speră că au s& mai capete și vre-un 
alt bine. Căci și aici ne supărăm mal. mult pe 
cel de curând îmbogăți, cari din cauza bogății 
ait căpătat vre-o funcţiune mai puternică de cât 
pe cel de mult bogati; aseminea și cu cele-lalte. 
Cauza este că cel cari aii ceva de mult “ne par 
că aii ceea ce este al lor, pe când cel- lali nu; 
căci ceea ce pare că tot-dauna este aşa, pare u- 
devărat, aşa în cât cel- lalţi parcă n'a ceea ce 
este al lor. Și fiindcă ori-ce bine nu merită să-l 
aibă or cine, ci. este oareși-care proporţiune şi po- 
triveală, de exemplu arme frumoase nu șed bine 
omului drept, ci 'voiniculu! ; căsătorii distinse nu 

“se potrivesc celor de curând îmbogăţiţi, ci celor 
nobili, de aceea și un pm dacă nare ceea, ce îl se 
cuvine, ne indignăm și pe el. Aseminea ne indiy- 
năm și când un inferior se măsoară cu cine-va,



care-i este Superior, mai cu seamă când amân: 
doi at aceeași specialitate. De aceea zice Omer: 
(Niada XI, 542—543): | 

vita de a se lupta cu Aiace, fiul hi Telamon, 
căci Joe sar fi îndignat pe el, dacă sar fi luptat cu 
an bărbat mai tare de cât el. 

Dar chiar şi când nat aceeaşi specialitate, un 
înferior de ori-ce natură dacă Sar pune cu.un 
Superior, ne indignează; de exemplu, dacă un 
muzicant se pune cu un om drept; căci dreptatea 
este superioară muzicej. | | 

Din acestea dar se vede pe cine ne indignăm şi 
pentru ce lucruri; căci acestea sunt Şi cele de a- 
seminea. E 
„Ear noi suntem „aplecați la indignare ăntâră 
dacă merităm să avem cele mai mari bunuri, şi 
mal cu seamă dacă le-am avut, căci nu este drept 
ca oamenii neegall în merite să capete bunuri e- 
gale; al doilea, dacă suntem oameni de treabă și 
serioși, căci atunci judecâm bine și urim lot ce 
este nedrept; al treilea, se indignează cet ambi- 
țioși şi cari aspiră ia lucruri mari, și mai cu 
seamă când ambiţioneuză la lucruri, pe cari alţii 
le capătă fără să merite. Și întrun cuvânt ori 

- cine se crede demn .de ceea ce crede nedemni 
„pe cel-lalți se indignează pe acestia şi pentru
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ceea ce aii fără să merite. De aceea cel servili, 

cei. netrebnici, şi cei fără ambiţiune nu se indig- 

" nează; căci pentru ei nu-l nimica, de care s6 se. 

creadă demni. 

Din acestea se vede şi pentru ce fel de oa- 

meni nenorociţi, sau cărora le merge răi, sau 

cari nu isbutesc la ceea ce aspiră, trebue să ne 

bucurăm sau să nu simțimi întristare ; căci din 

cele spuse mal sus: se pot cunoaşte şi cele con- 

traril. Oratorul dar dacă va pregăti şi va dispune 

pe judecători ast-fel, şi dacă pe cei cari pretind 

“să fie miluiţi şi pentru ce prelind să fie miluiti 

îi va argta că sunt nedemni de milă şi că me- 

rită a nu o-căptla, atunci este - imposibil ca a- 

ceia să aibă milă de aceştia.



INVIDIA. 

: Din acestea se vede şi pe cine invidiăm, şi 
pentru: ce lucruri, şi cum trebue s& fim ca să a- 
-vem invidie, de oare-ce invidia nu este alt ceva 
de căt un fel de întristare pentru fericirea ce ni se pare 
că aii egalii noştri posedând sai căpetânri biunurile, de. 
spre cari am vorbit, si aceasta nu atâta pentru că voim 

„să le avem noi, cât de ce sc le aibă ei. 
Ast-fel dar acela pot avea invidie, cari au e- 

gali sai bănuiți de egali. Egali înţeleg de familie, 
de rudenie, de verstă, de merit, de reputaţiune, 
de averi. Sunt aplecaţi la invidie şi acela, cărora 
puţin le lipsește ca să aibă tot. De aceea cel cari 
întreprind mari lucrari și isbutesc sunt aplecaţi 

„la invidie; căci cred că toată lumea are ceea ce 
este al lor. Sunt aplecaţi la invidie şi cel. cari 
sunt onorați cu distincţiune pentru ceva, Și mal 
cu seamă pentru învățătură sai pentru fericire. Și 
cel ambiţioși sunt mai aplecați la invidie de cât
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cel lără ambiţiune, și cei cari se cred învăţaţi ; 
Căci voesc să fie onorați pentru învăţătură. Şi în 
genere cei cari voesc să aibă reputațiune de ce- 
Va sunl invidioși pentru aceasta. Sunt aplecali 
la invidie și cer mici. de? suflet; căci acestora 
toate li se par man. | 

- Bunurile pentru cari suntem aplecați la invidie 
acestea sunt, despre cari am vorbit mal sus. 'A- | 
decă avem invidie aproape pentru foate lucrurile 
şi faptele, pentru cari rivalizăm şi ținem s& fim 
considerați, onorați şi slăviți, şi pentru toate câte 
sunt efecte ale unui bun noroc, și mal cu seamă 
când dorim să le avem noi, sai când le posedăm 
întrun grad puţin superior sau inferior. egalilor 
noștri. 

Din acestea se vede și pe cine invidiem:; căci! 
prin cele de mal sus Sa vorbit şi de «i. Invi- 
diem dar pe cei cari sunt aproape de noi - 
timp, în „oc, în vârstă, în reputațiune. De aceea 
Sa dis : 

Semenele tăi ştie să te invidieze. 

