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CUVÂNT-ÎNAINTE
Încredinţând tiparului volumul de faţă, Editura Academiei Române reînnoadă firul
întrerupt în urmă cu trei decenii al colecţiei Scriptores Byzantini, inaugurată, în 1958, de
prof. Vasile Grecu cu ediţia critică a Istoriei turco-bizantine, opera lui Doukas, pateticul
narator al Cuceririi Oraşului de către otomani. Ilustrul bizantinolog a publicat în aceeaşi
colecţie şi scrierile celorlalţi trei cronicari bizantini ai Cuceririi, şi anume: Din domnia lui
Mahomed al Ii-lea a lui Critobul din Imbros, Memoriile lui Georgios Sphrantzes, ambele în
ediţii critice multă vreme de neînlocuit, însoţite de traduceri în română, precum şi
Expunerile istorice ale lui Laonic Chalcocondyl, acestea numai în traducere. Lui Vasile
Grecu i se datorează şi versiunea românească a Cărţii de învăţătură pentru fiul său
Romanos, opera împăratului Constantin al Vii-lea Porfirogenetul. Colecţia a fost îmbogăţită
de profesorul Haralambie Mihăescu, şeful Sectorului de limbi şi literaturi balcanice din
Institutul nostru, cu ediţiile şi traducerile sale din operele altor scriitori bizantini. I se
datorează două ediţii critice de scrieri bizantine, însoţite de traduceri în română, cea a
Strategikonului împăratului Mauriciu şi cea a Istoriei secrete, atribuite lui Procopiu din
Cezarea, precum şi două traduceri în limba română de opere istoriografice bizantine:
Războiul împotriva goţilor de Procopiu din Cezarea şi Istoria domniei lui Mauriciu a lui
Teofilact Simokatta, a noua şi ultima carte din colecţie, apărută în 1985.
Importanţa Sfaturilor pentru educaţia împărătească adresate de Manuel al Ii-lea
Paleologu! fiului său, viitorul împărat Ioan al VIII-lea Paleologu! (1425-1448), abia dacă
mai este nevoie să fie subliniată. Este vorba de o capodoperă, cea din urmă, a literaturii zise
parenetice bazilicale, adică „de sfătuire pentru împăraţi", o componentă a culturii bizantine
în cel mai înalt grad, reprezentativă atât pentru ideologia imperială, cât şi pentru modul
bizantinilor de a concepe literatura. Cu antecedente exemplare în literatura greacă clasică şi
elenistică, literatura de sfătuire pentru împăraţi a dăinuit în forme aproape neschimbate
până la sfărşitul imperiului. Ea a fumizat modele atât literaturilor lumii ortodoxe - bulgară,
română, rusă - cât şi Occidentului - unde specia literară e numită Speculum regale în latineşte,
Furstenspiegel, Miroir des Princes, Mirror of Princes în limbile „vulgare" germană,
franceză şi engleză. Literatura parenetică bizantină a circulat intens în Ţările Române, era
studiată în Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi în secolul al XVIII-iea, era recomandată
pentru educarea viitorilor domnitori şi s-a bucurat de traduceri atât în română, cât şi în
greaca modernă. Tiparniţele epocii brâncoveneşti au pus, de pildă, în circulaţie asemenea
versiuni neogreceşti şi româneşti ale „capetelor învăţătoare" adresate de diaconul Agapet
împăratului Iustinian sau ale Sfaturilor împăratului Vasile I Macedoneanul (867-886)
pentru fiul său adoptiv, viitorul Leon al VI-lea (886-912), întocmite, în realitate, în numele
suveranului său, de învăţatul patriarh constantinopolitan Fotie. Cât de rodnic a fost contactul
culturii româneşti cu literatura parenetică bizantină o dovedesc Învăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Teodosie, scriere parenetică de stil bizantin, dar şi de mare reprezentativitate
pentru originalitatea gândirii politice româneşti din secolul al XVI-iea, care a circulat în
versiune slavă, românească şi grecească, fiind, la rându-i, însuşită şi plagiată, după cum au
arătat I. Dumitriu-Snagov şi Dan Zamfirescu, de fostul mare cneaz Vasile al Iii-lea al
Moscovei (1479-1523) şi destinată fiului său Ivan al IV-iea cel Groaznic, mare cneaz al
Moscovei (1533-1547) şi primul ţar al tuturor Rusiilor (1547-1584). Regretata Ariadna
Camariano-Cioran a pus cândva în lumină şi alte ecouri, mai modeste, ale pareneticii
bizantine în Ţările Române, cum ar fi cărţile de sfătuire alcătuite în limba greacă de Matei
al Myrelor pentru Alexandru Iliaş, de Antim Ivireanul pentru Ştefan Cantacuzino, de Azarie
Tzigala pentru fiii lui Mihail Racoviţă sau de Nicolae Mavrocordat pentru fiul său Constantin.
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Manuel Paleologu!

Manuel al Ii-lea Paleologu! (1391-1425) a fost deopotrivă un remarcabil om de stat,
un savant şi subtil teolog creştin de strictă ortodoxie şi un intelectual de întinsă cultură.
Dacă teologul repudia categoric doctrina catolică şi eventuala unire a Bisericii răsăritene cu
Biserica romană, intelectualul număra între prietenii cei mai apropiaţi cel puţin doi cărturari
greci convertiţi la catolicism, pe Manuel Chrysoloras (cca.1355-1415) şi pe Dimitrie Kydones
(132011325-1397/1398), iar diplomatul s-a străduit să înfăptuiască o alianţă cu puterile creştine
ale Apusului împotriva otomanilor care ameninţau Constantinopolul. În acest scop a
călătorit personal şi a zăbovit vreme de peste trei ani în Franţa şi Anglia, unde a fost primit
cu deferenţă şi fast, fără să-şi atingă însă scopul. În acelaşi timp, Manuel al Ii-lea a fost şi
un scriitor prolific, dăruit cu harul scrisului artistic. Este unul dintre cei mai reprezentativi
exponenţi ai retorismului bizantin de tradţţie elenistică şi totodată ai ideologiei imperiale
bizantine, în aparenţă imuabile de-a lungul secolelor, în realitate de o mare supleţe şi
adaptabilitate la împrejurările istorice. Operele sale - tratate teologice, dialoguri polernice
cu reprezentanţi imaginari ai altor religii, scrieri apologetice, cazanii, rugăciuni şi imnuri
liturgice, exerciţii retorice, discursuri etico-politice şi epistole cu valoare literară - sunt, în
bună parte, încă inedite sau lipsite de ediţii critice.
Doamna Simona Nicolae, doctor în filologie, lector la Catedra de limbi clasice a
Universităţii din Bucureşti şi cercetătoare în Institutul de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române, şi-a propus şi a izbutit să contribuie la complinirea acestei lacune.
Domnia Sa a înscris ca îndatorire profesională în planul de cercetări al Institutului nostru
întocmirea celei dintâi ediţii critice a Sfaturilor pentru educaţia împărătească adresate de
Manuel al Ii-lea fiului său, Ioan al VIII-lea. A consacrat câţiva ani de răbdurie muncă
filologică parcurgerii şi colaţionării manuscriselor operei aflate în diferite biblioteci ale
lumii: la Paris - unde se găsesc chiar textele revizuite de mâna împăratului scriitor -, la
Moscova, la Viena şi la Vatican. Ediţia critică realizată de Simona Nicolae este însoţită de o
frumoasă traducere în limba română şi de un amplu studiu introductiv dedicat multiplelor
aspecte ale personalităţii, biografiei şi activităţii lui Manuel al Ii-lea Paleologu!. Paginile de
istorie politică şi literară bizantină ale acestui studiu dovedesc familiarizarea autoarei cu
bogata literatură ştiinţifică a problemelor abordate şi totodată originalitate de gândire, spirit
critic şi capacitate de sinteză.
Desigur, ca în cazul tuturor lucrărilor similare, cititorul iniţiat are libertatea de a
nuanţa oricând, în felul său, judecăţile istorice şi literare ale autoarei şi de a formula pe
alocuri, dacă i se pare necesar, opţiuni filologice, lecţiuni sau variante de traducere diferite.
Simona Nicolae a considerat util - şi pe bună dreptate - să includă în acest volum şi
excelenta traducere latină dată de umanistul Ioannes Leunclavius Sfaturilor pentru educaţia
împărătească în editio princeps a acestora care i se datorează şi care a apărut sub titlul:
Manuelis Palaeologi, religiosi et christiani Imperatoris ad amabilissimum filiurn et Imperatorem,
Ioannem Palaeologum, Praecepta educationis regiae, C comprehensa capitibus, la Baset, în 1578.
Cartea datorată Simonei Nicolae pe care avem acum satisfacţia de a o înscrie între
realizările Institutului de Studii Sud-Est Europene atestă convingător calificarea profesională în
domeniul bizantinologiei, mai ales prin eforturi personale, a unei tinere specializate în
filologie clasică. Această împlinire ne îndreptăţeşte speranţa în renaşterea şi reafirmarea
unei discipline de frumoasă tradiţie în ţara noastră. Să nu uităm că ea este necesară pentru
cât mai dreapta situare a înseşi culturii româneşti în contextul ei istoric sud-est european,
aflat sub puternica înrâurire a Bizanţului.
Prof. Nicolae-Şerban TANAŞOCA
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene
al Academiei Române
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TRANSLITERĂRI
Pentru transliterarea cuvintelor greceşti (atât a substantivelor proprii cât şi
a celorlalte părţi de vorbire) am urmat normele stabilite de Petru Creţia şi
Constantin Noica (pentru traducerea scrierilor platonice 1) precum şi pe cele
enunţate de Florica Bechet în introducerea volumului Toponimia mitică
european#. Am încercat să păstrăm forma grecească în toate cazurile în care nu
există sau nu este statornicită o formă românească, printr-o tradiţie unanim
acceptată. Am preferat forma din limba greacă, transliterând-o, chiar şi atunci când
există corespondent românesc, dar acesta nu este adaptat în totalitate flexiunii
limbii noastre sau prezintă variante multiple. Am optat pentru variante
„românizate" doar în cazul numelor a căror circulaţie s-a impus, nu doar cultural, ci
şi prin uzanţa firească, în vocabularul românesc (Constantin, Ioan, Paleologul,
Macedoneanul etc.). Am păstrat litera „y" pentru a translitera grafemul „u", fiindcă
acesta marchează un sunet pentru care alfabetul latin nu cunoaşte alt echivalent.
Am evitat însă litera „k", pentru care există echivalentul „c'', păstrând-o doar atunci
când este urmată de „e" sau „i", indicând astfel cititorului faptul că sunetul rostit
trebuie să fie oclusiv (Kecaumenos, Staurakios, Kidones etc.).
Indicăm aici echivalenţele pentru transliterarea alfabetului grec:

a:

a

11:

p:

b
g
d

O:

e
z

I..:

y:

o:
E:
~:

l:
K:

µ:

e
th

v:

n

T:

~:

X

o:
k+e,i
c

n:

o
p

u:
<p:

p:

r

w:

m

a:

s

ro:

x:

t
y
ph
eh
ps
o

Platon, Opere, P. Creţia şi C. Noica (coord.), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1964-1993.
Florica Bechet (coord.), Toponimia mitică europeană, Bucureşti, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2010.
1

2
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STUDIU INTRODUCTIV
Bazileul Manuel al II-iea Paleologul
... iar vremile de acmu nu sântu în putere,
nici un sfat nu încape la greu ca acesta, fără de
mărturiia că este sosită perirea. Dzicem că de ar
hi cutare şi cutare, acmu ar hi într-altu chip. lară
nu sintu vremile supt cârma omului, ce bietul om
'
.)
supt vremz.

şi

Manuel al Ii-lea Paleologu! - cu numele său grecesc Mavur'!A. B' TiaAa10A.6yoc;
- bazileu în Bizanţul începutului de veac XV, face parte din familia domnitoare în
anii din urmă ai imperiului, fiind urmaşul direct al lui Ioan al V-lea, împărat
pomenit adesea în istoria relaţiilor dintre Biserica din Răsărit şi cea din Apus, datorită
profesiunii de credinţă catolică pe care a făcut-o în faţa papei Urban al V-lea.
Biografia împăratului Manuel se confundă cu reperele istorice ale epocii care i-a
determinat acţiunile şi i-a influenţat gândurile aşternute pe pergament. Cu atât mai
pasionantă este, pentru cercetătorul modem, viaţa domnului, cu cât timpul şi-a pus
amprenta pe un om inteligent şi cultivat, cu o cunoaştere temeinică a istoriei ce-i
precede domnia, a tradiţiei literare, filozofice şi morale a neamului său, dar care a
fost nevoit, ca domn, să facă dovada unei diplomaţii nerodnice adesea şi, uneori,
duplicitare, a unei abilităţi politice confruntate cu situaţii fără ieşire pentru imperiul
pe care l-a guvernat.
Manuel Paleologul s-a născut la 27 iunie 1350, în camera de purpură a
palatului imperial, avându-i ca părinţi pe Ioan al V-lea Paleologul şi pe Elena
Cantacuzena. Urma, conform tradiţiei Bizanţului târziu, să devină despot, demnitate ce
îi succede, ca importanţă, în ierarhia curţii imperiale aceleia de bazileu, rezervată,
îndeobşte, întâiului născut. În tinereţe, a fost îndrumat de Demetrios Cydones care
îi va rămâne sfătuitor de încredere, cum o dovedeşte îndelunga corespondenţă
păstrată între cei doi. Ca prinţ porfirogenet, al doilea născut în familia imperială,
Manuel şi-a desăvârşit educaţia politică în preajma tatălui său, dar i-a servit totodată
ca monedă de schimb la curţile împărăteşti de care a fost legată soarta
Constantinopolului. Avea doar cinci ani, în 1355, când Ioan al V-lea, acceptând
unirea celor două biserici creştine, pentru a primi ajutor din partea Scaunului
Pontifical împotriva atacurilor turceşti, discuta cu legatul Sfântului Scaun un acord

1
Miron Costin, Letopiseţul ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace, cap. XVIII, zac. 12, în
Dan Horia Mazilu (coord.), Literatura română medievală, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2003, p. 153-154.
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în care, printre alte obligaţii, e menţionată şi aceea de a-1 trimite ostatic pe ManueI2.
În cazul neîndeplinirii îndatoririlor ce-i reveneau prin tratat, Ioan urma să cedeze
conducerea Constantinopolului fiului său minor, astfel încât papa Inocenţiu al VI-leasă
se ocupe de treburile Imperiului din Orient, până la majoratul principelui. Situaţie
grotescă, spune John Barker, neluată în seamă nici de papă, care ignoră dorinţa
împăratului din Răsărit, cum o va face, de altfel, şi cu o altă ocazie, peste numai doi
ani, atunci când, reînnoită, cererea va fi însoţită de aceeaşi garanţie: Manuel Paleologu!.
O situaţie asemănătoare survine în anul 1365, când Ioan al V-lea pleacă la
Buda3 , ca urmare a atacurilor turceşti tot mai periculoase şi stăruitoare, ce ajung
până la porţile oraşului-capitală, lăsându-l regent pe Andronic, fiul său cel mare, în
vârstă de optsprezece ani, şi luându-i pe fraţii acestuia, pe Manuel şi pe Mihail,
pentru a-i lăsa gaj la curtea ungară în schimbul obţinerii ajutorului dorit. Era, cum
4
subliniază Ch. Diehl , pentru prima dată când un bazileu venea într-o ţară străină,
nu în fruntea trupelor sale victorioase, ci cu o cerere stăruitoare de ajutor. Însă, deşi
o ambasadă ungaro-bizantină a fost trimisă la Roma, noul papă, Urban al V-lea, nu
a oferit niciun sprijin Constantinopolului. După alţi trei ani, în 1369, ~Ioan reia
acelaşi umilitor joc al cererii de ajutoare pentru imperiul său în agonie. In faţa lui
Urban al V-lea, dar numai în nume personal, împăratul Bizanţului renunţă la
ritualurile creştinismului răsăritean, la dogmele şi obiceiurile „dreptei credinţe",
devenind „un pur Latin" 5• În urma negocierilor şi a interesului arătat de Veneţia
pentru salvarea „Romaniei orientale"6 , Ioan Paleologu!, sperând în organizarea unei
noi cruciade, îl lasă din nou garant pe principele Manuel. Să fi fost oare plata
aceasta perpetuă singura posibilitate de a câştiga bunăvoinţa Occidentului? Răsplătit
pentru supunere şi ascultare, Manuel primeşte însă Thessalonicul şi Macedonia
printr-un hrisov ce poartă pecetea lui Ioan al V-lea7 . El devine totodată moştenitorul
favorit, înlăturând, cu timpul, speranţele la domnie ale fratelui său, Andronic.
În anul 1373, împăratul Constantinopolului renunţă la ajutorul făgăduit
mereu, dar neîmplinit de Occidentul latin, încercând stabilirea unor acorduri cu
Imperiul Otoman8 • Fiu preferat al tatălui său, dar, se pare, şi în graţiile sultanului,
Manuel este asociat la domnie înaintea lunii martie a anului 13749 şi proclamat
moştenitor desemnat al tronului bizantin. Revolta aşteptată a fratelui mai mare îl
2

Cf. BaMP, p. XIX, 4-5.
Pentru călătoria diplomatică a lui Ioan al V-lea, vezi O. Halecki, Un empereur de Byzance a
Rome, London, Variorum Reprints, 1972; G. Moravcsik, „Vizantijskie imperatory i ikh posly v g.
Bude", în Studia Byzantina, Amsterdam, A. M. Hakkert, 1968; F. Pall, „Encore une fois sur le voyage
diplomatique de Jean V Paleologue en 1365/66", în RESEE, tome IX, 1971, n°. 3, p. 535-540.
4
Ch. Diehl, R. Grousset, R. Guilland, L. Oeconomos, Histoire du Moyen Age, tome IX/I,
L 'Eurofe Orientale de 1081a1453, Paris, Presses ,t.Jniversitaires de France, 1945, p. 331.
L. Brehier, Vie et mort de Byzance, Paris, Editions Albin Michel, 19692, p.371.
6
Termenul îi aparţine lui L. Brehier, ibidem.
7
Dolger, Regesten, no. 3130, p. 60, cf BaMP, p.14; XiMP, p. 27.
8
Jh. W. Barker nu este de acord cu presupunerea lui F. Dolger conform căreia Ioan al V-lea ar
fi trimis în faţa sultanului Murad, în cursul anilor 1371-1372, o ambasadă condusă chiar de către
Manuel Paleologu!, pentru a negocia un acord cu turcii, dar susţine că a existat totuşi o încercare de a
obţine o pace acceptabilă pentru Imperiul bizantin. Barker vorbeşte despre „John's accommodation
with the Turks". Cf BaMP, p. 18 şi n. 43.
9
Asupra datei asocierii la domnie a lui Manuel, vezi BaMP, n. 53.
3
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antrenează însă într-un complot periculos şi pe fiul sultanului Murad Saoudj, care
dorea, la rându-i, tronul părintelui său, iar conjuraţia, odată descoperită, are o
urmare crudă pentru ambii făptuitori: Saoudj este complet orbit, Andronic şi fiul
acestuia, Ioan al Vii-lea, sunt şi ei pe jumătate lăsaţi fără vedere şi închişi în Lemnos.
Pierzând înţelegerea Occidentului, la aflarea veştii acceptării vasalităţii faţă
de turci, Constantinopolul e aruncat în lupta dintre cele două republici italiene
rivale: Veneţia şi Genova. Cedarea Tenedosului în favoarea celei dintâi a făcut ca
Genova, care pierdea de sub propria-i autoritate un excelent teritoriu strategic şi
comercial, să intervină, ajutându-l pe fiul răzvrătit al bazileului, pe Andronic, să
reintre în Constantinopol - în august 1376 -, să obţină puterea şi să-i întemniţeze
pe bazileul Ioan Paleologul, pe Manuel şi pe fratele acestuia, Theodor. Dar pentru
Manuel Paleologul perioada de temniţă a constituit un prilej pentru continuarea şi
desăvârşirea studiilor, aşa cum mărturiseşte el însuşi într-o epistolă adresată lui
Alexios Iagoup, despre a cărui identitate nu avem referinţe convingătoare:

''Em:rr'EÎXE µE cppoupa, ăµa Ţ<î> 1tmpi
ŢE Kai pacnAf:î, Kai 8iJ Kai Ţ<î>
Cx8EAq:>cŢ>. 1tClcrt µtv OUV mii; oihcoi;
f:xoumv, avayKTl 7tpoi; €pya Ţptmcr8m
1tavm8a1ta, fficrŢE µ1Kpov youv tfi
1tEpi mum crxoJ..fi, 8tacrKE8a~EtV ŢQ
VEq:>oi; ti;i; a8uµiai;, Kai µÎ) ŢEAECOi;
Cx1tEt1tEÎV 1tpoi; ŢU ovm ŢE Kai
ucpoproµEVa KaKa, 01tEp OUK av8p6i;.
t86KEt wivuv TilvtKaum tµoi,
muŢ' €pyov EXEtv 8111vEK€i;, ŢO PtPA.ioti;
ev8tmpiPEtV, vUKŢCOp Kai µE0JiµEpav,
µEŢCl ŢQ acpomoucr8m ŢQ 1tpoi; ŢQ 8Eiov
XPfoi;. Kahot, ti Afyco I ~µEpav; vi>~
acpE'"fYlli; ~V, CxEt8Î}1tITT' aumi). 08EV E8Et
A.1Jxvcp XPficr8m ŢOV 1tpo oi.avoi3v
epyacriav ŢpE1t6µEVov. [... ] &v 8t
€p11µoi; crocptmoi3, MEîma µi:v
tm8ouvm Kai Ţffiv 1toAA&v icr6pp01ta
1t6vcov, ouK t8uvit0Jiv. tfi 8'0-0v
CTUVf:XEtc:t mu EfJ'YOU, Epcoi; µot ŢcOV
A.Oycov ăKpcoi; ruppavvtKoi; METilKE tfi
\j/Uxfi. Kai oihco YE mii; OAoti; oumi;
KEKPUTilKEV' cOITTE µE mumv oux
CmA.&i; tpaITTÎ}v, aAA(l µavtKffimmv
Cx1tEpyacracr8m 10 •

Apoi, mi-a fost dat să fiu încarcerat,
alături de părintele meu, împăratul, şi de
fratele meu. Ca orice om aflat într-o
situaţie asemănătoare, am fost obligat să
mă îndrept spre tot felul de treburi care
să-mi ocupe măcar o mică parte din timpul
deşert şi să alunge norii deznădejdii,
încât să nu fiu copleşit de relele prezente
şi de cele închipuite, fapt ce n-ar fi fost
demn de un bărbat adevărat. Mi-a părut,
aşadar, potrivit ca preocuparea mea
neîntreruptă să fie înfrăţirea cu cărţile,
noapte şi zi, fireşte, după împlinirea
celor cuvenite în faţa lui Dumnezeu. Dar
ce spun eu „zi"? Căci era o tenebroasă şi
necontenită noapte şi oricine ar fi voit să
întreprindă ceva, avea nevoie de o
lampă. [ ... ] Lipsit de un dascăl, nu mi-a
stat în puteri să împlinesc toate câte aş fi
putut, pe măsura trudei mele. În munca
mea fără încetare, o iubire tiranică pentru
studiu s-a cufundat adânc în sufletul
meu. Şi astfel, s-a înstăpânit peste toate,
încât am ajuns că mă dedic învăţăturii nu
ca un simplu iubitor al acesteia, c1 ca
unul împătimit peste fire.

10
Textul în limba greacă se regăseşte în lucrarea lui J. Barker (BaMP, p. 529); o parte a scrisorii
adresate lui Alexios lagoup se află şi în memoriul lui B. de Xivrey (XiMP, p. 25-26). Ediţia textului
integral a fost prezentată de către Ch. Dendrinos în lucrarea doctorală (încă nepublicată) An annotated
criticai edition (editio princeps) of Emperor Manuel II Palaeologus' treatise „ On the Procession of the
Holy Spirit", Roya) Holloway, University ofLondon, 1996. Ch. Dendrinos a anunţat apariţia cărţii sale,

https://biblioteca-digitala.ro

Manuel Paleologul

12

Cu sprijinul Veneţiei interesate să controleze Constantinopolul în locul
Genovei, Ioan şi Manuel reintră în capitală, în iulie 1379, punând capăt celui din
urmă gest de îndrăzneală al lui Andronic. Acesta se va retrage la Galata, părăsit de
toţi sprijinitorii şi, de aici, va obţine cu greu iertarea părintelui său. În familia
Paleologilor, deşi unul dintre candidaţii la un tron atât de şubred a încetat să existe,
nu s-au curmat însă disputele determinate, în fapt, fie de atacurile turcilor, fie de
politica sultanului, care întreţinea gâlceava la curtea grecească, pentru a transforma
oraşul într-o pradă mai uşoară.
În anul 1383, când Murad I atacă şi curcereşte cetatea Serres, Manuel,
guvernator al Thessalonicului în acei ani, se alătură complotului unor nobili din oraş,
menit să distrugă fortăreaţa otomană aflată aici. Ca răspuns la actul ofensator al
despotului, armata turcească recucereşte cu uşurinţă Serresul şi, nu după mult timp,
începe asediul Thessalonicului, care va dura, cu scurte întreruperi, vreme de patru ani.
Când, în anul 1387, otomanii ocupă oraşul guvernat de Manuel Paleologu!, se iveşte
un nou prilej de dispută în familia imperială. Întâmpinat cu ostilitate la Constantinopol
de către părintele său, principele este trimis în exil, în insula Lemnos. Şi cu acest
prilej Manuel face dovada abilităţilor sale diplomatice, căci, în loc să încerce să
obţină iertarea părintelui, el debarcă pe coasta Asiei, în apropiere de Troia, şi i se
11
înfăţişează lui Murad, învingătorul său, plin de umilinţă • Reuşeşte să obţină astfel
iertarea bazileului Ioan al V-lea, prin intervenţia sultanului, dar şi o relaţie cu
Poarta ce ar fi putut fi benefică pentru Bizanţ, dacă Murad ar fi rămas o vreme mai
lungă pe tronul imperiului.
Un alt moment definitoriu pentru domnia şi viaţa lui Manuel Paleologul se
consumă în anii 1390-1392. Încoronat glorios pe câmpul de luptă în 1389, noul
sultan, Baiazid, urmaşul lui Murad, îi obligă pe Ioan al V-lea şi pe fiul său să
respecte condiţiile unei vasalităţi umilitoare: plata unui tribut considerabil şi, mai
ales, neputinţa de a deţine puterea imperială fără voia sa. Iar pentru a-i oferi această
din urmă „învoire'', Baiazid îi cere lui Ioan să-l trimită pe Manuel garant la Poarta
Otomană, împreună cu un corp de armată, şi îl obligă pe acesta să ia parte la
campaniile militare turceşti, îndreptate împotriva unicului oraş rămas bizantin în
lmperatoris Manuelis Palaeologi opera theologica, Tumhout: Brepols, 2014, în al cărei cuprins se
regăsesc şi tratatul teologic despre purcedrea Duhului Sfănt, discursul despre ordinea persoanelor în
Sfănta Treime şi scrisoarea adresată lui Alexios Iagoup de către bazileul Manuel al II-iea Paleologu!.
11
L. Brehier, op. cit., p. 376. Berger de Xivrey comentează episodul, citându-l pe Sphrantzes,
XpOVIKOV, I. I. cap. 11 (ed. Alter, 1796): OUtoc; o acn:~T\c;, q>povtµoc; rov Kai i8ci>v TÎ]V U7tOtayt']v ilv
t8Et.;ev o K\Jp MavouT\Â., Kai auto0E!Joc; tµ7tpocr0ev autou EÂ.0ovtoc;, µrn':t EUcr7tÂ.ayxviac; µEyW..TJc;
EvayKaÂ.tcraµevoc; KatE<piÂ.El autov, Kai xapflc; tµ7tÂ.Eooc; yf.yovE. Kai T\µEpac; nvac; Ka0icravtEc;,
tproyoovtEc; Kai 7tlVOvtEc; KQl Eil0uµT\cravtEc;, Kai 7t0Ma El7tOvtEc;, Kai xapimc;, E7tTJYYEiÂ.ato Kai
crtîljpEcrla 8rocrac; EXElV EK Tiic; auÂ.fic; autoii ... q>lÂ.o8oopT\crac; ta µf.ytcrta Kai 7tpoc; tOV ~acrtÂ.f.a KQl
7tatf.pa ypaljlac;, iva acr7tacriooc; 8f.~Tital autov 7tapaKaÂ.cOV, Kai q>lÂ.Eiv um:p autov )<ai cruyxoopficrm
aut(\> 7tEpi ©v Kata ăyvmav E7tpa~E (XiMP, p. 28). Trad.: Necredinciosul acesta [Murad, n.n.], fiind
mişcat şi văzând supunerea arătată de domnul Manuel, care venise din proprie voie iar nu chemat, l-a
îmbrăţişat cu mare afecţiune şi i-a făcut o primire călduroasă. După ce au stat câteva zile şi au mâncat,
au băut şi s-au veselit şi multe au discutat, simţindu-se bine, Manuel a plecat de la curtea sultanului cu
provizii şi cu daruri scumpe şi chiar cu o epistolă către tatăl său, împăratul, ca acesta să-i arate cu
bunătate iertarea, să primească dragostea lui şi să dea uitării cele întâmplate.
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Asia Mică, Philadelphia 12 • Umilinţa resimţită în această campanie, sentimentul de
neputinţă în contextul istoric pe care îl traversează sunt redate de principele captiv
într-o Asie ce aparţinuse cândva imperiului său:

'NJ...a rnfrm µtv Kotvfi tj'j cr•pmuţ· 6
Of: ~µiv acp6pTl'tOV fon, µE't'EKEtVCOV
yap Kai U1tf:p EKElVCOV ayrovt~6µE8a,
ole; •<'> 1tpocrn8tvm icrxl>v, tA.anouv
fonv ~µiv TI1v icr;(Uv 13 •

Le resimţim pe toate întocmai cu restul
armatei. Ne e cu neputinţă însă de suportat
faptul că luptăm alături de oamenii aceştia
şi o facem în folosul lor şi că, sporindu-le
puterea, o micşorăm, în fapt, pe a noastră.

Când, împovărat de atâtea umilinţe, Ioan al V-lea moare, în data de
16 februarie 1391, Manuel, scăpat de la curtea sultanului şi reîntors în
Constantinopol, este recunoscut bazileu şi considerat „împăratul filozof' şi cea din
14
urmă speranţă a neamului său • Primeşte însă ca ameninţare din partea Porţii, la
suirea pe tron, vorbele menţionate de Ducas în Istoria turco-bizantină:
Ei ou PouA.Et 1totficrat Kai oouvm µot, Dacă nu vrei să faci şi să îmi dai câte
ocra croi 1tpomanco, Kdcrov •ai; 8Upai; îţi cer, închide porţile Oraşului şi
Lfii; I16A.Ecoi; Kai pacri.Af:uE f;v µfocµ domneşte în interiorul acestuia, fiindcă
auLfii;· TU of: EK'toi; au'tfii; tµa 1tclVta tot ce e afară îmi aparţine.
dcriv 15 •
După domnia îndelungată şi dominată de slăbiciune, neputinţă şi, nu în
ultimul rând, neşansă a lui Ioan al V-lea, Constantinopolul avea, din anul 1391, un
nou împărat. Un bazileu ce-l secondase îndelung pe Ioan Paleologul şi cunoştea
politica sultanului şi puterea armatei turceşti, dar şi slăbiciunea rezistenţei pe care o
putea opune Constantinopolul. Fusese implicat în discuţiile purtate de către
împăratul bizantin la curţile Europei, în speranţa găsirii unor alianţe utile şi a
banilor necesari pentru a putea face faţă, cu o armată pregătită şi echipată,
atacurilor turceşti. Fusese alături de tatăl său când acesta renunţase la credinţa şi la
Biserica sa, în faţa papei Urban al V-lea, şi îi servise părintelui drept garanţie în
pecetluirea înţelegerilor pe care le semnase la curţile Europei. Mai cunoştea
Manuel Paleologul şi luptele pentru putere ce se dăduseră în sânul familiei sale,
pretenţiile fratelui mai mare, Andronic, şi ale fiului acestuia, Ioan al Vii-lea, care
nu pierduse nădejdea că va ajunge, într-o zi, împărat pe tronul Bizanţului. La vârsta
de 41 de ani, cu acest bagaj şi adăugând experienţei cunoaşterea istoriei şi a
literaturii, a retoricii şi a declamaţiei, stăpânirea strategiei militare şi a subterfugiilor

Nu este aceasta singura dată când Manuel a luptat alături de armata turcă. În anul 1392, când
Baiazid a organizat o expediţie maritimă împotriva portului Sinope, împăratul bizantin s-a aflat în
fiuntea flotei sultanului. Vezi A. A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, Iaşi, Editura Polirom, 201 O, p. 317.
13
Manuel Paleologul, scrisoarea nr. 19 către Cydones, apud XiMP, p. 59-60. Textul grec se
regăseşte în ediţia Dennis, Letters, p. 57.
14
Cydones, scrisoarea nr. 47, apud BaMP, p. 84.
15
Ducas, Istoria turco-bizantină. 1341-1462, cap. XIII. 5, Vasile Grecu (ed., trad.), Bucureşti,
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958, p. 77.
12

https://biblioteca-digitala.ro

Manuel Paleologu!

14

diplomatice şi, nu în ultimul rând, vigoarea, agilitatea şi maturitatea, urca pe tronul
Bizanţului noul domn, încoronat alături de soţia sa, Irina Dragases, doi ani mai
târziu, în ziua de 11 februarie 1393.
Bazileu fiind, Manuel rămâne vasal al sultanului şi se vede nevoit, în vara
următoare, să participe din nou la campania militară a acestuia, dusă, de astă dată,
împotriva emirului Burhan al-Dîn Ahmad 16 , din dorinţa de a unifica şi a stăpâni
întreaga Anatolie. Când iama soseşte şi trupele se retrag, împăratul Bizanţului nu
poate reveni la Constantinopol, ci întârzie la Angora, supus de către Baiazid
umilinţelor şi privaţiunilor. Pentru principele literat, iernile de captivitate au fost
însă fertile, căci atunci a purtat conversaţiile cu un dascăl mahomedan ce au stat la
baza celor douăzeci şi şase de controverse pe teme teologice şi morale 17 , în care
sunt comparate meritele, dar mai ales slăbiciunile credinţei musulmane şi ale legii
iudaice, faţă de religia creştină.
În acea perioadă, la începutul deceniului al zecelea din veacul al XIV-lea,
în urma cuceririlor din Peninsula Balcanică, turcii deveniseră un factor neliniştitor
pentru întreaga Europă Centrală. Bulgaria, Serbia şi Ţara Românească au fost, pe
rând, supuse ori transformate în ţări vasale şi Imperiul Otoman a ajuns la graniţele
Regatului ungar. Cu sabia deasupra capului, Europa a încercat organizarea unei noi
cruciade. Sub conducerea lui Sigismund, regele ungar, s-au strâns detaşamente din
Franţa, Polonia, chiar Anglia şi Germania, Ţara Românească şi Constantinopol. După
multe negocieri şi tergiversări, trupe din Genova şi Veneţia s-au alăturat cruciadei.
Neunitară şi orgolioasă, armata aceasta multinaţională a cunoscut, în anul 1396, o
înfrângere categorică pe câmpia de la Nicopole, iar Bizanţul a rămas din nou,
bastion în calea sultanului, hotărât să-l cucerească definitiv. Manuel găseşte răgazul
să trimită iar ambasade în Occidentul îndepărtat, pentru a cere ajutor. În Veneţia,
Anglia, Franţa, în faţa Scaunului Pontifical, trimişii constantinopolitani îşi exercită
diplomaţia şi deprinderile retorice. Rezultatele sunt, ca şi mai înainte, neglijabile.
Numai din partea Franţei, împăratul obţine un corp de armată de circa 2000 de
oameni şi câteva galere, comandate de mareşalul Boucicaut. De astă dată, cererea
de ajutor s-a îndreptat, prin patriarhul din Constantinopol, şi către marele duce rus
Vasile I Dimitrievici. Nu a fost vorba însă de vreo solicitare armată, ci numai de o
18
simplă cerere de bani , îndeplinită, de altfel, cu promptitudine. Cu mijloacele
strânse, Manuel Paleologu! reuşeşte să îndepărteze, temporar, pericolul turcesc,
spărgând blocada maritimă impusă de otomani.
Cum starea aceasta de fapt nu avea să dureze prea mult, împăratul
Bizanţului, convins de mareşalul Boucicaut, se hotărăşte să plece el însuşi după
ajutoare, lăsând capitala, asediată în continuare, sub conducerea nepotului său, Ioan
Asupra absenţei lui Manuel din Constantinopol între anii iunie 1391 şi februarie 1392, vezi
BaMP, p. 87-99, precum şi Marie-Helene Congourdeau, «Manuel II et )'islam», version 1/2012, în
Contacts, n° 217 /2007, URL: <http://hal.archives-ouvertes.fi/docs/00/67/22/39/PDF/Manuel_II_
islam.pdf>, [23 septembrie 2014].
17
Ediţia textului a fost prezentată ca teză doctorală de către Erich Trapp, în 1966 şi publicată
în acelaşi an: Manuel II. Palaiologos, Dialoge mit einem Perser, E. Trapp (ed.), Wiener
Byzantinistische Studien, Band 2, Wien, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 1966.
18
A.A. Vasiliev, op. cit„ p. 319,BaMP, p. 153-154.
16
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al Vii-lea, fiul lui Andronic. Călătoria lui Manuel Paleologul în Occident durează
mai mult de trei ani, din 1399 până în 1403 19 • Toate izvoarele amintesc de primirea
ce i-a fost rezervată bazileului la curţile occidentale, de fastul serbărilor şi al
recepţiilor, de abundenţa levantină a petrecerilor, de vânători, discursuri şi călărie,
mese pantagruelice şi ţinute de gală. Dar ajutoarele solicitate nu s-au adunat din
belşug precum sărbătorile, ci, dimpotrivă, s-au limitat la a-i face lui Manuel şi
suitei sale o şedere cât mai plăcută, care să poată estompa situaţia umilitoare a
marelui domn peste un imperiu atât de sărac 20 .
Dacă pentru Bizanţul în criză primirea fastuoasă de care s-a bucurat
Manuel Paleologul nu a adus prea multe beneficii, pentru împărat însă, anii
petrecuţi în Occident au însemnat, din nou, un răgaz dedicat în mare parte studiului
şi scrisului. La Paris a compus bazileul unele dintre cele mai graţioase pagini din
opera sa, intitulate "Eapo<; t:iKwv ev ixpavrcp 7r:apam::r6.aµar1 PY/YlKcp ev llapzair/ 1
(Reprezentarea primăverii pe o tapiserie regală din Paris). Tot din timpul sejurului
european datează mai multe scrisori adresate lui Manuel Chrysoloras şi un lung
tratat (compus din 157 capitole) despre dubla purcedere a Duhului Sîant22, în care
bazileul se dezlănţuie împotriva Bisericii romane şi a papei.
19

Amănunte legate de această călătorie au fost discutate şi interpretate într-o bibliografie

numeroasă. Menţionăm lucrările

lui A. A. Vasiliev (,,Putesestvie Viz.antijskago Imperatora Manuila II
Paleologa po Zapadnoj Evrope. 1399-1404 g.", în Zurnal Ministerstva Narodnogoo Prosvescenija, n°
XXXIX/1912, p. 41-78, 259-304), M. Jugie, („Le Voyage de l'empereur Manuel Paleologue en
Occident. 1399-1403", în Echos d'Orient, no. 15/1912, p. 322-332), Gustave Schlumberger (Un
empereur de Byzance aParis et aLondres, Paris, Pion, 1916), D. M. Nicol („A Byzantine Emperor in
England: Manuel Il'visit to London in 1400--1401 ",în University of Birmingham Historical Journal,
nr. 1211969170, p. 204 ). Interesul deosebit arătat acestei probleme a fost determinat de raritatea
cazurilor, în care un bazileu devine „diplomat de carieră" şi îşi părăseşte imperiul, mergând, el însuşi,
în căutarea unor mijloace de a-1 salva. O prezentare detaliată a şederii lui Manuel în Occident face şi
Berger de Xivrey, amintind sau citând numeroase cronici şi comentarii din epocă. Vezi XiMP, p. 95 şi
urm. Recent, Charalambos Dendrinos a reluat acest subiect, prezentând în amănunt călătoria
bazileului în Occident, contactele diplomatice şi negocierile purtate de acesta şi de ambasadorii săi în
Europa, din Franţa şi Anglia, până în Danemarca, Suedia şi Norvegia, Portugalia sau Spania (Ch.
Dendrinos, „Manuel II Palaeologus în Paris - 1400-1402: Theology, Diplomacy, and Politics", în
Martin Hinterberger and Chris Schabel (eds.), Greeks, Latins, and lntellectual History - 1204- 1500,
Leuven, Paris, Walpole, MA, Peeters, 2011, p. 397-422).
20
A.A.Vasiliev citează în volumul menţionat, p. 321-322 un istoric englez din secolul
al XV-iea: „M-am gândit în mine însumi: cât de nefericit este faptul că acest mare suveran creştin din
orientul îndepărtat a fost obligat de violenţa păgânilor să viziteze insulele occidentale, aflate atât de
departe, pentru a cere stăruitor ajutor împotriva lor. Dumnezeule mare, ce ai devenit, glorie antică
romană? Operele minunate ale imperiului tău sunt acum distruse. Am putea cu îndreptăţire să
amintim cuvintele lui Ieremia: Prinţesă printre provincii, ea este acum supusă vasalităţii. Cine s-ar fi
gândit vreodată că tu, care stăteai pe tronul măreţiei şi guvernai lumea înreagă, tu, ai putut ajunge la o
asemenea umilinţă, încât nu ai nicio putere să aperi legea creştină". - Chronicon Adae de Usk,
E. M. Thompson (ed.), Londra, 1904, p. 57.
21
Ediţia, traducerea şi comentariul acestui text, alcătuite de către Ch. Dendrinos, se regăsesc în
articolul ,,Manuel II Palaelogus' A Depiction of Spring in a Dyed, Woven Hangin!f', în Porphyrogenita.
Essays on the History and Literature of Byzantium and the Latin East in Honour of Julian
Chrysostomides, Ch. Dendrinos et a/ii (eds.), London, Ashgate, 2003, p. 411-422.
22
Ch. Dendrinos comentează acest tratat în lucrarea citată anterior (vezi n. 19), p. 418-422.
Acelaşi autor a realizat şi ediţia critică a scrierii şi a prezentat lucrarea ca teză pentru obţinerea titlului
de doctor (vezi n. 10).
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Către sfârşitul anului 1402 ajunge la Paris şi vestea înfrângerii lui Baiazid,
la Angora. „Puterea monstruoasă"23 care a atacat imperiul sultanului, formată în
inima Asiei, timp de treizeci de ani, sub conducerea lui Timur-Lenk, avea să ofere
Bizanţului un răgaz de o jumătate de veac. Căci, la 20 iulie 1402, Timur,
conducătorul imperiului mongol, refăcut după o serie de campanii devastatoare în
Rusia meridională, în India, în Mesopotamia, Persia şi Siria, a întâlnit armata lui
Baiazid şi, într-o singură bătălie sângeroasă, a distrus construcţia impozantă a mai
multor sultani: neînvinsa armată otomană a fost nimicită şi însuşi Baiazid, ajuns
prizonier, a murit în captivitate. Numai vestea aceasta, ajunsă în Occident cu
întârziere de câteva luni, a reuşit să-l aducă în capitală pe Manuel Paleologu!. Prin
moartea lui Baiazid, imperiul turcesc devenea oglinda Constantinopolului, măcinat
de certurile pentru putere, căci în urma unicului şi marelui sultan, au rămas fiii lui
mulţi şi aprigi, doritori cu toţii să pună mâna pe moştenirea tatălui lor. Iar Manuel
Paleologul, exercitându-şi abil deprinderile diplomatice, a fost, timp de şase ani,
arbitrul disputei pentru succesiunea tronului otoman. Susţinându-l pe Mahomed,
împotriva fratelui său, Musa Celebi, care atacase Constantinopolul, împăratul
Bizanţului a făcut cu putinţă, după cum spune Louis Brehier, „spectacolul
paradoxal al unui sultan turc apărând Oraşul imperial împotriva propriului său
frate" 24 . Răgazul pe care bazileul l-a obţinut prin alianţa, chiar prietenia care l-a
legat de Mahomed, i-a permis să reorganizeze imperiul, dar şi să contribuie la
scurta dar semnificativa renaştere culturală, resimţită în Morea începutului de secol
XV. Plecând în Pelopones, în iulie 1414, împăratul a construit un zid de apărare pe
istmul Corinthului şi a readus ordinea în provincia în care moartea fratelui său,
Theodor, guvernatorul regiunii, crease anarhie şi haos. Nu cu mult înaintea
dispariţiei definitive a Bizanţului, Gemistos Plethon, umanist de seamă al timpului,
îi propunea împăratului un întreg program de reforme, menit să renască
patriotismul elenic şi să reconstruiască Hellada Antichităţii2 5 . În legătură cu această
scurtă perioadă, Charles Diehl notează:

Tandis que Constantinople decroît et s'effondre, un etat
grec essaie de naître en Maree. Et si vaines que semble ces
aspirations, si steriles que ces vreux puissent paraître, ce n'en est
pas moins un des phenomenes les plus curieux et les plus
remarquables de l 'histoire byzantine que cette reprise de
conscience de l 'hellenisme, que cette intelligence et cette
preparation obscure d'un avenir meilleur2 6 .
Pentru Constantinopol, se întâmplă însă inevitabilul ş1, m anul 1421,
Mahomed moare, la numai patruzeci şi doi de ani, în urma unui accident de
vânătoare. Noul sultan, Murad al Ii-lea, fiul lui Mahomed I, nu mai împărtăşeşte
23

L. Brehier, op. cit., p. 387.
L. Brehier, op. cit., p. 391.
25
Fragmente din acest text se regăsesc, în traducere engleză, în lucrarea lui E. Barker, Social
and Politica/ Thoyght in Byzantium, ed. cit., p. 196-212.
26
Charles Diehl, op. cit., p. 232.
24
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faţă de Manuel sentimentul de prietenie al tatălui său, ci, dimpotrivă, visează doar
la cucerirea Constantinopolului, atât de râvnit de înaintaşii săi. Şi în Bizanţ, după
numai un an de la moartea sultanului, are loc un schimb de putere, Manuel al Ii-lea
Paleologu! retrăgându-se, în anul 1421, la mânăstirea Peribleptos şi lăsând tronul
fiului cel mare, Ioan al VIII-lea, care nu avea însă nici experienţa, nici abilitatea şi
nici înţelepciunea tatălui său. Neputincios şi paralizat, Manuel al Ii-lea Paleologu!
moare, în data de 21 iulie 1425. Ioan al VIII-lea îşi începe domnia - ca şi tatăl lui-,
moştenind umbra unui imperiu pentru a cărui supravieţuire trebuie să bată mereu la
porţile Occidentului. În perpetuă şi deznădăjduită aşteptare, Bizanţul va mai trăi, ca
şi paralizat, mai puţin de trei decenii, până în anul 1453, când, sub Constantin
al Xi-lea, fiu şi el al lui Manuel Paleologu!, va dispărea pentru totdeauna,
încheindu-şi existenţa cu al zecelea omonim al întemeietorului său.
Ca bazileu al Constantinopolului, Manuel al Ii-lea a jucat soarta imperiului
pe care l-a stăpânit pe cartea diplomaţiei. A sperat mereu într-o salvare venită din
Occident şi a încercat, sub domnia mai multor sultani, să obţină bunăvoinţa
acestora şi să evite lupta armată. Întreaga sa domnie poate fi rezumată în vorbele pe
care le-a lăsat testament fiului său, Ioan al VIII-lea Paleologu!:

Yie µou,
PePaicoc; Kai aÂ:r18roc;
tmcr-raµe8a EK µfoou tije; Kapoiac;
au-r&v ot, -r&v acrep&v, ăn A.iav
8tcr-ra~oum,
cpopouµevot µiJ
7tCO<;
cruµcpcoviJcrcoµev Kai i:vco8&µev wic;
ounKoic; Xptcrnavotc;· OOKei yap auwic;
ăn ei wuw yEvr,mt, yeviJcremi n
KaKov µeya Km'au-r&v 7tapa -r&v
eip11µµi:vcov ounK&v Ot'itµac;. Aomov
-ro 7tepi tije; cruv6oou µeA.Em µi:v au-ro
Kai ~ÎJ'tet, Kai µaA.tcrm ămv XPetav
EXetc; cpopfjcrm wuc; acrePeic;, -ro OE
7toi11crm auLt,v µT]KEn tmxetptcr8iic;
au-ro, Ot6n ci:ic; PM7tco wuc; €µe-repouc;,
OUK eimv apµ60tot 7tpoc; 'tO el>peiv
µ€8ooov
Kai
-rp67tov
i:vci:icrecoc;
cruµcpcoviac; 'te Kai eipiJVT]c; Kai ayci1tîJ<;
Kai oµovoiac;, ei µt, cppoVLi~oum 7tpoc;
-ro tmcr-rpE\j/at auwuc;, A.fyco wuc;
ounKouc;, ci:ic; ~µev apxfi8ev. Touw OE
aouvawv ăv-rcoc;· crxeoov yap cpopouµm
µt, Kai xetpov crxicrµa YEvrJLat, Kai tOOU
27
a7teKaA.Ucp811µev wic; acrePfot •

Fiule,

ştim

cu

siguranţă şi îndreptăţit

că păgânii [turcii, n.n.] se tem în
străfundul inimii lor ca nu cumva să
şi să ne unim cu
de la Apus. Cred ei că, dacă
acest lucru s-ar întâmpla cu sprijinul
nostru, vor avea mult de suferit din
partea celor pe care i-am amintit. Lasă
deoparte grijile permanente în privinţa
sinodului şi aminteşte de el mai ales
când e nevoie ca nelegiuiţii să se
teamă. Dar să nu încerci să faci
unirea, căci, după cum îi văd eu pe ai
noştri, nu sunt de acord să găsim o
cale de uniune şi înţelegere, de pace,
armonie şi iubire frăţească, ci vor doar
să-i aducă pe aceştia - mă gândesc la
latini - aşa cum eram la început. Iar
lucrul acesta nu-i cu putinţă şi mă
tem ca nu cumva să adânceşti
schisma. Şi mai ia seama ca în faţa
agarenilor Să nu rămânem descoperiţi.

facem

învoială

creştinii

27
Georgius Phrantza, Xpov1Kov, liber II, cap. XIII, în PG, col. 784, apud B. de Xivrey, XiMP,
p. 178; cf Ch. Dendrinos, Manuel II Palaeologus in Paris (1400-1402: Theology, Diplomacy and
Politics, în Martin Hinterberger and Chris Schabel (eds.), Leuven - Paris - Walpole, MA, Peeters,
2011, p. 420, n. 81.
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Scriitorul
Opera teologică sau cea morală, fie ea retorică, epistolară sau versificată, a lui
Manuel Paleologu! conturează reversul efigiei imperiale, dezvăluind imaginea
surprinzătoare a umanistului creştin ce a găsit răgazul, în circumstanţele politice
atât de complicate pe care le-a traversat, să citească, să mediteze şi chiar dorinţa să
compună lucrări diverse, ce acoperă un număr important de genuri retorice ale
8
Bizanţului medievaI2 •
Scrieri teologice
O categorie substanţială de scrieri este reprezentată de textele teologice a
29
căror particularitate o constituie caracterul contextual sau polemic • În pofida
O prezentare cronologică (în multe cazuri, discutabilă) a scrierilor lui Manuel al II-iea se
în memoriul lui B. de Xivrey, XiMP, p. 186-201. Complet şi bine documentat este şi
inventarul alcătuit de către L. Petit în articolul dedicat împăratului bizantin în lucrarea Dictionnaire
de theologie catholique, sub voce ,,Manuel II Pateo/ogue" (URL: <http://jesusmarie.free.fr/
dictionnaire_ de_theologie_ catholique.htrnl>, [10 octombrie 2014]). O listă completă (incluzând şi
scrierile cu paternitate incertă) a lucrărilor cunoscute ale împăratului a fost realizată de către
Ch. Dendrinos, An annotated edition, p. 430-446. Inventarul pe care îl alcătuieşte bizantinistul grec
se bazează atât pe memoriul lui B. de Xivrey (XiMP, p. 186-201), cât şi pe lucrările lui Khoury
(„L'empereur Manuel II Paleologue: Essai bibliographique", în POC, n° 15/1965, p. 127-144 şi n°
18/1968, p. 29-49) şi Loenertz („Ecrits de Macaire Macres et de Manuel Paleologue dans Ies mss.
Vat. gr. 1107 et Crypten. 161 '', în Storia e Letteratura. Racco/ta di studi e testi, n° 118, Roma, 1970,
p. 71-79).
29
Ch. Dendrinos (An annotated edition, p. 430-433) reuneşte şapte texte pe care le consideră
teologice. Orânduite cronologic, acestea sunt:
I. 'Em11ToA.1µaior; TCpor; rov Kapau1A.av I Epistula ad Cabasi/am (1387);
2. Tov Wm:fk11T6.rov Kai (ţl1Ao)(pil1TOV pa<n).twr; Mavovr,A. rov floJ..o.10).0yov 7Cpor; l"OV 7Cf:Pl7COfJrrrov
amov a&AfpOv, 7Cavwroxt11Tarov OeU7COufv floprpvpoytvvrrrov eeoowpov rov floJ..o.10).0yov, 016.).oyor;
ov tTC011uaro µera TIVor; fltpuov, U,V 6..;iav MoVTXpi(ri. tv AyKllp(l ri;r; I'aA.o:riar; I Ad fratrem suum
Theodorum dialogus quem habuit cum quodam Persa, dignitatae Muterizae, în Ancyra Ga/atiae
(1391-1399);
3. Kvpcp Aki;i<p 1ayovTC I Epistula ad Alexium Jagoup (1396);
4. Tractatus de processione Spiritus Sancti (post 3.VI.1400); conţine trei părţi: prefaţa
(flpo(Jewpia uvvroµwrO.?"'f), expunerea argumentelor latinului (Aarivov l"!vor; âUKovvror; tv wir;
7Cpoamdo1r; wv flapvuiov, 7Cpor; l"OV avwKpawpa 'Pwµaiwv Mavovr,A. rov flaA.moA.6yov,
âTCooriµov ăvra tv mir; TaA.imr;, iv ux1µar1 uv).).oy1uµov KE:rpoJ..o.1worir; tTC1roµi/ TCepi ri;r; wv âyiov
flvevµawr; EK7COpE:V<lf:(J)r;), răspunsul împăratului în 156 de capitole (Tov avwKparopor; rciiv
'Pwµaiwv Mavovr,A. wv flaA.moA.6yov 7Cpor; ravra ).6yor; lÎ7COAOY'fl"IKOr;· Kai 7Cpciiwv rov ).6yov
KE:rp6.Amov, Ol"I 6 uvlloy1aµor; avwv UO(/ll<ll"IKOr; l"f: Kai rfir; r6..;'ewr; âTC(iOwv -~ )(pWVl"al ol (Jeo).6yo1 );
5. Vn V7Cep r6.;;1v ~ Tp16.r;, Kai ro (Jf:iov âuxriµal"llJTOV, Kai OVK EK rciiv ~µCTtpwv ~iv avrfi
r6.;;1r; OdKVVvrm TCpayµO.rwv rE Kai 7Capa&1yµ6.rwv I De ordine in Trinitate (post 1400);
6. V(}Ev âv r1r; /Weov ăvopa µ1Trore Myov du&&yµtvov TCEpi (Jeov, xe1paywy1uE TCpor;
(Jeoyvwuiav l"f: Kai wutpeiav. l:rixo1 I Versus politici adversus quedam atheum (Dendrinos nu
datează această lucrare, B. de Xivrey plasează însă compunerea acestui text în anul 1406);
7. Manue/is Palaeologi utriusque opinionis cum propria assertione in Demetrii
Chrysolorae ad Antonium Diascu/in dissertatio, quod melius sit esse quam non esse, cur
Christus (ap. Matthaeum cap. XXVI, v. 24) de Juda proditore dixerit, quod bonum esset illi, si
non fuisset natus; tum Anionii Diascu/is de eadem re contradictio ad Demetrium Chrysoloram
(1409-1410). Scrierea, care nu figurează în inventarul alcătuit de B. de Xivrey, s-a păstrat în
două versiuni, diferite în ceea ce priveşte structura şi conţinutul, şi a fost editată de către
28

regăseşte
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profesiunii de credinţă catolică pe care a făcut-o părintele său, în pofida acceptării
unirii celor două biserici creştine pe care a recunoscut-o fiul său şi aflându-se în
compania unei elite intelectuale pro-unioniste, din rândurile căreia făceau parte
Demetrios Cydones sau Manuel Chrysoloras, Manuel Paleologul rămâne un
devotat ortodox, ale cărui preocupări teologice nu fac decât să-i susţină şi să-i
argumenteze credinţa nesmintită în dogma, ritualul şi biserica sa, în care nimic „nu
e muritor sau păcătos, ci totul e veşnic, neatins de greşeală şi incoruptibil, înrudit
cu cele eterne, ferite de păcat şi fără de prihană"30 • Între scrierile apologetice, două
se remarcă prin întindere, profunzimea ideilor şi detalierea argumentelor, ambele
fiind ecoul unor întâlniri şi al unor dialoguri reale: Dialogul cu un persan şi
Tratatul despre purcederea Duhului Sfânt. Cele două texte alcătuiesc totodată şi
tabloul complet al comparaţiei creştinismului oriental cu celelate religii sau
credinţe monoteiste: religia musulmană, credinţa iudaică şi creştinismul latin.
Dialogul cu un persan31 s-a desfăşurat la Angora, în iama anilor 1391-1392,
când Manuel se afla la dispoziţia sultanului, nu doar ca vasal, constrâns să participe la
campania militară a adversarului său, ci şi ca o garanţie a faptului că Ioan al V-lea
va duce la îndeplinire porunca lui Baiazid de a distruge fortificaţiile de la Poarta de
aur, bastion esenţial al sistemului de apărare a oraşului. Cu gazda sa, bătrân
venerabil şi om învăţat3 2 ce vorbea turca, araba şi persana, venit din Babilon33 , cum
spune împăratul, a purtat acesta dialogurile pe care le va aşterne pe hârtie, câţiva
ani mai târziu, când, aflat în Constantinopolul asediat de Baiazid, îşi va aminti cu
seninătate şi detaşare perioada captivităţii sale. Dialogul este regizat într-o manieră
34
clasică, platonicizantă, cum observă S. W. Reinert , fiind împărţit în douăzeci şi
şase de capitole, asemenea unui âywv antic, la finalul fiecărei ,,runde" creştinul
fiind învingător. Cele două personaje, deşi au consistenţă reală, sunt arhetipale,
întruchipând dascălul şi discipolul, ca într-un dialog purtat între membrii
Academiei. Rolurile sunt însă inversate, căci tânărul împărat este personajul a cărui
ascendenţă se impune asupra interlocutorului, nu prin calităţile sale, ci prin
adevărul opiniei pe care o susţine. Asumând rolul de bazileu al imperiului, Manuel
îl preia totdeodată şi pe acela de apostol al creştinătăţii, aşa cum, de altfel, este
F. Tinnefeld, în anul 1995 (,,Es wăre gutfiir jenen Menschen, wenn er nicht geboren wăre. Eine
Disputation am Hof Kaiser Manuels II. iiber ein Jesuswort vom Verrăter Judas. Einleitung,
kritische Ersted.ition und Obersetzung", I, II în JOB, n° 44/1994, p. 421-430, n° 45/1995, p. 115-158.
Cf Dendrinos, An annotated edition, p. 433.
30
Manuel, Praecepta, cap. XI.
31
Folosit în registrul arhaizant al limbii greceşti, termenul persan are şi o conotatie pozitivă,
denumind elita de origine iraniană aflată în slujba sultanului. Cf Andre-Louis Rey, „D' Ankara a
Mystra, le Dialogue avec un Perse de l'empereur byzantin Manuel 11 Paleologue'', în Francesca
Prescendi et Youri Volokhine (ed.), Dans le laboratoire de l'historien des religions. Me/anges offerts
aPhilipfe Borgeaud, Geneve, Editions Labor et Fides, 2011, p. 375-384.
3
După cum afirmă M.-H. Congourdeau, ipoteze recente văd în partenerul de discutie al
împăratului pe filozoful sufit Haci Bayram, fondator al unei confrerii dervişe. C/ M.-H.
Congourdeau, op. cit, p. 6.
33
În atica arhainzantă a lui Manuel Paleologu!, Babylonul poate desemna deopotrivă oraşele
Cairo şi Bagdad. C/ M.-H. Congourdeau, op. cit, p. 5.
34
S. W. Reinert, „Manuel II Palaeologos and His Miiderris", în S. Curcic şi D. Mouriki (ed.),
The Twilight of Byzantium:aspects of cultural and religious history in the late Byzantine empire:
papersfrom the col/oquium held at Princeton University, 8-9May1989, Princeton 1991, p. 42 et seq.
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în ideologia imperială a Bizanţului. Dialogul purcede de la premisa că
ambii parteneri cunosc Cărţile sfinte ale celor două religii, dar că nu se încred decât
în adevărul propriei credinţe. Regula propusă de către Manuel, nu departe de
maieutica socratică, este aceea de a uza de raţionamentul propriu, ori de câte ori
textul Scripturilor nu este suficient pentru a susţine opiniile vorbitorilor, şi a
confrunta părerile contrare pentru a găsi adevărul cu ascuţimea minţii fiecăruia. O
primă temă abordată este aceea a îngerilor, a căror existenţă este acceptată de
ambele credinţe. Dacă însă creştinismul susţine imortalitatea acestora, religia
musulmană socoteşte că orice are un început trebuie să aibă şi un sfârşit. Aşadar,
fiind creaţi, îngerii nu pot fi decât muritori. E rândul raţiunii să discearnă între cele
două argumente: aratând că şi sufletul omului, deşi este plăsmuit de Dumnezeu,
rămâne totuşi nemuritor, Manuel obţine acordul partenerului său, nevoit să recunoască
faptul că Dumnezeu a creat naturi nemuritoare şi că, între acestea, se află şi îngerii.
Tot astfel se ţese discuţia cu privire la creatorul universului şi la alungarea primilor
oameni din Rai (controversele a doua şi a treia), la natura sufletului omenesc şi a
raţiunii de care unele animale dau dovadă (controversa a patra), la victoriile pe
câmpul de luptă ce ar fi proba adevărului credinţei în numele căreia au luptat
soldaţii (controversa a cincea), la comparaţia dintre Moise şi Mahomed (controversa a
şasea). Asupra legii morale, discutate în controversele a şaptea şi a opta, dezbaterea
este mult mai aprinsă, căci Manuel nu acceptă constrângerea exercitată cu ascuţişul
iataganului, în vreme ce călugărul musulman, admirând legea creştină, e de părere
că aceasta este totuşi impracticabilă şi nu poate fi respectată în lumea marcată de
cruzime şi ignoranţă. Începând cu cea de-a noua controversă bazileul expune
sistematic dogma creştină, insistând asupra doctrinei trinitare, a cultului imaginilor,
a naturii lui Christos, dar şi asupra misiunii apostolilor sau a rolului şi însemnătăţii
gesturilor ritualice. La încheierea dialogului, cei doi parteneri îşi păstrează poziţiile
iniţiale (chiar dacă, la sfârşitul discuţiei călugărul musulman spune că va veni la
Constantinopol împreună cu fiul său), dovedind că, aşa cum între Bizanţ şi
Imperiul Otoman nu e cale de împăcare, tot astfel, creştinismul şi legea musulmană
nu pot fi conciliate. Judecând în contextul istoric al acestei discuţii, fără să uităm că
textul a fost consemnat după întoarcerea bazileului în Constantinopol, este admirabil
felul în care împăratul bizantin îşi susţine opiniile, cu fervoare, dar fără ură, cu
credinţă, dar fără să uite de raţiune, apreciindu-şi partenerul pe care nu-l transformă
nicio clipă în adversar. Dezamăgirea iscată de neputinţa de a-l aduce spre convertire
pe călugărul mahomedan se transformă în lecţie de viaţă pe care bazileul o transmite,
în prologul lucrării, fratelui său, Theodor, căruia îi este adresată scrierea:

Kai to m:i8Etv crn:ou81)v 1totdcr0m toi><;
m:m:tµt\IOU<;, cO 1tWtffiV f:µotyE <plÂtfrtT)
KE<pa/..:ft, 1tCcvu m:piEpyov· Kai to
8t8am<:Etv tKEivoui;, o'i ta~ 1tp6cr0cv
E\lvoia~ tµµtvoum Kai µcta to tai>ta<;
EAzyx0fjvm \j!EU8E~, /..fov µamtov 35 .

A-ţi

da străduinţa să-i convingi pe cei care
sunt deja convinşi, dragul meu frate, este
un lucru ce nu duce niciunde, iar a-i învăţa
pe aceia ce nu se desprind de ideile
dobândite deja, nici când le-a fost dovedit
neadevărul acesora, este în van.

35

Manuel II. Palaiologos, Dialoge mit einem „Perser", E. Trapp (ed.), Wiener Byzantinistische
Studien, Band II, Graz-Wien-Koln, 1966, p. 5.
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scriere teologică remarcabilă a împăratului Manuel Paleologu!,
într-un registru cu totul diferit, este Tratatul despre purcederea Duhului
Sfânt. Redactat ca răspuns la o scurtă lucrare pe care un călugăr36 latin i-o înmânase
în timpul şederii la Paris, tratatul a fost compus între 3 iunie 1400 (data ajungerii
împăratului la Charenton, în vecinătatea Parisului) şi 23 noiembrie 140237 , dată la
care Manuel părăseşte Parisul, după aflarea veştii înfrângerii lui Baiazid. Împăratul
a revenit asupra textului, în mai multe rânduri, dar nu după luna noiembrie a anului
1417, când ia sfârşit schisma apuseană, căci bazileul nu menţionează reconcilierea,
ci vorbeşte despre conflictul dintre Roma şi Avignon38 . Mai interesant decât conţinutul
tratatului, care reia, în bună măsură, argumentele teologice bazate pe Sfânta scriptură şi
pe scrierile patristice, este scopul pe care autorul şi-l propune şi care nu este unul
polemic în sine, în pofida convingerilor sale teologice, ci, mai degrabă, determinat
de contextul istoric în care lucrarea a fost alcătuită. Căci, spune Manuel Paleologu!,
dorinţa sa este să realizeze o apologie, şi nu o controversă:
O

altă

compusă

T60c ŢO cr6yypaµµa ouK ă.vttKpui; Kma
Amivcov
uq>av01r
fon
yap
avayKasoµtvou µillov Q7tOAOytav
OOUVat, il WUŢCOVt Kamq>Epoµtvou 39 •

acesta nu este o urzeală
îndreptată, fără înconjur, împotriva
latinilor. Căci l-am scris constrâns fiind
să ofer o apologie, şi nu pregătit de luptă.
Tratatul

Participiul avayKa(oµtvov (formă de genitiv), cu referire la persoana
bazileului, sugerează faptul că, deşi intenţia autorului fusese diferită, condiţiile
sejurului la Paris nu i-au permis să-şi aştearnă gândurile întocmai cu propria-i voie.
Căci, pe de o parte, îi lipseau lucrările teologice cu ajutorul cărora îşi putea susţine
argumentele şi, pe de alta, încercările diplomatice de a găsi o cale de apropiere
între Biserica de Apus şi cea de Răsărit ar fi fost zădărnicite de exprimarea netă a
unei opinii contrare dogmei apusene. Apelând, aşadar, la dialectică, Manuel
Paleologu! construieşte adevărate silogisme pentru a susţine preeminenţa dogmei
ortodoxe. Tratatul depăşeşte limitele impuse de subiectul abordat, atingând atât
terne teologice, cât şi concepte gnoseologice sau ontologice: în ce măsură şi pe ce
cale poate ajunge omul la cunoaşterea lui Dumnezeu; prin ce se distinge speculaţia
filozofică de cunoaşterea transcendentă şi care sunt motivele pentru care cea dintâi
nu străbate profunzimea raţiunii divine; care este natura raţionamentului permis şi a
celui periculos în studiul teologiei. O ternă esenţială a tratatului este discutarea
doctrinei isihaste a uniunii mistice cu Dumnezeu (0€cocrn;), a felului în care El se
regăseşte înlăuntrul şi în afara creaţiei sale, participând la propria-I creaţie şi fiind,
Identitatea acestuia nu este astăzi cunoscută şi deşi nu există nicio evidenţă a preocupărilor
acestuia, cercetătorii scrierilor lui Manuel îl numesc „un doctor în teologie de la
Sorbona". In tratatul bazileului, textul primit, rezumat ca prolog al lucrării imperiale, este însoţit de
următoarea intitu/atio: „J\ativou nvoc; Q(Jl(OUVt0c; Ev toic; xpoac:neimc; toU Ilapucriou, xpoc; tov
QU'tOKpatopa 'Pcoµaicov MavouT)A. tOV IlaA.atoA.Oyov, ax60T]µov OVta Ev taie; raA.iatc;, Ev crxr'lµan
cruUoytcrµou KE<paAatcOOT]c; EmtoµT) xepi rije; toU ayiou IlvdJµatoc; EKXopdJcrecoc;". Cf Dendrinos,
An annotated edition, p. 2.
37
Pentru data compunerii vezi Dendrinos, An annotated edition, p. XVII-XIX.
38
Ibidem, p. XIX, p. 20.
39
Ibidem, p. 1.
36

şi cunoştinJelor
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totdeodată,

transcendent întru totul. După această expunere teologică a învăţăturilor
ortodoxe, Manuel discută argumentele latinului privind Dumnezeul trinitar, relaţia
dintre Persoanele Sfintei Treimi, demonstrând că, prin acceptarea dublei purcederi
a Duhului Sfănt, ipostasurile particulare, al Tatălui şi al Fiului, se confundă, ceea
ce este contrar doctrinei, căci dispare în felul acesta distincţia dintre esenţa comună
şi manifestarea diferită a Persoanelor trinitare. O altă temă abordată în tratatul
împăratului bizantin, comună de altfel dogmaticii medievale, este examinarea
diferenţei dintre purcederea Duhului (frn:6pwazc;) şi trimiterea acestuia (n:p6oJoc;),
manifestarea lui (bapavmc;), căci cea dintâi este o emanaţie în interiorul
dumnezeirii, iar cea din urmă priveşte împărtăşirea Duhului Sfănt în lume. După
prezentarea controverselor teologice ce-i despart pe latini de greci, Manuel lasă
deoparte argumentele doctrinare, amintind de problema politică a primatului
papalităţii şi arătând că Antiochia este la fel de îndreptăţită să pretindă supremaţia
în lumea creştină ca şi Roma, căci Petru a fondat acolo Biserica, înainte chiar de a
se fi născut cea din Roma. În finalul tratatului, împăratul bizantin însumează
argumentele ce pledează pentru uniunea creştinilor, amintind credinţa comună în
Sfănta Treime şi în singurul Dumnezeu, „etern, creator, bun, puternic şi drept", ale
cărui atribute, „bunătatea, dreptatea, puterea, nemărginirea, simplitatea şi altele
asemenea, nu sunt natura Lui, ci doar se referă la natura Lui". Îndemnul la unitate
răzbate explicit în finalul scrierii:

Kai. 8ft, 1tEt86µevot cpcova~ 1tpocpriTffiv,
a1tocrT6A.cov, 818acrKaA.cov, mhou wu
A6you, fat 86 Kai mi~ EK Tffiv Â.oyicrµ&v
KaÂ.&~ iJµiv U1tObEbE1yµ€vo1~ ro~ olµm,
O'UVEÂ.8coµev illftÂ.ot~, ro cpO...ot, TO TOU
Xptcrwu 1toiµv10v, «ou cp8apwi~,
apyupiq> tj :xpucri(ţ » 1tEp11totT18EvTE~ T(!>
KTtO'QVTl, fila nµiq> ai'.µan cpricriv, «ro~
aµvou
aµffiµou
Kat
Q0'1tiÂ.OU
XptO'TOU- »40 .

Încrezându-ne în vocea profeţilor, a
ş1
a
dascălilor,
apostolilor
încrezându-ne în Cuvânt şi în toate
cele ce ni s-au arătat din dreptele
judecăţi, să mergem alături, prieteni,
turmă a lui Christos, dăruindu-l pe
Domnul nu cu lucruri deşarte, cu
argiţi sau cu aur, ci cu sângele
neîntinat ca al mielului neprihănit şi al
lui Christos făr' de pată.

Tonul socratic cu accente polemice care răzbătea din Dialogul cu un
persan, compus cu zece ani înainte, în umbra neliniştitoare, dar familiară a
zidurilor Constantinopolului, este înlocuit de vocea doctă, chiar dacă prea puţin
originală, cumpănită, fără excese şi fără note retorice a teologului cunoscător al
propriei dogme, dar şi al subtilităţilor creştinismului catolic. Atent ca nu cumva
credinţa-i intimă să împieteze asupra diplomaţiei jucate pe muchie de cuţit, Manuel
Paleologul dezvăluie în Tratatul despre purcederea Duhului Sfânt inteligenţă
cultivată şi stăpânire de sine, mânuire abilă a argumentului teologic, pătrunzătoare
înţelegere a filozofiei şi, nu în ultimul rând, aceeaşi limbă atică, expresivă, curată,
eufonică.
40

Dendrinos, An annotated edition, p. 316.
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Omilii şi versuri liturgice
Un alt registru al preocupărilor teologice ale împăratului bizantin şi al
41
trăirilor sale religioase îl constituie cazaniile, rugăciunile şi versurile liturgice ,
42
mare parte dintre acestea fiind, şi astăzi, inedite • Între cele care pot fi consultate
în colecţia abatelui Migne, Patrologia Graeca, remarcabilă este rugăciunea pe care
Manuel Paleologu! o înalţă către Dumnezeu ca mulţumire pentru înfrângerea lui
Baiazid de către Timur-Lenk. Scrisă în maniera Psalmilor biblici, rugăciunea
exprimă cu ardoare recunoştinţa şi totodată surprinderea bazileului la aflarea veştii
nimicirii armatei otomane, pe care o socoteşte un miracol datorat doar credinţei
nestrămutate a poporului său în măreţia şi atotputernicia divină.
rvO:mo OÎJ nacra Îl yfj, Kai µiJ Întreg pământul să afle şi să nu
U'floucr9ffi tv fou-tcp YTJYEVÎJ<;. Tcp yap preamărească în fapta aceasta vreun
9EOu vd>µmt ănav Ei'.Ke1· Kai Ei<; muritor. Căci este întru totul pe potriva
µaKpov
avexoµevo<;,
E~amva unui semn al lui Dumnezeu. Fiindcă doar
anooiofficrtv. 'O of: EA1tt~ffiv En'a\rrov El răsplăteşte pe dată pe cel ce se roagă
µiJ cpo~118fi•(J) KaKa. Touc; yap fără încetare. Şi cine îşi pune speranţa în
unoµtvovm<; O"cO~El, EUV nap'a\m'Ov El, nu are a se teme de rele. El îi salvează
9ucriav E~oµoA.oyi)crEffi<; A.a~n. Kai pe cei statornici, iar dacă le primeşte
41

Şi aceste scrieri sunt repertoriate de către Xivrey, Khoury, Barker, Dendrinos. Amintim
texte, în succesiune cronologică:
1. L1~).wu1c; iv bcrcoµ.ft râiv 1u:pu:xoµivwv rip ).6ycp I Oratio in nativitatem Christi (?)
2. Laudatio in S. Iohannem Baptistam (?)
3. KeqJOJ..aia Karavv1cwca oia urixwv !Precatio pro communionis (1391-1400?)

următoarele

4. 'Ev el0e1 l/faAµov nepi KCpavvov rov ayapYfVOV, 6n6re ineO"Kil/faW 6 Beoc; rov ).aov avwv
Kai oia râiv ixBpâiv avwv rov navwoanov aniKmve (}~pa I Psalmus eucharisticus de Bajazeto
extincto (post 1402)
5. Evxi/ wv avwv paU1liwc; Mavovi/). wv fla).aw).6yov iw81~. oo~o).oyiav txovua npoc;
8e6v, oVV 6µo).oyif1. ~c; evuePeiac;. elra Oir{UIV UV}'KCKpaµiVY{V evxap1urif1. Kai i~oµo).oy~ue1 I
Preces matutinae (1406?)
6. ~MY{ wv avwv PaU1liwc; Mavovr,;. wv fla).aio).6yov wxi/ iw81~ I Aliae preces
matutinae ( 1406?)
7. Tov avwv wuepeurawv Kai f/JIAOXfliUTOV pau1liwc; Mavovi/A wv fla).aio).6yov, ).6yoc;
OTI ~µiv aµapria ro navrwv xeip1urov· oei oi, µY{oiva a7rO}'IVWUKCIV" µ~re iavrov, µ~re hepov·
Kpive1v oe iavrov, Kai frepov· Kai WV<; ~µapTY{KOTa<;, OV µ1ueiv, ill 'ikeiv· Kai nepi µerawoiac;,
Kai ~c; wv Beov npovoiac;, Kai aya7r11c; Kai f/JIAavBpwniac;. L1icmora eVAO}'YfUOV I Oratio in B.
Mariam Aegyptiacam (1408-1410)
8. Kavwv napaKAY{TIKO<; de; rr,v vnepayiav ~µâiv L1icmozvav BeoroKOV vnip râiv vVV
nepzurauew I Canon deprecatorius ad sanctissimam dominam Deiparam pro praesentibus
periculis (1411-1412)
9. Tov evuepeurawv Kai f/JlAO)Piurov pauzliwc; Mavovr,;. wv fla).aw).6yov, npoc; rov
CaVWV 7rVevµaTIKOV, V7rip râiv Ka(} 'iavrov µera ro paiuaai ~<; OelVW<; KaTaUKYfl/fli.UY{c; avrip
xaknwrat"Y{c; vouov I Sermo ad suum patrem spiritualem de sua conscientia pro restituia
sanitate (1414-1416)
I O. 'H vn68eu1c; wv ).6yov iv ilr1wµ.ft I Oratio in dormitionem Deiparae (1415-1417)
11. Tov avrov paUlliwc; Mavovr,;. wv fla).azo).6yov, Oir{Ul<; clvowvz(oµivwv, ~ Kai an).âic;
(}a).arrevovrwv. uvvre8eiua, iK râiv ~c; oaviî:IK~c; PiPAov l/faAµâiv I Precatio qui maris jluctibus
agitantur ( 1422?)
42

Nu au fost editate scrierile ce poartă în nota anterioară numerele I, 2, 7, 9, 11.
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UVta1t000lTJ
um;p
UUT11i;,
on
XPTJO"t6T11wi; neA.ayoi;. ~6tco 86~av 6
A.aoi; mhou, Kai €1..mocov aya0&v
€µcpopEicr0cocrav
oi
1tE1tott6n:i;
E1t' UUîOV43 .

sacrificiul, îi răsplăteşte pe măsura
acestuia. Bunătatea Lui e un ocean
nesfărşit. Numele fie-I cinstit de poporul
întreg, iar cine în El se încrede poartă cu
sine bună speranţa.

Epistole
În registrul marcat de subiectivitate se încadrează şi epistolografia lui Manuel
Paleologul. Între textele ce-i aparţin, scrisorile retorice ale împăratului au o
importanţă cu totul remarcabilă, oferind amănunte ce privesc deopotrivă viaţa
particulară a bazileului şi a celor ce-i stau în preajmă, realitatea curţii împărăteşti a
Bizanţului, preocupările elitei culturale şi politice ale Imperiului din Orient, dar şi
personajele, deprinderile, cutumele curţii lui Carol al VI-lea sau felul în care trec
zilele prizonierului porfirogenet în tabăra lui Baiazid. Mesajul denotativ al
epistolelor lui Manuel Paleologul e însă anevoie de descifrat, căci e ascuns nu doar
în spatele retorismului bizantin, ci şi al unei limbi atice arhaizante, în care abundă
clişeele, proverbele, anacronismele, citatele arareori identificabile. Editorul
scrisorilor bazileului, George T. Dennis, notează, cu referire la acest aspect:
If the letter was meant to convey a message, other than
generalities about friendschip, it was often formulated in such
tortuous grammar and syntax as to be practically unintelligible.
The real message, if any, was conveyed by the bearer of the letter,
either for reasons of security or because of the requirements of
style. The letter itself was a gift to be treasured, not necessarily
understood, by the recipient44 .

Sunt însă multe dovezile ce sprijină ideea că epistolele împărăteşti aduc
istoricului informaţii utile, dincolo de arabescurile logice sau lingvistice. Astfel, în
scrisoarea (căci doar una s-a păstrat) adresată mamei sale, Elena Cantacuzena,
desluşim relaţia apropiată pe care Manuel a împărtăşit-o cu aceasta şi faptul,
necunoscut istoricilor, că Elena ar fi crescut copiii nelegitimi ai viitorului împărat45 •
În epistolele către Demetrios Cydones sunt presărate amănunte cu privire la
negocierile cu Veneţia şi mai apoi cu papalitatea în speranţa obţinerii unui ajutor
pentru salvarea oraşului Thessalonic46 • Tot în scrisorile adresate lui Cydones,
destăinuie bazileul umilinţele suportate în timpul campaniei lui Baiazid, la care a
fost obligat să participe ca vasal47 . Deznădejdea şi neputinţa resimţite în acele
43

PG, tom 156, col. 581.
G. T. Dennis, Letters, p. XIX-XX.
45
Scrisoarea nr. 1, ibidem, p. 1-4 şi n. 1, 2.
46
Scrisoarea nr. 8, ibidem, p. 21-23.
47
Asupra corespondenţei dintre Manuel Paleologul şi Dimitrie Cydones, pot fi consultate
articolele detaliate ce privesc atât cronologia, cât şi conţinutul scrisorilor, redactate de către R.-J.
Loenertz: „Manuel Paleologue et Demetrius Cydones, Remarques sur leur correspondance", în Echos
d'Orient, n° 36/1937, p. 271-287, n° 36/1937, p. 474-487, n° 37/1938, p. 107-124.
44
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momente de principele devenit instrument al expansiunii otomane sunt prezente în
scrisorile ce poartă, în ediţia realizată de către George Dennis, numerele 14, 16, 19,
2048 • De un real interes pentru istorici, dar mai ales pentru cei care se apleacă
asupra vieţii şi operei lui Manuel Paleologul, se dovedeşte a fi discursul epistolar
adresat lui Alexios Iagoup 49 , în care bazileul mărturiseşte preocupările sale
teologice, aplecarea spre studiul doctrinei ortodoxe, dar şi faptul că nu a înclinat
niciodată cu adevărat spre uniunea bisericilor creştine, ci a urmărit doar o politică
utilă imperiului său, caracterizată de o ambiguitate deliberată50 •
Studiul scrisorilor lui Manuel Paleologu! întregeşte şi cercul elitei culturale şi
clericale reunite în jurul împăratului şi al temelor predilecte dezbătute în discuţiile
acestor „intelectuali" ai Bizanţului târziu 51 • Între cei cărora împăratul le adresează
epistolele sale se numără Nicholaos Cabasilas, autor al unor cunoscute comentarii
şi tratate teologice, scrieri religioase sau versuri liturgice, Demetrios Chrysoloras
membru al senatului şi domestic (oiKEio~) al bazileului, reputat pentru convingerile
sale antilatine, Manuel Chrysoloras, prieten de încredere al împăratului, ce a jucat un
rol diplomatic important în negocierile cu Europa occidentală, Demetrios Cydones,
dascăl şi apropiat al lui Manuel, dar şi ministru şi sfetnic al tatălui său şi, alături de
aceştia, călugării David şi Damian, părinţii spirituali ai domnului. Printre subiecte
politice grave, teme morale sau teologice, greutăţi ce apasă sufletul împăratului, se
strecoară adesea vorbe pline de curtoazie, gratuităţi elegante sau calambururi
inteligente. În scrisoarea a IV-a, adresată lui Demetrios Cydones, care îi trimisese
împăratului un exemplar al lexiconului Sudas, bazileul găseşte prilejul, cu ironie
amară, să facă următorul joc de cuvinte:

oLouîcSa~ Kai euprov Când a venit la noi şi ne-a găsit în mare
anopiQ. XPY/µ6.rwv, PY/µ6.rwv QVTi lipsă de arginţi, Sudas ne-a arătat că în
locul lor avem bogăţie de vorbe.
XPTJ µaTwv nA.oucriou~ antq>11vev 52 •
cl>9acra~ cS'cb~ ~µa~

f;v

Lucrări

retorice
categorie de scrieri dă seama de preocuparea permanentă pe care
Manuel Paleologul a manifestat-o pentru retorică, vizibilă, de altfel, la nivelul
structurii textuale şi a limbajului, în toate lucrările sale şi specifică literaturii
bizantine în întregul ei. Genului oratoric îi aparţin discursurile epideictice şi
dialogurile etice 53 , realizate de către împăratul bizantin în registre stilistice variate,
Această

48

Ibidem, p. 35-37, 41-49, 55-61.
Vezi n. 10.
5
Cf Denclrinos, An annotated edition, p. XIII-XIV.
51
O imagine de ansamblu oferă studiul lui Ch. Denclrinos, Co-operation andfriendship among
Byzantine scholars in the circle of Emperor Manuel II Palaeo/ogus (1391- 1425) as rejlected in their
autograg_h manuscripts, URL: </greek/grammarofmedievalgreek/unlocking!Denclrinos.html>, [30.05.2011 ].
2
Dennis, Letters, p. 13.
53
În succesiune cronologică, dar menţionând imprecizia determinării datei exacte a redactării
în cazul multor texte, scrierile retorice ale lui Manuel Paleologu! sunt următoarele (cf de Xivrey,
Khoury, Dennis, Denclrinos, op. cit.):
I. Mavom'tA. wii ITaA.atoA.Oyou µeÂ.faT( 7tpo~ µt0uaov I Sermo ad ebriosum (1365-1367[?]);
2. Toii autoii <PacnA.tro~ Mavom'tA. wii ITaA.moA.Oyou> 7tpooiµtov Avn1vopo~ 7tpo~
'Oouaafo 7tpt:aPE1iovta µetil Mevi:A.aou U7tEp Tfi~ 'EÂ.tVTJ~ I Responsio Antenoris ad Ulyssem
( 1365-1367[?]);
49