Invidiem şi pe cel, cu cari rivalizăm ; şi cari 
sunt acela, cu cari rivalizăm, s'a. zis mal sus. 
Ear. pe aceia, cari au trăit cu o mie de ani îna: - 
intea noastră, sau cari ai să se nască cuo mie
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de anl de acum înainte, și „pe morţi, niminea 
nu-l invidiază. Nu invidiem nici pe acela, cari 
trăesc în țerl foarte îndepărtate de noi, nici pe 
acela, pe cari îl credem sait no! sai alţii că sunt 
cu mult inferiori noştri, saii cărora nol le suntem 
cu mult superiori. Aceasta se aplică ȘI la 'oa- 
meni şi la lucruri. Fiind dar că rivalitatea are a 
face cu oamenii, cu cari suntem în luptă sai cu 
rivali în amor, şi întrun cuvânt cu acela, cari 
aspiră la aceleaşi lucruri, la cari aspirăm și noi, 
de aceea neape&rat pe aceștia mal cu seamă îl in- 
vidiem. De aceea sa zis: _ 

Și olarul pismueşte pe 'olar etc. 

Și cel cari cu mari greutăți ab isbutit la ceva 
sau cari nau putut să isbutească, invidiază . pă 
acela, cari au isbutit iute, și mal cu seamă când 
isbutirea acelora sai posesiunea de către ei a 
unui lucru ne aduce rușine noauă şi dispreț. Căci 

- Şi aceștia sunt aproape de noi și egali, şi dacă. 
nam isbutit şi noi să căpătăm lucrul, la care 
aspirăm, este evident că aceasta provine din in- 
capacitatea noastră. Aceasta dar întristându-ne dă 
naștere invidiei. Aseminea invidiem pe acela, cari 
au sai aii avut ceea ce se cuvenia să avem noi 
Sai. cari au ceea ce odinioară am avut no);
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“de aceea cel bătrâni invidiaza pe cel tineri; şi 
cel cari aii cheltuit mult pentru un lucru sunt 
invidioși către acela, cari pentru același lucru ai 

„cheltuit puţin. 
- Din acestea se vede: și pentru ce lucruri. se 

bucură cel invidioşi, și de ce oameni, și .cum 
trebue să fie ca: să se bucure. Căci precum se 
întristează când n'a lucrurile, pentru cari invi-- 
diază pe rivali lor, tot -aşa trebue s& se bucure 
în socoteala rivalilor 'lor în cazul contrarii. Aşa 
dar, dacă pe judecători îi vom pregăti ast-fel cum 
sunt cel aplecați la invidie, ear pe cel cari pre- 
tind să fie miluiți sau s& capete vre-un bine în 
vom arela ast-fel, precum sunt 'acera,. despre cari 

„am vorbit, este evident că n'au să cupete mila 
de la cel cari dispun de ea.



ZELUL * 

„De cine suntem 7eloși şi pentru ce lucruri și 
„cum trebue s€ fim, ca să fim zeloși, se face cu- 
noscut din următoarele. Zelul este un fel de întris- 
tare, pentru că vedem - căi oamenii, cari aă aceeaşi 
natură ca noi, se Ducuri de bunuri, cari le fac o- 
noare, şi pe cari este posibil st le căpttim şi 0 şi 
aceasta na pentru ce să le aibă aceşti oameni, ci pen- 
tru ce să nu le avem şi noi; de aceea chiar şi 
este bun zelul, şi nu-l ai decât oamenii buni, pe 
când invidia este rea şi r&l sunt cel cari 0 au; 
căci unul stimulat de :zel se. pregăteşte să capete 
bunurile ce dorește, pe când cel-lalt stimulat de 
invidie vrea ca aproapele săi să nu le aibă. Din 
toate acestea dar este neapărat că acei oamen) 
simt stimulul zelului, cari se cred demni de a 
avea bunurile, pe cari nu le ai; căci nimine 
nu pretinde s& aibă bunuri, cari-l se par impo- 
sibile : de aceea simt stimulul zelului mai cu seamă 

*
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tineril şi sufletele mari, Aseminea îl simt ȘI cei 
cari au niște ast-fel de bunuri, pe cari numai 

„bărbaţii cei onorabil! se cuvine să le aibă; ast- 
fel de bunuri sunt bogăţia, mulțimea. de: amici 
și funcțiuni alte şi toate câte sunt de felul a- 
cesta. Căci, fiindcă acești oameni se cuvine să . 
[ie onorabil, de ovare-ce niște ast-fel de bunuri 
nu se cuvin decât celor cari sunt onorabil, de 
aceea sunt zeloşi de aseminea bunuri. Sunt ze- 
loşi şi acela, pe cari cel-lal îi cred că merită 
să aibă niște ast-fel de bunuri. Pe lângă acestea 
şi cei c cari aă strămoşi glorioşi, sau rude, -sat 
amici, sai naţiune, “Sau oraş glorios, sunt. Și 

“ei zeloşi de acestea; căci niște ast-lel de bunuri 
| prețioase le cred ca ale lor ŞI voesce să fie demni 
de ele. 

Dacă dar bunurile glorioase stimulează zelul, 
atunci și virtuțile şi toate câte sunt folositoare Și 
bine- făcătoare celor- lalți intră în această categorie ; 
căci oamenii onorează pe cel cari fac bine şi pe 
cel buni și toate bunurile, de cari se pot bucura 
și ek, pecum boa găția şi frumuseţa mal mult de cât 
“săn&tatea. 

Din acestea se vede și de cine suntem Zeloși. 
Suntem dar zeloși de aceia, cari posed aceste bu- 
nuri și: alte de aseminea natură, şi aceste sunt



GI 

  

cele despre cari am vorbit, precum bărbăție, în- 
țelepciune, posturi nalte etc.; căci cei de la pu- 
tere, generalii cari dispun de oștire, oratoril etc., 
la mulţi oameni pot se facă bine, „precum și toți 
câți dispun de nişte ast-fel de puteri. Mai suntem: 
zeloşi Şi de aceiă, cu cari mulţi voesc să fie e. . 
gali, sai cu cari mulţi voesc să facă cunoștiniă. 
sai cu cari. mulți voesc să se facă amici, sai 
pe cari mulți îi admiră, saă pe cari noi îi ad- 
mirăm. Aseminea suntem zeloși şi de aceia, că- 
rora le fac laude şi encomil saii poeţi sai pro-. 
zatorii. 