°
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fie ele ironice, admonitorii, descriptive, imitând teme clasice sau fiind inspirate de
subiecte ocazionale.
Pure exerciţii retorice sunt Discursu/ adresat unui beţiv (poziţia 1 în nota 53),
Răspunsul lui Antenor către Odysseu (poziţia 2), Discursul în versuri anacreontice
adresat unuia neînvăţat şi prea vorbăreţ (poziţia 7) sau descrierea unei imagini a
primăverii într-o tapiserie pariziană (poziţia 9). Discursuri ocazionale pot fi
considerate Panegiricu/ la moartea fratelui său, Theodor (poziţia 11 ), Oraţia de
mulţumire pentru vindecarea părintelui (poziţia 6), discursul de îmbărbătare
adresat thessalonicienilor în timpul asediului turcesc al cetăţii (poziţia 3) sau
discursul fictiv atribuit lui Timur-Lenk şi adresat lui Baiazid (poziţia 1O), compus
înaintea înfrângerii sultanului de către conducătorul mongol.
O ultimă categorie în clasa lucrărilor retorice este reprezentată de scrierile
morale, în rândul cărora remarcabile sunt Discursul cu împărăteasa-mamă despre
căsătorie (poziţia 8) şi ansamblul de texte adresate principelui Ioan al VIII-lea,
compus dintr-o epistolă dedicatorie către fiul porfirogenet (ce figurează în debutul
lucrării parenetice), o oglindă a principelui alcătuită dintr-o sută de capitole
(poziţia 13), şapte discursuri5 4 a căror temă este morală şi politică (poziţia 12) şi un
3. <Toi3 mhoi3 pacr!A.Ewi; Mavoui']A. toi3 IlaA.moA.6you> :EuµpouÂ.EUnKoi; itpoi; toui;
i']viKa E1tOÂ.topKoi3vto I Suasoria ad Thessalonicenses cum obsiderentur
( 1383);
4. 'ni; E~ EilµEVoi3i; ăpxovtoi; itpoi; t:Uvoui; U7nJK6oui; toui; Ev aKµfi I Oratto propilii principis
ad benevolos subditos qui aetatis in flore sunt ( 1383-1404);
5. Toi3 autoi3 <pacrtA.Ewi; Mavoui']A. toi3 naA.moA.Oyou> KUpcp Avoptc;i tcp Acravn <iti:pi
6vi:tpc'ttwv> I Epistula ad Andream Asanem de insomniis ( 1389-1390[?]);
6. Mavoui']A. toi3 naA.moA.Oyou A.Oyoi; ltUVT)yuptKoi; itEpi n;i; toi3 pacrtA.Ewi; iryi:iai; I Oratio
gratulatoria pro restituia imperatoris el patris sanitate ( 1389-1390);
7. Toi3 pacrtA.Ewi; KUpoi3 Mavoui']A. toi3 naA.moA.Oyou crtlXOl AvaKpEOVîElOl itpoi; nva aµa0fj
Kai itÂ.Eicrta cpÂ.T)VUcpoi3vta I Anacreonticon in quemdam ignorantem el loquacem
( 1392-1396[?]);
8. Toi3 mhoi3 <PacrtA.Eroi; Mavoui']A. toi3 naA.moA.Oyou> OtclA.oyoi; itpoi; ti']v KUpiav autoi3
Oecritotvav Kai µT)tEpa, ij iti:pi toi3 yaµou I Dialogus moralis cum matre sua de matrimonio
(1392-1397);
9. "Eapoi; EiKcOV Ev ucpaVtcp itapaituc'tcrµan PTJYlKcp I Imago veris in aulaeo textili operis
phrygii ( 1400-1402);
1O. Tivai; liv EÎiti: A.Oyoui; 6 t&v Ili:pcr&v tE Kai LKU0&v E~fJYouµi:voi; tcp ropawoi3vn t&v
ToupKOlV µi:yc'tA.a tE Kai cropapa cp0i:yyoµEvci> Kai acpopt1tci> ovn tuii; QltElÂ.aii; Î]VlKU EU
EitpattE, tpaitevn OE itpoi; touvavtiov µi:ta ti']v ~ttav I Ethopoeia Tamerlanis ad tyrannum
Bajazetum (post 1402);
11. Toi3 i:Ucri:Pi:crtc'ttou Kai cplÂ.oXPicrtou pacr!A.Eroi; KUpoi3 Mavoui']A. toi3 IlaA.atoA.Oyou A.Oyoi;
Emtc'tcptoi; di; tOV UUtclOEÂ.cpov autoi3 OEcritOîT)V itopcpupoyEvvT)tov Ki3ptv 0i:60wpov tOV
IlaA.atoA.Oyov pT)0i:ii; EmOT)µtjcraVtoi; i:ii; Ili:A.oit6VVT)crov toi3 pacr!A.Eroi; I Oratio funebris in
proprium eius fratrem despotam Porphyrogennem dominum Theodorum ( 1407-1409);
12. Ad /ohannemfilium orationes VII ethico-politicae (1406-1410);
13. Mavoui']A. toi3 IlaA.atoA.Oyou toi3 Eilcri:pi:crtc'ttou Kai cplÂ.oXPicrtou pacrtA.Eroi; itpoi; tov
Epacrµui>tatOV uiov autoi3 Kai pacrtA.Ea, 'Iroc'tVVT)v tOV naA.atoA.Oyov imo0fjKat pacrtA.tKfji;
aywyfii; Ev KacpaA.ai0ti; p' I Praecepta educationi regiae ad filium lohannem, capita centum
(1416[?]).
54
În lucrarea Commentariorum de augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi liber
septimus (1781, p. 330), P. Lambecius a numit aceste discursuri etico-politice, denumire sub care ele
continuă să fie cunoscute şi astăzi. Termenul este justificat însă doar prin faptul că ele privesc
E>EcrcraA.ovtKE~,
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epilog epistolar (plasat în încheierea oraţiilor etico-politice), texte cărora li se
adaugă o scurtă lucrare adresată supuşilor (poziţia 4), alcătuită în maniera cărţilor
de înţelepciune. Considerată de majoritatea filologilor ca fiind o scriere
independentă (cea din urmă oglindă a principelui, din punct de vedere cronologic,
redactată înaintea căderii Constantinopolului), lucrarea intitulată 'YnoOijKa.z
f3amA1Kijr; âywyijr; poate fi integrată în acest puzzle compoziţional în care aceleaşi
sfaturi sunt adresate principelui sub formă epistolară, oratorică şi în maniera
discursului parenetic. In toate aceste lucrări, o retorică omogenă, un stil elaborat,
anticizant şi preţios conturează portretul arhetipal al bazileului, cu o componentă
dominantă morală, căreia i se alătură elemente ale mentalităţii imperiale, valori
teologale şi virtuţi clasice, într-o modalitate discursivă şi cu accente particulare,
specifice Bizanţului târziu.
Analiza conţinutului relevă intenţia autorului de a crea, la nivelul
compoziţional al întregului ansamblu, simetrii, paralele, exprimări şi idei redundante,
al căror unic scop este acela de a trata o temă - moştenită din tradiţia literară a
Antichităţii - sub toate aspectele, pentru a realiza o lucrare exhaustivă atât din punct de
vedere al conţinutului cât şi al formei. Toposul sfaturilor, napmvfoEt<;, ce privesc
guvernarea - însă nu doar guvernarea imperiului ci şi pe cea a propriei vieţi constituie laitmotivul întregului ansamblu textual şi este redat în multiple formule
retorice: epistola literară, oglinda gnomică - specie încărcată de apoftegme biblice,
de idei şi formule ce revin în toate scrierile genului, discursul în manieră isocratică
sau tratatul etic influenţat de textele stoicismului târziu, reprezentat de Seneca sau
Marcus Aurelius. De altfel, împăratul asumă intenţia de a scrie sub specie aetemitatis:
'Epouµev OE oIµm wtafrra, ecou
'tOV Âhyov Hrovovwc;, a cruvoicrEt
µi:v Kai vi3v, cruvoicrEt OE de; TO
µ€1..Aov. Kai cruµ~Î)O"E'tat Kai vecµ,
KUt yEpOVTI, KUt rUXTI 1tCl011, KUt
'tU~Et, •ci> 'tE ovn, •ci> 'tE fooµevcµ YE
~icµ. Kai µi) µ€ ne; aA.a~OVEiac;
ypmvacreco,
µcyaA.a
ofjecv
tnayycU6-µcvov. OU yap OÎI TO nav
Î)µEîEpov fomt 'tcOV VOT)µU'tCOV - ou
Kp1nvco •ou•o, ouoE yap ă~tov aMa Kai 'tO 1tAElcrîOV µEpoc; apEtji
KEKocrµriµevcov, ole; it Tci:>v •poncov
XPTJO"'to'tT)c; Kai TO 'tfjc; cro<piac;
XPfiµa, Tci:>v crcoµaTcov anEA.86VTcov,
55
'tTJPEÎ TI1v µviJµriv µc•' EyKcoµicov •

Şi

cred

că,

de vreme ce Dumnezeu îmi
discursul, voi spune vorbe spre
folos şi acum, şi în viitor, potrivite
tânărului, dar şi celui înaintat în vârstă, în
orice împrejurare şi în orice situaţie, în
viaţa de acum sau în cea viitoare. Să nu
mă acuze nimeni de aroganţă nesăbuită,
fiindcă anunţ, dintru-nceput, vorbe mari!
Căci nu va fi al nostru întregul şir al
gândurilor (nu voi ascunde acest fapt şi
nici nu s-ar cuveni să o fac), ci o bună
parte este a bărbaţilor încununaţi de
virtute, cărora nobleţea conduitei şi
folosul înţelepciunii lor le veghează
amintirea, deopotrivă cu elogiile, chiar şi
după ce trupurile lor au pierit.
călăuzeşte

deprinderile a căror dovadă trebuie să o facă un bazi/eu. Aşadar, nu tematica, ci mai degrabă poziţia
în ierarhia politică a celui căruia îi sunt adresate scrierile îndreptăţeşte epitetul politic sub care ele sunt
astăzi cunoscute oraţiile lui Manuel Paleologu!.
55 Manuel Paleologu!, 'EmuroJ..if 7Cpoo1µiaK~.
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Prin vocea bazileului glăsuiesc străbunii şi, dincolo de vorbele omeneşti,
cuvântul dumnezeiesc inspiră omul şi domnul, transmiţând voinţa divină şi
legitimând spusele împăratului.
Ca lucrări independente sau ca ansamblu unitar, scrierile parenetice ale lui
Manuel Paleologu! nu dezvăluie, la o primă lectură, o construcţie coerentă.
Sfaturile urrneză unele altora, fiind comentate, abandonate sau reluate într-o ordine
ce pare dictată doar de importanţa subiectivă pe care autorul o atribuie fiecărei idei
şi nu de o legătură intrinsecă a subiectelor tratate în cuprinsul textelor. Privind însă
în adâncime, distingem o armonie atent construită, poveţele amintite în pareneza
gnomică, Sfaturi pentru educaţia imperială, fiind reluate şi completate, ilustrate cu
pilde biblice sau citate din tradiţia creştină ori din cea a Antichităţii păgâne. Astfel,
un al doilea act admonitoriu, cel al Oraţiilor etico-politice, se vădeşte a fi o punere
în scenă a celor mai percutante dintre îndemnurile formulate doar în oglinda
adresată principelui Ioan. Gândit ca un întreg textual, ansamblul parenetic este
cuprins între coperţile reprezentate de scrisoarea dedicatorie şi epilogul epistolar. În
bună tradiţie bizantină, o simetrie perfectă guvernează textul retoric, nepermiţând
hazardului stilistic să intervină în vreun fel.
La nivelul construcţiei metatextuale, chiasmul subliniază coerenţa tematică a
întregului. Elogiul elocinţei, ca virtute, dar şi ca expresie a virtuţilor unui conducător,
sugerat în ultimele capitole ale Preceptelor pentru educaţia imperială56 , devine
subiectul celui dintâi discurs etico-politic (A6yoi;; 'TT:porpt:7rr1K6i;; t:ii;; A.6yovi;;, Kai 'TT:t:pi
apt:rfji;;, Kai ayaBov ă.pxovroi;;). Necesitatea de a iubi binele şi de a alunga răul, din
sine şi din jurul său, precum şi dificultatea de a recunoaşte binele, idei centrale în
capitolele 37şi 38 ale oglinzii adresate principelui Ioan, se regăsesc dezvoltate în
cel de-al doilea discurs, ce poartă asupra faptului că în mod natural iubim binele,
însă nu e deloc uşor să îl identificăm (Vrz ro µiv ayaBov 'TT:ii.m qnA.ovµt:v6v em1
<ţJVmKwi;;). Capitolele 28 şi 29 ale lucrării parenetice - paragrafe ce privesc liberul
arbitru, facultatea esenţială a voinţei pe care Dumnezeu a sădit-o în om, şi natura
binelui şi a răului îngemănate în fiinţa umană - sunt reluate în cel de-al treilea discurs:
Ilt:pi 'TT:poazpiat:wi;; Kai eKovaiov (Despre liberul arbitru şi făptuirea voluntară). A patra
oraţie dezvoltă tema plăcerii ('TT:t:pi riji;; ~<5ovfii;;) şi a necesităţii de a nu deschide
poarta sufletului pentru bucuriile trupului. Al cincilea discurs constituie un climax
al retoricităţii, fiindcă, în manieră aparent sofistică, este argumentat contrariul celor
susţinute în cuvântarea precedentă. După elogiul capacităţii de a se ţine mereu
departe de plăcere, pentru a nu gusta din satisfacţia iluzorie pe care aceasta o oferă,
împăratul afirmă şi susţine opinia conform căreia plăcerea trupească nu este cu
56

Manuel Paleologu!, Praecepta, cap. 93:

Kcilltmov eIBtvm to ~EÂ.nov Eiti tci'>v
am!vnov, Kai Mvaµtv EXElV KaÂ.ci'><; EUtEÎV, Kai
m0avov ta-6TI) lioKeiv, Kai tov tci'>v KaÂ.ci'>v
Epcota croq>ci'><; ljl'Uxai<; eµq>U'tEUEtv.

Cea mai de preţ calitate este aceea de a şti ce e mai
bine între toate şi de a fi capabil să vorbeşti frumos
şi astfel să te arăţi convingător şi să poţi sădi în
suflete, cu înţelepciune, dragostea pentru tot ce e bun.
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totul blamabilă. Argumentul trimite încă o dată la cuvântul lui Dumnezeu, cac1
principele trebuie să ştie că e dator să nu alunge nimic din ceea ce Domnul a
semănat într-însul. Or, „faptul că plăcerea de la Dumnezeu ne e dată, nu trebuie spune Manuel Paleologul - să fie argumentat în vreun fel" 57 • Bazileul o face totuşi,
pentru a introduce valorile moralei creştine şi pentru a „salva", retoric, fiinţa umană
aflată sub semnul păcatului originar. Da - spune împăratul creştin-, plăcerea există
şi ea defineşte natura omului; da, plăcerea nu este mereu condamnabilă. Vinovate
sunt doar nesaţul, asupra de măsură, lipsa controlului. Acestea nu sunt nici bune,
nici frumoase, nici spre folos 58 •
În primele cinci oraţii exempta utilizate provin, în cea mai mare parte, din
literatura greacă clasică. Canavaua retorică este traversată de personaje celebre,
istorice, mitice sau literare, între care se numără Xerxes, Cresus, Solon, Odysseus,
Nestor, Herodot şi Platon, apoi personaje colective atent creionate, poporul atenian
sau naţiile barbare, într-un cuvânt, tot ce are mai de preţ sau mai puternic Antichitatea
greacă. Exemple arhetipale, golite de firescul gestului real, dar purtând, în mod
convenţional, un anumit înţeles, dezvăluind o anumită trăsătură şi ilustrând o singură
faţetă a umanului converg spre realizarea idealului împărătesc, menit a contribui la
formarea tânărului principe, Ioan al VIII-lea Paleologul, în speranţa că îi va fi dat
imperiului nu doar un bazileu, ci un om cu toate calităţile pe care conceptul de
Ko.J..oKayaBia le presupune. Ca o completare necesară a acestui portret, ultimele trei
oraţii aduc în centrul discursului imaginea lui Dumnezeu. Perspectiva morală se
întoarce astfel spre etica creştină cu intenţia limpede de a construi, pe rever, icoana
principelui bizantin în care se întrezăresc trăsăturile idealului eristic. Al şaselea
discurs vorbeşte, aşadar, despre penitenţă, milostenie şi iertare divină, despre păcatul
cel mai greu al fiecăruia, pe care doar asumându-l şi judecându-l cu sufletul propriu
îl poţi izbăvi, şi apoi despre puterea de a-i ierta pe ceilalţi şi, îndeosebi, despre iubirea
aproapelui. Ideea centrală a oraţiei a şasea se ţese în jurul îndemnului adresat fiului
de a nu se dezice nici de propria persoană, nici de vreunul dintre semeni, de a nu-l
urî pe cel căzut în păcat, ci de a se apleca înţelegător asupra dramei fiecăruia. Căci
dincolo de păcat şi de iertarea umană se află mereu pronia şi iubirea lui Dumnezeu
faţă de oameni, „ri TOU ewu 7tp6vma, Kai aya1t11 Kai <p1Âav8pco1tia". Oraţia a şaptea,
57

Manuel Paleologu!, Oratio V, în Migne, PG, tomul 156, col. 464:

on 8t 0e60EV ft it8ovr') ou8evo<; oÎµm
8eftcrecr0m A.Oyou.
58

Faptul că plăcerea de la Dumnezeu ne e
nu trebuie demonstrat în vreun fel.

dată,

cred

că

Manuel Paleologu!, Oratio V, în Migne, PG, tomul 156, col. 481:

ri]v oe 7tAf:ovcil;oucrciv tE Kai ăKocrµov
wuvavtlov ou KaAÎ(V, OUOE ciya0ftv,
ouo'ci>cptÂ.1µov· Kai îOU<; autft yE
x.pcoµtvou<; ouK ev Katpcp, ouK'f.v µttpC!l,
µft 7tap'autij<;, ciU'oiKo0ev tftv ~Â.ci~T(V
oex.oµtvou<;, eh<; crcpa<; UUîOU<; EKOEOCOKOta<;
tal<; 7tapaX,Pftcremv.

Depăşirea măsurii şi faptul de a fi mereu în dezacord
cu ordinea lumii, acestea nu sunt nici frumoase, nici
bune, nici spre folos. Iar pe cei ce fac uz de ele, la
moment neprielnic şi tăr' de măsură, nu spre plăcere
îi îndreaptă, ci spre propria pătimire, ca pe unii ce
s-au înfruptat până peste poate din plăcerile de-o clipă
ale vieţii.
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ultimul act al „lecţiei" pe care un împărat o transmite fiului, supuşilor şi tuturor
celor ce alcătuiesc comunitatea creştină, întăreşte ideea că bazileul trebuie să
cultive „"tÎlV mm;1vocppocr6YrJV Kai "tÎlV c0crEPEiav", smerenia şi evlavia. Acest
îndemn, în jurul căruia este alcătuit cel din urmă discurs, răspunde, în oglindă,
capitolului al Vii-lea al parenezei introductive şi celui din urmă paragraf al
aceluiaşi text, cel care poartă numărul o sută:
"Y O"El crot 0Eo<; aya06v, EXElV µtv TO
mcfjmpov
EKEî0EV
tmcrmµtvql,
oouÂ.ov OE crauTov toEivou cracp&c;
doon, Kai Tft npoc; EKEivov xaipovn
µillov, i1 •4> pacrt.Af:UEtv Tffiv

Dumnezeu va revărsa ploaie de bine
asupra ta, câtă vreme înţelegi că de la El ai
sceptrul şi ştii bine că eşti robul Lui, iar
sclavia aceasta te bucură mai mult decât să
domneşti peste alţii.

ăÂ.Â.rovs9.

Kai OÎl not&v aµcp6îEpa, µTJOE
ot'EîEpov tnmp6µEVo<; cpfurri0i 7tOTE,
cpiAmTE" 'iva µil Tov <l>aptcraiov
EKEîvov, TOV aO"KouVLa µtv îp6nrov
apEtitv, µ110aµ&c; OE µEîpta~Etv
µcµaTIJKOTa, KaK&<; ~TJAfbcrac;, Ta
noÂ.Â.Oîc; iop&m Kmrop0roµtva crot
7tavu p<;iOtCO<; U<patpE0Ţj<;, c00"7tEp
60
KUKEtVql cruµPEPTJKEV .

Făcându-le

iubite fiu, să nu
pentru niciuna, ca
să nu îl ajungi în rău pe acel fariseu, care
făcea în tot chipul dovada virtuţii, dar nu
deprinsese smerenia. Căci atunci toate câte
sunt spre îndreptarea ta, născute din multă
sudoare, te părăsesc într-o clipă, aşa cum i
S-a Întâmplat Şi fariseului.

te

pe

amândouă,

arăţi vreodată trufaş,

Dacă

supunerea în faţa lui Dumnezeu este redată în cel dintâi capitol
al parenezei gnomice în termenii unui vocabular ce aparţinte mai
degrabă ierarhiei cetăţii (JovA.o~, Jovkia), capitolul din urmă transpune aceeaşi
idee în cuvintele moralei antice şi creştine deopotrivă, căci verbul µE:TpiO.?;eiv, opus
al lui vfipi?;eiv, redă un concept al Antichităţii, în vreme ce pilda biblică a fariseului
aduce discursul în sfera creştinătăţii. Aceeaşi calitate esenţială a bazileului şi a
omului ce întrupează această demnitate este numită în oraţia a şaptea cu două
substantive sinonime, preluate în lexicul creştin: ~ ra7r:eivo<ppom3v17 şi ~ eiJuefida. În
felul acesta, reluările şi simetriile, ce pot fi observate la nivelul ideilor şi al
trăsăturilor care definesc portretul principelui ideal, sunt subliniate şi modulate de
variaţia lexicală care transpune discursul în registre diferite. Nu doar un ansamblu
textual se construieşte astfel, ci, mai ales, o punte de legătură între Antichitate şi
creştinism, între morala clasicismului păgân şi cea a Bizanţului aflat sub semnul
crucn.
Compuse în ultima jumătate de veac a imperiului ce s-a numit în cursul
întregii sale istorii Imperiul Roman de Răsărit, textele împăratului Manuel al II-iea
Paleologu! constituie o chintesenţă a întregii literaturi parenetice. Se regăsesc în
aceste scrieri motivele literare şi retorice prezente în multe texte admonitorii
menţionat

59
60

Manuel Paleologu), Praecepta, cap. al VII-iea.
Ibidem, cap. C.
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anterioare: bazileul privit ca un cârmaci al corăbiei statului, ploaia de bine pe care
Dumnezeu o revarsă asupra credincioşilor, inima omului ca un pământ mănos şi
păcatul asemenea uscăciunii ce cuprinde firea întreagă sunt doar câteva astfel de
exemple. Prezenţa toposurilor frecvente în morala creştină, în cea veterotestamentară şi chiar în cea a păgânismului antic dau acestui text imaginea unei
„enciclopedii" morale: pildele biblice ale căror personaje centrale sunt Iona,
Dathan, Abiron, vorbele apostolilor, pecetea păcatului originar, toate aceste idei şi
simboluri, iterative în scrierile creştine, sunt îngemănate cu sfaturile lui Isocrate, cu
îndemnul aristotelic de a avea o măsură în toate, cu exempta culese din istoria sau
din literatura greacă. Astfel, „catalogul însuşirilor" a căror dovadă principele este
dator să o facă reuneşte virtuţile cardinale clasice şi calităţile creştinului exemplar
într-o sinteză iudeo-greco-latină, atât de specifică civilizaţiei bizantine.
Dovadă a erudiţiei desăvârşite şi a unui spirit enciclopedic conturat în Bizanţ
încă din perioada renaşterii macedonene, dar şi a unei „smerenii" culturale ce face
din autorul grecităţii târzii doar o voce în corul armonios al creaţiei literare
bizantine, ansamblul parenetic alcătuit de împăratul Manuel Paleologul este, între
oglinzile principilor, scrierea cea mai generală, mai abstractă şi mai simbolică. Şi
în această ramă, Ioan al VIII-lea, fiul împărătesc, nu mai este decât pretextul unei
lucrări de morală politică sublimată. Figura bazileului ideal ce se conturează în
paginile textului nu are trăsăturile concrete care denotă adevărul şi realitatea
veacului. Deziluziile ce i-au copleşit autorului destinul, neputinţa de a-şi salva,
politic, imperiul transformă acest text în expresia unei speranţe ultime: câtă vreme
existenţa statală a Bizanţului devine tot mai mult o himeră, doar identitatea sa
culturală şi religioasă mai pot fi păstrate. De aceea, în momentul în care Ioan este
asociat la domnie, în ziua de 19 ianuarie 1421, când, de altfel, are loc şi căsătoria
acestuia cu Sophia de Montferrat61 , darul pe care în primeşte din partea împăratului
transmite esenţa grecităţii: cultura clasică, limba atică, religia creştină. „Le jeune
homrne etait maintenant - spune inspirat John Julius Norwich - superbement
prepare pour le trone imperiale"62 . Numindu-l pacrtAf:U~ 6 ui6~63 , cu ascendenţa pe
care i-o conferă ocuparea tronului legitimat de voia divină, Manuel Paleologul, un
împărat aflat la apusul „carierei", îi lasă fiului un testament politic sub forma unei
pareneze, menite să-i îndrume paşii pe calea păstrării a ce e mai de preţ în imperiul
pe care îi este dat să îl guverneze. Ia fiinţă, astfel, în literatura Bizanţului o ultimă
şi reprezentativă oglindă a principelui.

61

62
63

BaMP, p. 349-350.
J. J. Norwich, Histoire de Byzance, Paris, Perrin, 2002, p. 414.
Finalul epilogului epistolar, în Migne, PG, tomul 156, col. 561:

ooc; OÎJ 7tUVtac;, cO cpiAtan:, cioaiµovu µt:
voµil;EtV, W<mEp te!> KaMlV cpticrat Kai aya06v,
oihco OE Kai te!> 7tatOEticrm, Kai tototitov
Ct7tocpfivat ~am.Aia 'tOV uiov, OÎOV UV oi VOUVEXEic;
tci:iv im'mhov eu~mvto.

Fă tot ce poţi, preaiubite fiu, ca lumea să mă
considere binecuvântat, fiindcă, dând viaţă unui fiu
deopotrivă frumos şi bun, l-am educat spre a se
arăta un împărat demn de lauda înţelepţilor săi

supuşi.
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Datarea lucrării
În ansamblul scrierilor împăratului Manuel Paleologu! prezentate în paginile
anterioare, sfaturile adresate fiului său, Ioan al VIII-lea, puse în pagină după
regulile formale ale genului pe care am convenit să îl numim oglinda principelui,
nu au fost aşezate, judicios, într-o cronologie precisă.
Berger de Xivrey propune cel dintâi o datare a compoziţiei, în memoriul pe
care l-a prezentat Academiei Franceze la jumătatea secolului al XIX-lea. Istoricul
plasează scrierea textului bizantin înaintea anului 1406, dată la care, precizează
Berger de Xivrey, fiul împăratului împlinea paisprezece ani 64 . Acelaşi an este
considerat de către John Barker65 un reper post quem ar fi fost alcătuită pareneza
împăratului, singurul indiciu textual pe care s-a bazat istoricul englez fiind
apelativul cu care este numit Ioan de către părintele său, µBtpeuaov 66 (a cărui
semnificaţie este adolescent), argument folosit, de altfel, şi de către Berger de
Xivrey. Faptul că acest termen apare atât în scrisoarea dedicatorie, ce premerge
textelor parenetice, cât şi în epilogul epistolar sugerează că întreg ansamblul textual
a fost redactat în aceeaşi perioadă sau că scrisorile care îl încadrează au fost
compuse la o distanţă scurtă în timp. În urma unei asemenea judecăţi, Athanasios
Angelou susţine că ambele texte, atât oglinda principelui cât şi oraţiile eticopolitice, au fost compuse în anul 140867 . Fără să aducă argumente pentru a-şi valida
opinia, Ihor Sevcenco plasează textul bazileului între anii 1406 şi 1413 68 , în timp ce
perioada imediat următoare (cuprinsă între 1416 şi 1417) este considerată de către
Herbert Hunger69 , Agostino Pertusi 70 şi Charalambos Dendrinos 71 ca fiind cea în
64

XiMP, p. 142.
Florin Leonte (Rhetoric in Purple, p. 145) menţionează faptul că în acelaşi an datează textul
împăratului Manuel Paleologu! şi I. Leontiades în lucrarea Untersuchungen zum Staatsverstiindnis der
Byzantiner au/grund der Fursten- bzw. Untertanenspiegel (13. bis 15. Jahrhundert), PhD
Dissertation, Universtiy ofVienna, 1997, p. 40.
66
BaMP, p. 344-345, n. 84/p. 494.
67
A. Angelou, Manuel Palaiologos Dialoque with the Empress-Mother on Marriage:
Introduction, Text an Translation, Vienna, Verlag der Osterreichischen Akademie der
Wissenschaften, 1991, p. 46.
68
I. Sevcenco, ,,Agapetus East and West: the Fate of a Byzantine Mirror of Princes", în
RESEE, nr. 111978, tom XVI, p. 8.
69
H. Hunger, Johannes Chortasmenos (cca 1370-cca 436137). Briefe, Gedichte und kleine
Schriften. Einleitung, Regesten, Prosopographie, Text, Wiener Byzantinistische Studien, Band 7,
VOAW, 1969, p. 126-127.
70
A. Pertusi, op. cit„ p. 270.
71
Dendrinos, An annotated edition, p. 434.
65
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care împăratul şi-a redactat lucrarea parenetică. Însumând, putem spune că opiniile
cercetătorilor plasează compunerea textelor admonitorii ale bazileului între
anii 1406şi 1417.
Argumentele care vin în sprijinul ipotezei conform căreia scrierile aparţin
primului deceniu al secolului al XV-iea se întemeiază pe datarea epilogului
epistolar. O versiune diferită de cea existentă în colecţia alcătuită de către abatele
Migne 72 figurează în manuscrisul numit Parisinus graecus 3041 aflat în fondul
Bibliotecii Naţionale a Franţei, codex ce cuprinde scrierile împăratului şi însemnările
proprii ale acestuia, fapt ce i-a determinat pe paleografi să considere că a fost
alcătuit sub îndrumarea directă a bazileului. Epilogul epistolar este transcris pe
filele 33r-34v, fiind încadrat în caietul ce conţine scrisori datate între anii 1399 şi
1417. Plasarea acestuia după scrisorileµ{)' şi va', în care este menţionată vizita
bazileului în Morea (vizită ce s-a petrecut în toamna târzie a anului 1408) a dus la
datarea epistolei care încheie ansamblul parenetic în imediata lor succesiune, adică
înaintea anului 1410. Dar chiar autorul acestei interpretări, J. Barker73 , îşi manifestă
îndoiala faţă de raţionamentul prezentat, căci, şi dacă presupunem că ordinea
stabilită de împărat pentru epistolele sale este una cronologică, nu e necesar ca
epistola la care ne referim să fi fost redactată în acelaşi an cu celelalte două. Putem
conveni însă că anul 1408 reprezintă un reper post quem trebuie situat epilogul.
Menţionăm şi faptul că acesta a suferit intervenţii ulterioare copierii lui în ms.
Pars. gr. 3041, fapt ce poate justifica ipoteza unei redactări parţiale a scrierilor
parenetice la data compunerii epilogului şi a completării şi cizelării ulterioare a
acestora până la data la care întreg ansamblul va fi fost considerat, de către autorul
său, încheiat.
Pentru plasarea textelor înaintea anului 141 O este formulat un alt argument de
către Christina Kakkoura. În studiul introductiv al ediţiei celor şapte oraţii etico,
autoarea stabileşte o legătură între epilogul epistolar, care poartă numărul 53 (vy ')
atât în manuscrisul Pars. gr. 3041, cât şi în ediţia scrisorilor lui Manuel Paleologul
pe care a realizat-o Emile Legrand74 , şi scrisoarea cu acelaşi număr, 53 (vy '), din
ediţia Dennis, indexată sub numărul 54 (vJ ') în ediţia Legrand. Succesiunea celor
două epistole în ediţiile menţionate este pentru editoarea oraţiilor o dovadă a
faptului că scrisorile au fost compuse la puţină vreme una după cealaltă. Şi, cum
cea dintâi este datată de către G. Dennis între anii 1409 şi 1410, concluzia
afirmaţiei anterioare ar fi că epilogul epistolar şi, implicit, textele parenetice au fost
compuse înaintea anului 1410.
Un alt argument, întemeiat pe aceleaşi texte, aduce în discuţie faptul că cea
din urmă scrisoare conţine, în debutul ei, o referire la o carte (PtPÂ.iov) pe care
guvernatorul Trapezuntului, Manuel al Iii-lea Comnenul, i-a cerut-o bazileului, dar
pe care acesta nu i-a trimis-o la vreme, căci nu era terminată încă:
72

Migne, PG, tom 156, col. 557-561.
BaMP, n. 84/p. 344-345.
74
E. Legrand (ed.), Lettres de l'empereur Manuel Pa/eo/ogue publiees d'apres trois
manuscrits, Paris, Librairie Orientale et Americaine, J. Maisonneuve Editeur, 1893, p. 80-83.
73
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'Dn: tofrro to PtP~\.iov em'Jyyellic;,
oumo
te/...oc;
~v
EcrXTIKO<;
aM'E~U<paivEtO ye, Kai 8ta 'tOU'tO
out' mhiKa crot 7tapeytveto out' ci0Uc;
µztfaEtta Kata riJv faayyeA.iav riJv
•
'
75
T]µEtEpav
.

Când mi-ai cerut să-ţi trimit cartea,
aceasta nu era isprăvită încă, ci doar
însăilată şi din acest motiv nu a ajuns la
tine de îndată, nici la puţină vreme după
aceea, aşa cum fusese, de altfel,
promisiunea noastră.

„To PtPA.iov", cartea pe care o aminteşte Manuel Paleologul, este
identificată de către autoarea studiului cu cele şapte oraţii, căci, consideră Christina
Kakkoura, nicio altă lucrare de-a împăratului nu era suficient de amplă pentru a fi
numită cu acest termen. În legătură cu acelaşi volum, G. Dennis face următorul
comentariu:
The work sent to him by Manuel is not specified, but it
was lengthy enough to be called a book (PtPA.iov), perhaps a
collection of essays or orations76 .
Considerăm însă că argumentele prezentate nu sunt irefutabile. Mai întâi,
datarea epistolei de către G. Dennis, între anii 1409 şi 1410, nu este susţinută de
dovezi istorice sau textuale şi este pusă, chiar de către autor, sub semnul întrebării.
Cert este doar faptul că textul a fost redactat înaintea anului 1417, anul în care s-a
stins din viaţă Manuel Comnenul, căruia epistola îi este adresată. Apoi, lectura scrisorii
ne dovedeşte că lucrările trimise acestuia sub forma unui volum nu erau, nici în
acel moment, considerate de către Manuel Paleologu! ca fiind duse la bun sfârşit:
oo~ete o' fur i'.crcoc; totoutov Ei 7tpoc;
riJv
ewotav
a7tAfi:>c;
t&v
yeypaµµtvcov 6pqn1c; µ11otv tt
7tEpattEpCO ~îltcDV" roc; UV Eic; 'tÎJV
tcl~tV cl7tlOTI<; tcDV VOîlµcltCOV, Kai
'tÎJV t&v ovoµcitcov E7t~TJTI'Jcrnc;
aKpipetav, Kai o/...coc; oÎc; fur xaptEV
aychvtcrµa n 'tOtOU'tOV EXOl cpavfivm,
otootKa µfi crot Kf:VÎl µaKapia muta
cpavft, Kai «ăv0paKec;» Poftcrnc; «0i
01'1cra-upoi», Kai µ1) 0auµacrnc; Ei,
oihcoc; excov 06~11c; 7tEpi to 7t6Vllµa,
'
77
touto
7tE7toµcpa
.

Ar fi, poate, mai bine, dacă te-ai apleca
doar asupra gândurilor ce se desprind din
cele scrise, fără să cercetezi nimic în jurul
acestora. Fiindcă, dacă iei seama la
ordinea ideilor şi cauţi buna folosinţă a
vorbelor, într-un cuvânt, toate cele prin
care o asemenea încercare scriitoricească
îşi dovedeşte harul, mi-e teamă să nu-ţi
apară entuziasmul meu fără motiv şi să te
facă să exclami: „comoara s-a făcut
cenuşă!". Dar nu te mira că, având o
asemenea părere despre rezultatul strădaniei
mele, ţi-o trimit, totuşi, aşa cum e ea.

Aşadar, chiar dacă acceptăm că despre oraţii se vorbeşte în fragmentul
citat, e posibil ca autorul să fi intervenit asupra textului şi după ce acesta i-a fost
trimis spre lectură lui Manuel Comnenul.

75
76
77

Dennis, Letters, p. 151.
Ibidem, n. lip. 152.
Ibidem, p. 151-153.
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Pentru datarea oraţiilor înaintea anului 141 O pledează şi legătura existentă
între textul oraţiei a şasea din cadrul ansamblului parenetic şi omilia despre păcat şi
penitenţă pe care Manuel Paleologul a compus-o pentru a fi rostită, după cum este
precizat în subtitlul acesteia, după citirea Vieţii Sfintei Maria Egipteanca, ce avea
loc de două ori în cursul anului, în săptămâna a cincea a Postului Paştilor. Omilia
se află în manuscrisul Vaticanus graecus 632, însoţită de o scrisoare adresată
mitropolitului Gabriel al Thessalonicului, în care este menţionat faptul că epistola
acompaniază rodul ostenelii literare a bazileului:
flKEt croi 8e n 7tap'itµ&v EK Tffiv Tffiv Ajunge la tine din parte-ne o
'
- 78
1tOVCOV
KUp1tCOV
.
din rodul strădaniei noastre.

frântură

Editorul scrierilor epistolare, George Dennis, presupune, îndreptăţit, că
textul ce urmează epistolei în codexul amintit este chiar cel pomenit în rândurile
scrisorii şi o datează pe aceasta în perioada în care Gabriel a deţinut demnitatea de
mitropolit al Thessalonicului, adică între anii 1397 şi 1416/ 19. Orânduirea textelor
în manuscrisul aflat în colecţia vaticană îi permite editorului o datare mai precisă,
între anii 1408 - toamna (după vizita împăratului în Thessalonic) şi 1410. Cum
această omilie nu este decât o versiune prescurtată a oraţiei a şasea din cadrul
ansamblului parenetic, putem presupune, aşa cum o face Christina Kakkoura79 , că
oraţia a fost alcătuită înaintea omiliei, deci înaintea anului 141 O. Datarea oraţiei a
şasea nu implică însă şi faptul că toate textele admonitorii ale împăratului au fost
compuse şi cizelate înaintea acestui an.
Deşi socotim că nici argumentele care pledează pentru datarea scrierilor
parenetice ale împăratului bizantin între anii 1418 şi 1421 nu sunt irecuzabile,
înclinăm, totuşi, spre această din urmă ipoteză, spre care conduc mai multe indicii.
Cel dintâi poate fi observat în epistola dedicatorie:
'A.pn 8e yE µEtpmctcµ yqov6n Kai
7tpo~ Î}µn~ 7tapayqov6n, cpepovTi TE
tji 'lfUxii 7tat8Eia~ ou cpauA.ov µEpo~,
eµ7tEtpiav TE To~cov, Kai 9fipa~, Kai
TcOV TOlOUTCOV, ~A0E µtv (<JOl]
1tap'Î}µffiv 1tp0~ Cl1tUV Em'tTJbEUµa
crTpmtconKov Ta ytyv6µEVa, EU0U~
VEW~ a7to~avTt" ai 8f: imocrxfoEt~
ou7tco 80 .

La scurtă vreme după ce ni te-ai alăturat,
fiind atunci un tânăr în floarea vârstei ce
purta în suflet nu puţină învăţătură priceperea de a mânui arcul, de a vâna şi
alte asemenea îndeletniciri - ţi-am venit
în ajutor, îndată ce ai coborât de pe
corabie81 , cu toate cele necesare treburilor
ostăşeşti. Sfaturile promise însă nu le-ai
primit.

78

Dennis, Letters, scrisoarea 52, p. 151.
Kakkoura, Orations, p. 49-50.
80
M. Paleologu!, 'Em<JTo).~ irpoo1µ1maj.
81
Această referinţă face aluzie, probabil, la întoarcerea lui Ioan Paleologu! din Morea, în
anul 1418. Cu doi ani înainte, în 1416, Manuel Paleologu! îşi trimitea fiul porfirogenet în provincia
bizantină, decizând că era timpul ca acesta să îşi exercite deprinderile de a guverna. După anii
petrecuţi în Morea în copilărie, cât timp durase voiajului în Occident al tatălui său, această perioadă
este singura în care principele a stat departe de curtea imperială din Constantinopol. Cf BaMP,
p. 346-348.
79
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În fragmentul citat pot fi decelate două indicii temporale: Ioan este numit
µeipaKzov şi autorul face aluzie la momentul în care fiul şi-a reîntâlnit părintele,
după

o

îndelungată călătorie

pe mare.

Aceleaşi referinţă

este

reluată după

câteva

fraze:
EOEt yap crou TI)v \j/UXÎJV a1taACO'tEpav
OUcrav, 1tE1tOVTJKUlaV, Kai 1tAcp µaKpcp,
Kai anoOT)µic;t yovtcov, oouvai n
s:
e-T)Vat„ .82.
utaXU

ca sufletul tău atât de
sleit de lungul drum pe mare
şi de absenţa părinţilor, să-şi afle
tihna„.

Trebuia,

aşadar,

plăpând,

Ca termen ce aparţine câmpului lexical al vârstelor omului, µeipaKwv
perioada de trecere de la copilărie la vârsta adultă. Termenul nu
circumscrie însă cu exactitate această perioadă, indicând mai degrabă o vârstă
spirituală decât una fizică. În greaca atică µeipaKwv este numit tânărul între
paisprezece şi douăzeci şi unu de ani. Totuşi, în scrierile lui Polibiu sau Plutarch
83
acelaşi cuvânt desemnează bărbatul înaintea vârstei de treizeci de ani .
Caracteristic pentru această perioadă a vieţii este educaţia pe care tânărul
(adolescent sau deja bărbat) o primeşte, de cele mai multe ori departe de membrii
familiei sale84 • Numindu-l pe fiul său µeipaKzov, Manuel Paleologu! se referă,
aşadar, nu la o vârstă precisă pe care Ioan ar fi împlinit-o, ci la parcursul formativ
pe care acesta îl străbate. Or, cei doi ani petrecuţi de Ioan în Morea, între 1416 şi
1418, corespund bine acestei din urmă accepţiuni. Referindu-se la perioada
menţionată, John Barker notează:
denumeşte

When Manuel returned in March of 1416, his eldest son
was halfway through his twenty-second year. Manuel apparently
decided that it was time to give his heir some practicai experience;
and at the same time he used this opportunity to further the efforts
of his own recent activities by making the Morea the scene of this
experience. In the autumn of 1416 John departed for the
Peloponnesus ... 85 .
Un alt argument textual converge spre identificarea călătoriei lui Ioan
al VIII-lea amintită în scrisoarea premergătoare preceptelor cu perioada petrecută
de acesta în Morea. Aşa cum remarcă Agostino Pertusi 86 , următoarele cuvinte ale
împăratului pot fi interpretate ca fiind o referire la îndeplinirea de către principe a
îndatoririlor pe care tatăl său i le încredinţase înaintea plecării în Pelopones:
M. Paleologul, 'Emurolr, n:poo1µ1aK~.
A. Bailly, Dictionnaire grec-fram;:ais, Paris, Hachette, p. 1240, sub voce „µ.E1p6.K1ov".
84
Vezi E. Patlagean, ,,'H E:VT]AlKiwcrri CrtO Bul;avno O"[Q 13° Kat 14° mwva'', în IlpaKTIKa A'
L1u:8vovc; Evµn:ouiov, lurop1K6'fl'/ra 'fl'/c; n:mb1~c; l'/AIKiac; Km 'fl'/c; ve6'fl'/rac;. AO~va 1- 5 OKTwppiov
1984, consultat în editie electronică, URL:< http://www.iaen.gr/praktika_tou_diethnous_simposiou_
istorikotita_tis_paidikis_ilikias_kai_tis_neotitas-b-2*261.htm I>, [3 octombrie 2014].
85
BaMP, p. 345-346.
86
A. Pertusi, op. cit., p. 270. În demonstratia istoricului italian trebuie corectat un detaliu: în
anul 1418 Ioan Paleologu) nu avea treizeci şi cinci de ani, ci doar douăzeci şi şase.
82
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l>7tO'taYTI

KO<JµOUµEVOV

napaKÂT]at~
87

'ta ofovm

.

w

ytvoiw

aµu8ÎJ'tCp,

wu

napmvEiv
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ta purtare faţă de noi,
împodobită cu o cuminţenie mai presus
de vorbe, ar putea fi o rugăminte să-ţi
dau poveţele de care ai nevoie.
Întreaga

Aluzia bazileului este însă prea vagă pentru a o putea considera hotărâtoare în
procesul de datare a scrierii parenetice a lui Manuel Paleologu!. La fel de vagi sunt
şi alte expresii folosite în text pentru a indica sau a caracteriza vârsta principelui:
acesta are l/fVX~ iur:oJ..wripa (sufletul plăpând), este âxµO.(wv qv ~ÂtKiav (în floarea
vârstei), dar nu a ajuns încă la vârsta la care poate primi sfaturi rdt:wripcp picp
npbrovam; (potrivite anilor de maturitate).
O altă posibilitate relativă de a data textul bazileului este oferită de relaţia
existentă între preceptele lui Manuel Paleologu) şi textul lui Demetrios Chrysoloras
editat cu titlul 'EmawÂai iKarov t:i~ ivi npO.yµar1 88 , a cărui compunere datează din
perioada 1416-142289 • Cum cele o sută de epistole ale lui Demetrios sunt o replică
a celor o sută de capitole ale sfaturilor împărăteşti, trebuie să admintem că textul
bazileului îi era cunoscut lui Chrysoloras, fiind aşadar compus înaintea anului
1422. Şi fiindcă lucrarea lui Demetrios nu are un alt temei în afara aceluia de a da o
90
replică inspirată scrierii basileului , faptul că autorul a ales să compună, întocmai
împăratului, o sută de capete se datorează, credem, impresiei pe care o lăsase
scrierea parenetică a acestuia în mediul aulic. Lectura textului nu se consumase,
aşadar, de prea mult timp.
Menţionăm, în încheiere, şi un argument bazat pe trăsăturile caracteristice
ale oglinzilor principilor, texte compuse pentru a fi rostite sau înmânate celor
cărora li se adresează, cu prilejul solemn al întronării sau al asocierii la domnie. În
cazul lui Ioan al VIII-lea, acest eveniment s-a petrecut în ziua de 19 ianuarie 1421,
când a avut loc şi a treia căsătorie a principelui, cu Sophia de Montferrat, urmare a
negocierilor pe care părintele său le purtase cu papa Martin al V-lea, în speranţa că
înrudirea cu o prinţesă din Occident îi va fi de ajutor în obţinerea sprijinului papal.
Era momentul oportun pentru a-i oferi fiului, dimpreună cu titlul de basileus,
învăţătura menită să-i fie conducătoare în guvernarea statului şi a propriei vieţi.
Scrierile parenetice ale împăratului Manuel Paleologu) au prins contur,
aşadar, într-o perioadă îndelungată, în decursul căreia putem stabili câteva repere.
Cel dintâi este anul 1403, care reprezintă termenul post quem a fost redactat
întregul ansamblu. În acel an bazileul revenea în Constantinopol, după voiajul în
Occidentul latin, şi îşi reîntâlnea fiul, pe care îl lăsase alături de mamă şi fraţi în
Pelopones, în grija fratelui Theodor, câtă vreme la Constantinopol, în locul
M. Paleologu!, 'Emcrro).~ n:poo1µ1a1aj.
Textul a fost editat şi tradus de către F. Conti Bizzarro, Cento Epistole a Manuele II
Paleolofio, Neapole, 1984.
8
S. Nicolae, „Une parenese ou un panegyrique epistolaire: Ies cent lettres de Demetre
Chrysoloras dediees a Manuel Paleologue", RESEE, tome LII, 2014, p. 63-70.
90
Pretextul pe care se întemeiază cele I 00 de epistole ale lui Demetrios Crysoloras, acela de a
cere iertare împăratului pentru o vină nemărturisită în text, este, cu siguranţă, doar un artificiu literar.
87
88
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domnului, s-a aflat pe tronul imperial nepotul acestuia, Ioan al Vii-lea. Un al doilea
reper este reprezentat de anul 141 O, când o parte dintre textele parenetice (oraţia a
şasea cu un grad mai mare de certitudine) fusese deja compusă. Mai ştim şi că anul
1418, când tânărul principe revenea din Morea, a constituit un prilej pentru a-i oferi
acestuia învăţăturile necesare unei bune guvernări. Însă, anul 1421 reprezintă, în
opinia noastră, data la care textul, considerat încheiat, a fost rostit sau înmânat
principelui Ioan, în cursul ceremonialului de învestitură.
Tradiţia manuscrisă

a Sfaturilor pentru educaţia

împărătească

Scrierile împăratului Manuel al Ii-lea Paleologul, retorice, teologice, sau
domeniului juridic, se regăsesc în patruzeci şi opt de codice, păstrate, în
majoritate, în biblioteci europene. Un singur manuscris, ce conţine versuri, este
adăpostit în Biblioteca Patriarhală din Alexandria. Restul volumelor sporesc
colecţiile laice sau mânăstireşti din Grecia, Spania, Franţa, Italia, Vatican, Austria,
Germania şi Rusia.
Textele parenetice adresate fiului sunt copiate fie fragmentar (scrisoarea
introductivă însoţeşte de cele mai multe ori Sfaturile pentru educaţia împărătească,
iar cele şapte discursuri sunt urmate de epilogul epistolar), fie reunind toate piesele
ansamblului parenetic. Unsprezece manuscrise conţin fragmente sau totalitatea
lucrărilor admonitorii: în patru codice se regăseşte întreg ansamblul parenetic, în
alte patru este copiată doar oglinda gnomică, unul conţine doar Oraţiile eticopolitice, altul doar epilogul epistolar, iar cel din urmă, un scurt fragment din Sfaturi
(parte din capitolele 96--100). Toate aceste manuscrise datează din secolele XV şi
XVI, în unele dintre ele existând inserate şi caiete din veacul al XIV-iea.
În veacul al XVI-iea, umanistul Johannes Leunclavius a tipărit lucrările
parenetice ale împăratului Manuel Paleologul, însoţindu-le cu o traducere expresivă
în limba latină. Rânduite într-un volum elegant, legat în piele şi cu marginile aurite,
scrierile i-au fost dedicate lui Francesco I de Medici, duce de Toscana. Lucrarea,
apărută la Basel, în anul 1578, reproduce manuscrisul Vindobonensis philologicus
graecus 42 şi este reluată, la rându-i, în Patrologia graeca, colecţia de texte
bizantine alcătuită de către abatele Migne.
aparţinând
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Manuscrisele din colectia Bibliotecii Naţionale a Austriei
Biblioteca Naţională a Austriei posedă, între manuscrisele greceşti clasate
în şase fonduri (codices theo/ogici, philosophici et phi/o/ogici, codices historici,
supp/ementum graecum, codices iuridici, codices medici), trei manuscrise care
cuprind texte ale împăratului bizantin Manuel Paleologul: codicele al căror număr
de inventar este 42, respectiv 98 din fondul filologic, şi codicele 252 din fondul
teologic. Manuscrisele din fondul filologic şi filozofic sunt repertoriate în catalogul
91
alcătuit de către Herbert Hunger , iar cele din fondul teologic, în catalogul alcătuit
de cercetătorul austriac alături de G. Wolfgang Lackner şi Christian Hannick92 •
Catalogul Lambecius93 repertoriază aceste manuscrise sub numerele 88, 89
(Lambecius voi. VII), respectiv 188 (Lambecius voi. IV). Manuscrisele phi/. gr. 42
şi phi/. gr. 98 sunt descrise în amănunt şi în lucrarea Christinei Kakkoura citată în
rândurile anterioare.
Codex philologicus graecus 98 (194)
Codicele Vindobonensis phi/o/ogicus graecus 9895 datează din secolul al
XV-lea, este scris pe file de pergament cu o lungime variind între 278 şi 280 mm.
şi o lăţime de 195-198 mm. Manuscrisul numără 184 de file numerotate de la I-VI
şi de la 1-1 77. Există două file pe care este înscris numărul 125, ele fiind
numerotate astfel: 125/1 şi 125/2. Codicele poartă numărul 88 în catalogul alcătuit
de către Lambecius96 şi numărul 98 în catalogul Nessel 97 • După cum este menţionat
în ambele repertorii, manuscrisul a aparţinut cardinalului Bessarion şi a fost
cumpărat din Veneţia, pentru biblioteca vieneză, în anul 1672, pentru suma de 180
de florini.
Codicele conţine doar scrieri ale împăratului Manuel Paleologul (cu
excepţia introducerilor la epitaful compus de bazileu la moartea fratelui său), iar
conţinutul lui este următorul:
91

H. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der 6sterreichischen Nationalbibliothek
Codices historici. Codices philosophici et philologici, Wien, G. Prachner Verlag, 1961, tom 1, p. 166--168,
205-206.
92
H. Hunger, G. W. Lackner, Ch. Hannick, Katalog der griechischen Handschriften der
6sterreichischen Nationalbibliothek. Codices Theologici 201- 337, Wien, Hollinek, 1992, tom 3/3,
p. 178.
93
P. Lambecius, Commentariorum de augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi liber
septimus, editio altera studio et opera A. F. Kollarii, Wien, 1781, p. 330.
94
Am păstrat, în general, notaţia adoptată de cercetătorii care editează scrierile împăratului
bizantin în Anglia (Ch. Kakkoura, Ch. Dendrions), pentru a uşura raportarea acestei lucrări la studiile
deja întreprinse.
95
Manuscrisul este prezentat de către Ch. Kakkoura în introducerea la ediţia Oraţiilor eticopolitice pe care a realizat-o.
96
Lambecius, op. cit., p. 330.
97
Daniel de Nessle, Catalogus, Sive Recensio Specialis omnium Codicum Manuscriptorum
Graecorum nec non Linguarum Orientalium, Augustissimae Bibliothecae Caesareae Vindobonensis,
Vindobonae, Voigt & Endter, 1690, p. 54-56. URL: <http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fsl/
object/display/bsb l 1054563_ 00062.htrnl?zoom=0.8000000000000003>, [25.10.2014]
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mva~ aKptPfic; rfjcrOE n;c; PiPA.ou;
'EmcrtoA.iJ 7tpo01µiaKiJ tffiv ecpE~fjc; KacpaA.aicov;
('Y1t00fjKat rfjc; pacrt/...tKfj<; aycoyfjc;);
[Orationes ethico-politice];
'E7tiA.oyoc; emcrtoA.1µaioc;;
'Qc; E~ d:>µf:VOU<; ăpxovtoc;, 7tpoc; EUVouc; U1tTJKOouc; wuc; Ev
aKµfi;
7. 107-111
Euxtj, Oo~oA.oyiav exoucra 7tpoc; 0E6v, cri>v oµoA.oyic:x n;c;
EucrEPEiac;;
[d:>xtj];
8. 111-lllv
9. 112-125v
Tou autou ouiA.oyoc;, 1tpoc; TÎJV KUpiav autou 0Ecr1t01VUV
µT)tepa· il 7tEpi yaµou;
10. 126-175v
[Tou d:>m:PEcrtatou Kai cptA.oXPicrtou pacrtA.ecoc; KUpou
MavouiJÂ. tou IlaA.moA.Oyou A.Oyoc; emtacp1oc; de; tov
autclOEAcpov autou);
a.
7tpo0Ecopia tou 7tap6vtoc; A.Oyou (Gemistos Plethon);
b.
1tEpi TOU xapaKrfjpoc; TOU A.Oyou (Ioasaph);
c. tou pacrtA.ecoc; ( Manuel Paleologul);
d. emtacp10c;;
e. tou KUpou Mat0aiou tou XPU<rOKEcpciA.ou (Mattheos Chrisokephalos);
f. tou KUpou ~T)µT)tpiou tou µayicrtpou (Demetrios Magistros).

1. 1-2
2. 3-5v
3. 6-30
4. 31-104
5. 14v-l06
6. 106v-107

Comparând tabla de materii a manuscrisului cu textele ce se regăsesc în
interiorul acestuia, se observă că şase scrieri, deşi sunt prezente în sumarul lucrării,
nu se mai află între copertele codicelui. Acestea sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Eapoc; E:ÎKWV tv v<pavt<p napa7r:t:raaµar1 P'f/YlKifj;
Tivac; âv elne A.oyovc; rwv nepawv re Kai mcvBwv tl;'f/yovµevoc; rifj
rvpavvovvr1 rwv TovpKWV ... ;
Ev d&1 lflaAµov nepi Kt:pavvov rov âyap'f/vov;
Tov XpvaoA.opa KVpov lJ'f/µ'f/rpiov, npoc; r1va Avrwvwv &aaKovA.1v
ânopovvra;
Ke<pa.A.ma KaravvKr1Ka;
Kavwv napaKA'f/îlKOc;, de; V,v vnepayiav <5fono1vav BeoroKOV vnep
TWV Kara KmpoiJc; 'lrt:plmaat:WV.

o

Cum cinci dintre scrierile mai sus enumerate (în afara celui de-al patrulea
text) sunt prezente în codicele Vindobonensis philologicus graecus 42, care
reproduce şi primele texte din ms. 98, se poate presupune că phi/. gr. 42 este o
copie din secolul al XVI-iea a ms. 98 şi că, la data copierii, manuscrisul sursă
conţinea şi textele care acum îi lipsesc.
Textul este aşternut pe o singură coloană, ce are, constant, 25 de rânduri şi
circa 45-50 de caractere. Cerneala este brun-închis, iar majusculele şi benzile
ornamentale sunt trasate cu cerneală roşie. Capetele scrierii parenetice încep cu
majuscule bogat ornate, cu elemente vegetale cel mai adesea, deşi se pot întâlni şi
https://biblioteca-digitala.ro
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simboluri cu semnificaţii diverse: mâna, făclia, nodul, templul sau arcul de triumf
şi, mai ales, floarea de crin. Un element grafic cu o decoraţie foarte bogată, desenat
cu cerneală roşu-violet, deschide textul Sfaturilor.
Codicele phil. gr. 98 include varianta cizelată, transpusă cu o grafie
ordonată şi corectă, a scrierilor parenetice ale lui Manuel Paleologu!. Un text la fel
de curat, elegant pus în pagină şi decorat cu majuscule rubricate prezintă şi manuscrisul
sinodal. Aşternut însă pe pergament, manuscrisul vienez a fost destinat, probabil,
bibliotecii imperiale sau chiar principelui porfirogenet, cu prilejul întronării sale, în
vreme ce manuscrisul moscovit, transpus pe hârtie, este, mai degrabă, o „ediţie
oficială" a textului împărătesc destinat lecturii în cercurile elitei culturale a curţii
domneşti. Uzura accentuată a manuscrisului sinodal, îndeosebi a primelor file, este
un indiciu în plus al utilizării sale, în vreme ce starea perfectă în care s-a conservat
manuscrisul vienez trădează faptul că el a servit mai mult ca obiect de preţ decât ca
volum parcurs de ochi numeroşi. Asemănarea celor două codice, atât în ceea ce
priveşte conţinui, cât şi forma acestora, justifică alcătuirea ediţiei prezente pornind
de la textul pe care ele îl oferă.

Codex philologicus graecus 4298 (B)
Codicele Vind. phil. gr. 42 datează din secolul al XVI-iea

şi este scris, în
cea mai mare parte, pe hârtie. Câteva file (f. 43-48 şif. 105-112) provin însă din
veacul al XV-iea şi sunt copiate pe pergament. Codicele conţine 157 file a căror
dimensiune variază între 305-308 mm lungime şi 208-21 O mm lăţime. Hârtia
utilizată este marcată cu un filigran asemănător celui prezent pe filele unor
manuscrise din veacul al XVI-lea99 .
Textul reproduce conţinutul manuscrisului Vind. phil. gr. 98, păstrând
ordinea în care scrierile sunt prezente în acel codice. Conţinutul volumului, alcătuit
doar din lucrări ale împăratului Manuel Paleologul, este următorul:
1. 1v-40r
B1~A.iov napmvEnK6v (Praecepta educationis regiae );
2. 4lr-138v
deest titul. (Orationes septem ethico-politicae);
3. 139r-v
'Q~ tţ Euµcvou~ ăpxovro~ npo~ Euvou~ U7tTJK6ou~
wu~ Ev aKµfi (Oratio propitii principis ad benevolos
subditos);
4. 140r-146v
Euxit ooţoA.oyiav exoucra 7tp0~ 0c6v, crUV 6µoA.oyic;i
rii~ EUO'E~Eia~, dm OETJO'lV cruyKEKpaµEvîJv wxaptcrnc;i
Kai tţoµoA.oyf)crEt (Preces matutinae );
KccpW..ma Ka-tavuKnKa (Capita compunctionis);
5. 146v-147r
6. 147v-150r
Kavcbv napaKATJnKo~ Ei~ TI)v unEpayiav iJµ&v
8€crnotvav 0coT6Kov unf:p Tffiv wv 7tEptcr'tacrEcov
(Canon deprecatiorius ad S. Deiparam pro
praesentibus periculis);
98

Am studiat codicele phil. gr. 42 doar fragmentar, utilizând microfilmul aflat în posesia
Bibliotecii Bizantine de la College de France.
99
Christina Kakkoura a identificat filigranul, cu ajutorul dicţionarului lui C. M. Briquet,
arătând că acest tip de hârtie este similar celui produs în Viena (1590), Verona (1579, 1572),
Ferrara (1558). cf C. M. Briquet, Dictionnaire historique des marques de papier des leur apparition
vers 1282 jusqu 'en 1600, 4 vals., apud Kakkoura, Orations, p. 196, n. 654.
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7.

150v-151v

8.

152r-v

9. 152v-153r
10. 153v

43

"Eaprn; EtKcOV Ev ucpav•C?> napanmicrµan PTJYtKCi:>
(Imago veris);
Tiva~ ăv dm: Myou~ 6 Tffiv Ilepcr&v TE Kai LKU8&v
t~11yol>µEV0~ •Ci:> ropawouvn Tffiv ToupKmv;
'Ev doet 'lfaĂµou (In forma psalmi);
A.no rnu voµiµou PtPAiou BacrtAf:iou,
Kmvcr•avnvou Kai Afovrn~ ano rnu a' TiLAou
KEcp. 8' (Epanagoge);

40v
albă.
Primele patru texte, care alcătuiesc, de altfel, aproape în întregime codicele
vienez, se regăsesc în aceeaşi ordine în manuscrisul 98, în timp ce următoarele
cinci scrieri lipsesc din codicele phi/ologicus graecus 98. Cel din urmă text nu are,
în aparenţă, nicio legătură cu lucrările anterioare, fiind un fragment din Epanagoge,
culegere de legi din perioada macedoneană. Ea dă însă un plus de valoare şi
legitimitate textelor bazileului, al cărui nume este plasat simbolic în descendenţa
iluştrilor săi înaintaşi.

pe marginea filei a treia, indică faptul că manuscrisul a fost
Ioannes Sambucus, de la Sophianos, în anul 1557, pentru suma
de şapte ducaţi 100 . Examinarea paleografică, pe care Christina Kakkoura a
realizat-o pentru textele Oraţiilor etico-politice care se regăsesc atât în phil. gr. 42,
cât şi în phil. gr. 98, a demonstrat faptul că cele două manuscrise se află într-o
relaţie de descendenţă directă, codicele 42 fiind o copie a manuscrisului din secolul
anterior. Iar relaţia apropiată pe care Sambucus a avut-o cu Ioannes Leunclavius
explică în bună măsură traducerea şi tipărirea de către acesta din urmă a textelor
parenetice prezente în phil. gr. 42. Aşadar, patru zale sunt prinse în lanţul copierii
şi al editării scrierilor admonitorii ale împăratului Manuel Paleologu!:
Vindobonensis phi/ologus graecus 98 ---+ Vindobonensis philologus graecus 42 ---+
ediţia Leunclavius---+ ediţia Migne.
O

cumpărat

notă, înscrisă

de

către

Codex theologicus graecus 252 (N)
Codicele 252 datează din secolul al XVI-lea, este scris pe hârtie, filele
având o dimensiune ce variază între 198/200 mm lungime şi 1471152 mm lăţime.
Volumul este un miscelaneu ce cuprinde 118 file.
101
Conţinutul manuscrisului este următorul :
1.

1-14 Anastasios Sinaites

2.

15-24 Anonim

3.

25-28 Ioan Damaschinul

A.pxl) cruv E>eq:i. Ilpo8empia Tf\~ uno8foem~
•ffiv ăpmv Tf\~ PiPAou, ~~ ÎJ tnmvuµia
'0011y6~;
LlEKaÂoyo~

îl

nepi Tffiv OEKa evrnA&v µETa
Tf\~ npocr8ÎJKTJ~ Kai 1tATJpffiµarn~ rnu
Kupiou iJµ&v 'I11crou Xptcrrnu;
A6yo~ nepi yvrocrem~;

°Cf Kakkoura, Orations, p. 196-198.

10

101

Cf H. Hunger, G. W. Lackner, Ch. Hannick, op. cit„ tom 3/3, p. 178-182.
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4. 29r-v Ioan Mauros

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

faiXot iaµptKoi di; ritv um:payiav
8EOtOKOV,"En:pot de:; tac; 0Ecr1tOttKa<:;
foptac:;;
29v-32v Anonim
Ta 8fotpa Kai OtOacrKaAf:ia t&v A.811v&v;
32v Arstobulos Apostoles
A.pcrEViou wu MovEµpacriac:; E7tiypaµµa de:;
tov cro<protatov Kai µcyaA.o7tpEmi Kp11t&v
TtYEµ6va OUptav 'lf:poovuµov tOV ~covatov;
33v, 34v-35 Ioan Mauros
faix01 de:; to ă.ywv 7tacrxa 1'.aµp01;
33v-34, 38--40 Leon (?)
"Epavoc:; Kai tt<Aoyit EK Ota<p6pcov pipA.cov
7tpO<p11tEtffiv <pt1o7t6vcoc:; tpavtcr8dcra
1tap' tµou tou ouOaµtvou Afovtoc:;, acra
1tEpi XptcrtoU ytypamm, ăn 0Eo<:; 6 Xptcrt6c:;;
35-37v
Anonim
"EtEpOt crtixot 1tOÂ.tnKoi <JXEOtacr8EvtE<:; de:;
ritv ayiav tou Xptcrtou yEvv,,crtv;
40r-v
Rugăciune care se rosteşte în duminicile
Postului mare Euxit 6mcr8aµpcovoc:;
Â.EyoµEv,, ta<:; KUptaKa<:; rije:; ayia<:;
tEcrcrapaKocrrijc:;;
41--42
Anastasios I şi Chiril Avacrtacriou 7tatptaPXOU 0Eou7t6A.Ecoc:; Kai
KupiA.A.ou A.Af:~avopEiac:; f:K8Em<:; crl>vtoµoc:;
rije:; 6p8o06~ou 7ticrtEcoc:;;
43--48v
Euthymios Zigabenos ~ta.A.E~t<:; Eu8uµiou µovaxou Kai
LapaKllvou <pt1ocr6<pou 7tEpi 7ttcrtEco<:;
yEVoµEv,, Ev tfj 7tOÂ.Et MEA.tt11vfi;
49-59v
Manuel Paleologu!
Praecepta;
KE<paA.ma KatavuKnKa de:; tac; g~ tvwA.ac:;
wu crcorijpoc:; Xptcrtou;
62-65
Anonim
Kotvoc:; t67to<:; Kata ropawou;
66r-v
Dionisie Areopagitul ~tavucriou EK t&v EpCOttKWV uµvcov;
TIEpi t&v iEpanK&v tEAf:toocrEcov;
Tivoc:; ru7to<:; 6 E7ticrK07tO<:; µucrTiJptav
<pcoticrµmoc:;;
67-68v
Anonim
TiavaytrotatE, 8Eo06~acrtE, 8wcrTiJptKtE,
Kata 1tUVta µ1µ11ta toU aA.1181vou 1tOtµEvoc:;
Xptcrtou;
71-94
Anonim
lnterpretatio in psalmos.

Dintre scrierile împăratului Manuel Paleologu!, doar două sunt prezente în
acest codice: Sfaturile adresate principelui Ioan şi versurile sensibile ce îl invocă pe
Christos. Din textul parenetic s-au păstrat în manuscrisul vienez douăzeci şi şapte
de capitole dintre cele o sută ale operei, fila 59v încheindu-se cu un fragment al
capitolului XXVIII: 1tUVta Kai <popEpa acra ...
Majuscula iniţială a fiecărui capitol nu este prezentă în manuscrisul 252
decât cu rare excepţii (doar capitolul I are majuscula trasată, în timp ce înaintea
capitolului al XIII-lea pare să fie schiţat doar conturul unei litere iniţiale), copistul
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lăsând trasarea ornamentelor pentru un caligraf mai priceput sau sperând că va face
acest lucru el însuşi, cu o altă cerneală. Scriitura este însă regulată, cursivă, fără
ştersături şi cu o punctuaţie constantă. Copistul nu foloseşte iota subscris şi confundă
literele sau grupurile de litere care au aceeaşi pronunţie: E1lr1/u, o/ro (7t/..:fiocnv pentru
7tAf:iocrtv, apyup6vrrroc; pentru apyuprovrrroc;, 0tAf:1c; pentru 0t/...01c;).
Importanţa acestui manuscris pentru ediţia prezentă nu este semnificativă,
îndeosebi datorită lacunei importante, dar şi pentru că aparţine secolului al
XVI-lea, datând din perioada în care a fost copiat şi codicele Vindobonensis
phi/o/ogicus graecus 42.

Manuscrisele din colectia Bibliotecii Vaticane
Tezaurul Bibliotecii Vaticane adăposteşte şi trei manuscrise în care se află
scrierile parenetice ale împăratului Manuel Paleologul: Codex vaticanus graecus
1107, Codex vaticanus graecus 1619 şi Codex vaticanus graecus 0016102 •
Descrierea acestor manuscrise se regăseşte în catalogul Codices vaticani graeci,
realizat de către lohannes (Giovanni) Mercati şi Pius Franchi de Cavalieri, în anul
104
1923 103 , şi în cel întocmit de Cyrus Giannelli, în anul 1950 . Descrierea codicelui
105
vatican 1107 se află doar în lucrările dedicate acestuia , căci, pentru manuscrisele
a căror cotă este cuprinsă între 932 şi 1484, nu există încă un catalog editat.

Codex vaticanus graecus 1107 (V)
Codicele 1107 este un miscelaneu care datează din veacul al XV-iea, este
scris pe hârtie şi numără 358 file a căror dimensiune este de 220 mm lungime şi
150 mm lăţime.
106
Informaţii despre acest manuscris se păstrează din anul 1475 , când el
este menţionat într-un inventar realizat în timpul pontificatului lui Sixtus al IV-lea.
Codicele nu conţinea la acea dată decât tratatul Despre pogorârea Duhului Sfânt şi
situaţia aceasta va fi consemnată întocmai şi de inventarele realizate în anii 1481 şi
1484. În anul 1510, când papa Iulius al Ii-lea îi încredinţează însărcinarea de
bibliotecar lui Thommaso Inghirami, este alcătuit, de către episcopul de Spoleto,
Dintre aceste manuscrise, am putut consulta doar două, în copie realizată pe microfilm: vat.
gr. 1619 şi vat. gr. 1107. Departamentul de manuscrise al Bibliotecii Vaticane a început însă un
amplu proiect prin care se urmăreşte transpunerea întregului fond în format electronic şi redarea
acestuia pe pagina bibliotecii. Câteva sute de manuscrise au fost deja încărcate şi sunt accesibile
publicului în acest format. URL: <http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp>.
103
Johannes Mercati, Pius Franchi de'Cavalieri, eds., Codices Vaticani graeci, voi. 1, Codices
1-329, Bibliothecae codices manu scripti recensiti, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937.
104
Cyrus Giannelli, ed., Codices Vaticani graeci, voi. 1, Codices 1485-1683, Bibliothecae
codices manu scripti recensiti, Cita del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1950, p. 285-287.
105
O prezentare amănunţită a acestui din urmă manuscris este realizată de către Ch. Dendrinos
(An annotated edition, p. XL-LVII). Informaţii utile despre istoria codicelui oferă şi lucrarea alcătuită
de către Robert Devreesse (lefonds grec de la Bibliotheque Vaticane des origines aPaul V, Cita del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1965), precum şi studiul lui R. J. La:nertz („Ecrits de
Macaire Macres et de Manuel Paleologue dans Ies mss. Vat. Gr. 1107 et Crypten. 161 ", in Orientali
Christiana Periodica, 15/1949, p. 185-193).
106
R. Devreesse, op. cit., p. 75.
102
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Fabio Vigili, un nou inventar al manuscriselor greceşti deţinute de biblioteca
Scaunului pontifical. De astă dată, manuscrisul care conţinea doar una dintre
scrierile împăratului bizantin apare menţionat cu un conţinut îmbogăţit. Purtând
numărul 192, codicele reuneşte o duzină de scrieri printre care M P. ad /oannem
filium capita centum admonitoria, Monodia în mortem Ioannis fratres, Monodia ad
Manuelem Palaeologum imperatorem, Sermo quidam quod neque cogimur dicere
spiritum sanctum afilio procedere 107 • În forma lui actuală (ce include şi o scriere a
lui Manuel Calecas pe lângă cele inventariate în anii anteriori), manuscrisul vatican
este amintit în repertoriul alcătuit în anul 1539.
Opt caiete alcătuiesc acest miscelaneu şi conţinutul lor este următorul 108 :
I. Primul caiet

1.

1-130v

Manuel Paleologul

2.

130v-134 Manuel Paleologul

134v-136v

3.

II. Al doilea caiet
137-167 Manuel Paleologul

164v-167v

4.

III. Al treilea caiet
168-199v Macarios Macres

IV. Al patrulea caiet
5. 200-200v Macarios Macres

6. 200v-218v Macarios Macres
7. 219-236v Macarios Macres

8. 236v-253v Macarios Macres
9. 253v-272v Macarios Macres

107

108

l:'Uyypaµµa 7tEpi 'riic;; TOU ayiou IlvEl>µmoc;;
EK7topEl>crEroc;;;
"On U7tf:p ta~tv ÎJ Tpuxc;;· Kai to 9Eiov
acrxriµancrtov· Kai OUK EK îWV ÎJµEîEprov,
ÎJ f;v aurii ta~tc;; OEiKVUtat 7tpayµatrov tf:
Kai 7tapaoE1yµatrov;
albe;

['EmcrtoA.11 7tpoo1µ1atj tffiv E<pE~fjc;;
KE<ptlairov]; ['Y7to9fjKm 'riic;; pacrtA.1Kfjc;;
ayroyfjc;;];
albe;
Ilpoc;; wuc;; crKavOtlt/;;oµf;vouc;; E7ti Tii
EU7tpayia tffiv acrEp&v;
[Ilapaµu9î]nKo<; vocrouvn·il 7tEpi
KUpîEpiac;;] (text incomplet, s-a păstrat doar
ultima filă);
A.7to cruvtlyouvwc;; 7tapaµu9î]ttKoc;; îl 7tEpi
eavawu;
'EyKc0µ10v Ei<; wuc;; f;v ayiot<; 7tmepac;;
iJµ&v Kai oioouµEVtKoU<; OtOacrKa/...ou<; toi><;
f;v mic; ExîU 9Eimc;; Kai oiKOUµEVtKatc;;
cruvEA.96vmc;; cruv6001c;;;
l:uVîJyopia 'riic;; U,pac;; 7tap9EViac;;;
'EyKc0µ1ov Ei<; îOV aytcOîUTOV 7tU'tepa iJµrov
KUl aPXIB7ticrK01tOV 0E<J<JaAovtKT]<;, faPptÎ)A;

R. Devreesse, op. cit., p. 166.
Dendrinos, An annotated edition, p. 60.
https://biblioteca-digitala.ro

Sfaturi pentru

educaţia împărătească

10. 272v-288 Macarios Macres
11. 288-297v Macarios Macres

47

'EyKroµtov d~ 'tOV f;v ayio~ 1taLEpa ~µ&v
'tOV .!1auio 'tOV tv 0EO"O"aAOvtKT];
'Y7tOµVT]µa Ei~ µEptKa 0auµam Kai Ei~ TitV
EUpEcrtV Kai avaKoµtoTiv 'tOU A.wvavou Tfj~
ayia~ Kai 1taVEU<pÎJµou µEyaAOµapropo~
EU<pT]µia~;
albă;

298
V. Al cincilea caiet
12. 299-303v Macarios Macres
13. 304-314

Macarios Macres

Movcpoia 7tp0~ 'tOV au'tOKparnpa lci)p
Mavour,A. 'tOV IIW..moA.Oyov;
Tou cro<pco'ta'tou Kai A.oytco'ta'tou Kai
omco•a•ou tv izpoµovaxo~ lci)p MaKapiou
•ou Kma Kocrµov MaKpi'j 7tpo~ Amivou~
ou •o A.EyEtv Kai EK rnu uiou •o 7tVEl>µa •o
ăytov EK7topEUEcr0m, ou•'avayKai6v fonv,
illa Kai KEVornµia Tfj~ 6p0o06~ou
7ttO"'tEco~· otfJpTJ'tat tv t' KE<paA.aiot~;
albă;

324v
VI. Al şaselea caiet
14. 315-321
Manuel Paleologu!

tv izpoµovaxo1~ Kai
7tmpam· •cp 'tE K6pcp .!1acoio
Kai 'tcp cruvcov6µcp;
Toi~ 6mco•a•ot~

7tVEUµanKoi~

VII. Al şaptelea caiet
15. 323-342v Macarios Macres

Ilapaµu0TJ'ttKO~

vocrouvn- t\ 7tEpi

Kap'tEpia~;

VIII. Al optulea caiet
16. 343-358v Manuel Calecas

E>Ecopia 7tEpi Tfj~ 7tEptrnµi'j~.

Textul parenetic al împăratului Manuel Paleologul se află în caietul al
doilea, între paginile 13 7 şi 167. Versiunea consemnată în acest codice este cea mai
veche din seria manuscriselor în care ni s-a transmis acest text şi este substanţial
diferită faţă de cea prezentă în restul manuscriselor.
În cuprinsul textului se poate observa scriitura a patru copişti: cel dintâi
scrie doar o filă şi jumătate (137-138 rând 12), al doilea, aproape şapte file (138
rând 13-144), al treilea, cu o scriere asemănătoare cu cea din paginile anterioare,
acoperă aproape patru file (144v-148 rând 3), iar al patrulea încheie textul pe fila
164v (148-164v).
Codicele prezintă numeroase adăugiri, ştersături, notaţii marginale, sugerând
faptul că modificarea textului s-a făcut din intenţia autorului, şi nu de către copist.
Scriitura alertă, neordonată, cu numeroase confuzii de litere îndreptate apoi şi de
mâna care a scris textul, şi de o alta, care doar l-a corectat, sunt indicii că lucrarea a
fost notată după dictare, şi nu a fost copiată după un alt manuscris.
https://biblioteca-digitala.ro

Manuel Paleologu!

48

Codicele 1107 este, din punct de vedere al conţinutului şi al formei,
complementar manuscrisului Vaticanus graecus 632, în care se
regăsesc Oraţiile etico-politice ale împăratului bizantin. De altfel, scriitura care
acoperă prima filă a epistolei dedicatorii (137-138) a fost identificată ca fiind a lui
Macarios Macres şi se regăseşte şi în manuscrisul 63i 09 . Ch. Dendrinos aminteşte
şi faptul că relaţia dintre Macarios şi Manuel Paleologu! era una apropiată,
împăratul apreciind personalitatea şi talentul literar al preotului din Thessalonic 110 •
Mai mult decât atât, Manuel obişnuia să-i trimită lui Macarios textele sale pentru a
afla opinia acestuia. Este posibil, aşadar, ca preotul, implicat de altfel şi în
producţia de manuscrise de la curtea imperială, să îi fi stat alături împăratl!lui şi să
fi contribuit la scrierea şi corectarea textului prezent în manuscrisul 1107. In aceste
condiţii, putem considera codicele la care ne referim ca fiind martor al uneia dintre
primele variante ale textului parenetic, corecturile vizibile în paginile acestuia fiind
preluate în versiunile posterioare ale Sfaturilor pentru educaţia împărătească.
Textul redat în manuscrisul 1107 este scris într-o singură coloană ce
numără între 23 şi 28 de rânduri cu 35 până la 45 de caractere pe rând. Titlul şi
iniţiala Epistolei dedicatorii lipsesc, locul fiind lăsat liber pentru o desenare
ulterioară a iniţialei ornate. Capitolele lucrării parenetice sunt delimitate până la
fila 148v prin schiţarea unei cruci la începutul fiecăruia, iar, începând cu fila 149,
prin desenarea unei majuscule ornate de mici dimensiuni. Trei majuscule înflorite,
de dimensiuni considerabil mai mari, apar pe ultima filă a textului.
asemănător şi

Codex vaticanus graecus 1619 (T)
Codicele 1619 datează de la începutul secolului al XV-lea, consemnând,
asemenea manuscrisului prezentat anterior, o variantă de început a textului
admonitoriu al împăratului bizantin. Volumul este tot un miscelaneu compus din
trei caiete. Suportul pe care este scrisă lucrarea este, pentru cea mai mare parte a
codicelui, hârtia de bună calitate. Filele 1-55 sunt însă din pergament.
Dimensiunea filelor este de aproximativ 272 mm. lungime şi 200 mm. lăţime.
1111 :
.
l cod"1celm. este urmatoru
C onţmutu
I. Primul caiet

1.

l - l 4v

2. 15-29v
3. 30-46v
4. 47-54v

Manuel Paleologu!
Manuel Paleologu!
Manuel Paleologu!
Manuel Paleologu!

In dormitionem ss. Deiparae, praecurrente
argumento
In s. Mariam AEgyptiacam
In nativitatem DN Jesu Christi
In s. Johannem Baptistam

9

Cf Kakkoura, Orations, p. 237.
Dendrinos, Co-operation and friendship among Byzantine scho/ars in the circ/e of
Emperor Manuel II Palaeo/oguw (1391-1425) as reflected in their autograph manuscripts, text
prezentat la conferinţa „Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval
Greek", Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,
18-19 iulie, 2006. URL: </greek/grammarofinedievalgreek/unlocking!Dendrinos.hnnl>, [30.05.2011].
111
Redăm conţinutul codicelui prezentat de către Cyrus Giannelli în catalogul Codices
Vaticani Graeci, op. cit„ p. 285-287.
I0
11

° Ch.
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II. Al doilea caiet1
l - l l 8v
Xenofon

1.

12

Xenophontis conmentatiorum: liber I,
liber II, liber III, liber IV
Cynegeticus
Hipparchicus
Hieron
de re equestri
de Lacaedemoniorum republica
de Atheniensium republica

6.
7.

l 18-134v
135-145v
l 45v- l 56v
157-169v
169v-179
179-181

8.

III. Al treilea caiet
186-210v Manuel Paleologul

9.

211-228v Plutarch

2.
3.
4.

5.

49

Xenofon
Xenofon
Xenofon
Xenofon
Xenofon
Xenofon

Praecepta C c. educations regiae
(I 86-I 88v epistula prohG!mialis)
Plutarchi regum et imperatorum
graecorum

Codicele vatican 1619 prezintă lecţiuni foarte asemănătoare cu
manuscrisul 1107, dar are un aspect diferit. Dacă 1107 dă impresia unei copii de
lucru, 1619 este mai degrabă o primă „ediţie" a textului, după etapa de corectură
stilistică şi chiar gramaticală reflectată de manuscrisul 1107. Lecţiunile foarte
asemănătoare ne determină să considerăm că Vaticanus graecus 1619 este o copie
mai îngrijită a manuscrisului vatican 1107. El preia corecturile variantei „de lucru"
şi, uneori, adaugă modificări care se transmit în variantele ulterioare. În foarte
puţine cazuri, intenţionat sau din greşeală, copistul ms. 1619 adoptă varianta
dinaintea corecturii efectuate în ms. 1107. lată câteva exemple:
cap.

ep.
dedicat.

ms. vat. gr. 1107
lha Tov :wovov
vou9Eaiaic;
1tpOTi9Ea9at
auvoiaElV
T(j> 1tat0l
cllCl)Oiav
noUoi>c;

cap.
cap.
cap.
cap.

7

9
13
17

vou9&T6>V
oqi#.:qµa9'1iµa
OlOOJlEvOU TOL; 6#..oic;
itµiii;
oL •• q>povoilVTot;
Ka9'itµiii;

ms. vat. gr. 1619
Oia n']v iiAtKiav
vou9Eaiaic;
npoan9tvat
OUVEVEyKEiV
T(j> 1tatOi
a0uµiav
noll&v
ticnwoui:voc;
oqii.l}µa9'1iµa
OlOOJlEvOU 1tiil7lV
iiµiv
toii:; ... q>povoumv
Ka9'itµiii;

npon0tvm
OUVEVEyKEiV
uU:i
a0uµiav

syn. 437
Oia n']v iiAtKiav
imoSt']Kmc;
npon0tvm
OUVEVEyKtiV
uU:i
a0uµiav

noUoi>c;

noUoi>c;

ttCJllyoui:voc;
Oq>EiÂ.T]µU îE
Oiooµtvou
iiµiv
mic; ... qipovoumv
nap' ii µ&v

ttCJllyoui:voc;
Oq>EiÂ.T]µU îE
Oiooµtvou
iiµiv
mic; ... q>povoumv
nap' ii µ&v

vind. 98
Ota n']v iiAtKiav
imo0t']Ka~

Cum se poate observa, lecţiunile noi ale ms. 1619, cu o
(7toAJ...&v), se transmit manuscriselor ulterioare.

112

singură excepţie

Pentru o descriere a celui de-al doilea caiet, vezi William W Baker, „Some of the Less
Known Mss. of Xenophon's Memorabilia, în Transactions and Proceedings of the American
Philo/ogical Association, tom XLIIV1912, Boston, Ginn & Company, p. 143-172, mai ales 164-166.
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În ceea ce priveşte aspectul grafic, ms. 1619 este unul elegant, cu o scriere
foarte regulată, fără ştersături sau adăugiri marginale, cu majuscule iniţiale reliefate
şi elemente decorative plasate la începutul lucrării. Doar prima literă a Epistolei
dedicatorii este ornată cu elernnte florale.
Scrierea din cel de-al treilea caiet, cel care curprinde lucrarea parenetică a
împăratului Manuel Paleologul, a fost identificată, după cum menţionează
Ch. Dendrinos 113, ca aparţinând lui Isidor, viitorul mitropolit al Kievului şi cardinal
al Rusiei, căruia îi mai este atribuit, printre alte manuscrise, şi codicele Vindobonensis
graecus 98, care conţine, de asemenea, lucrările bazileului bizantin. Cele două
codice sunt, ca imagine de ansamblu, într-adevăr, foarte asemănătoare. Comparând
însă caracterele se observă deosebiri importante. Litera „'f:,", caracteristică definitorie a
grafiei copistului, deşi variază ca duct în cuprinsul fiecărui manuscris, este trasată
mereu în ms. 1619 cu buclele spre dreapta, în timp ce copistul ms. 98 o schiţează cu
buclele deschise spre stânga. În ms. 1619 este preferat „o" provenit din majusculă,
iar autorul ms. 98 preferă minuscula cu bara verticală alungită emfatic. În
manuscrisul vienez geminata „yy" este schiţată prin alipirea a două majuscule, în
cel vatican sunt unite două minuscule. Se poate observa şi raportul diferit între
mărimea literelor în cazul ligaturilor, precum şi forma, mărimea şi înclinaţia
accentelor, o altă caracteristică a grafiei unui copist. Toate aceste trăsături conduc
la concluzia că Isidor nu poate fi autorul ambelor manuscrise.
Conţinutul manuscrisului Vaticanus graecus 1619 este complementar celui
al manuscriselor Vindobonensis philologicus graecus 98, Vaticanus Barberinus
graecus şi Cryptensis 161, alături de care formează, după cum menţionează şi
Ch. Dendrinos, o colecţie completă (cu excepţia Dialogului cu un pers) a scrierilor
împăratului Manuel Paleologu!. Acest fapt poate explica şi asemănarea grafiilor, a
decoraţiilor şi a aşezării textului în pagină, urmărindu-se crearea unui ansamblu
omogen. Toate cele patru manuscrise s-au aflat în posesia cardinalului Bessarion 114,
care nu le mai deţinea însă când a făcut actul de donaţie al colecţiei sale către
Serenissima Veneţia, constituind fondul iniţial al Bibliotecii Marciene (31 mai
1468). Nici în inventarele alcătuite în anii în anii 1468 şi 1474, nici mai târziu, nu
se regăseşte în fondul bibliotecii Marciene vreunul dintre aceste codice.

Manuscrisul din colectia Muzeului Naţional de Istorie a Rusiei
Colecţia sinodală, găzduită de Muzeul Naţional de Istorie a Rusiei,
reuneşte cinci sute nouăsprezece manuscrise greceşti şi un singur manuscris latin.
Nucleul acestei colecţii a fost constituit la mijlocul secolului al XVII-iea, într-o
perioadă de reformă profundă a Bisericii ruse şi de afirmare a patriarhatului
moscovit. În acest context, şi dorind totodată să legitimeze cultural pretenţiile
Rusiei de a fi recunoscută ca moştenitoare a Bizanţului, ţarul Alexis I Romanov l-a
trimis pe călugărul Arsenii Sukhanov la Muntele Athos pentru a aduce, în noua
capitală a creştinătăţii orientale, textele antichităţii laice şi ale Evului Mediu
creştin. Cunoscător al limbii greceşti, călugărul a ales şi a cumpărat scrieri
113
114

Dendrinos, An annotated edition, p. LX-LXI.
Cf Dendrinos, An annotated edition, p. LXIII.
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provenind de la mânăstirile Iviron, Dionysiou, Vatopedi, Philotheou, Pantocrator,
Hilandar şi Haghiou Pavlou şi le-a adus în Rusia în anul 1654 115 • Codicele în care
se află textele împăratului Manuel Paleologul a făcut parte din acest transport, destinat
bibliotecii imperiale şi celei a şcolii greco-latine ce avea să fie deschisă la Moscova.

Codex mosquensis synodalis graecus 458 (Vladimir 437) (S)
Codexul sinodal este inventariat sub numărul 437 în catalogul Vladimir ,
458 în catalogul sinodal alcătuit de către Arhimandritul Savva 117 şi poartă numărul
322 în inventarul Muzeului Naţional de Istorie din Moscova. Numele călugărului
Arsenii Sukhanov, cel care a cumpărat şi adus manuscrisul în capitala Rusiei, este
înscris în partea de jos a celei de a cincea file a manuscrisului, cea care cuprinde
tabla de materii şi care are notat numărul „ 1" în partea dreaptă superioară.
În anul 1658 codicele figura (purtând numărul 2) printre cele patruzeci şi
opt de manuscrise greceşti inventariate de către diaconul Ivan Scepotkin în catalogul
său 118 • Acestea erau volumele păstrate în bilioteca imperială, restul fondului adus în
Rusia de către Arsenii Sukhanov, şi care conţinea lucrări considerate mai puţin
importante, fiind destinat şcolii greco-latine înfiinţate la Moscova, în anul 1654 119 •
Codicele este un miscelaneu ce cuprinde caiete datând din secolul
al XV-lea şi numără 197 file. Formatul este in quattro, dimensiunile caietelor variind
între 147/221 mm lungime şi 13 7-146 mm lăţime. În catalogul alcătuit de către
Chr. Frider de Matthaei 120 este indicată prezenţa unor file ce datează din secolul al
XVI-lea, fără ca acestea să fie identificate. Mărimea diferită, hârtia, cerneala şi
grafia ce se schimbă de la un text la altul indică faptul că legătura codicelui este
ulterioară scrierii textelor, însă în catalogul Vladimir se menţionează că aceasta
datează tot din secolul al XV-lea, căci mâna care scrie aproape un sfert din textul
manuscrisului este aceeaşi care compune tabla de materii şi realizează paginaţia
codicelui. Din miscelaneu lipsesc două file, însă dispariţia lor s-a produs înaintea
legării caietelor, căci paginaţia ignoră lacuna. Pe cele două file lipsă se aflau
capitolele 17-20, respectiv 39-43 ale textului parenetic al împăratului Manuel
Paleologu!.
116

Pentru detalii privind activitatea lui Arsenii Sukhanov, precum şi despre manuscrisele
aflate la Moscova, vezi A. Belokurov, Arsenij Sukhanov, Moskva, Universitetskaia
Tipografia, 1891-1893, 2 voi.
116
Archimandrit Vladimir, Sistematicekoe opicanie rukopicej Moskovskoj Sinodal 'noj
(Patriarshej) bibliotek. Moskva, 1894, p. 664 (Descrierea sistematică a manuscriselor din fondul
sinodal de la Moscova). Manuscrisul păstrează acelaşi număr şi în noua ediţie a catalogului, pregătită
şi adnotată de către B. L. Fonkic şi F. B. Poljakov: Greceskie rukopisi Moskovskoj Sinoda/'noj biblioteki:
pale.ograficeskie, kodikologiceskie i bibliograficeskie dopolnenija k katalogu archimandrita Vladimira
(Filantrofova), Moskva, 1993.
11
Arhimandrit Savva, Ukazatel' dlia obozrenija Moskovskoj patriar§ej (nynie Sinodal 'noj)
biblioteki, Moskva, 1858.
118
C/ B. L. Fonkic, Grecheskie rukopisi i dokumenty v Rosii v XIV - nachale XVIII v,
Moskva, Rossiiskaia Akademiia Nauk, 2003, p 175.
119
C/ A. Belokurov, op. cit., tom 1, p. 414-421.
12
Chr. Frider. de Matthaei, Accurata codicum graecorum mss. Bibliothecarum Mosquensium
Sanctissimae Synodi. Notitia et recensio, Lipsiae, Libraria Joachimica, 1805, p. 309.
URL:<https://archive.org/stream/accuratacodicumgOOmatt#page/31 O/mode/2up>,[25 octombrie 2014].
115
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Poate fi identificată în cuprinsul miscelaneului scriitura a cinci copişti: cel
dintâi scrie filele l-2v, 138-149v, 155-169v, 170-193; al doilea copiază doar
paginile 3v-4v; cel de al treilea scrie paginile 5-134v; al patrulea, paginile 135137v şi 193-194v, iar al cincilea copiază filele 153-154v. Textul admonitoriu al
împăratului bizantin, cuprins între paginile 5-33v, este copiat de cel de al treilea
copist cu o scriitură elegantă, regulată, folosind minuscula nouă. Sunt utilizate
puţine ligaturi şi prescurtări, textul fiind uşor inteligibil, fără ştersături, completări
sau notaţii marginale. Din păcate, majusculele de incipit ce ornează fiecare capitol,
trasate cu minium, sunt dificil de recunoscut, îndeosebi în primele file.
Pe pagina l l 2v este înscrisă monograma împăratului Manuel Paleologu!,
iar pe pagina l 35r poate fi observată monograma unuia dintre fiii împăratului,
Andronic, despot al Thessalonicului, ce poate indica faptul că manuscrisul s-a aflat
în posesia acestuia. Cum Andronic moare în anul 1427, este posibil ca manuscrisul
să fi fost realizat înaintea acestei date.
Asemănarea semnificativă care poate fi observată între codicele sinodal şi
manuscrisul vienez philologicus graecus 98 ne îndeamnă să credem că cele două
codice provin din scriptoriumul împărătesc, condus de Isidor, şi că ele datează din
anii 1420-1425 121 •
Conţinutul codicelui moscovit este următorul:
mva~

1
2
3

l-2v
3-4v
5-7v

Manuel Paleologu!