"Din contra pe oamenii, cari sunt într'o stare 0- 
pusă celor de cari suntem zeloşi, îl dispreţuim ; 
căci zelul este contrariul disprețului, precum şi 
stimulul zelului este opus sentimentului “de dis- 
preț. Cei dar cari sunt ast- fel, în cât să fie ze- 
loși de alții sai altii de el, trebue neapărat să fie: 
aplecați a dispreţui acele lucruri sai pe acel oa- 
meni, cari ai rele. opuse bunurilor, de cari suntera 
zeloși. De aceea de multe oră disptetuima pe cel 
cari se află în prosperitate, când aii noroc fără s& 
poseadă şi meritele, cari aduc onoare. 

Aceste dar sunt inijloacele, prin cari facem să 
se. nască în oameni pasiunile și prin cari le po- 
tolim, și din cari se fac convicțiunile.



MORAVURILE. 

In urma acestora să spunem acuma cari sunt 

moravurile și pasiunile şi aplecările oamenilor după 
“vârstă și după noroc. Prin pasiuni înțeleg mânia, 

dorinţele şi cele de aseminea, despre cari: am 
vorbit mai nainte, ear prin” aplecări, virtuțile și 
viciile, despre cari earăși am vorbit mai nainte, 
arătând după virtuți şi vicil ce dispozițiuni are 

fie-care şi ce este în stare să facă. Verstele sunt 
linereţa, vârta bărbătească și bătrâneța. Ear prin 
„noroc înțeleg nobleța, bogăția, puterea şi contra- 

riile asestora, şi în genere fericirea și nefericirea. 

A. MORAVURIVE CE LE DĂ VÂRSTA, 

1. Moravurile tinerilor. 

Tinerii dar, în ceea ce priveşte moravurile lor, 
au tot felul de dorințe și sunt în stare st facă
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orl-ce ar dori. Dintre poftele trupești sunt aple- 
cați mai cu seamă la cele sexuale fără a se putea 
domina. Sunt ânsă schimbăcioși în' dorințe Și. se 

“ Satură iute; pe de altă parte, cu toate că doresc 
foarte mult, foarte iute le trece dorința ; căci do- 
rințele lor sunt iuți, dar nu de multă durată, ca 

„Și setea și foamea celor bolnavi. Pe lângă acestea 
sunt aplecaţi la mânie și iute se mMănie, şi se iau . | 
după furia momentului Și mânia îl domină; căci 
din cauza ambiţiunei lor nu suferă să fie nebăgați 
în seamă, ci se supără, dacă le-ar trece prin 

“minte că sunt nedreptățiți. Le plac onorurile, dar 
mal mult le plac victoriile; căci tinereța iubește 
superioritatea, şi - victoria este un fel de superi- 
oritate, și mal mult le plac aceste doauă, adecă 
„onorurile și superioritatea, decât bani; în ceea 
ce priveşte banil țin foarte puţin la ei, pentru 
că nai încercat încă lipsa, precum probează zi- 

„cetoarea lui Pitacos despre Amfiarai. Și nu 
cred ră! pe oameni, ci buni, pentru că încă n'aă 
fost înșelați de multe or; sunt şi plini de spe- 

„_tanță, pentru că din natură linerii sunt ferbinţă 
ca cei înferb&ntaţi de vin, apo! şi pentru că n'aă 

„ încercat încă multe neisbânzi. EI trăesc în mare 
parte cu speranța; căci speranța are a face cu 
viitorul, pe când memoria cu trecutul, şi tineri-
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lor viitorul este mult, ear trecutul puțin; căci de 
eri alaltă-eri născuţi, n'a nimica de adus aminte, 

pe. când ai totul de sperat. Din cauza aceasta îi 
ȘI poate cine-va ușor înșela, “pentru că speră u- 

or, și sunt -mai mult curajioşi de cât fricoși, 

pentru că sunt mânioși și speră totul spre bine, 
și mânia are proprietatea aceasta, de a face să 
nu ne temem, car speranţa să avem curajiă; căci 
nimenea în momentul, când este mâniat, nu se 
teme, şi cine speră că are să capete un bine, 
are curajii. Sunt şi rușinoşi; căcl. ei cred că nu 
mai sunt alte lucruri frumoase afară de cele ale 
legii, în care ai fost crescuţi. Sunt şi mari la 
suflet; căci n'aii fost încă umiliți de greutățile 
vieţii, pentru că nau încercat. necesităţile «i, şi 
mărimea de suflet nu este alt-ceva de cât a se 
crede cine-va demn de mari lucruri, şi această 

credință nu o poate avea de cât cel ce are 
bune speranţe. Mai bine preferă a face ce este 

frumos de cât ce le poate aduce vre-un folos, 

căci trăesc mal mult cu inima decât cu min- 

tea, și mintea se gândește numai la ceea ce e- 

ste folositor, pe când virtutea la ceea ce: este 

irumos. Le place și a-şi face amici şi tovarăși şi. 

țin la eX, şi acestea mal mult decât cele-lalte vâr- 
ste, pentru că le place: să trăească împreună, și 

N
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nu cred încă că se poate face ceva pentru iate- 
res, aşa încât această idee o at şi în ceea ce 
priveşte amicii. Şi când fac vre-o greșeală, o fac 
prea prea şi foarte foarte în contra poveței lui. 
Chilon; căci toate le fac peste măsură, și iubesc 
peste măsură şi ur&sc peste măsură, şi toate ce-: 
le-lalte aseminea. EI mal cred că Știu toate, și 
susțin cu îndărădnicie aceasta, ceea ce. îl [ace să. 
şi se amestece în toate. Şi nedreptăţile ce comit 
le fac pentru a insulta, ear nu pentru a face rău. 
Sunt şi miloși, pentru că pe toți oamenii îl cred 
de treabă și mai buni de cât par; căci! m&sură 
pe cei-lalți cu nevinovăția lor proprie; de aceea 
cre că pe nedrept suferă oamenii. Pe lângă acestea, 
le place și risul; de aceea și sunt păcâlitori; căci 
păcălirea este o insultă politioasă. 