4
5
6
7

8-33v
34-119v
120-122v
123-128

Manuel
Manuel
Manuel
Manuel

8
9

129
133

Manuel Paleologu!
Manuel Paleologu)

10

134

Manuel Paleologu)

11

135

lgnatios

Paleologu)
Paleologu)
Paleologu!
Paleologu)

Kul<Ao<; ~A.iou
'E1ttcrwA.1) npomµ1mcr) tffiv Eq>E~Tt<;
KEcpaA.airov
KEcpă.A.ma napmvEnKa
Orationes ethico-politicae
'EniAoyo<; tmcrTOAtKaîo<;
Euxil oo~oA.oyiav EKOUO"a 1tp0<;
0EOV
KEcpă.A.ma KatavuKnKa
Tiva<; nv EÎnE Myou<; 6 tffiv
I1EpcrffivtEKaiLKU8ffiv
t~11youµEV0<; tcp rupawouvn tffiv
ToupKrov
'Ev Ei'oE1 'l'aA.µou nEpi KEpauvou
TOU ayap11vou
Movcµoia E1ti tcp aotoiµcµ Kai
µaKapitn oEcrn6tn KUpcp
A.vopoviKq> Ei<; µovaxou<; OE
tEA.foavn ucrtEpov, 1mi ĂKaKicµ
µctovoµacr8€vn

121
Termenul post quem este determinat de desemnarea, la începutul anului 1421, a lui Ioan
al VIII-lea ca (jl)µ-Pamkvr; (co-împărat), moment potrivit pentru a-i fi înmânate principelui Sfaturile
pentru educaţia impărătească. Termenul ante quem marchează anul în care Manuel Paleologu!, după
o lungă perioadă în care fusese neputincios în urma unui atac cerebral, moare, retras la mânăstire, cu
numele monahal Matthaios.
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137

13
14

138
142v

15

153

16

170

17
18

173
183

19
20

185
158v

21
22
23

186
189
193

împărătească
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Ignatios
auwu
Vasile cel Mare, Libanios 'EmcnoA.ai aµoipaîot
Demetrios Kidones
'EmcrrnA.ai 6Kto 7tpoi;; tov pamMa
1CUpov MavouiJA.
Teophylact Simocattes 'EmcrrnA.ai iJ0tKai, uypotKtKai Kai
EtatptKai
'EK t&v µu0cov rnu Aicrcimou
Ignatios
ti::tpacrnxa
faixm oiacpopot iaµPtKoi
Manuel Philes
Mathaios
:Et'ixoi Eii;; ta Kata ta~tv 6cpcpiKta
tiii;; tKtlricriai;; Kai rnu 7taA.atiou
Aiviyµma
Anonim
Anonim (mitropolit)
faixm Eii;; TÎJV 6criav Mapiav TÎJV
Aiyu7ttiav
"EK<ppami;; €/...Ecpavrni;;
Manuel Philes
Theodor Prodromos
LTlXot 1tOAtnKOi
Grigorie din Nazianz Apxfji;; KaA.fji;; KciA.tcrrnv dvm Kai
TEA.oi;

Descris în cele trei cataloage amintite şi indexat în baza de date Pinakes 122
manuscrisul sinodal relevă un fapt surprinzător. Între filele 5-120 se află nu doar
scrisoarea dedicatorie şi cele o sută de capitole ale textului parenetic al împăratului
Manuel Paleologu!, ci şi Oraţiile etico-politice ale bazileului, scriere care se
regăseşte complet doar în alte trei manuscrise (phil. gr. 98, phil. gr. 42 şi vat. gr.
632). Surprinzător este faf:tul că nici ediţia critică a Oraţiilor, realizată recent de
către Christina Kakkoura 23 , nu aminteşte acest manuscris. Importanţa pe care
codicele moscovit o are rezidă nu doar în faptul că el a conservat scrierile
împăratului bizantin, ci mai ales pentru că prezintă varianta corectată, probabil
ultimă, a textului, aproape identică celei reproduse în manuscrisul vienez (phil. gr.
98), doar două fiind diferenţele semnificative ce se regăsesc între cele două codice:
în capitolul al XV-iea, manuscrisul sinodal alege dativul pentru sintagma „•ii>···
tp&vn'', în vreme ce în manuscrisul vienez este preferat acuzativul „ta tp&vta", şi,
în capitolul al XXXVII-lea, în locul substantivului „ooyµatcov" prezent în
manuscrisul sinodal, apare, în manuscrisul vienez, substantivul „8t8ayµatcov".
Asemănările dintre manuscrisul sinodal şi philologicus graecus 98 nu se
opresc însă la nivelul identităţii aproape totale a conţinutului. Şi aspectul grafic al
celor două manuscrise este foarte asemănător. Ambele prezintă o scriere regulată,
uniformă, fără ştersături şi cu un număr redus de prescurtări şi ligaturi. Ductul
literelor este asemănător într-atât, încât, la prima vedere pare aceeaşi scriitură. Doar
Proiectul Pinakes reuneşte informaţii despre manuscrisele greceşti din bibliotecile lumii.
de Pontifical Institute of Mediaeval Studies din Toronto, în anul 1971, baza de date a fost
încredinţată departamentului de studii greceşti al Institut de Recherche et d'Histoire des Texte. După
mai multe schimbări ale programelor utilizate şi o reînnoire a structurii, Pinakes, acest extraordinar
instrument de studiu, a fost oferit publicului începând cu luna iulie a anului 2008. Informaţiile pot fi
consultate la adresa : URL <http://pinakes.irht.cnrs.fr/>.
123
Kakkoura, Orations, 2013.
122

Creată
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o examinare atentă a caracterelor indică faptul că cele două manuscrise sunt copiate
de persoane diferite. Ornarea majusculelor iniţiale este, şi aceasta, foarte asemănătoare.
Din păcate, cu foarte puţine excepţii, iniţialele desenate cu minium în manuscrisul
sinodal sunt ilizibile pe microfilm. Consultând însă şi manuscrisul original se poate
observa că ele sunt, pe hârtia acestuia, suficient de bine păstrate pentru a fi recunoscute.
O diferenţă majoră apare între cele două codice în ceea ce priveşte suportul
scriiturii, manuscrisul vienez având filele din pergament, în vreme ce manuscrisul
moscovit este inscripţionat pe hârtie.
Regularitatea scriiturii, lipsa corecturilor, iniţialele ornate sugerează faptul
că ambele codice· sunt „ediţii" definitive ale textului, fiind destinate fie bibliotecii
imperiale, fie unor personaje importante în mediul aulic. Din aceste motive, ele
formează baza ediţiei prezente.

Traduceri şi

ediţii

Leunclavius
Sfaturile pentru educaţia împărătească au fost tipărite întâia dată în
anul 1578, într-o ediţie greco-latină realizată la Base) de către Ioannes Leunclvius
(cunoscut şi sub numele de Lrewenklau). Născut în Westphalia, în anul 1533, şi
considerat unul dintre cei mai buni traducători din greacă şi turcă ai timpului său,
Leunclavius a călătorit mult, zăbovind la curţile monarhilor Europei pentru care a
şi realizat, de altfel, parte dintre traducerile sale. A transpus într-o latină elegantă şi
a tipărit scrierile istorice, teologice sau morale, ale lui Xenofon, Grigore de Nazianz
şi Manuel Paleologu), dar a tradus şi continuat totodată şi analele sultanilor otomani.
Editio princeps a textelor parenetice ale împratului bizantin este un volum
îngrijit, legat în piele şi cu marginile aurite şi este dedicat lui Francesco de Medici,
duce de Toscana. El conţine întreg ansamblul parenetic însoţit de o corectă şi
expresivă traducere latină: epistola introductivă, preceptele, cele şapte discursuri
etico-politice, epilogul epistolar, scurtul discurs adresat supuşilor. Între copertele
volumului se mai află şi alte scrieri ale împăratului: rugăciuni şi versuri liturgice,
scurta proză descriptivă despre reprezentarea primăverii pe o tapiserie din palatul
Luvru, discursul imaginar adresat de către Timur-Lenk lui Baiazid şi psalmul
compus de bazileu la moartea sultanului. Realizat după un manuscris din veacul al
XVI-iea, aflat astăzi în Biblioteca Naţională a Austriei (Vindobonensis phi/ologicus
grcecus 42), volumul prezintă un text ce a fost mai apoi reluat de către abatele
Migne în colecţia de scrieri Patrologia graeca.

Abatele Migne
În volumul ce poartă numărul 156 al corpusului alcătuit de către Jacques
Paul Migne, alături de scrierile lui Manuel Chrysoloras, Ioannes Cananus, Ioannes
Anagnosta şi Georgos Phrantzes se află şi lucrări ale împăratului Manuel Paleologul.
Numind colecţia de texte ale bazileului opera omnia, abatele tipăreşte următoarele
scrieri:
https://biblioteca-digitala.ro

Sfaturi pentru

educaţia împărătească

55

Dialogus cum matre sua, sive de nuptiis;
Epistola ad Andream Asanem;
Oratio Panegyrica;
Oratio in SS Virginis Deiparae dormitionem;
Canon deprecatorius in SS Dominam Deiparam pro praesentibus
periculis;
Dialogi quos cum Persa aliquo habuit, Muterizae munere fungente in
Galatiae oppido Ancyra;
Praefatio ad Theodorum fratrem;
Dialogus primus. De angelis et animabus;
Dialogus II. De ere/o et terra;
Laudatio funebris fratris sui Theodori Palaeologi Despotre;
Praecepta educationis regiae ad Ioannem filium;
Orationes septem ethico politicae, ad Ioannem filium;
Preces matutinae;
Capita compunctionis metrica;
Anacreonticon in quemdam ignorantem et loquacem
Imago veris in aulaeo textili operis phrygii;
In persana Tamerlanis, ad Baiazetem in praelio victum allocutio;
De Fu/mine Agareno (Baiazete) informa Psalmi;
Epistola ad Manuelem Chrysoloram.
Atât textul Sfaturilor pentru educaţia împărătească, cât
a acestuia sunt preluate din lucrarea lui Leunclavius.

latinească
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Stemma
În urma analizei manuscriselor păstrate, poate fi reconstituită relaţia dintre
variantele textuale, reprezentată de următoarea stemma codicum:

post 1403

a

-1410

V

vi

,'
,',
',,

---1

..............

A

T

-1420

X

-1420-1421

s

- 1421

N

sec. al XVI-lea

P.<J.
B

M

a doua jumătate a sec. al XVI-lea
1578

L

PG

1866
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Sigla codicum

s
I
V
T
B
N
M
L

PG

Codex mosquensis synodalis graecus 458 (Vladimir 437)
Codex vindobonensis philo/ogicus graecus 98
Codex vaticanus graecus 1107
Codex vaticanus philologicus graecus 1619
Codex vindobonensis philo/ogicus graecus 42
Codex vindobonensis theologicus graecus 252
Codex monacensis graecus 411
Johannes Leunclavius, Imp. Caes. Manuelis Palaeologi Aug.
Praecepta educationis regiae ad Joannem jUium, Basileae,
ex Officina Petri Pemae, 1578
Jacques-Paul Migne, Patrologia Graeca, tom 156, col.
343-384,Paris, 1966

Abbreviationes
acrost.
add.
adscr.
al. man.
cap.
cf.
cod.
codd.
COIT.

cnc.
del.
det.
des.
dub.
f.

illeg.
inc.
mser.
in tex.
lac.
marg.
post.
ras.
ser.
sscr.
subscr.
supscr.
sup.
titul.

acrostichis (etc.)
addidit, -erunt
adscripsit
altera manus
caput (capitulum etc.)
confer (conferatur etc.)
codex
codices
correxit (correcctio etc.)
cancellavit
delevit
deterior (deteriores)
desinit
dubitanter (dubium etc.)
folium

illegibilis
incipit
inseruit
in textu
lacuna
margo (etc.)
posterior
ras ura
scripsit (scriptus)
superscripsit
subscripsit
superscripsit
supra
titulus

Signa
1

li
[]
()

post lemma (in apparatu critico)
finis codicis folii simul initium folii insequentis lineolis in textu significatur
uncis quadratis lacunae includuntur (in textu apparatuque)
uncis lunatis litterae ornissae vel deteriores includuntur (in textu apparatuque)
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'Ev IlEÂ.07toWÎ)crcp crf. Â.l1tcOV

eţ

'ltaÂ.im; epxoµEVoc;, W m:oi:; EvEYKEÎV

eouvi)0TJV, ~crea of. 7tatOiov En Kai 7tatOEiai:; ou cruxvfii:; µEtEXCOV ou'l n)v
~Â.tKiav, ă.Â.Â.coi:;

tE croi Kai tfji:; rumi:; eµ7toOrov Eii:; wiho YEYEVTJµEvTJc;,
1mo0i)Kmi:; tfj ouvciµEt cruµpmvoucrmi:; Eppu0µisov· Ev ale; lhtpai:;
E1tTJYYEÂ.Â.OµTJV croi orocrElV tÎ]V ~Â.lKiav aµEipovn, tEÂ.ECOtEpq:> piq:i
7tprnoucrai:;. 'A.pn ot yE µEtpaKiq:> yEyov6n Kai 7tpoi:; ~µai; 7tapayEyov6n,

5

cptpovti tE tfj \flUXfi 7tmOEiai:; ou cpauÂ.ov µtpoi:;, eµ7tEtpiav tE

t6ţcov,

Kai

0f)pai:;, Kai t&v toioutcov, ~Â.0E µev croi 7tap'~µ&v 7tpoi:; ă7tav emti)OEuµa
crtpanconKOV ta yiyv6µEVa, Eu0Ui:; VEroi:; U7topavn· ai of. imocrxfoEti:;,
10

ou7tco· d7toi ni; iiv olµm OEtv6v yE tai; 7tpoi:; proµTJV Kai 7t6Â.Eµov Kai
oÂ.coi:; tai; 'tOU crroµatoi:; emµEÂ.Eiai:; 7tpon0€vm, 'tOU Otq:> iiv \f!UXÎJV Kai
vouv Â.aµ7tpOtEpa U7tO<pÎ)vmi:;. Kai ta µf.v µîJOE7to0' U7tEcrxTJµEva, muta
of. 7tclvta croi oouvm OiKmov ov U7tÂ.cOc;, autai:; of. tai; faayyEÂ.iai:;, rov
Kai ovm eµautov l>1tOXPECOV 7tÂ.EtcrtCOV EvEKa, OutÂ.OUV mii; imocrxforntv

15

ssr

EipyacrciµTJV, µîJOEnCO croi Kai vUV 7tapayEyovtvar Kai i'.7t7tOV µf.v tcOV
EUyEVcOV, Kai itpaKa, Kai Kl>va 7tapacrxEiv, Myoui:; of. 7tpOtpE7tnKoui:;, Kai
7tatptKai:; 7tapmvfoEti:;, (JUVEVEYKEÎV µf.v OUVTJcrOµEvai:; li uid, (JUVEVEYKEÎV
Of. tcp Koivcp, c'Ocr7tEp eţrnhîJOEc; avapillEcr0m. 'Eyro OE 'tOU'tOV EÎ7toiµ'
iiv outcocri to 7tpE7tOV Et7tEÎV, ou µi)v YE 7tclV'tU KaÂ.roi:; crK07tÎ)cravm· EOEl

20

ycip crou tÎ]V \f!UXÎJV U7taÂ.cot€pav oucrav, 7tE7tOVTJKUÎUV, Kai 7tÂ.cp µaKpcp,
Kai U7tOOTJµic;i yovtcov, oouvai n OtaXE0fjvm, 07tcoi:; oi] tÎ]V a0uµiav
13r 7tapcocraµINTJ, aKµcisoucrav Â.a-

li poucra 7tpo0uµiav, acrµEvcoi:;

otţTJtat

Myoui:;, to KaMv, ou n)v pc;tcrtroVTJV voµo0Etouvmi:;.

SIVTNLPG
Titu!. deest V
1-2 l':vi:yKEÎV eouvfJ0T1V 1 cpEpEtV OEOUVTlµat V - 2-3 Ota n)v ÎJÂ.tKiav 1 ota 'tOV
:wovov V - 4im:o0i]Ka~1 vou0i:cria~ V T - 7 Eµ1tEtpiav i 1tdpav V T - 8 (crot) ser. et
de!. S I 1tpo~ 1 Ei~ V - 9 ytv6µi;va T I v(i:)ro~ det. I - 10 ou1tro 1 ouKE'tt V T - 11 (wu)
det. s I 1tpon0&(vat) det. S; 1tpO'ti0Ecr0m V; 1tpocrn01':vm T - 12 Ei cmocpi]va~ V 17 O"UVEVEyKEÎV 1 O"UVOlO"EtV V I ouvaµl':va~ PG I ui.Ei 1 •c\> 1tatOi V T I O"UVEVEYKEÎV 1
cruvoicri:tv V - 21 01ax1:0fivm codd.; Oiaxu0fivm PG I a0uµiav 1 «'xKT1oiav V 22 1taprocraµc'LVT1 PG
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Când m-am întors din Italia 1 în Pelopones, unde te lăsasem - o, cum am putut
suporta despărţirea! -, erai copil2 încă şi nu dobândiseşi, din pricina vârstei,
prea multă învăţătură. De altfel, fiindcă şi soarta-ţi fusese potrivnică în
această privinţă, te îndrumam cu sfaturi pe măsura puterilor tale şi-ţi
promiteam atunci că îţi voi da, când vei mai creşte, poveţe potrivite pentru
viaţa adultă. Apoi, la scurtă vreme după ce ni te-ai alăturat, ajuns în floarea
vârstei 3 şi purtând în suflet nu puţină învăţătură-priceperea de a mânui arcul,
de a vâna şi alte asemenea îndeletniciri - ţi-am venit în ajutor, îndată ce-ai
coborât de pe corabie 4 , cu toate cele necesare treburilor ostăşeşti. Sfaturile
promise însă nu le-ai primit. S-ar putea spune, cred, că e de mirare ca tot ce
slujeşte vigorii şi încrâncenării războinice, într-un cuvânt, grija faţă de trup,
să precumpănească în faţa poveţelor ce ţi-ar permite să-ţi arăţi sufletul şi
mintea mai luminoase. Pe de o parte, sunt cele pe care nu le-am făgăduit
nicicând, pe de alta, toate câte se cuvine să îţi ofer dintr-un motiv simplu:
fiindcă ţi le-am promis. Pentru acestea din urmă, în bună măsură, am rămas
eu însumi dator, căci, deşi le-am făcut să sporească prin făgăduinţă, ele nu au
ajuns la tine niciodată, până acum. Ai primit un cal de viţă nobilă, şoimi şi
hăitaşi, dar cuvintele de învăţătură şi sfaturile părinteşti, care vor putea fi de
folos şi fiului dar şi treburilor publice, au întârziat, ca dinadins. Eu unul aş
spune că poate vorbi astfel doar cel care n-a luat aminte la fapte. Fiindcă
trebuia ca sufletul tău, atât de plăpând, sleit de lungul drum pe mare şi de
absenţa părinţilor, să-şi afle tihna şi, îndată ce a alungat descurajarea, pentru
a regăsi curajul deplin, să primească în chip plăcut poveţele ce statornicesc
virtutea5 şi nu delăsarea. Am făcut lucrul acesta nu fără temei.

1
În luna aprilie a anului 1403, Manuel Paleologu! ajungea în cetatea Modon din sudul Moreei,
pentru a-şi reîntâlni soţia şi fiii, lăsaţi în grija fratelui său, Theodor, înaintea plecării în Occidentul
latin, în speranţa obţinerii unui ajutor consistent pentru apărarea Constantinopolului, ameninţat de
armatele otomane.
2
Asupra datei de naştere a lui Ioan al VIII-a, vezi XiMP, p. 73 şi BaMP, p. 104, n. 28. J. Barker
propune ca dată de naştere a principelui ziua de 17 decembrie 1392, în vreme ce B. de Xivrey optează
pentru luna decembrie a anului 1391. Ioan avea, aşadar, unsprezece-doisprezece ani.
3
În greacă: µt:1paK10v, termen ce numeşte îndeobşte adolescentul a cărui vârstă nu depăşeşte
douăzeci şi unu de ani. Totuşi, în scrierile lui Polibiu sau Plutarch, µt:1paK10v este numit şi tânărul
înaintea împlinirii vârstei de treizeci de ani. Cf A. Bailly, Dictionnaire grec-.franr;ais, Paris,
Hachette, 1963, sub voce „µetpaKwv".
4
Această referinţă face aluzie, cel mai probabil, la întoarcerea lui Ioan Paleologu! din Morea, în
anul 1418. Cu doi ani înainte, în 1416, Manuel Paleologu! îşi trimitea fiul porfirogenet în provincia
bizantină, decizând că era timpul ca acesta să îşi exercite deprinderile de a guverna. După anii petrecuţi în
Morea în copilărie, cât timp durase voiajului în Occident al tatălui său, această perioadă este singura în
care principele a stat departe de Curtea imperială din Constantinopol. Cf BaMP, p. 346-348.
5
În textul grec: ro KaA.6v. Termenul transpune ideea de frumuseţe morală, pentru care cuvântul
românesc virtute este un echivalent potrivit.
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Touto µtv oi] A.oyi.crµ<'!> nfapaKtai µm· d OEÎ of: tUAîJ8E:c; dm:îv, Kai µT]
pouA.oµtvq:i npoilPTJ µaKp6n:pov, acrxoA.t&v µot npocricrtaµZvcov· 6p&v
of: mume; EmtEmµE\lcoc; xcopoucrac;, OEOtroc; µT] OtapKfotEpov ta
npocricrtaµcva tmµcivn, µillov of: cracp&c; dome; O.no t&v cp8acravtcov,
5
OEÎV tjl118TJV i::ic; f:pyov 6.yayEiv ta U7tEO"XTJµZvU, roc; EvOV oi::x6µcvoc; tac;
t&v npayµatcov v1cpa0ac;. ~Hv µtv ouv aK6A.ou8ov µîJOE: wv ta t&v
tEÂEicov µi::tpaKiq:i yvcoµoootEiv. "Eyvcov, ou ÂtÂTJ8E µc. "Ov of: to µEUov
aopatov, ăµctvov ilOTJ KataPaA.Eîv to XPfoc; ănav de; ouvaµtv. 'Epouµcv
of: oîµm totaum, ei::ou tOV Myov i8Uvovtoc;, a cruvoicrEt µtv Kai vUV,
10
cruvoicrEt of: de; to µEMOV. Kai cruµpiJcri::tm Kai VE(fl, Kai ytpovn, Kai
ruxn nacrn, Kai ta~Et, t<'!> tE ovn, t<î> tE fooµtvq:i YE piq:i. Kai µiJ µE ne;
6.A.a~ovi::iac; ypmvacreco, µcyaA.a ofj8cv tnayyi::lliµcvov. OU yap oi] to
m'iv iiµEîi::pov fotm t&v VOTJµUtCOV - ou KPU'l'CO toUto, ouof: yap ă~tOV UMU Kai to 7tÂEtcrtoV µEpoc; UpEtjj KEKOO"µîJµZvcov, oÎc; Îl tOOV tp67tCOV
15 s5v XPTJO"t6TTJc; Kai to Lfjc; crocpiac; XPfiµa, t&v crro- li µatcov ani::A.86vtcov,
TTJPEÎ îÎ]V µviJµTJV µct' EyKcoµicov. ou A.tyco of: µ6vov wuc; ÎlµEtEpouc;,
6.Ua Kai 7tOMoU<; t&v 7taÂatOtEpcov. IlaÂtV EpEÎ ne; ruxov iiµt:v· llPKEl
totyapouv €mta~m, napu toutoucri touc; ăvopac; cpottfjcrai cri::, Kai ti]v
mxicrTTJV autouc; OtcA.8Eiv, Kai mic; crcp&v OtOacrKUÂimc; crautov
20
Kocrµficrm, Kai npayµatcov iiµăc; 6.1tîJUaxem. Kai q>TJµi µîJOE:v 6.m~oov
toutovi tov ăvopa tpEiv. Eîvm yap noUT]v avayKTJv toutoucri touc;
eauµacriouc; ioEiv O"E, Kai t&v cr&v rie&v OtOaO"KMoU<; autouc; 7totÎ)cravm,
tote; vUV oum 7tp001CîÎJO"U0"8at PoTJ8ouc; de; îÎ]V t&v KUÂ&V 8iJpav, d
13v µEllitc; KaMc; Kaya- li Soc; foi::crem. Tic; yap nou KaUtov yvoiTJ npoc;
25
tayaeov xi::ipaycoyfjcrm vi::6TTJta, toutcovi t&v dpîJµE\lcov 6.vop&v,
cppoviJcri::t tE Kai tmcrîÎ)µn, Kai crnouofj, Kai i::ucpuÎ<;i Kai cptA.onµi<;i, npoc;
A.oytKÎ)V tE Kai 7tOÂtnKÎ]V µa8TJO"lV to ÂUO"ltEÂE<; ~TJTTJO"UV'tCOV; 'HyîJcrUµTJV
Of: touµ6v, KUltOt tMÂU m7tEtVffi<; EXOV, f:v8aoi n 7tÂtOV O"XÎJO"EtV
toUKElVCOV. Afyco oi] îÎ]V 7tatptKÎ]V crxfotv, ~c; to 7tUp µtya 6.vamov,
30
crcp6opa YE 7tpoc; µEÎ~OV E~aipEt, a crU µot oiococ; µavtcii::crem 7tEpi tfjc; crfic;
q>UO"ECO<;. Kai YE ei::oc; avaoEi~m µc, XPiJcroµm of: tote; t&v 7tOlTJtOOV,
oux roc; o6yµamv, a.Ma Oia ti]v icrtopiav cmA.&c;, Kai TctpEcriou,
Kai KUA.xavtoc; aÂTJ8foti::pov de; mUTTJVi ti]v µaV'tciav.

1 [µf:v] deest T - 5 Epyov 1 TEA.oi; V I tj>i]0T]v*1 di; TEA.oi; in marg. add L- 6 µE
OE T - 6-7 yvcoµo0on:îv Ta Tffiv TEA.dcov •<!:> µi::tpmdcp V T- 10 ti; T - 16 TTJpd l
7tEpi PG 17 7t0MmV T - 24 yap ăv 7t0\) V 25 TO O.yu0ov PG 26cppovi]cm1 yvci:Jcri::t V - 31 wii; 1 •oii T - 31-32 ;wi]croµm OE wîi; Tffiv 7totT]Tffiv, oux ffii;
Myµumv, a.Ma oia rilv icrwpiuv 0.7tA&i; al. man. in marg. add. V
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Dacă e să spun adevărul, am întârziat mai multă vreme, împotriva voinţei
mele, din pricina îndatoririlor ce m-au împiedicat. Văzând însă că ele se
înmulţeau şi temându-mă să nu dureze mai mult obligaţiile ce aveau să
vină, cum ştiam bine din cele trecute, am socotit că trebuie să pun în faptă
promisiunile, pe cât e cu putinţă, fără să nesocotesc omătul greu al
treburilor de zi cu zi. Urma de la sine, că nici acum n-aveam să dau
tânărului poveţe dintre cele desăvârşite. Am ştiut acest lucru şi nu l-am
neglijat. Cum însă viitorul nu se dezvăluie, e mai bine să-ţi plăteşti
întreaga datorie, după puterile tale. Voi spune, socotesc, fiindcă
Dumnezeu îmi călăuzeşte discursul, vorbe spre folos şi acum, şi în viitor,
potrivite tânărului, dar şi celui înaintat în vârstă, în orice împrejurare şi
în orice situaţie, în viaţa de acum sau în cea viitoare. Să nu mă acuze
nimeni de aroganţă nesăbuită că anunţ, dintru-nceput, vorbe mari! Căci
nu va fi al nostru întregul şir al gândurilor (nu voi ascunde acest fapt,
fiindcă nu s-ar cuveni să o fac), ci o bună parte este a bărbaţilor
încununaţi cu merite, cărora buna conduită şi folosul înţelepciunii le
veghează amintirea, deopotrivă cu elogiile, chiar şi după ce trupurile lor
au pierit. Şi nu vorbesc doar despre contemporanii noştri, ci şi despre
mulţi dintre bărbaţii de odinioară. Din nou cineva, poate, ne va spune că
e îndeajuns să te sfătuiesc să calci pe urmele acestor bărbaţi, să te
însoţeşti de îndată şi nemijlocit cu exemplul lor, să te îmbogăţeşti tu
însuţi cu învăţăturile acestora şi să ne scapi pe noi de toate grijile. Iar eu
îţi spun că nicio notă falsă nu vor avea cuvintele acestui om. De vrei să
fii desăvârşit e nevoie să cunoşti asemenea oameni admirabili, să îi faci
dascăli ai firii tale şi să-i alături celor ce te îndrumă acum, ca sprijin în
goana ta spre desăvârşire. Cine ar şti mai bine să călăuzească un tânăr
către cele bune dacă nu unul dintre bărbaţii pe care i-am pomenit, cei
care, cu înţelepciune şi cunoaştere, cu ardoare, talent şi devotament, au
cercetat tot ce-i de preţ în retorică şi în ştiinţa guvernării? Dar m-am
gândit că folosul pe care eu ţi-l pot aduce, deşi în alte privinţe este
neînsemnat, preţuieşte aici mai mult decât al ştiinţei lor. Vorbesc de
iubirea părintească a cărei văpaie mistuitoare sporeşte nemăsurat cele pe
care mă laşi să le ghicesc în făptura ta. Să mă arate Domnul de netăgăduit
în profeţia mea, mai presus de Tiresias ori Calchas (şi mă voi folosi de
spusa poeţilor, nu ca de un adevăr imuabil, ci o voi aminti doar în firul
poveştii)!
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Kai µftv yr. Kai 'l"O crov 7tp0<; ftµa<; ă1taV, U1tOtayfj Kocrµouµr.vov aµu0fttci>,
1tapatlTJCJ1.<; av ytvotto, 'l"O'U 1tapmw:iv 'l"a ofovta. IIariJp ouv, Kai 1tAEOV
S6' t\ Kata 7tatepa<; cpV..rov, uicp li cpV..ouvn, Kai 7tl..Eov t\ Ka0' uiEi<;,
7tpocrtattcov tf. Kai EiCJTJYOUµEVO<; a cruvoicrr.t, 1tc0<; OUK awcrr.t; OUtE yap
5
amcrtEiv fon nvi tcOV A.r.yoµEvcov, OUtE OÂ.co<; U1tf.t0Eiv, 01tOtaV Kai n OUKVOV
<pavfi, OUtE µ1) 0eA.r.tv xap~r.cr0m tcp U1t0tf.tax0m toi<; Myot<; Epyot<;. ou
µiJv ăM' fon Kai far.pov, tv c!) 7tA.r.ovr.Ktouµr.v eKEivcov. To yap 01)
µr.t'e~oucria<; Ei7tEÎV, o 1tOMÎJV riJv ouvaµtv EXEl Kai 1tatOotpiPn. Kai
01oacrK6.A.Ql, Kai 7tavti Otop0ouµEvei> <pucrr.i.<; vecov, t\ 7tÂ.attovn,
1o
€µoi µf;v E~Ecrn 1tavtf.Â.c'i:><;, EKElVOl<; OE ouOaµc'i:><;, ouo' ăv it 1tUVt(l)V crocpia Ei<;
ev yr. toutot<; cruveJ..0n. II&<; µf;v yap Civ 1tpocrta~au:v nor.ro<;, 7tc'i:><; OE
mcrtc'i:><;, 7tc'i:><; 8E 0appouvtco<;, Kata pacrv..Ea, Kai 7tatepa, Kai <piÂ.ov,
oi'.nvr.<; fotEpTJVtat Kai crxftµato<; acpopiav OtOOVtO<;, Kai crxecrr.co<; 1tacrrov
KpatoUCJTJ<; tcp ril<; <pucrr.co<; <piÂ.'l"pq:>, Kai <pV..ia<; CTUVTJ0Ei~ 0appUVOUCJTJ<;;
15
~TJÂ.Oucrt OE ~icov, 'IcroKpatTJ<;, 7toM.oi far.pot, pamÂ.tKoi><; µf;v Myou<;
14' ovoµacr0Evîa<;, Kai li 1tpo<; autou<; pacrv..Ea<;, 1tOMoU<; nva<; yr.ypa<p6tE<;"
îTJPEÎV OE oµco<; €0eÂ.OVtE<; ta 7tpE1tOVta cr<pimv autoi<;, Kai toi<; pacrtAr.Ucrt,
Kai µ1) OoKr.iv 0pacr'6vr.cr0m, µTJOE 7tpo7tr.tc'i:><; exr.1v, texvn µaKpQ.
or.~10uµr.v01 ta<; u7tr.poxa<; trov Kpatouvtcov, e7tr.t•a Kai tautn
20
CJUVECJ'l"aÂ.µEvco<; to Mov a1to<pmv6µr.vot. Ilap' autrov EycO ta<; yvroµa<;
taUta<; epavtcraµr.vo<;, Kai 1tpocren 0r.totepcov avOprov, 1tpocr0r.i<; n Kai 1tap'
eµautou, foco<; ou 1tUVîTJ <paUÂ.OV, oihco<; EÂ.EU0epco<; Kai 1tatptKc'i:><; - cO<; Civ
S6v EÎ1t01 n<; - U1tOOE0COKa, o<pEiÂ.TJµU tf. ăµa Kai Oropov, Ev li KE<paÂ.aicov
EKatoVtUOt, aKpocrnxiot nvi tattoµEvcov, Ev n µEpo<; fonv El>xf\<;, flv 0r.o<;
25
OUK anµacrm, Ei OEÎ n Kai U1tEp El>xf\<; ftµa<; EU~acr0m, Kata tOV d7t6vta
0auµacr10v 7tpo<pfttTJV Kai pacrv..Ea· EicraKoucrov, Kuptr., ril<; 7tpocrr.uxfi<;
µou· ou •ai<; cruµpouÂ.ai<; Ei 7tpocrxoiTJ<;, µa.A.a crr.autov rocpr.J..ftcrr.t<;. 'E~fiv
µf;v ouv cra<pecrtr.pov 1tUVta <ppa~EtV, EyvCOV OE ăµr.tvov dvm, µ1) to ocrtoUV
1tavta1tacrt ril<; yr. crapKo<; a<pr.Aicr0m, ro<; EÎvai n tautn tji 0oivn
30
tcp Omtuµ6vt OIByEipov 'l"ÎJV opr.~tv, CJ1tOUOatotepav ~TJtf.lV tpo<pftv.

n

4Eicrrwouµr.vo<;1 vou01m7>v V - 13 Ei nvt<; V - 15 OTJA.oî oE: V 16 llicov 6 lcroKpiltTJ<;
prima man. in marg. add. T- 16 6voµacr0Ev-rw; al. man. in marg. add. V - 19 [ta<;] deest PG
- 21 E:ppavicraµr.vo<; S I I n 1 tE T - 23 6qiA.itµa0'ăµa V T; oq>EiÂTJµil tE Kai PG - 24 0t6<;
post corr. I - 26 7tpOq>TtîTJV Kai al. man. in marg. add. V- 29 7tavta7tamv T
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Întreaga ta purtare faţă de noi, împodobită cu o cuminţenie mai presus de
vorbe, ar putea fi o rugăminte de a-ţi da poveţele de care ai nevoie. Aşadar,
cum să nu-şi ducă la bun sfărşit menirea un părinte, ce iubeşte mai mult
decât îi stă în fire unui tată, faţă de fiul său, care-l îndrăgeşte mai presus
decât e în firea odraslelor, îndrumându-l şi sfătuindu-l cu toate câte îi vor
fi de folos? Şi nu e loc de şovăială în cele spuse: nu poţi să nu dai ascultare,
chiar de se iveşte ceva potrivnic, nici să refuzi să-i faci pe plac celui ce te
ascultă cu vorba şi cu fapta. Dar nu e doar atât. Un alt motiv mă face să
fiu mai presus de acei bărbaţi. Faptul de a vorbi cu autoritate, ce vădeşte
o mare putere şi în cazul maestrului de gimnastică, şi al dascălului, şi al
oricui îndrumă firile tinerilor sau le modelează, este, în cazul meu, întru
totul legitim, dar în niciun chip nu este pentru alţii, chiar de s-ar aduna
într-unul singur înţelpciunea tuturor. Cum ar putea ei să dea poruncă rară
teamă, în chip cinstit şi demn de încredere, în locul unui împărat ce e şi
tată, şi prieten? Ei, care nu se bucură nici de demnitatea imperială
dătătoare de curaj, nici de înrudirea părintească ce învinge totul cu puterea
iubirii înnăscute, şi nici de prietenia ce naşte încredere printr-o
îndelungată obişnuinţă. O arată şi Dion, şi Isocrate, şi mulţi alţii care au
scris cuvântări numeroase, numite discursuri împărăteşti, adresate chiar
bazileilor. Fiindcă au vrut să păzească totuşi buna-cuviinţă, în ceea ce îi
priveşte, dar şi faţă de împărat, să nu dea dovadă de prea multă îndrăzneală
ori să se avânte, lipsiţi de măsură, au măgulit cu mare meşteşug măreţia
celor puternici şi au arătat mai apoi, în foarte puţine cuvinte, ceea ce
trebuia, de fapt, rostit. De la aceştia şi de la alţi bărbaţi pe care Domnul
i-a inspirat, am adunat şi eu aceste poveţe. Am pus alături şi de la mine
câte ceva, poate nu întru totul lipsit de valoare, şi ţi-am dat astfel,
părinteşte şi liber fiindu-mi gândul, cum s-ar spune, o datorie şi, totodată,
un dar, într-o sută de capitole, rânduite în acrostih. Am pus în ele şi o
frântură de rugăciune, pe care Dumnezeu nu ar nesocoti-o - de-i dat să
înălţăm o rugă pentru vrerea noastră - aşa cum a făcut minunatul profet 6
şi împărat care a spus: Pleacă-ţi auzul, Doamne, la rugăciunea mea,
fiindcă, dacă te abaţi cu sfaturile tale asupra mea, mai mult folos îţi vei
aduce ţie însuţi. Aş putea spune lucrurile mai limpede, deşi socotesc că e
mai bine să nu fie înlăturate cu totul oasele din came, ca apoi să mai rămână
ceva să aţâţe mesenilor, la banchet, pofta de a căuta mai abitir hrana.

6

Prorocul şi împăratul David, personaj biblic şi autor al Psa/tirei.
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OUoE yap EXPfiv Tiµa~ npo~ yEVVmOTI'J'ta oE napaKaÂ.ouvm~, vro9pa m'tia
Kai avE1µtva 001 napaoxEiv. 1:u OE ouxvoia~ o'tEpp6TI'Jn 'to
OUOXEPEcr'tEpov Â.l)(J)V' ppromµov oau't<'!> KaÂ.&~ 'tOV µuEÂ.OV anocpiJvm~,
o~ OÎJ noMC!> oou 'tÎJV 'l'UX'lv UµEtV(J) YE 1tclv't(J)~ 0EiţE1, i1 'tO AxtJ..Mro~
5
o&µa oi µu91Koi 'tOOV Â.EoV'trov. I1Ei9oµm yap dvm woouwv tvmu9oi
'tO cruvoicrov, ooov yE, Ei cplÂ.onovro~ mho OpE'l'atO, pc;tOiro~ anocpiJvm OE
ăplO'tOV avop&v 'tE Kai pamÂ.Erov. Ei o'6 mum ypacprov EycO noUC!>
xEipov EXro 't&v YEYpaµµtvrov, illa 001 µiJ wuw fo'tro npo~ 'to KaÂ.ov
KroÂ.uµa, i1 dpy6v n 'to napanav· ill'Ei'. n nou Kai PEJ..nov cilpTJ'tat
10 14v nap'tµoi, tnd µTJOEi~ Ecr'tEpTJ'tat nav'trov li tţfj~ 'tOOV KaÂ.&V, iiyou 001
1tpE1tElV 'tOU'tO KÂ.TJpOvoµfjom, Kai 1tpo~ EmOomv ayayEiv noMC!> yE
KpEtOO(J) cplÂ.onµÎ)OE09at 'f1 'tÎJV OUcrtav 'tÎJV 1ta'tplKÎJV Kat pamÂ.Eiav
au'tÎ)v. Taµa OE tJ..anroµam 01op&v, noUa o'tmi, Kai µEYaJ..a, 9tJ..E n
S7r Kai 1tapa 'tOU't(J)V KEpOnvat, OlOao- li KaÂ.OV aU'tcl 1tpOOTI'JOUµEVO~ piau
15
'tE UµEtVOVO~ Kai 1tOÂ.l'tEl~ aocpaÂ.EO'tEpa~. KaJ..6v 001 yap EKElVOU~
µ1µiJoao9m, o'i wi~ E'tEprov vauayio~ oiaoc0~ovm1, ano 'tOOV EKEivrov
aµapTI'Jµa'troV 'tE Kai aruxriµa'troV 'to OEoV Kmaµa96v'tE~· Kai 'f1 'tO
nJ..Eiv apVîJoaµEV01, i1 'to yE Km'eKEivou~. Kai µiJv 6J..icr9ou n~ f.yy(J~
'tE YEYOVro~. cp9aoavw~ ăUou KmEVEX9fivm, au'to~ iOrov anE1tÎJOTJoE· Kai
20
ytyovE 'to m&µa 'tOOV ăJ..J..mv oroTI'Jpia vouv Exoumv. A.Ua Kai KpEinov
imp&v, 1tOÂ.U tji 'tEXVTI cppOVOUV't(J)V, Eviou~ YE 'tlVE~ E9Epa1tEUoav EK
VOOTJµa'trov ouo'tp6nov, ano µ6vou wu na9Eiv 'tÎJV nEipav EiÂ.TJ<pO'tE~.
Kai't01 Kai naioE~ imp&v 'tÎJV nap01µiav tţtjJ..Eyţav nou, 606vm 'tE Kai
6cp9aJ..µov anopaMv'tE~ nvi KaKC!> i1 E'°tEp6v n na96v'tE~,
25
EnEl't'Eµ1tElpO'tEp01 YEYOVO'tE~ EK 'tOOV ioirov aµapTI'JµU't(J)V, Kai ©v YE
ilnou~ ecpclvîJoav na9TJµU't(J)V Em 'tOOV ioirov oroµa't(J)V, 'tOU't(J)V 1tOÂ.Â.OU~
anaUaţaV'tE~, 'tOU OElVOU 1tEPlYEYOVO'tE~ tji 1tpOO'tE9Eicrn tji 1tEtp«;1
'tEXVTI. KEcpaJ..mov 'tOU Myou· 6 KQKO~ pouÂ.OµEVO~ dvm, un'ouOEVO~
s7v 1sr rocpEJ..iJoE'tm, 6 o'ayaeo~ tţ anav'trov. li

8 x1:1p6vco<; V - 11 KAT)povoµftcri:tv in tex. et crat al. man. sscr. V deest I V; YE T - 24 KaKcî'.> 1 cpapµcmp PG
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Căci nu era de niciun folos ca noi, ce-ţi îndrumăm sufletul spre
generozitate şi nobleţe, să-ţi oferim bucatele leneviei şi ale viciului. Tu, de
vei srarâma ce e mai greu de pătruns cu puterea minţii, poţi scoate la
lumină, aşa cum se cuvine şi în folosul tău, măduva hrănitoare, care-ţi va
face sufletul să se arate cu mult mai bun decât au făcut leii legendari trupul
lui Achille. Sunt convins că aici găseşti acel ajutor care, de e cules cu
strădanie, te poate face cu uşurinţă să te arăţi cel mai bun dintre bărbaţi şi
bazilei. Şi dacă eu, prin scrierile mele, sunt mai prejos de opera
înaintaşilor, să nu fie pentru tine o piedică în calea spre virtute, ci doar un
fapt de nebăgat în seamă. Iar de s-ar găsi şi la mine ceva mai bun, de vreme
ce nu e nimeni lipsit cu totul de virtuţi, ia aminte să preţuieşti această
moştenire şi s-o adaugi la ce ai primit şi ea să-ţi fie de preţ, ba chiar mai
presus de averea părintească şi de împărăţia însăşi. Cercetând slăbiciunile
mele, multe şi însemnate cum sunt, să vrei să te alegi cu un câştig, făcânduţi-le dascăli pentru o viaţă mai bună şi o guvernare mai trainică. Căci e bine
ca tu să faci întocmai acelora care scapă de pericol datorită naufragiilor
altora, fiindcă au învăţat ce se cuvine din greşelile şi nereuşitele celorlalţi
şi, fie se feresc să mai meargă pe mare, fie îşi poartă de grijă, după propriile
puteri. La fel şi omul care, atunci când a fost gata să cadă, după ce altul
alunecase înaintea lui, a făcut un pas înapoi, văzându-l pe cel ce se
prăbuşea. Şi aşa, eşecul altora poate fi salvare pentru cei ce au minte. Unii
oameni îi îngrijesc pe suferinzii de boli rară leac, folosindu-se doar de
experienţa celor de ei suferite, şi reuşesc mai bine chiar decât medicii ce
se fălesc mult cu priceperea lor. Totuşi, bieţii doftori fac să se adeverească
parabola, atunci când, pierzându-şi un dinte sau un ochi, într-o împrejurare
nefericită, sau păţind altceva, abia după ce au învăţat din greşelile proprii,
ce le-au arătat cât sunt de neputincioşi în faţa suferinţelor trupului, îi scapă
pe mulţi de năpastă şi înving răul, prin meşteşugul pe care l-au dobândit
din experienţa proprie.
Iată, aşadar, cuvântul de căpătâi al acestui discurs: cel care vrea să
fie rău nu trage profit din nimic, iar cel care vrea să fie bun, găseşte folos
în orice împrejurare.
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Titu!. et acrost. det. et illeg. S; TivayKo.cri:: Ko.tvoxpi::xfi riJv aKpocrnxiOo. yE:Vfo0m,

tv o.1'.rrfi xoUTiv cilvoio.v dvm cruno.sov oîµm cboi::· 6 ~o.crwm~ Mo.vouitJ.. Ko.i xmiJp,
•<'P ~o.mAI:î 'Iwawn Ko.i uicp, Ko.pxov 'tfi~ Eµfi~ 'lfUXfi~ 6x010.crouv, •pocpitv •ii crfi 'lfUXii

"CO odv

n

UKµo.l;;oucrn oi0wµ1 OTJÂ.Ov6n, 6 0i::o~ E:l'.Tj ICOCîµÎJ'tWp acrost. expl. in f. 5v sup. I; titul. et
[Ki::cpo.Amo. EKm6v Oi'uKpocrnxioo~] deest V; titul. deest; &v it aKpocrnxi~ T; ~uvmsov ci>oi::.
~o.crwm~ Mo.vouitJ.. xo."CÎJp, ~o.crlÂI:î 'Iwawn uicp, Ko.pxov 'tfi~ Eµfi~ 'lfUXfi~ oxoio.crouv, •pocpitv
'tfi crfi 'l'Uxft UKµo.l;;oucrn, oiooµ1 (sic) OTJÂ.OV6n 6 0i::o~ E:l'.Tj KOcrµiJ•wp in marg. ser. L

n
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o sută de capitole
- în acrostih -

Împmttul cifre ÎmpWat,

Manuel lui loan, taWfiului,
rod al sagletuLui meu,

cel de acum,
hrană pentru.~ t1u în floare,

chuia Dumnezeu sl-i.fie tndrumMor
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A'

5

10

Biot taie; av8pc07totc; OUI<popot• oi µf;v <ppovficrEt Kai 7tat0EUO'Et Kai
XPTJO't6nin, oi of: aPEÂ.Titpi<;i Kai U7tat0E'UO'l<;l Kai 7tOVT]pi<;i ytyv6µtvoi tE
Kai µtpt~6µtvoe Kai ai'>8tc; Otmpouµtvoi tE Kai u7toOtmpouµtvot, Eic;
apt8µov oux U7t07tl7tî0Vta Â.oytcrµ(î>. ~OKEi o' oi'>v ăUoc; ăÂ.Â.Ql Kpcmcrtoc;
dvm, Ouoiv ahimv, OU 7tÂ.Eiocrtv· îl toU aya8ou, îl tOU ~Ofoc; EvEKa· fo8'
OtE OE ttO't Kai aµ<poiv. XaÂ.E7tOV of: TI)v \j/UxTJV tcra 7tpoc; EKcltEpa pE7tEtV,
El ne; aKptP&c; 7tpoc; to tEÂ.EcOtatOV a<popcpî]. ID.:11v KW toUtO OOiT] ne;,
~µi<pauÂ.oc; O Oixa tEµv6µtvoc;· <paUÂ.oc; Of: 7taVtcI7tacrtV, O KEXTJVOOc;
Ka8a7ta~ 7tpoc; ~oovac;· 6 of: OtcOKCOV taya86v, auto YE toUto, aya86c;.