Caracterul tinerilor dar ast el este. 

>. Moravarile ătrânilor, 

Far -bătrânii şi cei cari ati dat înanoi din 
lloarza vârstei bărbăteşti au în mare parte mora- 
vuri aproape contrasil color tineri. Căci din ca- 
uză că au trăit mulți ani şi de: multe ori au 
lost înşelaţi zi multe greşeli au făcut. şi cele mal. 
multe întreprinderi es tEU, d aceea nici nu a- 
firmă. nimica, şi or-ce fac o fac peste măsură 

9
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mai mică de cum trebue, şi tot-dauna se îndo- 

esc şi nu sunt siguri de nimica; şi fiindcă se 

îndoesc, adaogă tot-dauna în conversațiunea lor 
cuvântul dacă şi poate, şi în toate vorbesc ast-fel 

și nici-odată hotăritor. Sunt și pesimiști; căci 
pesimismul întru aceasta stă, a privi toate din 

partea cea rea. Pe lângă acestea iute intră în 

“bănueală, din cauză că m'aă încredere, şi nau în- 

credere din cauza experienței ce aii făcut, și de 

"aceea: nici nu iubesc prea mult, nici .nu ur&sc 

prea mult, ci, ţiindu-se de povața lur-Bias, şi iu- 

besc ca şi când au s& urască odată, şi urăsc 

ca şi când aii s& iubească într'o zi. Sunt şi mici 
la suflet, din cauză: că au fost umiliţi de greu- 
tăţile vieţii; căci nu aspiră la nimica mare nici 

luxos, ci numai la cele trebuitoare pentru a trăi. 

Apoi și dărnicia le lipseşte; căci averea pentru 

ei este una din cele trebuitoare pentru viață, și 
pe lângă acestea ştiu din experienţă cât. de greu 

este a câștiga şi cât de ușor a perde.- Sunt și 

fricoși şi la toate se tem de mai nainte, pentru 

că sunt într'o stare contrarie tinerilor; căci ei 
sunt degeraţi, pe când.tineril sunt inferbăntaţi; de 
aceea bătrâneța pregăteşte calea la. frică ; căci frica, 

“nu este alt ceva decât un fel de degerare. Pe 

lângă acestea, țin la viaţă, şi mal cu seamă în
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zilele din urmă, pentru că li se deșteaptă dorul 
de ceea ce au s& pearză, şi.ceea ce le Jipseşte 
Oamenilor, aceasta o doresc mai mult. Le place 
și a învinovăţi pe alţii mal mult de cât trebue; 
căci și aceasta este un fel de suflet mic. Şi tră- 
esc după interes,*ear nu după ceea ce este iru- 
mos, și aceasta o fac mal mult decât. trebue, pen- 
iru că sunt egoişti. Căci interesul este: „ceea ce e 
bine. pentru noi, ear frumosul ceea ce este bine 
în sine. Şi mai mult sunt aplecați ia neruşinare 
decât la ruşine; căci din cauză că nu îngrijesc 
în aceeași măsură de acesa ce este frumos și: de 
ceea ce este folositor, nu le pasă de ceea ce are să 
zică lumea. Și din cauza experienței ce au, tot-da- 
una sunt cu speranțe rele; căci cele mai multe între- 
prindeni merg r&it şi de multe ori es şi mal r&ă, şi.. 
mal cu seamă din cauza temerii. Şi trăese mal mult 
cu memoria decât-cu speranţa; căci restul de timp 
cât le mal remâne de trăit, este pulin, pe când 
trecutul este mult, și speranţa este peniru viilor, 
ear memoria pentru trecut, ceea ce îl şi face u fi 
vorbareţi; pentru că-şi petrec timpul povestind 
cele trecute; căci se bucură că şi le aduc aminte. 
Și măniile lor sunt iuți, dar slabe; ear din pa- 

“ siunile lor unele l-ai părăsit, ear cele ce le-ai 
mal remas sunt slabe; aşa încât nici pasiuni n'aă
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nică nu lucrează pentru satistaci:re de pasiuni, 
ci numai pentru câștig. De aceea cel ajunşi 
într'o ast-fel de vârstă par cumintiți, căci pasiu- 
nile sunt amorţite în ei, și de. aceea sunt robi 
câștigului acuma. Şi mai mult trăesc cu mintea 
decât c1 inima; căci mintea se “gândeşte numa! la 
ceea ce este folositor, ear inima la ceea ce este 
virtuos. Și nedreptăţile ce comit le fac pentru a 
face răi, ear nu pentru a insulta. Şi bătrânii 
sunt miloși, dar nu din' același motiv, din. care 
tinerii; căci tinerii. sunt miloși de umanitate, ear 
bătrânii de slăbiciune, pentru că er cred că toate 
nenorocirile sunt aproape de el, şi această cre- 

- dinţă tocmai face ca cine-va să fie aplecat la milă. 
De aceea vecinic se vaită și nu le-place nici şaga 
nici isul; căci oamenii văicăroşi ai o fire con-. 
trarie celor, cărora, le place risul. - 

Ast-tel sunt moravurile tinerilor şi ale bătrâ- 
nilor. Fiind dar că toți ascultăm cu plăcere Vor- 
bele, cari. se, potrivesc cu caracterul nostru, şi 
pe : oamenii cari ne aseamină, nu-l grei. lucru. 
de a înțelege cum trebue să vorbim, ca să părem 
şi noi şi vorbele noastre ast-fel cum cere trebuința. 