B'

'1\ptcrtoc; µE:v Pioc; t&v Eipî]µEvcov, 6 7tp&rnc;· oe; tpaxiJtmoc; µf;v
7tavta7tacrtv dvm OOKEÎ, Oul tOV 7tpoc; tac; ~oovac; 7tOÂ.Eµov. ou 7tclVTit of:
ssr oihcoc; EXEt. ou yap ~oovfjc; aµotpEi, t(î> O'UVEt- li Mn Kai mic; EÂ.mcrt
15
tEp7tEtV dome;. IIp6crtcrn OE YE tOUtcp, Kai to crtµv6v, Kai to OtapKEc;, ovn
YE 7taVtcl7tacrt XPTJO't(î>• totauta ta µÎJ VEV08tuµEva t&v aya8&v. "Ov av
epacrTI)v aut&v ă7ta~ Â.aPot, XEtpoumi tE, Kai OUK E~ TI)v E<pEO'tV aut(î>
7tÂ.avacrem 7tp6c; tt µatmov· t(î> of: OEUtEpcp, TI)v ~OOVÎJV tEÂ.oc; EXOVît,
OUtE crUVEO'îtV ouof:v UytEc;, out'E<pE'l'Etat. OUo'Civ yevott6 nvt ~cret;vm
20 16r Ota tEÂ.ouc;, Evi t(î> 7tpayµatt, ăÂ.Â.OtE ăÂ.Â.COV optyoµEvcp, t&v li µT]OEv wc;
UÂ.TJ8&c; ovtcov ~OEcov, Kai 01a toiito µtm7ttµ7t6vtcov UE:i 7tpoc; Eîtpa.
'O tphoc; µevtot Kai µfooc; fotco, îva µTi O"KÂ.T]p&c; EK 7tpootµicov
E7tttclttotµEV, oi t&v aya8&v OUK epyatat" fotco OÎJ tEcoc; ~µiv, µÎJ
7tavttÂ.&c; a7t6PÂ.TJtov to ~ou, Ev8a ou 7tpocrimmm to KaK6v.

2 ytv6µE:Vot T - 5 oux u7tom1twvta A.oytuµQ:> 1 ciA.Oytuwv V I ă))..cp 1 fatpcp V 6 ouoîv aitiatv ou 7tÂ.docnv 1 ouoîv ou 7tÂ.I:iutatc; 7tpoq>6.m:cnv V; ouoîv ahiatv ou
7tÂ.ÎJOCHV N - 8 aq>opcilot V - 10 7tpoi; iJoov6.i; post. COIT. ex tai<; iJoovaU; (?) V
12 (1\) litt. init. det. s 14 tft UUVEtOÎJUEt V - 15 Ota(pKEi;) illeg. s 16 wtaiha 1 totaiha yap V T I [ta] deest N - 17 [li7t~] deest T I autQ:> 1 aut&v I V PG 18 [tt] deest V T - 19 OUtE cnJVEO"ttV 1 out'fotlv V I ouo'iiv ytvott6 ttVt 1 OUOE
ytvott'iiv V; ouo€ ytvott6 ttvt T; ou8€v ytvotw nvi L PG - 20 6pqoµtvcov T 24 fv0'ou V - in marg. inf. al. man. add. et. cnc.: 7tÂ.I:iutcov yap ovtcov t&v 7tapaKaA.ouvtcov
Eii; stlucnv ilv t~11yiJuEtai; t011Â.ÎJ0"11i; U7tE:VOouvat ouOt7tot'iiv sÂ.0oic; oÎµat t7ti to XP11Ut6v n
tEÂ.foat, Kai A.omov EÎvat ta m'.t, µuu&v yEA.oicov wU; ~ouA.oµtvoic; q>pouo'ăv ni; EÎ7tE t&v
7tot11t&v V (cf et Dendrinos, An annotated edition, p. XLVI-XLVII)
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1.
Vieţile

oamenilor nu sunt asemenea: unele sunt zămislite şi se deosebesc
în vreme ce altele, prin prostie,
neştiinţă şi a răutate. Şi iarăşi se împart şi se subîmpart, într-un număr pe
care raţiunea omenească nu-l poate cuprinde. Se crede însă că două, şi nu
mai multe, sunt cauzele pentru care un mod de viaţă este superior altuia:
virtutea sau plăcerea 1• Totuşi, uneori, cele două se împletesc. Dar e greu ca
sufletul să încline în egală măsură spre amândouă, atunci când cineva caută
stăruitor spre ce-i desăvârşit. De nu-l socotim pe cel care poate face astfel,
pe jumătate rău e cine se împarte între virtute şi plăcere, iar rău pe
de-a-ntregul este cel supus cu totul plăcerii. Acela care năzuieşte spre virtute
e virtuos prin chiar năzuinţa sa.
prin

5

1O

înţelepciune, învăţătură şi bunătate,

2.

15

20

25

Între cele amintite, cel mai bun mod de viaţă este cel dintâi, care se arată a
fi şi drumul cel mai anevoios, pentru că se războieşte cu plăcerile. Dar nu
este întru totul astfel, căci nu e lipsit de plăcere traiul aceluia care ştie să se
bucure doar de speranţa2 şi cugetul său. Se împletesc cu acest mod de viaţă,
bun întru totul, demnitatea şi statornicia, ce sunt, între virtuţi, neatinse de
viciu. Pe cel ce le-ndrăgeşte, de-I prind o dată, îl supun şi nu-i lasă îngăduinţa
de-a rătăci după himere. În cel de-al doilea mod de viaţă, care are ca scop
plăcerea, nu e nimic sănătos şi nici nu va fi de pe urma acestuia vreodată.
Căci nu e cu putinţă ca cineva să se desfete la nesfărşit cu un singur lucru, ci
amăgit fiind azi de una, mâine de alta dintre plăcerile care, în fapt, nu-i aduc
nicio bucurie, e ademenit mereu spre altceva. Dar, ca să nu fim prea severi,
chiar de la început, noi, care nu făptuim doar lucruri bune, fie, totuşi, a treia
calea de mijloc: să nu înlăturăm cu totul şi definitiv plăcerea, cât timp nu
face să precumpănească răul.

1 Diviziunea consacrată a modurilor de viaţă în filosofia greacă este tripartită, cele mai
cunoscute fiind interpretările lui Platon (Republica IX, 581c) şi Aristotel (Protrepticul B 94-95,
Etica eudemică I, l 2 l 4a, l 2 l 5b et. seq., Etica nicomahică I, 1095b ). Pentru Stagirit, cele trei
elementele prin care viaţa omului poate fi considerată una împlinită sunt întelepciunea, virtutea şi
plăcerea Cit q>p6VTJ~, ii ciptn], ii Tioovi]). Autorul bizantin construieşte o structură binară, fără să
renunte la semnificatia vreunuia dintre termeni. Alege însă să folosească o notiune ce se regăseşte
în doctrina stoică, to ciya06v, care acoperă atât sfera intelectului, cât şi pe cea morală. Am tradus
acest termen prin virtute, şi nu prin bunătate, considerând că primul termen redă mai bine
semnificatia dublă a cuvântului din limba greacă.
2 Pentru Aristotel, speranţa cea bună ( EÂJt~ ciya011) este, alături de bunătate, cinste,
întelepciune (XPT)ot6TI]i;, EmEiKtta, dryvcoµocri>VT)), una dintre calitătile care însotesc virtutea.
Cf Aristotel, Despre virtuţi şi vicii, 125lb.
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it cpum~ yap,
ai0iom Kai O"KU0n Kai KEATcp Kai 1tUO'lV E~fj~ av0pc01tot~, µia Tl~ oticra
runavEr 6/...iym~ ot naiv IB16µam wi~ ytvEm 1totEi ritv oiacpopmr ritv
5
OE 1tpoaipEcrtV, XUAE1tOV Kai UOEA<poi~ µ1) µepisrn0m. 0UKOUV 01tEp Î)µiv
EÎpT)Tat, oi Piot TOi~ av0pc:01tot~ ou ou'x. ritv aµEptO'TOV <pUO'lV µEpisovmt,
aUa Oia ritv µEptsoµEvî)v 1tpoaipEcrtV. IlavTi OE picp TO ilOtO'TOV EK
cruVTJ0Eia~ olµm 1tpocryiyvEcr0m, ou Tcp 9Jµ1tE<puKtvm Ka0a1ta~. "lom~
yap âv E1tiµox06v TE Kai cpauA.ov Piov 1tE<ptATJµEvov Tcp KEXPTJµtvcp, ounEp
1o
OUK âv iJA.A.a~UTO at10TJ ytµovm Î)Oovfj~, Ka0apEUOUO'TJ~ µtµ\jlECO~.
sgv XpT)crTfov otiv âv EÎTJ Tcp KpEiTTOvr cil~ Tou Î)OEco~ li Tfj XPÎ)O"Et
E<pE\jloµtvou TE Kai cruµpT)croµtvou.
I:acpro~ icr0t Picov ritv atpEmv, yvc:OµT)~ ou cpucrEco~ oticrav·

!J.'
15

20

"Icr0t Kmpov E1tlTÎJOElOV OVTU O'Ol ritv itA.tKiav aKµasovn, Piov tA.tcr0m
TOV ăptO'TOV, Kai OtEA.0Eiv ro~ ăptcrm. Kai Evrfj~m Tfj 'l'UXTI. Kai
aµETacrmTov oEi~m· oTi crE µ1) 1tpoKmEiATJcpE oucrxEpt~. IIpo yap wu
O'UUTcp 1tpOO'Tpt\jfat KUKU, pi;icrm clV O'Ol ytvotTO KUTOp0fficrm Ta aya0a·
iiv OE µETacrxn~ <pUUAOTTJTO~, omA.fi µox0t')crEt~. IloUa 1t0VÎ)O'Et~, Kai
epyov EcrTat U1taUayfivm TOU XEipovo~, ouoiv XEpoiv U1t0Vt\j1Et, Kai
oiKEtrocrm O'UUTcp TO ptA.nov, aKptPEi 1tpocrapµovfi, XPOV<p Kai µ6yt~
YEYEVTJµtvn.
E'

Aiav µoi ooKEi cracpE~ dvm ritv Tffiv KpmouvTcov Euomµoviav Tfj~
1taVT0Kpawp1Kfj~ XEtpo~ E~TJpTficr0m, E1tEtOÎ) Kai ritv Kapoiav,
25 16v cpacriv, li EKElVTI OÎ)1tOU KUTEXE0"0m. Xpt') O'E otiv El>omµovia~ eprovm,
TUUTTJV dotvm STJTEiv, ă0EV A.apEiv E~EO'TI, OTJAUOÎ) 1tapa ecou, O'EUUTOV
1taptxovm TOU El>omµovEiv OUK ava~tOV. 'O yap µ1) cruµpaivcov TOi~
1tpayµamv ©v Epi;i, ii OUOE ritv apxl)v UUTa KTÎJO'ETm, Kâv µUA.tcrm TUUTU
sTJTfi, ii KUKCO~ µETa ritv KTfjcrtv U1toPaA.Ei, o ol) XEipov UTEXVCO~ Kai TOU
30
µ1) A.aPEiv.

2 (~) litt. init. deest N - 7 [picµ] deest T - 8 7tpocryivEcr0m T I ou •el> 1 t\ V 10 µEµljlEOli; 1 0"1<0lµµ1l'trov V
14 ("I) litt. init. det. S et deest N - 16 •<'> cSucrxEpti; L PG - 20 aKptpfj V 21 ytvoµE\fn L PG
23 (A) litt. init. det. S et deest T N - 25 cpacri N I crE post corr. S - 27 [wii]
deest V - 28 µW.m•a 1 µW.tcr•a yE V T - 29 ~TJ•EÎ T
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3.
la bine aminte că alegerea drumului în viaţă nu ţi-e dată din fire, ci este
urmarea minţii tale, căci natura e una şi pentru etiopian, şi pentru scit, şi
pentru celt, şi pentru toţi ceilalţi oameni, iar trăsăturile ce fac diferenţa între
neamuri sunt puţine. Cât priveşte alegerea proprie, e greu să nu existe
deosebiri, chiar şi între fraţi. Aşadar, după cum am spus, vieţile oamenilor
sunt diferite nu prin natura lor nedistinctă, ci prin liberul arbitru ce le face
să se distingă. Şi cred că, în cursul întregii vieţi, lucrul cel mai plăcut se
naşte din obişnuinţă şi nu este rezultatul unei întâmplări neaşteptate. Uită-te
numai la viaţa chinuită şi rea ce-i este dragă aceluia care a trăit-o zi de zi;
el n-ar da-o în schimbul uneia pe care n-a deprins-o, nici de-ar fi aceasta
scăldată în plăceri şi ferită de reproş. Ar trebui, aşadar, să urmezi cel mai
bun mod de viaţă şi astfel, cultivându-l mereu, vei descoperi plăcerea şi te
vei însoţi cu ea.

15

4.
Să ştii că,

pentru tine, e vremea potrivită, acum, când eşti în floarea vârstei,
alegi viaţa desăvârşită şi să o urmezi în chip desăvârşit. Să o întipăreşti
adânc în suflet şi să te arăţi de neclintit, ca să nu te răzbească necazul. Căci
ţi-ar fi mai uşor să te îndrepţi spre cele bune, înainte de a te deprinde cu
relele. De te-nsoţeşti cu viciul, te vei munci apoi de două ori mai mult.
Multe vei îndura şi va fi greu să scapi de ce-i mai rău, chiar de te-ai spăla
cu mâinile amândouă. Şi greu va fi, după atâta timp, ca binele să
te-nsoţească, în armonia mult râvnită, născută din strădanie îndelungată.
să

20

25

30

5.
Îmi pare cât se poate de limpede faptul că fericirea celor puternici atârnă de
o mână atotputernică, de vreme ce se spune că şi inima lor se află, de bună
seamă, în stăpânirea aceleia. Şi trebuie ca tu, cel ce râvneşti fericirea, să te
străduieşti să o afli acolo de unde o poţi avea, adică în apropierea lui
Dumnezeu, iar având-o, să nu te arăţi nedemn de a fi fericit. Cine nu stă în
preajma lucrurilor pe care le doreşte, fie nu le va obţine în nici un chip,
chiar de le-ar căuta îndelung, fie va pierde amarnic ce a obţinut şi lucrul
acesta e, fără îndoială, mai rău decât să nu fi obţinut nimic.
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F'

'EmctKroc; cbcpeÂ.tµov nwm cr0t yiyvecr0m µe•a •ou Katpou, Kai
µ6.A.tcr0'owv npoKErtmt napa wu Kpeiuovoc; ahEiv. MaM.ov yap
hcrt•el...Ec; µriotv µriofao•E µrioaµroc; ahEiv, ilnep ahEiv ou ytyv6µevov·
5

av napopyicrw:v 6 tj'jOE ahrov' i1 n 7tpOcrKTficrat'tO 'tOOV EUK'tOOV.
'O yap 0eoc; 'tOU 7tpfaovwc;, ou 'tOU YE C11tpE7tOUc; xopriyoc; fon. <l>tAf:i youv
59r E1taKOUElV Kai xopmEiv, oux O'taV li ne; po&v, OaKpucov, K07t't6µevoc;, 'taie;
p~ov yap

euxaic; EyKEiµevoc;, aitj'j n PAU'lfat ouvaµevov, cbcpEÂ.tµov Î)youµevoc;,
noUa OE •rov •0toi>•cov oihcoc; ahouµev napa 0eou,
10

µeyicr'tTtv· ill'omv

i1

K0tvrov KaÂ.&v,

i1

Km'ăyv0tav

•rov ioicov tm0uµrov, npaun

Ot'dlv Emn:i>~E'tat. Tou't' Cip'fo'ti TI)v oerimv icrxl>EtV EvEpyouµEvriv. 'O
yap EvaV'tia 1tOlOOV ©vnEp EUXE'tat, EaU't(!> Otacpcovrov' neoe; av crxoiri 'tO
0Eiov cri>µcpcovov;

Z'

15

"Y<JEl <JOl 0eoc; aya06v' EXElV µEv 'tO mcf\7tîpov EKEi0f:V EmcrmµEvq:>,
OouÂ.ov OE craU'tOV EKEivou cracproc; doon, Kai tj'j oouÂ.Ei~ tj'j 7tpoc; EKEÎVOV
xaipovn µaM.ov, i1 •<'!> pacrtÂ.Ei>EtV 'tOOV ăUcov. '1cr0t o'&v EKElVq:> oouÂ.Oc;
noU(!> YE µiiUov i1 croi tic; fonv tcovriµEvoc;. Kai Ti'jc; oouÂ.Eiac; 'tO
Otacpopov EKa'tEpac;, ocrov aiµawc; 0eou Kai apyupiou 'tO µfoov. MaM.ov

20

OE Kai crUVOoUÂ.oc; Kai aOEÂ.cpoc; Kai 6µ6nµoc;, 7tÂ.TtV 'tOU crxflµawc;, 6
17r apyuprovri•oc; EITTi <JOl tj'j yî'j0ev cpi>crEt tj'j KOtvfi, Kai •<'!> 'tOV li XEtpi 0eou
7tE7tÂ.acrµevov dvm nav•cov nponawpa, Kai •<'!> evi pa1t'ticrµmt, Kai •<'!>
unEp nav•cov 0eou 0ava•q:i· Kai oEi µit Ka'tE1taipecr0m ot'avtcr6'tTtm

25

crxflµmoc;, 7tT1AOV oµoiou 7tT1Â.OU, Kai 0eou n xaptcrµa, 'tOU auwu
xapicrµmoc; niimv fococ; otooµEvou.

2 (E) litt. init. det. S et deest N I crot 1 m!m L PG - 5 7tapopyt'tm:u:v L PG - 6 ou
TOU yr. cmpE7tOU~ 1 OUK a7tpE7tOU~ ser. et cnc. V - 7 xoptydv L
15 ("Y) litt. init. det. Set deest NI tmcr-raJ...µtvcp V- 16 EKEivcp V - 18 7toAJ..ii) yr.
µillov alt. man. sscr. V - 18 twVllµtvcp S I V T - 21 apyupci:>V11TO~ post corr. ex
ayupOVll'tO~ s N - 227tUV'tWV1 •&v OAwV V T I Kai •c!> 1 Kai 'tIDV N - 25 [mimv.] deest V T I
oi.Ooµtvou 1 otooµtvou 'tot~ oA.ot~ V; Oiooµtvou 7tâcrtv T
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6.
După

merit îţi vine orice ajutor, la vremea cuvenită, mai cu

ruga ta se
5

îndreaptă către

nu ceri

niciodată

putinţă.

Mai

fie

şi

uşor

şi-n

nimic

Căci

Domnul preaputernic.

să

niciun chip, decât

seamă

când

e mai de folos

să

vrei ceva ce nu e cu

va stârni mânia cine pretinde aşa ceva, decât să obţină

parte din ce a dorit.

Căci

răsplăteşte

Dumnezeu îl

doar pe cel

cuviincios şi nu pe-acela fără merit. Îi place să asculte şi să ofere nu când
unul, care
prin
10

(şi

strigă, varsă

rugăminţi,

lacrimi ori se bate cu pumnii în piept, insistând

cere un lucru, crezându-l util,

deşi

îi poate fi

dăunător

cerem multe de felul acestora de la Dumnezeu, dintr-o prea mare

neştiinţă),

ci când, acela care doreşte bunuri tuturor spre folos, ori pentru

fiecare, face tot ce e nevoie ca să ajungă la împlinirea dorinţei sale. Doar

15

aşa rugăciunea făcută

are

Dumnezeu pe cel care,

făcând

nu

se-nvoieşte

tărie.

Dar cum ar putea

să-l înţeleagă

contrariul lucrurilor pentru care se roagă,

cu sine însuşi?

7.
Dumnezeu va revărsa ploaie de bine asupra ta,
la El ai sceptrul

şi ştii

bine

că eşti

câtă

vreme înţelegi

că

de

sclavul Lui, iar sclavia aceasta te

bucură mai mult decât să domneşti peste alţii. Ia aminte că Îi eşti rob cu

20

mult mai mult decât îţi este ţie servul cumpărat cu parale. Iar, între aceste
robii, atâta deosebire
arginţi.

frate,

Ba, mai mult, cel

şi

comună,

25

există,

pe

plătit

câtă

se

află

între sângele Domnului

cu arginţi îţi este

egal în onoare, în afara domniei, prin
prin faptul

că

tuturor ne este

Domnului, prin singurul botez
Dumnezeul tuturor.

Şi

şi

nu trebuie

ţărâna

părinte

cel

ce

de sclavie,

vă

este

plăsmuit

şi

natură

de mâna

prin

aceeaşi

să

te

revolţi

şi

har al Domnului din harul Lui,

rangului, ţărână asemenea ţărânii fiind
ce e dat tuturor cu

şi tovarăş

şi

aceeaşi măsură.
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H'
Loi toi><; u1to crE 1tavta<; 0€/..ovtt cpiAtpcp Kai cp6~cp crE 0tpam:uttv, Kai to
OOKOUV crot v6µov ÎJyEicr0m, µW..tcrta YE 1tQvtCOV avayKT] tjjOE tOV 0EOV
0tpam:uEtV. '01toiou<; yap
5

s9v

av dvai crot 0EÂ.Ot<; tOU<; U1t0 CJE tEtayµEvou<;,

tot6crOE Otj1toU0EV fon t(i) t&v

li OÂ.COV auto<; 0ECJ1t0tff Ei OE µtj,

1tOMa

µEv OvtCO<; 1t0vtlCJEt<;, oÂ.iya OE 1tQVtCO<; CtvUCJEt<;, Kai 1tp0<; touvavtiov to
1tpayµa crot ru>ptcrtitcrEtat. T6 tE yap tOU<; Kata CJE U1t0tEtax0m crot
yvc0µ11, to u1totttax0m crt 0eÂ.Etv, c'P ta 1tavta u1totetaKtm cpucrtt,
µW..tcrta YE 1tQvtCOV
1o

tpya~Etat,

Kai to t(i) 0E(i) 1tpOcrKpOUEtV KtVEÎV fon

Kata crauwu Kai n'Jv avaicr0TJtoV cpucrtv. Kai OTJÂ.OÎ to 'lcova, to
Kai Ă~Etpci:>v' Kai tOtaUta EtEpa,

ă1tEp

~a0av

ou Katpo<; KataAEyEtV.

0'

BoUÂ.Et crot ta 1tpOÎKU Kai xaptv OtaµEvEtv OÂ.co<; acraA.wta, Kai 1tpooytvfo0m
ta

15

~CO

1tapa 0tou; CtnoOtoou yoiJv mYrQl tO :xpfo<;

ă1tav

Ei<; OUvaµtV.

1\0\Jvatov µi:v yap 7tavtEÂ.<7><; epyot<; ÎJJ.!Cl4; ecptricr0m tcru µsye0ou<; t&v
tl<Ei0EV xapitcov· ÎJ npo0uµia &, E<pTJ n<;, KCiv futfi to Katop0oilv, nµfj<; (#a.
Mfj ycruv KaMicrtou 8avciou yevmo KaKtcrto<; ticrurrftc;, µtjtE to ev0v 1t0t&v,
µtjtE to EvOCOV WumATJpWV am(i) t(i) ~oUÂ.Ecr0m µ6vov.

Ă1toÂ.aµ~avEt OC 0to<;

to nap' ÎJµ&v 6cpEtAOµtvov, oi> tai<; tamcru xtpaiv, WJJJ. tai<; t&v 1tf:VÎltcov,

20

Kai t&v

ăM.co<; ~TJ0cia<;

OtoµEvcov. Ofuco yap ciK6<; fonv mrr0v µi:v

1tap' ÎJµ&V Â.a~EÎV, EKEÎVOV OE ÎJµîv Ooilvat. Ei o'fl,ov OÂ.iyov furoot06vat, Kai
17v

tcrota

li

t&v eKcivou 1tpO<; ÎJJ.!Cl4; OtooµEvcov, dt'6J..tycopic;x µaKp(i cru~&vtE<;

WtOOtEpoUµEV EKOvtE<;, n&<; µi:v
25

av OtKaico<; focru0t<; EtEpav Aa~tµEV xaptv;

n&<; OE riJv unap~acrav oUK WroAECJOµEV 1tavtCO<;, Kai OiKT]V YE riJv ytyvoµEvîJY

futapattittco<; ocpÂ.tjcroµtv;

4 0€1.i:~ L PG I crE 1 crot V - 8 u7to-rfaaK'tat det. V - 9 np det. V I 7tpocrKpoui:tv
det. V - 11 A~i:tpffiµ L PG
2 (B) litt. init. det. S et deest N - 18 [7tot&v] deest PG - 19 6 0i:o<; L PG 22 itµîv 1 itµil<; V I oÂ.iya V PG - 25 u7t6.p~oucrav S; u7t6.p~acrav codd.
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8.
doreşti

Tu, care

ca

toţi supuşii să

te

slujească

cu dragoste

şi teamă şi

vrerea ta să fie lege pentru ei, trebuie, mai mult decât orice, să Îl slujeşti,
asemenea, pe Dumnezeu.
5

să

întocmai va trebui
întoarce

fii tu însuţi în

lO

supuşii,

fie

Domnului tuturor. Iar de nu, vei

vei împlini în fapt

şi

împotrivă. Căci dorinţa

ta de a te pleca în

faţa

multe,

fire îi sunt supuse toate, ea mai cu
să

faţa

să-ţi

cum ai dori

puţine

suferi cu

adevărat

Fiindcă, aşa

seamă

face ca cei

tot lucrul
celui

ce-ţi

ţi

se va

căruia

din

dau ascultare

te slujească de bună voie. Iar a-L înfrunta pe Dumnezeu nu înseamnă

decât a stârni împotrivă-ţi natura fără simţire. Ce li s-a întâmplat lui Iona,
Dathan, Abiron

întăreşte

şi

ce-am spus. Mai sunt

să

altele pe care n-am

le amintesc aici.

9.
Vrei
15

să păstrezi

sporeşti

după

Căci

noastră, măreţia
reuşită,

nu

împlineşti

tu

ţie şi

cele oferite

Plăteşte-I

harului

Său.

e demn de

laudă. Să

nu fii

fiindcă

nu faci ce

stă-n

însuţi, măcar

aşadar rău

puţin, şi

25

dacă

e

platnic pentru un

puterea ta, nici ce e cuvenit

cu vrerea. Pentru

care au nevoie în alt chip de ajutor.
să

să

întreaga datorie,

Dar curajul, a spus cineva, chiar

că

datoria din parte-ne, nu cu mâinile sale, ci cu ale
la noi şi tot El

harul, ba chiar

nu-i cu putinţă ca noi să atingem cu adevărat, prin fapta

dar atât de frumos,
20

neştirbite

darurile primite de la Dumnezeu?

puteri.

lipsit de

cu totul

Căci aşa

Dumnezeu

primeşte

sărmanilor şi

ale celor

e dat, ca El

însuşi să

ia de

ne dăruiască. Iar dacă, deşi ne stă în putinţă să înapoiem

doar din cele pe care El ni le-a dat,

împresurându-ne cu o mare

indiferenţă,

refuzăm

cum am putea

de

să

bună

mai

voie,

obţinem

meritat un alt semn de bunăvoinţă? Şi cum să nu pierdem pe de-a-ntregul
ce am avut dintru-nceput

şi să

nu primim,

cuvenită?
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r
Aut60EV oi;A.ov to p11011cr6µevov· Af:KtEoV OÎ). 'O tOV 0EOV ciyam~v
SlO' ou 11 etA.cov U7t0 t&v autou µtcrf:Îtm KtîJµUtCOV. 'O µit cpopouµevoc; autov
6ppcoof:Î Kai tac; maac; t&v 7tpayµatcov. 'O µit touc; EKEtVOU <j>UAUtt(J)V
5
v6µouc;, Kliv µEyac; Ţj, Kliv A.aµ7tp6c;, Kliv 7tU<rTJ<; TI crocpiac; 7tE7tATJproµtvoc;,
oux t~Et µf;v touc; 7tEt0oµEvouc; autou toi<; 06yµam, oouAf:ucrEt OE µa.AA.ov
EKEivoc; civopa7tOOCOV OUK ciµeivocrtv. 0UKOUV 6 0tA.cov EUVouc; EXEtV rov
ăpxet, E'Uvouc; &v OtatEAf:itco tcp 7tVoi;c; 7tU<rTJ<; Kpatouvn, Kai sroitv
7taptxovtt, Kai 7tp0<; tciya0ov KtVOUVtt 7tăcrav \j/UXÎ)V. 'Ev autcp yap
1o
s&µev, Kai KtVOUµE0a, Kai foµEv. Kai, Avroc; tcmv tw:pywv iv ~µiv Kai
ro ()ikzv, Kai ro ivepyâv V7Cep rije; wboKiac;, 6 0eioc; cl7tE<pÎ)VatO IlauA.oc;.

o

15

20

IA'
LE 7tp0 7tUVtCOV ăyetv od tftV CJE 7tp0 7tclvt(J)V ăyoucrav EKKATJ<riav, 7tUVta
crot µeta 0eov ytyvoµEvîJv. AutîJ crot µÎ)tîJp, tit0TJ, otoacrKaA.0<;, 7tAUcrtTJ<;,
ciAf:i7ttTJ<;, 6ooc; Kai 6011y6c;, Kai cruvepy6c;, Kai 7tapatl11mc;, 7tpoc; o n
Killtcrt6v tE Kai µovtµrotatoV. OUotv yap trov EKEtVTJ<; A.ii~tv oexoµtvcov
il E7tlKTJPOV il cp0apt6v fottv, ill'citotov, aKÎ)patov, ăcp0aptov, ci"Loiotc;,
Kai ciKTJpatotc;, Kai cicp0aptotc; 7tpocriiKov. Kai yap ta 7tavta 7tVeuµanKa·
Kai Otel toUto airovta, Kai ciya0a, Kai clKlVTJta" li Kai 7tponµăcr0m od trov
crcoµattKWV, roc; cruyKEKATJproµtvcov tj'j 7tapoucrn srofi Kai 7tAEOV OVtCOV
µ11 otv.
IB'

vlcrov tcp 7tpO<; KEvtpa AnK°riSEtV to 7tOMµEÎV ti;<; EKKATJcriac; toi<;
25 18' 06-11 yµam. Xaipetv o0v toi<; touto 7totoomv eipTJKroc;, el.7tEp ouK f.vov
s 10v crirrnuc; Otop0rocracr0m, opa µot tftV toUtCOV µaviav, eic; li oîov tol>touc;
KaKov f.vtpaAf:. A~ yap 7taiEtv 60EA.oum tTiv toU 0eoiJ tru11criav, ilv ioiq:>
aîµan 1tEptE7totÎ)crmo, ol>otv ăA.Ao Af:&octm tol>totc;, il aiµattetv 7t6oac;
IBiouc; 7tapa<popăc; 0pacrl>tîJn. LU ot µot tama emcrtacro A.tµEva tE Kai

2 (A) litt. init. deest N - 3 KttcrµfrtIDv L PG - 6 (oux E~Et µE:v •oi>c;) det. V I
oouÂ.( Ei>cret OE) det. V - 9 au•cp V T I [yap] deest T
14 (E) litt. init. deest N - 16 6ooc; 1 606c;, KU'tciv'tT]µa V - 21-22 roc; ...
µ11oev 1 xăcrt 'tE •oi<; ăll.otc; 6µoic; Kal •<P mum 'tfi xapoucrn cruyKetl11p&cr0m ~IDfi, Kal xA.tov
dvm µ11oev ser. et cnc. et cruyKetl11pIDµEvIDv tji napoucrn ~IDfi Kal nl..fov ov'tIDV µ11oev al.
man. in marg. add. V
24 ('1) litt. init. deest NI tije; 1 wic; T - 25 notoucrtv post corr. (ex?) V
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10.
Spusa noastră se va limpezi din cele ce urmează: ea trebuie însă
rostită. Cine nu vrea să-l iubească pe Domnul e duşmănit de făpturile
Lui. Cine nu se teme de El se teme şi de umbrele lucrurilor. Cine nu-I
păzeşte legile, chiar de ar fi om important şi vestit, chiar de-ar fi
doldora de toată înţelepciunea lumii, nu-i va stăpâni pe cei ce se
încred în învăţătura Lui, ci va sluji el însuşi neghiobilor, mai rău
decât sclavii. Cine doreşte aşadar să-i fie binevoitori supuşii, să se
arate el însuşi binevoitor mereu faţă de Domnul în puterea căruia stă
suflarea întreagă, dătător de viaţă şi îndrumător al oricărui suflet spre
cele bune. Căci prin El trăim, ne mişcăm şi suntem. Şi El e cel care

5

1O

lucrează

în noi şi dorinţa, şi făptuirea, după a Lui bunăvoinţă 3 , aşa

cum a spus dumnezeiescul Pavel.
11.
Trebuie să pui mai presus de orice Biserica, ce te-a adus în fruntea
tuturor şi-nseamnă totul pentru tine, după Dumnezeu. Ea îţi este mamă,
doică şi dascăl, ea te plămădeşte şi-ţi modelează trupul, îţi este drum de
urmat şi călăuză, împreună lucrător şi încurajare spre ce este, între toate,
mai bun şi mai durabil. Căci nimic din ce adăposteşte ea nu e muritor
sau păcătos, ci veşnic, neatins de greşeală şi incoruptibil, înrudit cu cele
eterne, ferite de păcat şi rară prihană. Toate sunt doar duhovniceşti şi de
aceea sunt veşnice, desăvârşite şi imuabile. Pe acestea trebuie să le pui
mai presus de cele trupeşti, condamnate, deopotrivă, la viaţa prezentă şi
fără nicio altă speranţă.

15

20

12.
A te război cu învăţătura Bisericii înseamnă a face întocmai unui cal
nărăvaş ce se opune fără noimă pintenilor. Şi după ce le-ai spus „adio!"
celor care se încumetă la aşa ceva, de vreme ce nu-i cu putinţă să-i
aduci pe calea cea dreaptă, priveşte furia lor în ce rău i-a împins! Vor
să dea cu picioarele în Biserica lui Dumnezeu, pe care El a salvat-o cu
sângele propriu. Dar nu se aleg cu nimic altceva, în afara picioarelor
sângerânde de curajul nebuniei. Tu ia aminte că dogmele sunt şi liman,

25

30

3

Cf NT, Filipeni, 2.13.
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5

1tp6poA.ov, Kai aµuvTftp10v 01tAoV. Ntcpcicrt yap paM6µevo1 A.oytcrµ&v
EvavTtCOV, eU0i><;; UUTO'U KaTclpavn:<;;, ArnKÎ!V ya/..~Yr]V ci>ptcrKOµEV.
"E~Ecrn OE YE TOUTOt<;; anocropEiv Kai nacrav U1tEp~cpavov yA.&crcrav
\jlEUOfot p~µamv Emoucrav. Tic; av ouv TÎJV EKKÂ.11criav, TOlOUTCOV TE Kai
TllAlKOUTCOV ahiav OUcrav, crcp60pa cptl..&v TE Kai 1tEpt0ci/..ncov, Kai aya0rov
unEppoA.Tiv wic;; npoc;; EKElYr]V €mOE1KVi>µevoc;;, anoocp riJv yiyvoµEVl']v
€KEivn xap1v;
Ir'

1o

15

AucrtTEÂi<;; yE Kai Kal..ov µ11otv n Trov KaKrov EvEpyEiv· oîov ycip ne; Pcimc;;
de; apETÎJV Îl TOOV 1t0Yr]p&v EKKO~. KpEÎTTOV Epycicracr0ai n XP11CJTOV'
apxaic;; yap E1tETat TEA„. KilltcrTOV Tl µEytcrTOV KUTOp0ouvm, Tcp 0Ecp
A.oyii;;Ecr0m TO KaT6p0coµa· ou xcopic;;, OUOEv fonv, OUK fon yEVfo0m,
TOOV aya0&v. 'O µETptci~cov E1t' apE"tji A.aµnpav Epycl~ETat TÎJV \j!UXÎJV.
Toi<; OE OÎ) µEya cppovoumv €m wic;; auTrov KaTop0roµamv, foTco OE
µr,yciA.a Kai 0auµacrTa, ofoc;; fon µÎ) µallov PA.ci\jlatEV crcpac;; auwuc;;, fi
cbcpEA.~cratEV Kawp0ouVTE<;. Kai yap u11Ep11cpcivql TauTa vocrouVTE<;;
e~oum TO 0Eiov avTtTaTT6µevov, Kma Tov dn6vm npoq>~Tllv, Kai nroc;;
av OUVatVTO cm;vm;

·~·

'E11E1oav €~fi n 11pcinE1v KaMv, Kai To µÎ) npa~m wuTo, ncivu KaK6v.
s 11' OUOE yap µciTllV nap~x011µEV, ouo'apyroc;; oiap1&vm, li Kai UXP~CJTCO<;;
EXE1V E~fjc;; 1tpoc;; ănavm, KaTcl wuc;; Ev Tcp puecp A.i0ouc;;. XEipov
18v €p- li ycicracr0m novrip6v. 'En' aya0oic;; yap epyotc;; E11Mcr011µev.
KciKtcrTOV, 1t01~cravTa cpauA.ov, avan0evm nvi TÎJV µEµ\jltV EmXElpEiV.
25
TouTO TO KUKOV wuc;; 1tp01tclTOpac;; µallov epA.a\jlEV, fi TO TÎJV apXÎ)v
napapfjvm· µÎ) OÎ) KaKcp To KaK6v, cpacriv, rocrnEp E~EmTllOE<;; To PA.cimov
ad 1tpocrau~OVTE<;;' ill' fi 1tOtroµev Taya06v, fi youv TO KUKOV
€pya~6µev01, tiµiv auwic;; UUTO 1tEptcimcoµev. KaA.Oc;; yap ănac;; 6 0eA.cov·
Kai KaK6<;; yE 6 pouMµevoc;;.

20

12 [fonv ouK] deest L PG - 14 'toi~„. cppovoiiow 1 oi... cppovouv'tO~ V I
fo't(J)crav V - 16 [Kai yap u1t1:p11cpavcp .au•a vocroiiv•i:~] deest L PG - 17 Kma 1 Kai Kma L
PG I [Kai] deest PG
20 (E) litt. init. deest N I [mxvu] deest L PG - 22 [1tpo~] deest L PG 23 E1tÂ.acr'tllµEV T - 27 ciEi post corr. (ex?) V
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zid de apărare, şi scut protector. Iar noi, copleşiţi de omătul gândurilor
potrivnice, de cum ajungem aproape, găsim tihna imaculată. Cu ajutorul
învăţăturilor e cu putinţă să alungi şi orice gând trufaş care ameninţă cu
vorbe mincinoase. Şi atunci, cine ar putea să-i înapoieze harul din ea
izvorât, iubind cu tot sufletul şi păzind Biserica, temei al atâtor felurite
minuni, şi aducând dovada potopului de bine făcut pentru aceia care se
îndreaptă spre ea?
13.
E folositor şi frumos să nu faci nimic din cele rele, fiindcă amputarea
răului este ca un pas spre virtute. E şi mai bine să împlineşti o faptă bună,
fiindcă tot ce urmează este asemenea începutului. Dar cel mai bine este
ca acela care are parte de o mare reuşită să considere că izbânda îi vine
de la Dumnezeu, rară de care nimic din cele bune nu este şi nici nu ia
fiinţă. Cine îşi conduce sufletul, cu măsură, spre virtute, îl face să
strălucească. Însă cei care se laudă mult cu reuşitele lor, fie ele măreţe
şi de admirat, sunt în primejdie să-şi pricinuiască mai degrabă răul decât
să obţină un sprijin spre reuşită. Fiindcă, bolnavi de mândrie, vor avea
Dumnezeirea potrivnică şi, după vorbele profetului, cum ar putea atunci
să I se împotrivească?

14.
Când poţi înfăptui un lucru bun, este cu deosebire rău să nu-l faci. Căci
n-am fost creaţi în zadar, nici ca să trecem prin viaţă delăsători şi să nu
fim de vreun folos, rând pe rând, în toate, ca pietrele de pe fundul mării.
E mai rău să făptuieşti răul, căci am fost plăsmuiţi doar pentru fapte
bune. Dar cel mai rău este, ca atunci când ai săvârşit o faptă ticăloasă,
să faci ca reproşul să cadă pe seama altuia. Această vină le-a adus mai
mult rău strămoşilor decât păcatul de la începuturi. Căci se spune: să nu
răspunzi la rău cu rău4, asemenea celor care sporesc mereu şi dinadins
răul ce li s-a făcut. Să facem aşadar binele sau, de-am săvârşit un rău,
să-l recunoaştem noi înşine. E bun tot omul ce vrea să fie astfel şi rău e
doar acela care îşi doreşte.

4
Învăţătură morală prezentă atât în traditia Greciei clasice, cât şi în cea creştină (cf
Herodot, Istorii, 111.53.4: µ~ tQ:> KmcQ:> to KaKov; Sofocle, Ajas, 356: µ~ KaKov KaKQ:> oi.Oou<;; NT,
Romani, 12.17: µT(OEVi KaKov aVti KaKoii U7tOOtOOVît<;; NT, 1 Petro, 3.9: µ~ U7tOOtOOVîE<; KaKov O:vti
KaKoii; NT, 1 Thessalonieni, 5.15: opătE µÎ] n<; KaKOV O:vti KaKOU TIVl U7tOOij:> etc.).
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IE'

5

10

'lcroKpfrtT]c; oiococn yvci:>µT]V, EXElV µi:v Jioecoc; 1tpoc; ănavrac; napmvoucrav·
XPiicr0m OE t0ic; PEA.ticrtoic;. ~Ei OE tiic; yvci:>µT]c; oucrî]c; enmvEtiic;, ou µftv
yE pc;ioiac;, crocpftv nv'emcrtftµT]v EvOEiKVUcr0m npoc; ritv EKEiVT]c;
EK1tA.ftpcomv. OU:m1 yap EKacrt0c; dvm t&v ăJJ,,,cov aµeivcov, Kai
µE1s6vcov a~toi 'tlµ&v Kai Oropcov TIYYXWElV" Kai yivEtat nayx6.A.Enov
Jiouv voµisEcr0m nacn. ~Ei µtvr01 n6v01c; eyKaptEpdv, Kai XPftµma
avaA.immv, Kai OE~lO'tî]'tl XPiicr0m, oncoc; tOUti Kat0p0rocrnc;. Tcp yap
µeyicrtcov ep&vn oU XPÎl 0auµ6.sElV µ6vov ta ai'.na, illa Kai Ktucr0m
crnouo6.sE1v.
IF'

Melli1 wv EipftcrEcr0m, o Kai Ka0'auto PTJ0iivm KaA.6v, Kai tiic; t0u
pftt0poc; yvci:>µT]c; crucrmnK6v· µî]OEva tWV autcp 1tpE1tOV'tCOV cl1tOITTEpEÎV,
au· dvm µtv OE nacn KOlVOV, dvm OE EU1tpOcrt'tOV" µEta0100Vta µi:v
15
nµiic;, µem8t06vta OE clO'tElO'tT]TOc;, Kai 1tpocrpoî]00UVta 1tUcrtV roc;
E~Ecrn. Kai OEiicrav avaA.icrKElV l>1tEp av0pc01tCOV, xaipovta TOUTO 1t01EÎV,
s1iv oncoc; µeyaA.o\j/Uxiac;, ill' OUK av6.yKT]c; li wopyov voµiso1t0. Oîc;
µtvt' av autoc; ticr0EiT]c; EvEKQ crou 1tE1tpayµtv01c; U1t0 TOU cpV..Ou, TOUtotc;
20
XPiicr0m npoc; t0i>c; EtEpouc;. Oihco noUl)v roc; µ6.A.1crta, Kai KaA.l)v oux
llKlOta crwutcp cpV..iav emcrcopEUcrE1c;.
IZ'
/\µEA.E1 yE KaKEivo OoKEi cruµpaivE1v tjioE tji yvroµn. Xpl) y6.p, olµm,
19r t0i>c; 11 napmvouvmc; cruvoicrov Epyov acrn6.sEcr0m, Kav rom cpauA.01 ritv
25
romv, Kav µî]Oaµ60EV crot yvc0p1µ01. "Hv OE ne; PA.6.\f!OV cruµpouf...Eun n,
Ei µi:v roc; e~anat&v, ta t&v ex0icrtcov epy6.sEtm· Ei OE 01' ă.yv01av,
Euvouc; rov, tiic; µi:v aya0iic; 1tpompfoEcoc; E1tatVEicr0co, mu-n Kai ta
nap'Jiµ&v npoc; tOV 0EOV KpivEtat" tiic; o' EUT]0Eiac; µfttE E~ou0EVEicr0co,
µfttE emnµ6.cr0co. OUOE yap 6 0Eoc; KplVWV Ka0EOEÎtm avoftt0uc; Kai
30
µeA.ayxoA.&vmc; av0pronouc;.

2 (I) litt. init. deest N - 4 nv' 1 TilV' S - 6 yiyvE'tat V - 8 :xpficr•m T 8-9 •CI> ... tp&v'tl 1 'tOV ... tp&vm I L PG
12 (M) litt. init. deest N - 15 [oe] deest N - 15-16 7tăcrtv mi; E~Ecrn 1 wîi; oÂ.oti;,
07t<ui; €~6v fon V -17 deest folium cod. S: lac. abs cap. 16 [wl'ipyov voµfSot'to ... ] usque ad
cap. 20 [... 61..tcrm OEtv6v.]
23 (A) litt. init. deest T N - 25 PouAriln T N; prim. man. in marg. add.
cruµpouArilri N - 287tap'~µ&v1 Ka0'~µăi; V T I •ov 0E6v PG - 29 [6] deest V T
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15.
Sfatul lui Isocrate este să fii prietenos cu toţi, dar să te foloseşti doar de
cei foarte buni 5• Este demnă de laudă povaţa, dar nu uşor de înfăptuit:
trebuie ca raţiunea înţeleaptă să-ţi arate calea de a o duce la îndeplinire.
Căci fiecare crede că este mai bun decât ceilalţi şi că s-ar cuveni să aibă
parte de cele mai mari laude şi daruri. Dar e neînchipuit de greu să le fii
tuturor pe plac. Ca să reuşeşti totuşi, trebuie să stărui din greu, să
cheltuieşti mult şi să-ţi foloseşti mereu destoinicia. Fiindcă acela care
doreşte cu tot sufletul ce e mai de preţ, nu trebuie să admire doar cauzele
lucrurilor, ci şi să se străduiască să le obţină.

5

1O

16.
Voi spune acum ceea ce, în sine, este bine să fie rostit, dar este şi cerut
de sfatul oratorului. Să nu refuzi nimănui ce crezi că ţie însuţi ţi s-ar
cuveni, ci să fii apropiat tuturor şi să te arăţi binevoitor, să fii demn de
cinstire, simbol al eleganţei şi, totodată, pe cât e cu putinţă, gata să ajuţi
pe oricine. Şi dacă e nevoie să cheltuieşti pentru semeni, să o faci cu
bucurie, ca şi cum ai socoti acest fapt nu o datorie, ci doar o dovadă de
generozitate. Dacă tu însuţi ai tras folos din ce a făcut un prieten pentru
tine, întoarce-i darul altuia: astfel, cu mult mai mult vei spori prietenia
ce-ţi este arătată şi ea va fi nu mai puţin demnă de laudă.

15

20

17.
are, fără îndoială, legătură cu sfatul din urmă. Sunt de
trebuie să-i preţuieşti pe cei care te îndeamnă la o faptă ce-ţi
poate fi spre folos, chiar dacă sunt sărmani ori îţi erau necunoscuţi mai
înainte. Dacă cineva îţi dă un sfat rău ca să te amăgească, face un serviciu
celor mai de temut duşmani. Dacă însă o face din neştiinţă, dorindu-ţi
binele, să-i fie lăudată buna intenţie (căci tot aşa sunt judecate şi faptele
noastre în faţa lui Dumnezeu), să nu-i fie dispreţuită naivitatea şi nici să
nu i se facă reproşuri. Nici Dumnezeu însuşi, când judecă, nu-i acuză pe
cei proşti sau nebuni.
Ceea ce

urmează

părere că

25

30

5

Cf Isocrate, Sfaturi către Demonicos, 20: Te!> µtv -rp6mp yiyvou cp1Âcl7tpocn'Jyopoi;, -re!>

oe Mycp E'impocn'Jyopoi; [... ]. 'HOtcoi; µtv fXE 7tpoi; ă7tavr~, XPW OE wii; PEhimo~· oihco yap wii;
µtv ouK rmEx0iJi; foEt, wii; OE cpiÂOi; yEViJcrEt (Fii amabil în comportament şi politicos în vorbă [„.].
Făcându-te plăcut tuturor, să te foloseşti doar de cei foarte buni. În felul acesta, cei dintâi nu te vor
uri şi vei fi prietenul celor din urmă).
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IH'

5

Io

Nuvi a01 't6voe 'tov 'tp6nov, oi 'trov O:voprov ăp1awi 'tE Kai XPftmµot, Kai oi
wu'tcov tvavnm, ytvmv't' ăv, oIµm, Katmpavetc;, onep c0cptA.1µov ăpxoum
µclJ..tcr'ta 1tclV'tCOV Ecr'ti. ~lE~E'taaac; 'tac; 'tOU'tCOV axfoetc;, 'tac; npoc; 'tO 0eîov,
'tac; npoc; 'tov piov, 'tac; npoc; wi>c; cpiA.ouc;, 'tac; eic; muc; Ka0' alµa
npom)Kov'tac;, 'tac; de; wi>c; noA.imc; Kai ~tvouc;, Kai cbc; mhoic; ye acpim 'ta
Ka0' auwi>c; tj:iKov6µ11w, Kai 'ttcrt µtv xaipoumv, ecp' ole; OE aaxfiloum,
'tac; 'tOOVOE cpuaetc; el>pftaeic;. Kai µ01 µ11otva µtm)aac;, muc; cptA.11'tfouc;
cptA.ftaeic;· Kai XPffiµevoc; ole; ăµetvov, ouK ciµeA.ftae1c; 'tOOV ăUcov. Oihco Kai
Koaµicoc; cptA.ftaeic;, Kai Ev 't<î:> <ptA.eiv Kai <ptA.eicr0m Otaµevetc;. 'O yap euxeproc;
cruvam6µevoc; Ei>xepfo'tepov Oiia'tatm. Touw ot <peuK'tfov vouv exoumv.

10'

'O µtv µ110EVi ma'teUCOV p~Oicoc; fui au't60ev aU'tOV oA.Eaete· 1tclV'tEc; yap
15
illftA.cov oe6µe0a, ei µEllit OtapKfoEtV ftµiv 'tO ~fiv· 'tO nam o' au ma'teUElV
6A.E0ptov, ouK ov ouvmov cicpea'tavm riJv KaKiav wuoe wu Piau. OUKouv
cin6A.coA.ev ănac;, 6 naai 'tE mmcicov, Kai µ11oevi. 'Dvrotv OE ouoiv
0avaatµOtV, ei avayKatav 0etTt ne; 'tOU'tCOvl TÎJV atpEcrtV, KpEicraOV na0eîv cl1t0
'tou 0appeiv, i1 wu naV'tac; unomeue1v t~t;c; civ0pcil1touc;. 'EKeîvo yap
20 19v a1tA.6't11'tOc; ciµfapou 'tEKµftp10v· 'tOU'tO OE U1teppaUou011c; li 1tOVTtpiac;
cl1t00El~tc; tvapyftc;· Kai 1tOVTtpiac; 'tO 1tOMOa'tOV naaav cl<j>EAetav Kcl'tCO
'ti811mv EvEKa 'tOU PA.apepou, TÎJV ăµtUav epya~6µevov. 'DA.coc; OE Ev'tauea
'tO KaKOV 'tfi µtv a1tM't11n Ota TÎJV ifaeppoA.ftv, ou TÎJV <j>UcrtV, 'tfi OE 1tOVTtpi~
Kat' ăµ<pco.
25

K'

'Yno\jl6ycov oeoe1yµtvcov 'trov 1tEpi rije; npoc; ciUftA.ouc; niatecoc;
clKpO'tft'tCOV, OfoV OV µECJ11V paoiam· AEyCO Ot) nai mateUElV, Kai
naiv cimateiv tov µt) 0mtpcp t&v KaKrov Ota<p0apftaea0m µtUovm·
oncoc; ma'teuaetc; wic; ciya0oic;, wi>c; 1tOVTtpoi>c; 01acpuA.au6µevoc;.

2 (N) litt. init. deest N - 6 -rac; 1 Kai L PG I crc:picnv V - 7 xaipoucrt -ricn V 11 &xoucn V
14 (O) litt. init. deest N I au-rov V T L I 6)..fom: post coIT. ex Otmp0EipEt (?)V 15 ill~A.wv post coIT. ex ill~A.wv au-r&v V - 22 [ri(v
man. add. V
26 ('Y) litt. init. deest N I [nicrm:oc;] deest N

ă.µt/J..av
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18.
Cred că va fi limpede pentru tine de-acum (iar faptul acesta este cu
deosebire util conducătorilor) care sunt cei mai buni şi mai folositori
dintre semeni, dar şi cei care întruchipează contrariul. Vei urmări felul
lor de a fi în faţa lui Dumnezeu, în viaţa de zi cu zi, în prezenţa
prietenilor, a rudelor de sânge, faţă în faţă cu cetăţenii ori cu cei primiţi
în ospeţie, vei urmări cum se îngrijesc ei înşişi de casele lor, cum se
bucură şi din ce pricini se întristează şi astfel le vei afla adevărata fire.
Fără să-mi urăşti pe nimeni, să-i iubeşti pe cei care merită să fie iubiţi
şi, folosindu-te mai mult de ei, să nu-i neglijezi pe ceilalţi. Astfel vei
iubi cu măsură şi vei fi statornic, îndrăgind şi fiind îndrăgit totodată.
Aceia care se leagă uşor, mai uşor se despart. Şi de aşa ceva, oamenii cu
judecată trebuie să se ferească mereu.
19.
Cine nu se încrede în nimeni, tocmai prin faptul acesta se distruge mai
lesne pe sine, căci avem nevoie unii de alţii, în vieţuirea noastră pe
pământ. Dar şi a te încrede în toţi duce la pierzare, câtă vreme nu poate
fi alungată răutatea din lume. Piere, aşadar, oricine se încrede în toţi sau
în nimeni. Şi de vreme ce ambele căi duc la pieire, dacă trebuie totuşi să
alegi între ele, mai degrabă să suferi după ce te-ai încrezut în cineva,
decât să-i bănuieşti pe toţi, rând pe rând. Cea dintâi e o dovadă de
naivitate fără măsură, iar cea de a doua, argument limpede al răutăţii
peste fire. O singură picătură din acest venin întrece în răutate orice
naivitate şi întreţine vrajba. Se poate spune, într-un cuvânt, că naivitatea
nu este rea prin ea însăşi, ci doar prin exagerare, în vreme ce răutatea
păcătuieşte în dublă măsură.
20.
De vreme ce ţi-am arătat reproşurile ce pot fi aduse exagerărilor legate de
încrederea în oameni, trebuie să urmezi calea de mijloc: te sfătuiesc,
aşadar, să nu fii stăpânit de niciuna dintre rele, să te încrezi şi totodată să
nu te încrezi în oameni. Păzindu-te de cei răi, să te încrezi în cei buni.
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"Hv yap amcrn1Cî11<; 'tOÎ<; aya0oi<;, mcrn:um:t<; 1tUVW><; 'tOÎ<; 1tOYrJpoi<;,
avayKll<; OU<JTJ<; ncri mcr•Ei>E1v· Kai tvalla~ •0 npfaovn :xpcbµEVo<;,
amcr't&V YE Kai mcr'tEUCOV ole; ou ofov, EUX,Epffi<; 01mp0apii<:T11, ocrov ouo'
f:v0uµTj0fjvai crE p(Lo1ov· m>poi yap ăAf:upa yivovm1, oucri 0pU1t'tOµEV01
A.i001c;· 'tOU'tCfl OE oux. oncoc; ăµcpco, WJJJ. Kai x.copi<; EKa'tEpov 61.icrm 0Etv6v.

5

KA'

IO

15

nor
20

,..H 1tOU <piÂo<; crot cracptj<;, O<; KOlVCOVWV crot 'tWV epycov, KCl't01ttV 'tOU
cruvoicrovwc; aiEi •<'> x.apu:v •i0Tjmv. 'O OE npoc; x.ap1v pA.a'l'oucrav
U1tîJpE'tOUµEVO<; µtcrOUV'tCOV 'tE KClt noA.Eµicov ClU'tWV ouotv OtEVÎIVOX,EV, Ei
µt) Kai wuc; tx.0pouc; unEptjA.acrE, KoA.aKEimc; nA.av&v, Kai µovovoux.i •<'>v
vouv A.uµmv6µEVoc;. OU µt)v WJ..a Kav •00E •0 µEpE1 EKEivcov µUA.a
nA.EovEK'tEi npoc; •0 pA.apEpoc; dvm. 'EKEîvot yap itµiv A.u1tîJpoi, Kai •ou
A.unouvwc; anaA.A.a~Eiov•tc; foµEV €Kacr•oc;· o OE Kai pA.an•cov Tiouc;
voµi/;E•m· Kai 01a wuw cptA.11•fo<; yE µWJ..ov i1 µt<JT]•fo<; ooKEi. Kai •<'>v
µEv tx.0pov KClt KCl'taMU~Cll OUVCl'tOV, KCii. KCl'tEVEYKEÎV OUK aouvmov·
o1S.oc; OE A.av06:vE1v ouvaµEVo<;, EcrTIJKEV e~co PEA.ffiv· npoc; OE riJv ananiv
E1tEK'tEtVE'tC11, E~ ©v 'tpE<pE'tCll A.copcbµEVO<;, KClt KCI't' am&v 0TjptoUµEVO<;.
Kai 'tOU'tO fon 'tO li µUA.a OElVOV, on •0 µtv cl1tCl'tQ;v KEpOCltVEl, •0 OE
KEpOaiVElV 1tC1pC1KaAEÎ'tC11 1tpoc; 'tÎJV ananiv· KClt A011tOV tn' ă1tE1pov
µovovoux.i '!O KaKov np6E1mv.
KB'

AEtµ&vac; µtv ăv0Tj Kocrµd· KCii oupavov clO"'tEpcov x.opoi· '!O OE <ptAUATj0E<;
Kai •p6mc; µEv it ouvaµic; vaucri· Kai 0EµEA.1oc; oi'.Kotc;·
cŢi OE <ppovnc; tcrnv MTJK'tO<; crcb/;Ecr0m A.aouc; 'tE KClt 1tOAE1<;, on KEV
KE<paAfi KCl'tUVEUCî11, 1t10"'!0V dvm KClt noA.Eµioic;, oioµEvq:i OUK ă~1ov
mh0 'tO sfiv 'lfEUcraµtvq:i. AA110t)c; o, av OV'tCO<; voµi/;ot'tO oux 6
TaA.110Ei>E1v tµnopEiav no1ouµEV0<;, i'.v'tK 'tOUOE 'tpE<pOt'tO Kai nA.ou'tfj.
ăpx.ov'ta.

25

1 mmw<JTtc; V - 2 1tt<J'tEU<JTt<; V I tvaÂill; T - 4 lil..Eupa 1 ă.A.qma V I
yiyvovmt V T - S [WJ..a.] deest T I (... 61..tcrat OEtv6v] des. lac. S
7 (H) litt. init. deest N - 9 tl;u1tEpE'touµsvoc; V T - 9-11 Ei µ1) Kai Toi>c; tx0pouc;
U1tEpftA.acrE, KOAaK:Eiatc; 1tA.av&v, Kai µovovouxi TOV voi3v A.uµmv6µEVoc; 1 6 µtvwt K'.OAaK:Eiatc;
1tÂ.aVOOV, µovovouxi 'tOV voi3v A.uµmv6µsvoc;, K:ai wuc; tx0pouc; U1CEpftA.acrEV V; Ei µ1)
K'.OAaK:Eiatc; 1tA.av&v, µovovouxi 'tOV voi3v A.uµmv6µsvoc;, K:ai wuc; tx0pouc; U1tEpftA.acrEV T 12 pA.ap( Epoc;) det. s - 17 TpE<pETat A.coproµEVoc; 1 A.copci'tm -rpEcp6µsvoc; - 18 -ro sup.
add. S - 20 1tp6Etmv 1 fon V
22 (A) litt. init. deest N I [o€] deest T - 23 Tp61ttc; post corr. al. man. ex
Tp01tEt (?) V - 26 [liv] deest PG - 27 tµ1topiav T
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De te vei arăta bănuitor faţă de cei din urmă, vei da crezare întru totul
celor răi, de vreme ce trebuie să crezi totuşi în ceva. Iar, purtându-te altfel
de cum se cade, fie că eşti bănuitor, fie că te încrezi în cine nu trebuie, vei
fi distrus cu uşurinţă, mai lesne decât ai putea crede. Căci grâul strivit între
două pietre devine făină. Dar pericolul este să pieri nu din încredere şi
neîncredere deopotrivă, ci din lipsa lor.

21.
Îţi este prieten adevărat cel care îţi stă aproape zi de zi şi socoteşte mereu
vorba mieroasă mai prejos de cea care îţi poate fi de folos. Cine serveşte
doar linguşirea păguboasă nu se deosebeşte cu nimic de cei care te
pizmuiesc ori de duşmani, ba chiar îi întrece pe cei din urmă, fiindcă te
amăgeşte cu vorbe măgulitoare şi doar îţi tulbură mintea. Faţă de oricare
dintre vrăjmaşi, de i-ai lua unul câte unul, este mai rău cu mult, fiindcă
aceştia ne pricinuiesc doar necazuri, iar de cauza relelor stă în puterea
fiecăruia să ne eliberăm. Linguşitorul însă se face plăcut şi pare astfel
demn să fie mai degrabă iubit şi nu urât. Duşmanul poate fi împăcat, ba
chiar nu-i cu neputinţă să îi vii de hac, în vreme ce linguşitorul, în stare să
se ascundă, stă în afara bătăii săgeţii. Apoi se năpusteşte iar spre
înşelăciune, îi sfârtecă pe cei care-l hrănesc şi se înfurie ca o fiară
dezlănţuită împotriva lor. Primejdios e faptul că profitul îi vine din
prefăcătorie, iar din câştig dă naştere altui vicleşug. Şi astfel doar răul se
întinde, rară hotar.

22.
25

30

Florile sunt podoaba câmpurilor, constelaţiile împodobesc cerul, iubirea
de adevăr este podoaba principelui. În carenă stă puterea corăbiei şi în
temelie cea a caselor. Iar cel a cărui grijă fără de răgaz este salvarea
neamului şi a cetăţilor, fiindcă, de-ar face un singur semn din cap,
s-ar încrede în el şi duşmanii, nu-şi merită viaţa odată ce-a fost bănuit
de minciună. Sincer şi întru totul drept ar putea fi socotit nu cine
face negoţ cu adevărul, ca să obţină de-ale gurii ori să se îmbogăţească.
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5

1O

TEA.oi; yap ou n)v aA.ft0EtaV Ka0'aun'Jv, illa tapy6ptov exovn, 86~av
oUK fficptJ..tµov, Katrure1tUîîJV'tat li µf:v Ei>0Ui; tcî> 'totOUtcp cruv0fjKat
nacrm, nai; Myoi;, nav ypaµµatEÎOV, nav epyov· KatU1tE<pp6VTJV'tat OE ăpKOt,
Kai ă u nep cppiuetv nou:i, c'OcrtE µ6vov µiJ ysvfo0m tapy6ptov E:A.atwv.
iUTJ0&i; ouv ciA.TJ0Eiai; Epacrn)i; oux 6 KU1tTJAEUCOV aun')v, ill'ătcp µtO"TJ'tEoV
to \j/EUOoi;, Kai KaKoft0eta, Kai 061..oi;, Cite Ka0'auta µicroui; ă~ta. "Ecru yap
to \j/EUOEcr0ai n nol..Uµopcpov· Kai OEÎ tfii; wutou Ka0apel>ovtai; notcliai;,
riii; <piÂTJi; MTJ0Eiai; wui; Epacrtai;, Kai A.oytcrµ6v, Kai vci)µa, Kai npa~tv,
Cl\j/EUO"ta wii; Epyoti; OEtKVUVat, Kai Myov, ăpKoui; ou crurxcopouvta
mcrwtepoui; fout&v cpaivecr0m.
tciA.îJ0~

KI"

'Iov µEv criOTJpoi; tiKtEt, µicroi; OE Kai 861..ov, Kai ta wiaum, \j/UXÎJ ~TJMrun6i;
'tE Kai cp0ovepa. 'Oµou OE muta A.uµaiVE'tat µE:v Kai wui; EKtoi; fonv O'tE,
Ka0'ăcrov âv EKEivcov KCl0Ct\j/Cll'tO' wui; OE 'tEKOVtai; auwui; OUK fo0'ăncoi; µ11
15
te?> XPOVcp 1taYtEA.&i; avaAfOO"ElEV, Ev'tE'tTJKOta OtîJVEKffii;, Kai Op&vta o
1tE<pUKE Op(ţv. ĂM' EKEivcp µEv clKOUO"lOV TO Otacp0Eipov aut6' 'tOUTI o' OUK
nov ayvooucrtv E1tl<pUE'tat. Kai Ota 'tOU'tO xEipov 'tO Ka0' li i;µai;, Kai Q"XEOOV
cruyyvroµTJi; ouK ă~tov. riyvetm yap napanA.ftmov, c'Ocrnep âv Ei'. ni; t0eA.cov
6vnvouv tµnpfjcrm 'tWV tx0p&v, KataOE~at'tO ~uA.ov ysvfo0m, Kai oo0fjvm
20
te?> nupi, c'OcrtE tov µtcrouµsvov KataKaucrm. 'AvnKpui; 6 cp06voi; crmavtK6v.
OUM yap EKEivoi; n)v K6A.amv Kataoexetm, t\ oia to KoA.acr0fjvai ttvai;
1totfjcrm. Kai µilv Kai ăcppcov 6 cp0ov&v. To µEv yap autov avaA.icrKE0"0at
s12v avayKaicoi; li yiyvEtat' To cp0apfjvm OE 'tOV illov OUK EUOTJAOV. 'EnEi Kai
~uA.a µE:v nol..A.a noMaKti;, oîµm, tetecppcomi· n)v OE ouK ciJnpîJcrwv uA.îJv
25
ouK t~avaA.cocre. fsvv(ţ OE cp06voi; tov 861..ov, Kai cruKocpavtiav, Kai µicroi;,
autoi; •<?> ~ftA.cp ysvvroµsvoi;. IIA.ilv OU'tE 'tWV µeyicrtcov 1tpoi; wui; ăyav
cpauA.otepoui;, Ev ql YE µei~oui; Eicriv' 6 cp06voi; na0oi; fonv' OU'tE µiJv t&v
naµnA.TJ0Ei; tA.acrcr6vcov npoi; wui; unepexovmi; crcp6opa, oute t&v XPWµevcov
EmîîJOEl>µam oumaµevmi; illftA.cov, illa t&v tp~etv npoi; illftA.oui;
30
ouvaµEvcov, Kai OOKOUV'tCOV tA.auoucr0m tfi 'tWV aµtA.A.coµEvcov A.aµnp6tEn.

5 µicrrrrov PG - 26 cpiÂ.(TJi;) coIT. S - 9 A.Oyov 1 mra A6yov L PG 10 fouwii S I V N
12 (I) litt. init. deest N - 13 'Oµoii oi: wfrra 1 aµcp6n:pa 8i: V - 15 8p&v0'6 V T 16 mh6v L PG - 18 7tapmrA.iJcnov l 7tap6µmov V - 20 wii cp06vou 811A.ov6n in marg.
add. N; 6 cmtiiv 811A.ov6n in marg. add. L - 21 ou8i: 1 ou L PG - 28 XProµtvrov post COIT.
(ex XProµivrov) I
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Pentru un asemenea om, scopul nu este adevărul în sine, ci doar arginţii,
iar când în adevăr nu întrevede vreun folos, calcă degrabă în picioare orice
înţelegere, orice cuvânt, orice înscris şi orice faptă. Dispreţuieşte şi
jurămintele şi face totul să stârnească frica, ca nu cumva să piardă vreun
bănuţ. Iubitor de adevăr este nu cel care caută câştig de pe urma lui, ci
omul pentru care şi minciuna, şi reaua purtare, şi înşelăciunea sunt de
lepădat, fiind, prin ele însele, demne de dojană. Chipurile minciunii sunt
nenumărate. Dar cei care îşi fac prieten adevărul, după ce s-au curăţat de
spoiala minciunii, trebuie să-şi arate în faptă judecata, porunca şi lucrarea
nemincinoase, iar cuvântul să nu le fie pecetluit cu jurăminte prea demne
de încredere.
23.
Fierul dă naştere ruginii, sufletul invidios şi înrăit de pizmă naşte ură,
înşelăciune şi alte asemenea. Iar, împreună, acestea aduc pieirea celor
din jur, ori de câte ori se agaţă de câte unul. Cu timpul, nici chiar aceia
care le-au dat naştere nu-i cale să scape în vreun fel, căci invadează
sufletul îară-ncetare şi apoi îşi împlinesc menirea. Distrugerea fierului
nu se face prin voia cuiva, dar aducerea pe lume a relelor o facem cu
bună ştiinţă. Şi de aceea, mai rău e păcatul nostru şi aproape că nu merită
iertare. Căci e întocmai ca atunci când cineva, dorindu-i vreunui duşman
să ardă în flăcări, ar consimţi să se facă el însuşi buştean şi să fie dat
focului, ca să-l prefacă-n cenuşă pe vrăjmaş. Răutatea şi invidia sunt,
fără înconjur, diavoleşti, fiindcă Satan nu ispăşeşte altă vină decât aceea
de a fi făcut ca alţii să fie pedepsiţi 6 . Cel stăpânit de pizmă nu are minte:
pe sine se distruge nesmintit, însă pe celălalt, nu-i limpede că reuşeşte.
Tot astfel, socotesc, multe lemne sunt adesea făcute scrum, dar pădurea,
care nu e uşor de aprins, nu-i mistuită de flăcări. Răutatea naşte şi
înşelăciune, şi clevetire, şi ură, ea însăşi fiind rodul rivalităţii. Patosul
invidiei nu apare nici la cei prea puternici, faţă de cei foarte amărâţi căci sunt mai presus de aceştia din urmă-, nici la bieţii săraci lipiţi, faţă
de cei îmbogăţiţi peste măsură, nici la aceia ce au preocupări cu totul
diferite, ci doar la cei asemenea, care se pot duşmăni unii pe alţii, căci li
se pare că sunt lipsiţi de strălucirea adversarilor.

6
Aluzie la reprezentările biblice ale îngerului căzut, cel care, prin intennediul şarpelui, a
îndemnat-o pe Eva să nu asculte porunca lui Dumnezeu, şi, totodată, acuzatorul lui Iov şi ispititorul
din Evanghelii.
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'.Q~ ăyaµm Tov

cpel>yovm 't~ inn:ppoA.a~. Kai Myot µaA.a crocp&v cruvtcr'trocri
µou 'tOV Epona wuwvi. Mi:rpov yO.p ăpurrov, Kai MY1'5iv ăyav, Kai E'tEpa
Totaum. ''.ncrTE TO µEµE'tpTJµt\lov Kai µtcrov aKpO'tTJ~ •ponov faEpov npo~
5
'tO aya0ov yiyvEmt. LUV(tOEt of: 'tOt~ Myot~ 'tU npayµma, Kai OEtKVUcrt
KaKEivo µaA.a A.aµnp&~. KaKoiJ0TJ~ yap ăv0prono~ Kai EUÎJ0TJ~, t~ foxmov
aA.A.iJA.rov OtECT'tTJKO'tE~, oµro~ ăµ<pro KaKc.0. Kai ouoev K(l)AUEt 'tO tvavnro~
EXEtV, OUK EnatVE'tcO ăµa dvm. Ei OE n~ q>UyOt µEv 1t0VT)piav, q>Uyot of:
acptA.Etav, vouv Exrov µE•'e60UTTJTO~ e6pE0Î)crETat, Kai fomt nav•anamv
10
aya06~. 'Ilcr'tE 'tel 1tEpam KaKa, Kai 'tel µfoa 'tOUVav'ttOV aya0a. "En 'tO
111 r <p00VEtV 'tOt~ 'tcOV aptcr't(l)V avopaya0iJµacrt, li Kai 'tOUVQV'ttOV µÎ) OaKVEcr0m,
ănEp Evav'tt(I)~ OtaKEtV'tat, U1t0 µsyicr'tT)V ainav ovm TUYXWEt. To µEv YelP
Sl3r UpXatO'ta'tOV OEtVOV, 0a- li 'tEpOV Of: µaA.a KQKOV" Kai aµ<po'tEpa PA.apEpa,
Ot' ouoev E'tEpov oîµm, i1 'tO 1tp0~ TÎJV clµE'tpiav ăKpro~ acpix0at" E1tEt YE 'tO
15
~TJMrunov \fli.A.&~ tµnE<pUKo~ Tfi 'flUxii Ot' tnaivrov Eprom, OUTE npo~ cp06vov
U1tEpEA.acrav, Kai TÎJV UvaAYTJcriav, E<p'ot~ ou ofov, Ota<puy6v, µECTO'tTJ~,
oîµm, ytvotL'ăv 'tOU't(l)Vt 'tcOV Evav'tt(l)V KQKOOV, Kai Kpt0tjcrEmt XPTJCT'tOV.
Ei'.TJ yap ăv OÎJ1tOU0EV <ppoviJµaw~ Kapn6~, napaKaAoUV'tO~ Ei~ apE'tÎ)V" Ei'.
yE OtOro~ EÎvm 'tOtoU'tOV TO µÎ) Ka0EU0EtV Ouvacr0m 'tOV 0Eµtcr'tOKAEa 'tcp
20
MtA.naoou •ponaicp OaKV6µEVov.

25

KE'
i\Koucrtov KaKov voµt~fo0ro crot TO µ6vov nEnpayµtvov Km'ăyvmav,
KaA.6v yE •cp nowuvn voµ1~6µEVov. To YelP Oi'aicrxl>VTJv y1yv6µEVov
i1 npo~ napaKA.T)crtv, i1 npo~ o•touv Pimov, ou Ka0ap&~ aKoumov.
OU yelp o n Pimov, i1 napaKA.T)nK6v, i1 Eq>EAK'ttKov ăMro~, i1
E'tEp6v n Totouwv, napu Touw Kai KaA.ov Tcp nEnpax6n MooKTm·
Tfi of: napa0foEt KOU<j>O'tEpov E'tEprov oîµm KaKOOV, cOcr't'Ei µÎ)
•1~ •o KaKov c.0~ KaA.ov tpya~o1w,
ouK ayvo&v Epya~E'tat.

2 (Q) litt. init. deest NI µw.a 1 µW..to"'ta N - 4 'tO (----) µEµE'tpruu':vov ras. S - 8
cpEIYyot µtv ... cpEIYyot OE L PG - 13 µclÂCI KUKOV 1 µaJ...aK6v L PG - 16 OUOEv ofov T
23 (A.) litt. init. deest N - 24 ot'aicrxWilv l 7tp0i; ai<J'xUv!lv V; ol) aicrxWilv T- 28 [OE]
deest L PG I oTµat 1 dvm (?) in marg. add. L - 29 KaAOV Epyal;ot'to post corr. ex KaAOV
Epyal;E'tat V
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24.
Cât de mult îl îndrăgesc pe bărbatul ce se fereşte de tot ce întrece măsura!
Spusele înţelepţilor întăresc dragostea mea: Cumpătarea e desăvârşită7 ,

Nimic prea mu/t8 şi altele asemenea. Astfel, chibzuinţa şi moderaţia sunt,
5

într-alt chip, piscul cel mai înalt în calea spre bine. Iar realitatea este în
acord cu vorbele ce ne arată acest fapt cu multă limpezime. Căci şi omul
rău din fire, şi cel nătâng prin bunătatea sa, deşi se deosebesc în mare
măsură

unul de celălalt, sunt, totuşi, răi amândoi. Şi nimic nu ne opreşte
să blamăm contrariile deopotrivă. Iar celui care fuge din calea răutăţii şi se
10

fereşte

de prostie, îi va fi recunoscută buna judecată şi va fi socotit bun
întru totul. Aşadar, extremele sunt rele, iar calea de mijloc, dimpotrivă,
este cea bună. Ba, mai mult, a pizmui

virtuţile

celor mai de

seamă bărbaţi

sau, din contră, a nu simţi nici un imbold spre cele ce sunt contrare invidiei,
este, în acelaşi chip, o vină nemăsurată. Căci invidia e un pericol de când
lumea, iar celălalt mod de a fi este cu deosebire rău. Amândouă sunt
vătămătoare şi, cred că nu din altă cauză, ci doar pentru că sunt o exagerare

15

în cel mai înalt grad. De gelozie, născută în suflet fără vreo altă justificare
decât iubirea laudelor, să te fereşti, chiar şi atunci când nu duce la ură. La
20

fel

şi

de

nepăsare,

în

faţa

celor de care ar trebui

să

fii

mişcat.

Dar cred

că

există o cale de mijloc între cele două rele opuse şi este una virtuoasă. Ar
însemna cu adevărat ca rodul invidiei să ia locul virtuţii, de ai lăsa să se
întâmple întocmai ca atunci când Temistocle nu putea să doarmă, întărâtat

fiind de laurii lui Miltiade9 •
25.
Să socoteşti involuntar răul săvârşit numai din neştiinţă şi care, făptuitorului,
îi pare lucru bun. Dar, ce e făcut cu sentimentul vinovăţiei, fie la îndemnul cuiva,
fie ca urmare a unei constrângeri, nu e cu totul fără voie. Faţă de
răul dintâi, constrângerea - ce poate fi îmboldire ori, dimpotrivă, ademenire sau altceva asemenea- nu îi va fi părut, celui care-a pricinuit-o, faptă bună.

25

30

Cf Diogene Laertios, Vie/ile filosofilor, Kleobul. Maxima se regăseşte şi în antologia lui
Stobaeus, Flori/egium, 3.1.172.
8 Inscripţie pe templul zeului Apollo din Delphoi.
9
În urma bătăliei de la Maraton, întrebat ce gânduri îl frământă, Temistocle ar fi răspuns:
„Laurii lui Miltiade nu mă lasă să dorm". Cf Plutarch, Via/a lui Temistocle, III.4.
7
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Kai to µit Kat'ă.yv01av OUK ClKOUCHOV, c'.Ocrm;p tTiv apxitv EÎpTJtUl. Kai
µTiv to µit Kata cruvEi811mv aya0Tiv EVf:pyouµevov, KW tv8Effi<; 1tpoc; to
KUKOV Exn, xEip6v fon µc0'unEppol.:flc; toU XEtpicrtou tE Kai
xaAf:ncotEpou t&v navtcov, E1tEt8av µit pouA.oµtvoic; iJµiv enEA.001. MiJ
5
toivuv npattcoµev KaK6v, tni tcp A.ucrm µc!Sov· ill'ăcra µtv de;
av0pcil1touc; llKEl, ayan&µev 1tpclttOVtE<;, roc; µiJ tl µiJcrmµev KUKCOV
s 13v EKOVtE<; OVtE<; iJµiv autoi<;. "'Qv 8E tEAEO"Ul li K'6pto<; µ6voc; 6 0E6<; fon,
muti 8E EKElVq> KUtaA.tµnavcoµev µEt'eA.m8cov aya0&v· KUi 01tEp av
auto<; 8t8cp, wxapicrtco<; cpEpcoµev. li

KF'

10 11 iv
N6µt~E

15

20

25

µ118Eva civ0pchncov, Kai t&v tTiv µci~co Mvaµtv KEKtTJµEvrov,
8Uvacr0m PM'l'm Kai tov cpauMmtov, µÎ) cruyxcopouvto<; tou
Kpdttovoc;, 'f1 8t'opyiJv, 'fl npo<; to Î)µEtEpov acpop&vto<; cruµcpEpov.
'EKEivqi yap Kai tpixE<; itpi0µ11vtm, Kai t&v crtpou0icov cppovtic; fon, Kai
cpauA.otEpcov 1tpayµatcov. 'DtE 8t mu0' oihcoc; EXEl, tic; ă.v 'lfUXÎi<;
Ka0c1'1f mto, i1 youv µiac; mutTJ<; 8uvaµccoc;, i1 8m0foEco<; XPTJO"totEpac;,
Kfiv umcrxvfjtm, KW Cl1tEtAft, KW Ptcl~TJtUl, µÎ) cruv0EµEYTJ<; np&tov
auTflc;, KUi npocrtptPEiO"TJ<; tft A.uµn; 'AJ.J..a ti tOV ă.v0pC01tOV A.Eyco;
ou8'auta ta KUKOUpyEÎV crocpffitata nvwµata tOUtO 8Uvatm. 'IlcrtE ta
ytyv6µeva np&tov npauovtE<;, dm 0Ecp 0appiJcravtE<;, µÎ) cp6poic;, µÎ)
pimc;, µÎ) 8EA.Eacrµacn 1tUpEVEX0ffiµev tii<; atpU1tOU. ')\v 8E 1tOU YE
cpav&µev ilttouc; ou KUA.ffiv Epycov, µ6A.t<; yap ayyEA.cov to ă.1ttatO"tOV,
iJµiv autoic; tTiv aµaptiav civa0Etfov, Ei µiJ Kat'ă.yv01av ăA.coc; YEYOVEV.
Ei86cn yap autTiv KUKOV, 8ta tl 8'o-0v EvEpyÎ)cramv, ou AEtnEtm
1tUpUltTJCH<;.

1 [Kai TO µit Km'ăyvotav OUK UKOU<nOV, COCJ7tEp 'tÎIV apmv El'.pTJ'tat] deest et al.
man. in marg. add. Kai L(o µit) Ka't'ăy(votav) OUK aK(oucnov) COCJ7tEp (Titv) apxi'lv V 3 EXEl V - 6 av0pcimouc; 1 ăvopac; T - 7 Ki>p1oc; post COIT. (ex ?) V
11 (Q) litt. init. deest Net det. S - 15 [EXEt] deest T - 19 ouvavTm T
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prin comparaţie, că este un rău mai uşor decât altele. Astfel,
dacă cineva nu ar face răul crezând că este bine, nici n-ar însemna că îl
săvârşeşte involuntar. Iar ceea ce nu porneşte doar din neştiinţă, nu este,
aşa cum am spus la început, neintenţionat. Mai mult decât atât: orice
faptă împlinită cu conştiinţa întinată, chiar dacă duce la rău mai puţin
decât altele, este mai gravă cu mult decât răul cel mai rău şi decât păcatul
cel mai greu dintre toate, când ne atinge rară voia noastră. Să nu facem
rău, aşadar, ca să ne lecuim de păcatul mai mare. Şi, câte sunt pe măsura
firii omului să ne străduim să le ducem la bun sfărşit, aşa încât să nu
pricinuim vreun neajuns din vrerea noastră. Iar cele pe care singur
Domnul Dumnezeu le împlineşte să le lăsăm în voia Lui, cu bună
speranţă. Şi orice ne-ar da El să ducem cu bucurie.
Cred

5

împărătească

însă,

26.
Ia aminte că nu poţi să loveşti vreun om, fie el dintre cei învestiţi cu o
putere mai mare sau unul prea sărman, din mânie sau urmărindu-ţi
interes dacă nu eşti în acord cu voinţa Celui preaputernic. El ţine
socoteala fiecărui fir de păr şi poartă de grijă vrăbiilor şi lucrurilor
mărunte. Şi atunci, aşa fiind datul, cine ar putea să se înstăpânească peste
un suflet, pe vreo facultate sau vreo dispoziţie favorabilă a sa, chiar dear promite, ar ameninţa sau ar constrânge, rară ca sufletul să accepte şi
să se dedea el însuşi la fapta de ocară? De ce vorbesc eu despre om? Nici
sufletele cele mai dedate la rău nu pot face una ca asta. Aşa că, făcând
mai întâi ce ne este dat şi încrezându-ne apoi în Dumnezeu, să nu ne
abatem din cale, din pricina temerilor, constrânşi fiind ori amăgiţi. Iar
dacă vreodată cedăm în faţa unor fapte rele (căci puterea de a nu cădea
în păcat arareori le este dată chiar şi îngerilor), să luăm asupră-ne vina,
dacă greşeala a fost cu totul fără voie. Pentru aceia care ştiu însă că fapta
le e vinovată şi tocmai de aceea o săvârşesc, nu e loc de iertare.
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KZ'

NoEl µ01 TI)v cn1v Kapoiav oiovd XPîJcrtµîJV yi;v TO Ka0' auTI)v oucrav, Kai
Tei'> KOtVci'> Ti;i; <j>UO"Ecoi; aux.µci'>, Af.yco Oll TI)v 7tp07taTOpttjV ciµapTiav,
Oi'ilv Ti;i; xap1wi; EK7tE7t'tcOKaµEV, q>Uoucrav µîJOEv uyiti;. Eha •ci'>
5
pamicrµmt c'bcrm:p apo'tp<p nvi avaKa9ap9Eicrav 9Eci'>, Kai tji 'tOU µupou
s l 4r apOEic;t cl7t0 O"KAîJpiii; li di; U1taÂ.llV µE'tEVT)VcyµEvr)v, Kai ES ocrµi;i; OUOEv
EXOUO"TJi; xapIBV di; EUCOOEO"'tEpav €A.9oucrav· 0"7topov OE •ai; Ev'toA.ai;
oEsaµEvr)v· Kai tji wu 7tOTTJpiou ouvaµc1, Kai Ti;i; •pa7tE~TJi;, •pe<poucrav
Kai ausoucrav TO KmaPA.îJ9Ev, Kai 'tEAElOUO"aV, Kai Otacrro~oucrav.
1o
Z1~avm OE 'tcOV txep&v •ai; U7tEppoA.cli; Kai •ai; µîJxavai;, oux ~'t'tOV oîµm
'tcOV 7tOVTJp&v av9pc07tCOV' i1 Tai; omµovcov aU'tcOV' rov Kmpoi; Eii; TO
112r 0"7tapi;vm TO Ti;i; Oiavoiai; ~µ&v aµE:Ai.i; fon. Ilpoi; YE TI)v li aUSTJV ~
ouvaµ1i; TO 7tpoi; •ai; EvTOA.ai; 6A.1yc0pcoi; ~µiii; EXElV. 'Ilcr'tE TO KaKOV
clA.îJ9&i; µii/J..ov ~µE'tEpov fon, 'tcOV EKAEAUµEvcov Kai clVa7tE7t'tCOKO'tCOV,
15
fi 'tcOV esco9EV ex9p&v, oîi; ~ Ti;i; MµTJi; icrx\>i; ~ 'tcOV EKEivoui; OEXOµEvcov
XaUVOTTJi; 7tclVTCOi; fo'ttV.
KH'

20

25

s 14

V

30

'l'H 'tcOV E<p'~µiv ov TO TE 7tE7tEicr9m wii; oaiµocrt Kai wii; <p9opoii;
av9pc07t01i;, TO TE Ota7trucrm 'tel 'tOU'tCOV pouA.EUµam, 7tapatVOUV'tCOV ~µiv
'tel xEip1crm. To 'tOV aU'tcOV ainiicr9m <p9ovov, Kai TO KaKOTJ9Ei;, ~µiii;
auwui; ahiai; EMu9Epouvmi;, E7tE10Uv n 'tcOV KaKcOV EvEpy&µcv, µmaia
crKi;'1'1i; Kai A.i;poi; foxmoi;. OUoEii; yap ouOE7tc07to•'liv E7tEtcrEV ouotva
7tclV'tCOV av9pc07tCOV, µ11 PEPouA.îJµEvov 7tEtcr9i;vm. II&i; yap; 'IlcrTE
yvroµTJi; TO 7tEmicr9m. Touw OE eKoumov Kai ~µE•Epov, ou •&v 0Upa9cv.
Ei µEv ouv 7tpoi; Piav ~µiv fyivETO TO 7tE7tEicr9m, WJ..oi; ăv cro17tap'~µ&v
eyevETO Myoi;· E7tE10ll OE 7tpompfoEcoi; ~µETepai;, ml>TTJi; OE Ki>p1oi;
µovoi; 6 KEKTTJ µEvoi;, aya7tTJ'tcl 'tel A.Ex96vm. ApKEi yap mum oEism 11 'tOV
ăv9pco7tOV aya9ov, -flv €9eA.n Kai KaKOV y1yvoµcvov, ăn 9eA.E1· 07tEp EOEl
7tclVTCOi; OEOEix9m. KmayEA.acr'tEoV 011 'tel wui; 7tOMoui; KTJAoUV'ta Kai
OEOl't'tOµEVa, Kai OOKEhco 01COK'tcl µEv µovov EKEÎVa, ăua 011 'tOV aya9ov
~µiv cruva7tTEtv OEcr7tO'tTJV, <pEUKTa OE 7tavm Kai cpopEpa, ăcra TOV µovov
<popEpOV cruyKpOUElV ~µiv OUVaTat.