3. Moravurile celor în vârsta bărbătească. 

„Ear. inoravurile celor în" vârsta bărbătească se.
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înţelege că trebue să fie mijlocii între cele doauă 
de mal sus ale tinerilor şi alb bătrânilor, fără de 
escesele unora şi ale altora. Oamenii din această | 
verstă nicl curajiă prea din cale afară nau, căci 
una ca aceasta ar fi temeritate, niel earăși fricoşi 
prea din cale alară nu sunt, .ci din amândoauă 
au ce este frumos. Nici în toți oamenii nu se 
încred, nici earăşi în toți nu se arată fără încre- 
dere, ci. judecă lucrurile mar mult după cum ele 
sunt în adevăr. Și nici după irumos numai nu 
trăesc nici dup& interes numai, ci după amân- 
doauă. Şi la cheltueli nu sunt nici sgârciţi, nici - 

„mână spartă, ci ceea ce trebue sg fie. Tot ase- 
minea şi în ceea ce privește rmănia şi poltele. 
Sunt și prudență cu bărbăţie, și curajloşi cu pru- 
dență, pe când acestea lu tineri și la bătrâni se 
află separate; căci lineril sunt curajloși și desirâ- 
nați, pe când bătrâni! sunt cu minte Şi fricoşi. 
Şi întrun cuvent, câte lucruri folositoare 'le au 
tinerii” şi. b&trânil separat, pe ambele acestea băr- 
baţii le-au împreună și câte lucruri le-au tinerii 
Şi bătrânii în esc-s sau în lipsă bărbaţii le ai în 
mesura şi proporţiunea cuvenită. Corpul este în: 
floarea sa de la tre! zeci, pene la trel-zeci și cincl 
de ani, ear sufletul pe la' cinci-zeci dz anl fără” 
unul. | a
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Atâta dar despre tinereșă, bătrâneţă şi versta 
părbătească, şi despre moravurile ce are fie-care 

din ele. 

B. MORAVURILE CE LE DAU BUNURILE NOROCULUL 

“S& vorbim acum mai departe despre bunurile 

provenile de noroc, cari dintr'ânsele înriurează 

asupra. carecterului oamenilor şi ce fel de mora- 
vuri le dai. | 

1. Moravurile celor nobili. 

“Caracterul noblețel este ca cel ce este născut 

din familie nobilă să ție mai mult la onoare 
decăt la cele-lalte; căci toți oamenii, când a 

„ceva, la aceasta ai obiceiu a  îngrămădi, şi no- 

bleţă nu este alt ceva decât gloria şi onoarea stră- 
moşească. Cei nobili sunt disprețuitori, şi dis- 
preţuesc chiar şi pe cei cari acum egalează pe 

strămoşii lor; căci aceleași fapte mari, când se 

" săvârşesc în timpurl şi locuri may îndepărtate, par 

mal. mult glorioase: şi demne de a se mândri ci- 
ne-va. decât când se fac în timpuri şi locuri may 

apropiate. Nobleţa stă în virtutea neamului din 
care se trage cine-va, ear demnitatea stă în a nu
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"eşi cine-va din -firea sa şi a degenera, ceea ce nu 
se întemplă.. de, ordinar celor nobilă; pentru că 
cel mai mulți dintr'&nşii sunt oameni de nimica. 
Căci şi în familiile oamenilor mari, ca şi în pro- 
ductele din diferite țări, se vede un fel de schim- 
bare fatală. Une ori neamuri bune produc într'un 
interval de timp bărbai dinstinși, și pe urmă 
earăşi dati înapoi. Neamurile deştepte Și neastâm- 
părate degenerează în neamuri cu caractere fu- 
rioase, ca descendenţii lui Alcibiade şi a lui Di- 
onisiu celui bătrân ; ear cele astâmperate degene- 
rează în: neamuri netrebnice şi tempe, ca descen- 
denții lui Cimon, a lui Pericle și a lui Socrate, 

„9 Moravurile celor bogaţi. 

“ Cari sunt moravurile, ce aduce după sine bo- 
găția, orl-cine le poate vedea uşor. Booaţil.. „dar 
sunt obrasnici și îngâmfaţi, parcă ar fi apucați 
de posesiunea bogăţiel; căci ast-fel se poarlă, ca 
şi când ar avea toate bunurile; pentru că bogă- 
ţia este un fel de preț pentru costul tuluror ce-. 

Tor-lalte lucruri ; de aceea se pare că orl-ce se 
poate cumpăra cu bani. Mai sunt molateci şi [u- 
dul; molateci din cauza plăcerilor şi ca să facă 
paradă de fericirea: lor; fudui. și-și -fac de cap, 
pentru că toți obicinuesc a se .ocupa cu ceea ce
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le place şi admiră, şi pentru “că ei cred că şi 
cei-lalți' sunt zeloşi de ceea ce sunt și el. Şi în- 
trun fel :aii și dreptate în apucătura aceasta; căci 
mulţi sunt cel cari ai trebuimţă de cei bogaţi. 
De aici şi vorba lui Simonide, despre înv&ţaţi şi 
bogaţi. Intrebat fiind de nevasta lui leron, ce este 
mal bine să fie cine-va, bogat sai învățat ? Bogat, 
îi r&spunse; căci pe cel învăţaţi zicea că-i vede 
umblând pe la ușile celor bogaţi, ear pe bogați 
nici-odată pe la uşile celor învățați. Ceea ce face 
pe bogați să fie fudul și să-și facă de 'cap «este 
şi închipuirea lor că sunt vrednici de a. fi la pu- * 
tere; căci el cred că au tot ce trebue pentru a 
fi cine-va dzmn de a ocupa funcțiuut înalte. In- 
trun cuvânt, bogăţia are caracterul unul om norocos 
fără minte. Se deosebasc Ensă în moravuri cel de 
curând îmbogățiți de cer da demult prin aceasta, 
că cei de curând “îmbogăţiți 'aă toate relele bo- 
gaţilor întrun 'grad mai mare şi mal parșiv ; căci 
îmbogățirea de curând este ca un fel de bogăție 
fără creşterea. Şi nzdreptăţile ce comit nu provin 
din reutate de inimă, ci unele din obrăsnicie, 
pr>cum sunt bătăile, ear altele de desfrenare, pre- 
cum sunt adulțeriile..
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3. Moravurile celor de la pater 
| şi celor norocoşi. 

Tot același lucru î putem spune şi despre pu- 
tere, căci cea mai mare parte aproape din mora- 
vurile, ce ea aduce după sine, sunt uşor de cu- 
noscut ; căci puterea pe unele le are comune cu 
bogăţia, pe altele &nsă le are mal bune. Cei de 
la putere sunt mai ambilioși de : caracter Şi cu 
mai multă energie bărbătească decât cei bogati, 
pentru că puterea ce au îl face să aspire la fapte 
mari, pe cari le stă în mână s&' le facă. Pe lângă 
acestea sunt şi mai activi, din cauză că sunt într'o 
neadormită îngrijire, siliți fiind s& privigheze tot 
ce atârnă de puterea lor. AU o „atitudine mai mult 
măreață decât gravă ; căci autoritatea cu care 
sunt investiţi îl face să argte mai mult; de a: 
Ceea se poartă cu moderaţiune ; căci măreţia nu 
este decât o gravitate blândă şi demnă. Și când 
lac vre-o nedreptate, nu o fac mică, ci mare. 

Ear cel notocoşi ai în comun toate moravurile, 
ce ai separat cei nobili, cel bogați şi cel puter- | 

„nici, despre cari am vorbit; căci fericivile, cari 
par cele mal mari, la acestea aspiră, Și încă a avea 
buni copil și frumoase calități corporale. Noroa- 
cele pregătesc pe cel norocoși a fi nedrepţi; căci
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din cauza norocului sunt mal îngâmfati şi mai 
„ nesocotiți. Numai o singută "calitate, care este: şi 

cea ma! bună, aduce după sine „norocul ; aceasta 
este că cei norocoși sunt. religioşi și bine dispuși 
câtre zei, încrezându-se în el! din cauza bunurilor, 
ce le-a dit norocul. | 

Atâta şi despre moravurile oamenilor după vâr- 
stă şi dup& noroc. Ear' moravurile oamenilor con- 
traril celor de mai sus, de exemplu a săracului, 
a omului fără de noroc şi a celui fără de putere, 

"este evident că sunt opuse moravurilor bogatului, 
nOrocosului şi celui cu putere. 

 



- PLĂCEREA. 

Plăcerea, se poate defini, după noi, un fel de 
mişcare a sufletului şi o subită și simțită resta- 
bilire a lui în starea sa naturală ; ear durerea 
este contrariul. Dacă dar plăcerea nu stă decât 
întru aceasta, atunci este vederat că Şi o:l-ce ne- 
pune într'o ast-fel de dispoziţie este plăcut, ear: 
orl-ce ne strică această dispoziţie sau ne pune. 

“într'o dispoziție contrarie este neplăcut. | 
De aici dar rezultă neapărat că de ordinar sim-. 

țim plăcere, când intrăm în starea noasiră natu-. 
rală și mal cu seamă dacă lucrurile ce se fac 
după natură și-au părăsit calea lor naturală. ȘI 
deprinderile sunt plăcute; pentru că orl-ce lu-. 
cru, cu care ne-am deprins, se face ca și ceva 
natural; căci obiceiul este ceva, care se aseamină. 
cu natura. pentru că de multe ori este aproape: 
de tot-dauna. Natură se. numește ceea ce se face&
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tot-dauna, car obiceii ceea ce: sa face de mulţe. ori. Ne mai place şi ori-ce facem fără să fim si- li, căci sila este în contra naturel ; de aceea ne- cesităţile n=ap&rate sunt neplăcute, şi drept a a- vut cine a zis: 

Ori-ce lucru silit este supărăcios, 

Grijile, alergăturile şi sStrădăniile sunt neplă- 
cute; căci sunt lucruri de necesitate şi de silă, 
dacă nu suntem deprinşi cu ele, pe când obice- 
lul le face plăcute. Far contrariile grijilor, aler- 
g&turilor şi strădăniilor sunt plăcute; de aceea 
lenea, nelucrarea, nepăsarea, jocurile, odihna şi 
somnul sunt lucruri plăcute; căci nici una din 
aceste :nu se face de silă. 

Şi orl-ce dorim este plăcut; căci dorința este 
polta de plăcere. Dintre dorinți unele sunt fără 
rațiune, ear altele cu rațiune. Fără rațiune nu- 

“ mesc pe acele, Cari se nasc în not fără să gân- 
dim de ma! nainte la ceea ce dorim, şi ast-fel 
sunt. toate câte se zic că sunt naturale, precum 
cele cari sunt pentru corpul 'nostru; de exemplu 
dorința: de hrană, setea și foamea, Şi dorința, pen- 
tru ori-ce fel de hrană în parte, pe lângă aces- tea dorințele pentru lucrurile de gustat, pentru 
plăcerile sexuale, și întrun cuvânt pentru  lucru-
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rile de pipăit, şi pentru mirosul lucrurilor bine- 
mirositoare și pentru auz Și pentru vedere. Ear 
dorinţe cu rațiune numesc pe. acele, cari se nasc 
în no! după ce ne-am convins despre un lucru 
că are să.ne aducă plăcere; căci multe lucruri 
dorim se le privim şi să le avem, pentru că am 
auzit şi ne-am convins că at să ne aducă plă- 
cere. 

Fiindcă plăcerea slă întru a. lua cunoștință de 
oare-care schimbare în noi, Și închipuirea. nu este 
decât o mai slabă percepere de cât cea reală, 
ear cel care-şi aduc» aminte și cel care speră 
ati înaintea lor ca. un fel de icoană de ceea 
"ce-și aduc: aminte și de ceea ce speră, de aceea 
dacă aceasta” este adevărat, atunci este evident 
că cu. cât cine-va își aduce aminte mai bine și 
cu cât speră mal mult, cu atâta simte şi mai. 
mare plăcere e, penlrucă pe lângă aducere aminte 
și sperare este şi percepțiune și simțire de schim- 
bare de stare. Orl-ce plăcere dar trebue să 
stea neapărat : sai întru a lua cunoștință de lu- 
cruri prezente, sai întru a-ŞI aduce “aminte de 
lucruri trecute, sau întru a spera lucruri viitoare. 
Căci de. cele prezente luăm cunoștință prin sim- 
țuri, de cele trecute prin aducere aminte, ear de 
cele viitoare prin speranță: Din cele ce ne adu-
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cem aminte ne plac nu numa! acele cari ne plă- 
ceai, când erai faţă, dar şi unele cari nu ne plă- 
ceai atuncea, aceasta însă dacă ceea cea urmat 
după ele este frumos şi bine. De aceea sa şi zis: i 

Este plăcut lucru, după ce scapă cine-va, să "si 
aducă aminte de necazurile sale (Euripide). 

Căci şi cu durerile petrece un om, care mai cu 
seamă ar suferi foarte multe şi mult ar rătăci (0- 
mer Odisea XV, 400—401). 

Cauza acestei plăceri este că și a nu avea ci- 
ne-va un re e plăcut lucru. Lucrurile ce se 
speră sunt plăcute, când, fiind prezente, ni se pare 
Că ai 'să ne înveselească sau s& ne aducă vre- 
un folos oare-care fără supărare. In genere ori- 
ce lucru, care în prezent ne înveseleşte, ne place 
de ordinar ȘI când îl sperăm sai ni-l aducem a- 
minte. De aceea și a fi cine-va măniat este plă- 
cut lucru, căci nimeni nu se mănie pe un om, 
pe care-l se pare imposibil de a-și răsbuna ; ear 
pe cel cari sunt cu mult mai tari de cât noi sau. 
nu ne măniem sai ne măniem maj puţin. Ast- 
fel vorbeşte şi Omer despre mânie : 

Măniu se strecoară în piepturile oamenilor mai 
„dulce decit mierea care se scurge din faguni. (Ili- ada XVIII, 109—110). ă |
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Și cele mal multe dorinţe sunt însoțite de: oa- 
reşi-care plăcere; căci sau că-şi aduce aminte ci- 
he-va că a căpătat ceea ce doria,; sau speră că 
are să capete, el simte oareșk-care plăcere; de 
exemplu, celor apucaţi de sete când ai friguri, 
le place a-și aduce aminte că au băut și a spera 
că au se bea; aseminea celo: a morezaţi le place 
tot-dauna şi a vorbi și a scrie şi a face orl-ce 
pentru persoana iubită; căci în toate acestea, a- 
ducându-și aminte de persoana iubită, li se pare: 
ca şi când ar avea-o inaintea lor. Și la toţi oa- 
menii acesta. este începutul amorului, nu, numai 
adecă a se bucura când persoana iubită este pre- - 
zentă, dar şi când lipseşte a-şi aduce aminte de 
ea și a o-iubi, san a se întrista de absența el. 
Eată de ce şi în jale și în plânsuri găsim .0a- 

„reşi-care plăcere. Intristarea ce simțim este pentru 
că omul pe care îl plângem nu mal este, ear plă- 
cerea ce găsim la plâns. este că ne aducem a- | 
minte de el și par că-l vedem şi pe el şi ce fă-. 
cea și ce fel era. De aici și versul lui Omer: 

Ast-fel vorbi, și tuturor le porni dorul de plâns. 
(Iliada XIX, 389 şi. XXIII, 108). 

Și resbunarea dă plăcare; căci ceea ce ne în- 
tristează dacă nu o căpătăm, ne dă plăcere dacă
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o căpătăm; şi cei măniaţi se întristează peste 
mesură că nu pot să-și resbune, sperând ânsă că 
ai să-și resbune odată, se bucură. Şi a învinge 
este plăcut lucru nu numal. pentru cei ambiţioși; 
dar chiar pentru toți oamenii; căci când învin- 
gem, ne închipuim că suntem superiori, ceea ce 
toți oamenii doresc mai mult sâă mal puţin. Şi 
fiindcă victoria este plăcut: lucru, de aceea tre- 
bue să placă neapărat şi jocurile de luptă, de 
concursuri muzicale, de dispute, jocurile cu arşicil, 
cu. mingea, jocurile de tavlă, de damă, etc.; căci 
de multe ori în aceste jocuri are loc victorie. Tot 

"așa și cu jocurile și petrecerile serioase; căci u- 
nele ajung a plăcea după ce sa deprins cine-va; 
ear altele, precum vânătoarea cu cânt şi 'ori-ce 

vânătoare, plac îndată; căci ori unde este luptă, 
este şi "victorie. De aceea pledarea şi polemica 
sunt plăcute pentru cel deprinși cu ele și cari pot 
să le susţină. Şi stima și buna reputaţiune sunt 
lucrurile cele mat plăcute; pentru că cine simte și 

aude că, este stimat și renumit își închipueşte că 
este capabil şi onest, şi mai cu seamă când simte 

aceasta de la oameni, pe cari-l crede că spun 
adevărul. Ast-lel de oameni sunt cel de aproape 
mai mult decât cel de departe, şi cei cu cari trăim 
în toate zilele și cunoscuţi noștri și concetățenii
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noştri may mult decât cei străini, și contimporanil 
noștri mai mult decât posteritatea, şi cel maj:cu 
minte mail mult decât cei proști şi mulţi mai mult 
decât puţini, căci este mai probabil să spună a- 
devărul aceștia: decât cei-lalți: Cauza este. că: de 
stima şi. de opiniunea "ce pot: avea: despre noi 
oamenii, pe a căror veracitate nu punem 'mare 
preț, precum sunt copiii sait animalele, nu ne pasă: 
de loc, cel puţin de -opiniunea lor ca opiniune, 
afară numai pentru vre-o altă considerație. Şi a- 
micul este un lucru plăcut, căcă a iubi este plă- 
cut; pentru că nimeni nu ține la vin, dacă nu-l 
alocă vinul. Şi a fi iubit este plăcut lucru; căci 

„Şi aici se naște închipuirea în cel iubit că are ca- 
lităţi bune, ceea ce toți oamenii cu minte doresc ; 
pentru că cine este iubit este iubit pentru bunele 
sale calități. Și a fi admirat cine-va este plăcut lu- 
cru, din cauză că cine este admirat este și sti- 
mat. Și a fi cine-va linguşit și linguşitorul este 
plăcut lucru; căci lingușitorul trece de om care 
ne admiră şi care ne iubeşte. Şi a face cine-va 
de mai multe ori acelea ȘI lucruri este plăcut; 
căci am spus că ork-ce lucru cu care ne-am de- 

- prins este plăcut. Și. a schimba este plăcut lu- 
cru; căci variaţia este naturală; pentru că tot- 
dauna același lucru face să tre acă cine-va peste 

6
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marginile deprinderit sale. actuale. De aceea sa 
zis: i 

Variația în toate este plăcut lucru. 

De aceea și tot ce se face după un interval 
„oare-care . de timp este plăcut. Ast-fel ne place 

- a.vedea oameni. pe cari de mult nu-i. am văzut, 
precum şi lucruri ;' căci aceasta este o schimbare i 

"din starea prezentă, apoi tot ce se întâmplă după 
mult timp este rar, și ce e rar place. Şi a şti și 
a se mira de ordinar sunt plăcute lucruri; căci 
mirarea nu este alt ceva de cât dorința de a şti, 
așa încât orl-ce lucru admirat este și dorit, și a 
învăța atunci este a, ne restabili în starea. noastră 
naturală. Și a face bine și a priimi bine de la alţii 
este plăcut lucru ; căci a „priimi bine este a că- 
păta ceea ce dorim, ear a face bine este semn 
că are cine-va și că întrece pe alții, doau& lu- 
cruri dorite de oameni. Şi din cauză că este plă- 
cut lucru a. face bine, de aceea le place oamenilor 
și a îndrepta pe aproapele lor și a pune capăt 
la un lucru remas neterminat. Fiind-că a ști și a 
se mira și cele de aseminea sunt plăcute, de aici 
rezultă neapărat că şi orl- -ce imitaţiune, precum 
pictura, sculptura, poezia și orl-ce imitațiune bună 
ne place, chiar când lucrul imitat nu ne place; 
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căci plăcerea ce simţim nu este pentru lucrul i- 
mitat, ci pentru că ne dăm seamă că acesta este 
cutare lucru, etc., aşa încât se întâmplă și aici 
SE învăţăm ceva. Aseminea ne plac și peripeţiile 
şi scăpările din primejdii, în cari puţin a lipsit 

să peară cine-va; căci toate, acestea ne pun în 
mirare, - | 

Fiind că tot ce este după natură este plăcut, 
și ființele de aceeași specie sunt între dânsele o- 
mogene după natură, și toate. ființele omogene 
se aseamină, de aceea de ordinar ele plac unele 
altora ; de exemplu, omul place omului, calul ca- lului, tnărul ten&rului. De aici au eșit și pro- 
verbele : 

«Fie-care găsește plăcere cu cei de versta sa. - 
«Spune-mi cu cine te aduni, să-ţi spun cine ești. 
«Corb la corb nu scoate ochii, | | 
«Cioara tot-dauna se vede lângă cioară.» 

Și toate cele-lalte de felul acesta. Și fiind-că 
toate câte se aseamină şi sunt de aceeași spe- 
cie plac unelealtora, și mai cu seamă fie-care place 
sie însu-și, de aici rezultă neap&rat că toți oamenii: 
se iubesc pe sine mai 1nult sat maj puţin. Căci 
fie-care își găsește semenele stii ma) cu seamă în 
sine însu-și. Fiind că dar toți oameni! se iubeşe
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„pe sine, trebue neapărat să placă fie-căruia tot 
ce este al său. de exemplu, faptele sale și vor- 
bele sale; de aceea de ordinar iubim pe cei cari 
ne lingușesc, pe cei cari ne iubesc, pe cel cari 
ne onorează şi pe copiil noștri, căci copiii sunt 
făptura, noastră. Ne place Și a pune capăt la un 
lucru neterminat; căci atunci devine lucru al nostru. 
Și fiind că a domni este un lucru foarte plăcut, 
de aceea și a trece de om înțelept este plăcut 
lucru ; căci mintea sănetoasă impune ascultare, 
și a fi înțelept insemnează a ști şi lucruri cari 
pun în mirare pe oameni. 

Pe lângă aceste, fiind că oamenii țin a fi o- 
norați, de aceea de ordinar trebue să le placă 
neapărat şi a critica pe aproapele lor. Și unde se 

„crede cine-va că este bun şi se întrece pe sine, 
acolo îl. place şi a-şi cheltui timpul, după cum 
zice şi, Euripide despre artist: | 

Și la aceasta grăbeşte, dându-și cea mai mare parte 
din timpul fie-cărei zile, ca să ajungă să se întreacă pe 
sine. 

Aseminea fiind că şi jocul şi tot felul de odihnă 
şi risul sunt lucruri plăcute, este neapă&rată tre- 
buinţă ca 'şi orl-ce provoacă risul să fie plăcut, 
fie om, fie vorbe, fie fapte. Despre lucrurile €nsă



85 

cari provoacă risul am vorbit în cartea despre 

arta poetică. | 
Atâta dar și despre lucrurile plăcute, ear cele 

neplăcute se pot cunoaște din contrariile celor de 

mal sus. 
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