2 (N) litt. init. deest N - 6 ooµfji; T - 10 1;11/;avm T I i:nwpoA.ili; T 11 omµ6vcov 1 nov omµ6vcov V - 15 OE;(Oµl':voui; post COIT. ex OE;(Oµtvcov V - 16 in marg.
foTi V
18 (H) litt. init. deest N I cp0opf:Uow V T - 27 [miha] deest V T 30 OEOEm6µEVa T I [oii] deest T - 31 cpopEpil] tex. desinit N
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27.
Ia seama că această inimă a ta este ca un pământ mănos în sine, dar care nu dă
naştere la nimic bun, din pricina uscăciunii ce a cuprins firea întreagă (vorbesc
de păcatul strămoşesc, din pricina căruia am căzut din harul divin). Apoi, prin
botez 10, ca prin lucrarea unui plug, s-a purificat prin Dumnezeu, iar prin
ungerea cu mir, din uscat a devenit reavăn şi, în locul miasmei fără de har, s-a
întors o mai dulce mireasmă. A primit sămânţă poruncile Domnului şi ce i-a
fost încredinţat a hrănit şi-a sporit, cu puterea potirului şi a Sfintei Cine, a
desăvârşit şi a oblojit. Socotesc intrigile şi uneltirile neghină a duşmanilor, nu
mai puţin a oamenilor netrebnici ca a demonilor înşişi. Pentru ei, momentul
prielnic să-şi semene buruiana este acela în care nu ne îngrijim de mintea
noastră. Iar puterea neghinei de a se înălţa stă în dispreţuirea poruncilor
dumnezeieşti. Cu adevărat, răul este mai degrabă al nostru, al celor care nu
stăm de veghe şi suntem delăsători, decât al duşmanilor dinafară, a căror tărie
a viciului se hrăneşte doar din neghiobia acelora care le dau întru totul ascultare.
28.
în putere să ne încredem în demoni şi în oameni netrebnici, dar şi să
dispreţuim sfaturile acelora care ne îndeamnă doar la ce e mai rău. E o scuză
fără temei şi o mare, mare prostie să dăm vina pe invidia şi răutatea acestora,
iar pe noi, făptuitori de rele, să ne socotim fără prihană. Fiindcă nimeni
vreodată nu ar putea să-l convingă pe cel care nu doreşte să fie convins. Cum
aşa? Convingerea ţine de judecată şi este o alegere voluntară, a fiecăruia
dintre noi, ce nu vine dinafara porţilor sinelui. De puteam să-mi impun povaţa
cu forţa, altfel ţi-aş fi vorbit acum. Însă, de vreme ce hotărârea e doar a noastră
şi stăpân al ei este numai Domnul, alegem doar ce ne e aproape de suflet.
Câte am spus sunt îndeajuns pentru a dovedi că omul e bun, dacă doreşte, şi
rău fiindcă aşa vrea. Se cuvenea să arătăm lucrul acesta în toate chipurile.
Sunt de tot râsul aşadar pricinile care îi amăgesc şi îi sperie pe mulţi. Ia seama
nu doar la calea pe care trebuie să o urmezi, cea care ne apropie de bunul
Dumnezeu, dar şi la lucrurile înspăimântătoare, de care trebuie să te temi,
toate câte pot să stârnească împotrivă-ne singurul duşman de temut 11 •
Ne

20
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stă

C/ Dionisie Areopagitul: botezul este „tradiţia înnoirii noastre sfinte şi dumnezeieşti" (De
ecc/esiastica hierarhia, 21, PG, tom 3, col. 392); comuniunea Sfintei Euharistii îl ajută pe om să fie
părtaş „desăvârşitei îndumnezeiri", să se elibereze de povara nevoilor trupeşti şi să devină un templu al
Duhului Sflint (ibidem, 3.7, 1.3, PG, tom 3, col. 124, 428). Pentru referinţe; J. Pelikan, TradiJia creştină,
voi. I, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 353.
11 Aluzie la Satan, îngerul căzut. Pentru puterea sa în lumea decăzută, Apostolul Pavel îl
numeşte „Dumnezeul veacului acestuia". Cf NT, 2 Corinteni 4.4.
10
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KE>'
Tiolliilv yE 0pt'Jvrov ă~10v, t~oucriav EiAricp6tm; teKVa 0wu ycvfo0m,
E1tElta OOUAEUElV e0EAElV' Kai 'tOU'tOU rux6vtac; Pori0ou Kata 'tWV 1ta0&v
TE Kai 'tWV omµ6vrov, rocr1tEp TI)v Pot'J0EtCXV cpEl>yovtac;, ilnouc; EKElV(l)V
cpaivEcr0m· Kai XEÎpa opeyovto<;, ta<; ftµEtEpa<; crucrtEÂAf:lV' Kai

5

ouvaµEvou Oouvm TI)v ~nav avaKaÂ.foacr0at, Kai pouÂ.oµEvou 'tOU'tO
oropt'Jcracr0m, µovovouxi Ota1ttUElV itµac; TI)v xaptv. 'AVEU of: Kai
112v

taU- 11 'tl'lcri rije; U1tEpcpuouc; aproyfjc; TE Kai Pori0Eiac; 1tacrtv E~OV aya0oic;
dvm 1tpompouµEvmc;, crxetÂ.lOV TO µft pouA.Ecr0m. Aimp yap µ6vq> 'tWV
1tavtrov t~ aya0&v de; cpauÂ.ouc; EPX6µr.0a. 'H yap Oft cpucric; itµiv
TI)v 1tpc0'tl'IV aya0t'J TE OÂ.ro<; EyEvEto, Kai Ev tcp KaAcp OtaµEiVat

1O

ouvaµtv ElAT1<pE. Kai Ei 1tpoc; TO xEipov TI)v pouÂ.ricriv ainacrem
oiKatOV, oriÂ.ov6n Kai 1tpoc; 0atEpov· apKEÎ Â.omov pouAri0fjvm Kai TO
EiKo<; EvEpyfjcrm, p(ioiov ov TO VtKfjcrm, Ei'. 'tlVl Kai tp61tatOV acp'itµrov
Ecr'tl'IKf:V.

15

A'

'A.1taVta µE:v rije; fout&v apxfic; llP'tl'l'tat, Kai Oft Kai taUta ta Ka0'itµac;.
ou yap EITTlV, EKEivric; oucrric; cra0pac;, ta µr.t'EKEivriv iopucr0m. Ei'.ri
SlY

o'av TWV ftµE'tEprov 1tpayµatrov apxt'J, Kai pacric;, Kai

li

pi~a,

Kai Ei'. n

totoutov, Tt 1tPc0'tl'l Kivricrtc; rije; 'lfUXfic;· Ei OE pouA.f.t, Kai Tt 0Upa0cv
tyyivoµEvri tauTŢJ 1tpocrpoÂ.ÎJ · ale; 1tpocrexEiv XPft Ka.Â.cil<;, Kai µft 1tp01tEt&<;
EYXElpEÎV, Ei µEllit ne; aya0oc; EcrEcr0m. Ticivta yap 1totEiv 1tpocrt'JKEl

20

crKE\j/Et, Kai KpicrEt, Kai yvrocrEt, Kai cruvEtOÎJcrEt, Kai oi06vm 1tavmxou
KpatEÎV TO KUAOV. Kai 1tpoc; µE:v tac; U1tO<pclcrEl<; crxoAfi

paoi~ElV'

PEPouAf:uµtvov of: Ka.Â.cil<;, oucri 1tocri TPEXElV' 1tpcl't'tElV TE µft cpuporiv, a
wxm· aU'Ur.i ta 1tp&ta 1tpc0t00<;. Mfya yap icrxl>Et 'tcl~l<;, Kai TO µft
xaipElV avapoÂ.aic;, Kai 1tOÂ.Â.ouc; YE tavavtia Ka0EiAE, tilla PEAticrtouc;

25

u1tapxovmc;.

5 q>avfjvm V - 8 appcoyfj<; S I V T I PoTJ0Eiac; 1 tvopoµfj<; V 71:UV'tCOV

9-10 µ6vcp •<'!>

T

18 iopi>cracr0m T - 21 fyytvoµtvî] supra add. V - 26npcinco<; 1 np&w<; T
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29.
Cu amărăciune trebuie deplâns faptul că aceia care au primit puterea să
fie copii ai Domnului 12 vor mai apoi să devină robi şi, cu toate că au
sprijin împotriva pătimirilor şi a demonilor, se lasă învinşi, ca şi cum ar
fugi de ajutorul dumnezeiesc. De câte ori El ne întinde o mână, le tragem
înapoi pe ale noastre. Şi chiar dacă îi stă în putere şi vrea să preschimbe
înfrângerea în victorie şi să ne-o dăruiască, noi doar respingem harul
Său. Dar şi fără asemenea ocrotire şi sprijin mai presus de fire, oricine
poate fi bun, dacă alege această cale, iar a nu voi să o urmezi e mare
netrebnicie. Şi doar aşa din buni ajungem răi. Avem de la început în noi
o natură bună şi ne-a fost lăsată puterea de a stărui în bine. Iar dacă e
drept să învinuim dorinţa de a face rău, limpede e şi contrariul.
E îndeajuns să doreşti binele, ceea ce înseamnă, fireşte, să îl şi
împlineşti, iar victoria e mai uşoară, dacă, într-un fel, înălţăm şi noi un
trofeu.

30.
Toate sunt legate de propriul lor început, mai cu seamă cele ce ne
privesc. Şi dacă acesta e şubred, nimic nu se poate întemeia pe el. Dacă
ne referim la începutul acţiunilor noastre, la temelia sau rădăcina lor, şi
dacă numim acest început cea dintâi mişcare a sufletului, ba chiar - dacă
vrei - pornirea naturală, venită din afara sufletului, la acesta trebuie să
fii cu mare băgare de seamă şi să nu făptuieşti necugetat, de vrei să fii
bun. Se cuvine să faci totul după ce ai privit cu atenţie, ai judecat, ai
cunoscut şi ai înţeles şi mai ales trebuie să faci în aşa fel încât
pretutindeni să precumpănească binele. După îndelung răgaz să iei o
hotărâre, dar, odată ce ai cumpănit, să te grăbeşti, alergând cât te ţin
picioarele. Să nu răvăşeşti ce îţi iese în cale, ci, mereu, pe cele dintâi să
le aşezi pe primul loc. Ordinea are mare importanţă şi, alături de ea,
refuzul de a amâna lucrurile. Şi dintre cei care au nesocotit-o, pe mulţi
i-a nenorocit, de altminteri, pe cei mai buni.

12

Cf NT, Evanghelia după Ioan, 1.12.
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AA'

To µtv ad ta PEA.tico tCOV XEtp6vrov EiliyEcr0m ewu av ElTJ, Kai ole; av
µEtaOoiîJ tauîîJcri tfjc; ouvaµEroc;· nEtpacrem µSvtot npocrftKEt yivci:>crKEtv
Cinam tp6notc;, ătta ptA.ncrta navtrov dvm OOKEi, Kai ytvci:>crKovta
5
notEÎV, Kai notOUVta µiJ Koptvvucrem. ne; yap OÎJ to np&tov ewu, OUt(J)
to OEUtEpov avop6c;. ĂVCtYKTJ yap µaUov tCOV i':J)J...(J)v Emtuxdc; EKEivouc;
yEVfo0m tfjc; apEtfj<;, i1 youv µiJ n6ppro PCLUEtv autfjc;, OO"Ot OÎJ npoc; to
KaAOV acpopffivtE<;, tac; tffiv apicrtrov, ouxi tffiv nA.Eicrtrov npa~Et<; tE Kai
113r yvci:>µac; ad O"Konoumv, li dt'EmîTJpOUcrt ta tOUt(J)V tEATJ' Kai taie; µtv
10
KaA.aic; EK t&v EKPacrErov OEOEtyµSvmc; rocrnEp Kav6m XPffivtm· tac;
o'tvavtiac; cpavEicrac; crcpmv autrov OtOacrKaA.ouc; notoumv, rocrtE µÎ)
nEptnEO"EÎV toi<; oµoiot<; KaKOi<;.

AB'

'HM tt to µa0dv fottv, OUK EK tOU na0dv ntaicravta, aU' EK
15 S15v toi> 11 OtanEcpEuytvm to oucrxEpfotEpov, tj'j t&v ă).)..rov Otaµapti~
yEV6µEVov eµnEtp6tEpov. Oi nA.Eiouc; ot, cbc; EotKEV, 6A.tyropoum toi'>OE

20

25

30

toU npayµato<;, Kat ta<; OtKEta<; cruµcpopa<; avaµt\IOUcrtV, cOO"tE
nap' EKEivrov µa0dv, µtcr0ov naptxovtE<; tauîîJcri tfjc; µa0iJcrEro<; ~T]µiav,
noUaKt<; ouo' ci>avCtKAT]toV. Mu0oc; OE tic; fonv autoic;, ou tOO"OUtOV
iatpov dvm tOV EmcrtiJµn tOUt' ovta, cbc; tOV nEptmntffiKOta notKiAotc;
na0Ecrt. ~U O' ClV µa0ot<;, Et pouAEt, Kai µÎ) na0cbv, ta<; tCOV ăJ.J..mv
cruµcpopac; oiKEtouµEVoc;, Kai ta toutrov ahta cpuA.att6µEVoc;, outro
navtanacrtv aKptpmc;, rocrmp 0:v d crot cruvEPTJ nEpt1tE1ttffiKEvat toîc;
xaA.Enoic;.
Ar'

'PtnEtV tÎJV Em0uµiav av0pci:>nrov, EK xooc; Kai nvci>µatoc; imapx6vtrov,
tote µev ă.vro, totf: of: KCttffi, ouof:v âv ElTJ oiJnou KatVOV. Lld OE tOV
ă.ptcrtov ă.vopa µiJ taie; ecp6ooic; tffiv Î)Oov&v, Kai tffiv 0uµmv, Kai t&v
cp6prov ci>0Uc; ci>tlrotov dvm, o toi><; yuvatKcOOEt<; opffiµEV nacrxovtac;,
npoOtOOvta<; crcpac; amouc; toîc; npoOpaµoum tffiv noA.Eµicov· «iUa µEvEtV
toUtOV atpEµac;, naytov dvm ~T]toUVta to tEAO<; EKCtO"toU npayµatoc;.

5 1totoiivta 1 totaiita L PG I [oii] deest L PG https://biblioteca-digitala.ro
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31.
Chiar dacă puterea de a discerne mereu cele bune de cele rele este doar
a lui Dumnezeu şi a celor cărora El însuşi le-o împărtăşeşte, se cuvine
să încerci totuşi a cunoaşte, în toate chipurile, ce pare că este mai bun
între toate şi, făptuind lucrul acela, de el să nu te mai saturi. Fiindcă,
după cum întâietatea este a lui Dumnezeu, tot astfel, locul secund îi e dat
omului. Trebuie consideraţi virtuoşi, mai mult decât alţii, sau aproape
de a atinge virtutea, toţi aceia care, ţintind spre frumuseţea morală, iau
aminte la faptele şi la gândurile celor mai vrednici, iar nu la purtările
mulţimii, şi privesc apoi cu atenţie deznodămintele acestora. La cele
care s-au dovedit bune prin rezultat, revin ca la o normă, iar pe cele
potrivnice, chiar de sunt ale dascălilor lor, le împlinesc, având grijă să
nu cadă în aceeaşi greşeală.
32.
E o plăcere să înveţi, fără să înduri vreo suferinţă, ci, fiindcă ai deprins
învăţătură din greşeala altora, să reuşeşti să te fereşti de rău. Se pare însă
că cei mai mulţi ţin prea puţin seama de sfatul acesta şi aşteaptă să înveţe
din propriile necazuri. Dar, pentru o asemenea învăţătură, primesc ca
plată o suferinţă adesea greu de uitat. O parabolă spune că medic
adevărat este nu cel care stăpâneşte ştiinţa vindecării, ci, mai degrabă,
acela care a îndurat suferinţe de tot felul. Şi tu, dacă vrei, ai putea să
înveţi fără să pătimeşti, devenindu-ţi familiare suferinţele altora şi având
grijă să te fereşti de cauzele care le-au dat naştere. În felul acesta ar fi
întocmai ca şi cum s-ar fi întâmplat să fi trecut tu însuţi prin astfel de
greutăţi.

33.
N-ar fi nimic nou cu adevărat în dorinţa oamenilor, alcătuiţi din ţărână
şi din suflet, de a se îndrepta când spre înalt, când spre adânc. Dar
omul vrednic nu trebuie să fie o pradă uşoară pentru plăcere, mânie
sau temere, aşa cum se întâmplă să-i vedem pe unii că se predau
de bună voie, ca nişte fetişcane, iscoadelor duşmane. El trebuie să
rămână statornic şi ferm, căutând să afle deznodământul fiecărui fapt.
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apxaî~ 7tpayµfrrcov
7tpocrtpEXEtV,
xapiEcrt, 'tOOV tEA.&v auta~ KpumoµEvcov,
µ6A.t~ av apµ6crEtE 'tELU<pcoµevot~ av0pcimot~. ZiJtEt o-Ov eopaîo~ dvat,
Kai O"K07tOOV TO 7tEpa~, 7tpiiTIE" Kai 7tp0 'tOU'tOU µTJOE EYXElPEt" o<ppa O"E,
5
Ka0' 'DµîJpOV, ticocrtv
... ~µev vioz, ~Ji} yipovm;.
Ilpocr0EiTJV o'ăv fycoyE, o<ppa O"E 7tOAEµto~ <ppiun Kai U7tÎJKOO~ <ptA.ft· Kai
113v S16' 0auµa~n µE:v <piA.o~, 0au- li µa- li ~n of: cruyyevft~, Kai îOÎ~ U7t0 O"OU
7tE7tpayµevot~ 7tavte~ EK7tA.iJncovmt.

To

yap

<paVEicrat~

airriKa

U7tOO"atVOUO"U~ 7tOOtµiot~

10

Af)..'

15

ouoE: 7tOAAfi~
„
'
ycvvatOîîJLO~, to µTJ tat~ 7tpcota~, co~ av ·~ Et7tot, trov epycov Kat
A.oytcrµ&v tm7tVEVO"Ecrtv aKiVTJt6v nva yiyvecr0at, Ei µt) Kai to
7tpocropaµEÎv Kai oiKEtco0fivat KaAOV Civ El7t0t~ e60U~ <pUVEv'tt 7tpayµan
pA.apepc!>. 'D7tou yap Kai toî~ aA.6yot~ tµ7te<puKe n~ icrX(>~, to
cruµ<pepov a7to tou pA.a7ttoVto~ OtaKpivoucra, Civ µîJOE Ei~ foov auto~
eA.0coµEV oi A.6ycp µ6vot 'tE'ttµîJµEvot; aU'apKEO"TI µE:v ii <pucr~ EKElVOt~,
7tap'iJµîv of: Kai TO A.oytKOV acr0EVE:~ <pavft. Il&~ µE:v ou crxfaA.tov
KOµtoft; Ilro~ o'OUK aicrxiJVTJ~ clVU7tAECOV;

20

AE'

Y\j/TJAOV YE
,

oufoµ&~,
'

'

µEylO"'tTJ~ <ppOVÎJO"ECO~,

ouoE:

-

,

f

"

,..

-

'Iepa~, i'.7t7to~, ix0U~
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Kma A.6yov, ou O"Uv A.6ycp ta cruµ<pepovm 7tpanetv
7tE<pl>Kamv· fficrtE od 7toUc'i> ye µiiUov iJµii~ O"Uv A.6ycp 7tpanetv ta
Kata A.6yov, a7tattouµevou~ 7tapa tfi~ <pUO"ECO~ apxti~ pA.a7t'tOUO"TJ~
a7t07tîJO«)v. OU µt)v EKEivot~ µEµ\j/t~ otKaia, 0uµc!> tE Kai tm0uµi«;i
OOUAEUoUO"tV, ouoE: yap \j/UxflV A.oytKt)v iJyeµ6va 'tOOV epycov KEKLTJV'tat.
'Hµii~ of: A.6ycp KEKocrµîJµEvou~ XPtl îOV vouv iJvioxov tmcrtficrat îOÎ~
aA.oycotepot~ wutotcri 7ta0emv, i'.v'n to A.oytKov evepy6v, Kai Kata
xropav µevn TO o&pov, c1> 'tOOV ăUcov Ottcrtaµe0a ~cbcov. n~ ~V YE
KpEÎî'tOV µîJOE tt)v apxflv ElATJ<pEvat tt)v xaptv, tJ A.ap6vta~ EK 0wu,
E7tEtta KUKOO~ autt)v ota0Eivat.

3 liv al. man. sscr. I I Eâpaî<; PG
13 yivrn0m T - 18 crxE•A.tciimrov V - 19â'ouK1 ouK L PG
22 nEcpUKEV V - 26 ~µîv V T - 26 KEKEcrµTJµEvot<; V T - 27 W..Oyo•EPOt<;
wuncri T
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Chiar şi nebunii cu mintea înceţoşată n-ar fi în stare să alerge după
începuturile lucrurilor ce abia s-au ivit şi care, deşi încântă cu un dulce
prolog, nu lasă să se întrevadă sîarşitul. Caută deci să fii statornic şi
făptuieşte încercând să afli deznodământul. Să nu începi, înainte de a-l
afla, ca să fii cinstit
... şi de tineri, şi de bătrâni 13 ,
cum spune Homer, şi - mai adaug eu - ca duşmanul să se-nfioare de
teamă, iar slujitorului să-i fii drag, să te admire şi prietenul, dar şi rudele,
şi cu toţii să se minuneze de faptele tale.
34.
nici nu dovedeşte o prea mare înţelepciune ori o
aleasă nobleţe să te înclini la cele dintâi adieri ale gândului sau ale faptei,
cum s-ar putea spune. Doar dacă nu socoteşti cumva că e bine să alergi
de îndată şi să te apropii de orice lucru rău îţi iese-n cale. Dacă şi
necugetătoarelor le-a fost dată puterea de a discerne ce este de folos şi
ce-i vătămător, n-ar fi oare cu totul nedemn ca noi, singurii înzestraţi cu
raţiune, să nu ne arătam măcar asemenea lor? Acestora, ce le e dat din
fire le este îndeajuns, în vreme ce în noi lâncezeşte raţiunea! Cum
să nu fie păgubitor lucrul acesta întru totul şi ce ruşine mai mare ar
putea fi?!

Nu e deloc
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înălţător şi

35.
Uliul, calul ori peştele sunt lăsate pe lume să facă toate câte le sunt spre
folos, f'ară să se folosească de raţiune, ci fiind doar în acord cu aceasta.
Aşa că se cade cu mult mai mult ca noi să facem cu ajutorul raţiunii cele
ce sunt conforme cu ea, de vreme ce şi firea însăşi ne îndeamnă să ne
ferim de orice lucru rău dintru-nceput. Şi nu e drept să dojenim
vieţuitoarele fiindcă se lasă pradă furiei sau dorinţelor, ele, care nu au
un spirit înzestrat cu raţiune conducătoare. Noi însă, purtând podoaba
judecăţii, trebuie să punem cugetul diriguitor mai presus de asemenea
trăiri instinctive, ca raţiunea să fie trează şi să ne păstrăm neştirbit darul
prin care ne deosebim de celelalte vieţuitoare. E mai bine să nu fi primit
acest har de la început, decât, primindu-l de la Dumnezeu, să fie mai
apoi rău îngrijit.

13

Cf Homer, Iliada, 1.258.
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36.
Aşa cum necugetătoarele sunt în acord cu raţiunea firii, tot astfel şi cei
înzestraţi cu judecată trebuie să ţină seama de ea. Dar ce este în mine
este cu mult mai mult decât au ele. Căci ele doresc în chip natural tot
ce le ţine în viaţă şi fac astfel ca neamul să le dureze mai mult. Lucru
firesc, de altfel, şi pentru noi. Însă ce este al nostru, lor nu le e dat. Căci
noi existăm prin logos şi în acord cu logosul lumii, în vreme ce ele,
deşi respectă raţiunea firii, nu dau dovadă în mod necesar de raţiune.
Cum nu toate trebuie să-şi afle perechea, darul acesta este doar al
sufletului nemuritor, celălalt însă este dat şi naturii fără de simţire.
Pentru cei care trebuie să trăiască prin raţiune, e o ruşine fără margini
şi e demn de ocară să nu fie în acord cu logosul lumii. Ba chiar, cei
care aleg să vieţuiască asemenea animalelor, deşi au raţiune, n-ar fi de
necrezut să ajungă asemenea lor. Rupând de bunăvoie uniunea cu
înaltul - vreau să spun cu vieţuirea în acord cu logosul-, nu-i de mirare
să le depăşim, în prăbuşirea noastră, pe acelea dintre necuvântătoare
care, rămânând locului, păzesc ordinea ce le-a fost dată de la începuturi
şi trăiesc după legea firii.

37.
Rodul adevărat al sufletului pregătit să deţină puterea este îndreptarea
către cele bune, înstrăinarea de rău, grija pentru folosul comun. Iubirea
onoarei, a cinstirii e cel mai nobil sentiment, unul dintre temeiurile
pentru care oamenii sunt îndrăgiţi, alături de preţuirea lucrului durabil
şi luarea în râs a celui trecător, dispreţuirea răului şi iubirea binelui.
Înclinarea către bine este firească, iar a te apleca spre deprinderea
relelor e împotriva firii, ba chiar, dacă vrei, ostilă acesteia. Apreciezi
mai bine lucrul acesta după ce ai stat foarte departe de asemenea
deprinderi şi ai învăţat multe ce pot să te facă mai bun: să vrei să
deprinzi învăţămintele desăvârşite şi, totodată, să fii însetat de
învăţătură, ca şi cum n-ai fi gustat mai înainte din ea. Cel de a cărui
judecată sunt conduse popoarele trebuie să urască relele şi să se
apropie cu nesaţ de cele bune.
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AH'
"Y0A.ov iiyou Tai; Oia~oA.ffi;, Ei µiJ crou OtKairoi; Ka06.1twtvw. Aeyro
o'chav µtv E~fi n 1tpă~at XPTJO"TOV" EKEivai; OE aµiJxavov OtaOpăvat
µoyiJcravm. 'E1tf:i Ei EvEcrn cpuyEiv ahiav ouK nATJ0c6oucrav, 1toUou yE
5
XPÎJ wuw 1tpiacr0m. ~Ei yap µT]OE TiJv ăOtKov µf.µ\jltv 1tapa <pauA.ov ăyEtv
114v Tov ăpxovm. IloUoui; yap \jlci>Ooi; Ote<p0Etpev, îl Kai crro~oµevoui; li iJoiKTJO"EV. Ei o'oux ol6v TE TOUTO yevfo0at, EXOU TOOV KaAOOV Epyrov, dvm
µăUov XPTJO"Toi; clvitp, îl voµi~Ecr0m 0f.A.rov. i\yami>TJi; o'liv 0Ecp KaAoi;
yvropt~6µevoi;, Kai crauTcp, Kai wii; aya0oii; TOOV avop&v, oui; ou OUVaTOV
1o
A.av0avEtV E1ti µaKpcp Kliv t0eA.ni;. 'Ev0uµou OE KCxKEÎVO, on 1tăcrt
1tp6.yµam wii; apicrwti; dvm OOKOUO"l O"UVE<pU n Kai TOOV ou KaAOOV" Kai
mii; E~oucriati; TO <pavEpov KOAQKEUOµEvati;, TO Kpucpa OtacrUpEcr0at roi;
n TOOV avayKairov E<pEnETat. i\U'Ei µEv aATj0&i; Oia~illn, <pEpE TE Kai
Otop0ou, Kai cUEpyecriav CxKOUO"lOV v6µt~E TÎJV riji; Otop0fficrEroi; a<popµiJv.
15
Ei OE OÎJ \j/EUO&i; Otacrl>pn, 1tapaµu0Eicr0ro crE XptcrT6i;, 1toA.u wuTi 1ta0ffiv
TE, Kai En 1t6.crxrov· Kai on ETEpa TOOV cr&v OUK ovm i'.crroi; Ola1tEp E:xpfjv,
AEAT]0E nvai;, îl Kai 1t6.vmi;. TauT'EKEivoti; avmi0Et, Kai p(iov OlcrEti;
cruKocpavwuµevoi;.

20s17v

25

AEY
XpiJ 0EµEA.tov €xovmi; TOOV apxmoTEpCDV Tai; yvffiµai; wui; VEro-11 TEpoui;,
oiKoOoµeiv d n Mvmvw. Kai µî]O'âv eva Trov 1t6.vrrov tyffi voµi~ro
ypa<pÎJV OtKaiav iiµiv fooicrEtV, Ei 1tpoi; wui; 1taAatOTEpoui; 6p&VTEi;, Kai
TCxKElVCDV apxai; 1totOUµEVot, Ta iiµf.TEpa aUTOOV EvEpyoiµev. "E<pî] OUV
ni;, µ6.A.a aviJp, Ilu0ay6pai; wuvoµa·
L1t:1va µi:v 1Cp~i;ar;, e1Cl1CA~aaeo. XPr/ITTll <5i, rip1COV.
Kai TO E1toi; ăptcrwv ov, 1tpOO"TJY6peumt :xpucrouv.

4 µoyicravT~ T - 5od1 XPÎJ T - 7 Ei o'oux ol6v n; 1 OUK tvov OE V I dvm 1 TO
dvm V - 8 voµi~Ecr8m 1 To voµ~rnem V - 17 avnTiSEt T
20 deest folium cod. S: Iac. abs cap. 39 usque ad cap. 43 [-TEpou<;, oiK00oµdv ...
Kai TO EKaowu cruw7ta-] - 23 E7tEtcrEtv T - 23-24 :xpucra E7tTJ wii Ilu8ay6pou in marg.
add. T - 26 EK7tpÎ]~a<; L PG
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38.
Învinuirile să le consideri vorbe goale dacă nu sunt aduse în faţa ta cu
argumente drepte. Vreau să spun că în timpul acela poţi face un lucru de
folos şi că, pe de altă parte, nici străduindu-te, nu poţi scăpa de acuzaţii.
Apoi, dacă îţi stă în putere să te fereşti de o pricină ce nu s-a adeverit,
trebuie să pui preţ pe acest fapt. E necesar, aşadar, ca unui conducător
să nu i se aducă pe nedrept mustrări lipsite de temei. Pe mulţi minciuna
i-a dus la pieire ori, de-au găsit salvare, au fost nedreptăţiţi. Iar de nu-i
cu putinţă aceasta, stăruieşte în fapte bune, dorind să fii bărbat desăvârşit
mai mult decât să pari că eşti astfel. Ţi-ar fi îndeajuns, de eşti bun, să-i
fii cunoscut Domnului, ţie însuţi şi bărbaţilor vrednici, căci de aceştia,
chiar şi de vrei, nu poţi să te ascunzi prea multă vreme. Gândeşte-te şi la
faptul că, în toate lucrurile ce par să fie desăvârşite, se naşte şi sâmburele
celor ce nu-s bune. Aşa că, deşi pe faţă sunt măguliţi, cei cărora li s-au
încredinţat demnităţi sunt, ca o unnare necesară, vorbiţi de rău pe
ascuns. Dacă eşti învinuit pe drept, suportă, îndreaptă-te şi socoteşte
prilejul de a te corecta o binefacere la care nu te aşteptai. Dacă însă eşti
ponegrit în chip mincinos, să te consoleze gândul că şi Christos a îndurat
multe şi-a pătimit cu prisosinţă, ori că alte fapte ale tale, ce n-au fost,
poate, aşa cum trebuia, au rămas necunoscute unora sau chiar tuturor.
Astfel, dacă pui acuzaţiile nedrepte de acum în acord cu gândul acesta,
vei suporta mai uşor să fii învinuit fără motiv.
39.

25

30

Tinerii, dacă sunt în stare să construiască, trebuie să folosească drept
temelie preceptele celor mai vârstnici. Eu unul cred că nimeni nu ne-ar
aduce vreo învinuire dreaptă, dacă, privind către bătrânii noştri şi făcând
din sfaturile lor începutul faptelor noastre, ne-am împlini lucrarea,
bazându-ne pe ei. A spus aşa un bărbat de seamă, pe nume Pitagora:
Să te dojeneşti cândfaci rele şi să te bucuri de faptele bune 14 •
Versul, fiind atât de bun, a fost numit „de aur".

OEM µi:v ţ pE~m; E7tl7tA~CJCJEO, XPTJCJta oe îEfYltOU, Pythagoras, Versuri de aur, 44,
cf Epictet, Ilw~ <pEpEtv od ta~ v6aou~, 3.10 (Heinrich Schenkl ed., Epicteti Dissertationes ab
Arriano digestae, Leipzig, B.G. Teubner, 1916).
14
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'l'Hv o' av olµm :xpucroEtOfon:pov fat Kai tEAEcOtEpov U7tEXtcr8m µi:v tcOV
KQKcOV, tcOV OE KaUicrtCOV 7tpcl~E(J)V exccr8m napmvouv· Kai Tfi µi:v tcOV
OU KaAfOV anoxfi µT)Oaµffi<; atpEtV QUtOV - ti yap apyi~ KotVOV Kai
cppovftµata<; acpopµft; -, Tfi OE µctaxfi tcOV PcA.ticrtCOV ănaucrta xaipEtV"
Kai taUtcp autcp ptA.ttcrta ytVcOcrKEtV ta µEtEXOµEVa, tcp µT)OEva KOpov
autcOV A.aµpavEtV. T&v yap UA.118&<; aya8&v OUK Evt K6pov 7tOtE
A.apdv. li

5

IlY

10

15

M'
'H <pUcrt<; rocrnEp opou<; fouTfi Kai tai<; npayµacrt tE8EtKE, Kai OEÎ tOV
ăptcrta sftv e8eA.ovta TI)v tcOVOE yvffimv 8T)p~, Kai cptAf:iv taU'tT)V TI)v
8t'Jpav, Kai sflv E8EAf:tv EvtO<; tcOV oprov· Kai to ăAAro<; OtaKEtcr8m µT)OE
Ptrotov Î)ydcr8m. 'O yap µiJ EicSroc; to cStov neoe; µEv fur eKdvo cptA.t'Jcrn;
neoe; o'av µit cptA.t'Jcrac; epyaOT)tm; neoe; o'av µit npattrov, de; f:~tv eA.8n;
Il&c; o'av rov KaA.ffiv acSat'Jµrov, Kata to E7tO<;, KaMc; EKEÎVO<; yi:vott'ăv, t\
voµisotta tai<; KaA.oic;; eA.ni<; OE tic; otop8rocrEro<; tcp µ110E youv
aicr8avoµtvcp to nA.11µµcA.Ec;, µTJOE oucrxcpaivovtt tcp KaKcp, µTJOE
sTJtaUVtt navtro<; ot6p8romv;

MA'

20

25

:Euxva 7totOU TI)v EpEuvav tcOV U7t0 crou 7tE7tpayµEvrov' Kai tai<; µi:v roc;
ăptcrta crot npax8Eim Kav6m :xp& npoc; tov t~t;<; ănavta :xp6vov· ta OE
npo<; pA.aP11v crot A.iJ~avta cpuA.attEcr8m napaivEt crautcp. Oihro tot Kai
eµnopo<;, Kai nac; 7tp0<; KEpOo<; ayrovts6µcvoc;. Aoyisou Oit TI)v
Ka811µEpav s11µiav tE Kai ta KEpOTJ, Knv d>ruxfic;, d>cppaivou· 7tp0<; o
o'avtEKpoucrE tUXTJ, taUta OE 7tEtp& Otop8oucr8m. Kai TI)v µEv apETI)V
:xpflµa 8EtOtEpov, TI)v OE Kmciav auto YE taUta l(Ql(OV Î)you· i'.v'tv KÎJ7t0t<;
µEv EKElVT)<; xopd>crnc;, to OE tt;<; A.otnt;<; anoppi'lfn<; oucrcOOE<;" Kai tÎJVOE
µEv cpl>ync;, EKElVT)V OE cruvt6vroc; cStro~nc;. 'E8tAf:t yap tt<; µEvEtV Ev cP
eauµasEt, Kai µcmpaiVEtV E~ o'Î) KmcisEt.

1 XPUO"EtOfotEpov L PG
11 011pEi>EtV V - 16 OtCJXEpaivovn T
26 A.u7ri'jc; T I oucr&OEc; post COIT. ex n;c; A.omfjc; V
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Dar socotesc că ar fi fost chiar mai strălucitor şi mai împlinit dacă
îndemna la înfrânarea de la rele şi la stăruinţa în isprăvi minunate. Pentru
faptul de a rămâne neclintit în faţa răului nu-i cuvenit să te lauzi în vreun
fel (ce are a face nevolnicia cu avântul spiritului?). Să te bucure însă
necontenit comuniunea cu cele foarte bune şi să înţelegi că cele din
care te-ai împărtăşit sunt desăvârşite prin însuşi faptul că nu te mai
saturi de ele. Numai de cele bune cu adevărat nu te poţi sătura.

40.
Natura a pus stavile pentru ea însăşi şi pentru toate cele şi se cuvine ca
omul desăvârşit să treacă prin viaţă dorind să gonească după aflarea lor
şi să fie atras de goana aceasta. Trebuie totodată să vrea să trăiască
înlăuntrul graniţelor statornicite şi să considere că viaţa nu poate fi dusă
într-o altfel de orânduire a lucrurilor. Dar cine nu ştie rânduiala cum ar
putea să-o îndrăgească? Cum ar putea-o împlini cel care nu a îndrăgit-o?
Şi cum ar ajunge să se deprindă cu ea, dacă nu ar pune-o în fapt zi de zi?
Cum ar putea să ajungă om bun ori să fie considerat astfel de către cei
buni, acela care, aşa cum spune versul, nu cunoaşte binele? Şi ce
speranţă de îndreptare ar mai fi pentru cel care nu înţelege greşeala, nu
este mâhnit pentru răul făcut şi nici nu doreşte în vreun chip să-l
îndrepte?

41.
Să-ţi cumpăneşti

25

30

adesea faptele. Câte ai împlinit în chip desăvârşit să le
consideri canon pentru tot restul vieţii, iar cele ce ţi-au adus vreun
neajuns să-ţi fie îndemn să te păzeşti pe mai departe. Tot astfel
procedează şi negustorul şi oricine caută câştig. Tu însă socoteşte zi de
zi ce ai pierdut şi ce ai câştigat. De ţi-a mers bine, bucură-te, iar dacă
soarta ţi-a fost potrivnică, încearcă să îndrepţi ce-ai pătimit. Consideră
virtutea mai aproape de dumnezeire, iar viciul, rău cu adevărat. Ca să
poţi dănţui în grădinile virtuţii, alungă duhoarea celui din urmă.
Păzeşte-te de viciu şi străduieşte-te din răsputeri să urmezi calea virtuţii.
Cine doreşte să stăruiască în fapta pe care o admiră se şi îndepărtează de
cea care îl urâţeşte.
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MB'

'I'lÂ.ov Tfj<; 0tia<; ăvta Ouvciµcro<;, µciTalOV îO 1tEp11tE<ppax0m crtOftpcp,
m:pt-r-rov -ro frypu1tVdv, -ro <ppovricrt îftKtcr0m. 'Av EpT)µot ml>îTJ<; ©µev,
KEVOV 6 Oopu<p6po<;, Kai it aKp01tOAt<;, Kai it 1tOAUXEtpia, Kai îU cro<pa
5
µ11xavftµam. 'EKEiVTJ<; El>µmpouvti crot, <piA.m-rE, Kai -ra oucrxtptia<;
µEO"îU Euµapfj Kai A.Eia <pavdTat. Tfj<; UTJî'tÎlîOU OE pomi<; EmmxT!<; av
y!Noio, -ra<; EYXEtpftcrtt<; a1to OtKairov 1totouµcvo<;, Kai A.ftyrov Ei<;
115v <plÂ.civ0pro1tov, Kai 7tpo li wu ioiou KaA.ou Ei<; -ro Kotvft cruvoicrov 6pci>v·
Kai 0tov µtµouµcvo<;, Kai crau-rov -roi<; crwuwu µiµ11µa muTft 7taptxrov.
10

15

20

Mf'

'Yopav -rtµvEt<;, 7tapotµia, -ro avt<ptK-rov 011A.oucra. Kai 6 -ro 'Loiov
0tµcvo<; 7tpo -rci>v Kotvft cruµ<ptp6v-rrov 7tpo<; fomov t<ptA.Kt-rm mu'tT)vi
n'tv EiK6va. 'Ev yap -re!'> Kotvc!'> KaA.c!'> Kai -ro eKcicrwu cruvumiytmt.
Ka0'E\la µEvîot 1tpclîîElV d) OUK EvOEXEîm, OUîE iOtcOîTJV ou-r'ăpxovTa.
~d yap oT) n'tv KE<paA.T)v -rci>v µcA.ci>v <ppov-ri~Etv Kai Kftotcr0m, Kai Tfj<;
KE<paA.fj<; tmµtA.Eicr0m -ra µEA.TJ, Ei od -ro ~ci>ov cruvicr-racr0m, Kai n'tv
6A.otl11piav fomc!'> 1tEptcrro~Etv. T6 'tE yap -rµ110Ev -rci>v µcA.ci>v, Tfj<;
KotVOîT)îO<; EKO"îclV, Kai Ka0'au-ro ycyov6<;, au-re!'> YE îOUîq> VEVEKpOOTat.
Kai KE<paA.T) -rci>v µcA.ci>v xroptcr0ticra wih'liv Ei>0U<; 7ta0ot. ZroT) yap ou-rE
KE<paA.ft, OUîE µEA.ten, xropi<;.
M~'

25

30

XaA.E7tov crµtKp6v n 7tpci~avm -rci>v KaKci>v, µT) -roi<; µt~ocn 1tEpmtcrdv·
c'Ocr7tEp Kai n KaA.Ov µT) µcmcrxtiv wu PtA.tiovo<;. KaKft yap 7tpci~Et -ro
PM7t-rov aKoA.ou0ti, Kai -ro OEtvov tpyci~E-rm xaA.E7tro-rtpov. "EotKE OE -ra
aya0a O"Etpc'ţ aA.A.ftA.rov txoµcva, ~<; OUK Evl µtpou<; A.ap6µcvov, µT)
Ot' EKEivou A.apfo0m 1tro<; Kai wu 1tAT)crtci~ovw<;, Kai Ot' EKEivou 7tciA.tv
EîEpou, Kai 1taV't(J)V a1tA.cO<; Ot'EKclO"îOU. Ilpocrtxrov wivuv îOÎ:<; KaA.oi<; Kai
oo~av <pEpoucnv epyot<;, µT) Kamotxou Kai îO <pauA.6-rmov îcOV OUK
E7tmvouµ!Nrov tpyci~tcr0m. "E~t<; yap a1to crµtKpci>v ăpxt-rm, Kai ai -rci>v
tA.axicr-rrov 7tpocr0fjKm, ilv µT) -ro KroA.ucrov E7t€A.0ot, Ei<; ă1tEtpov
E~EVTJVEyµEvm, Kai 'ta µEytcrTa îcOV crroµci-rrov avayKairo<; U1tEPPftcroVTat.
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42.
Lipsit de puterea divină, în van te înconjori cu tăria fierului şi fără rost
îţi este veghea şi zbuciumul grijilor. De-am fi goliţi de ea, zadarnic-ar fi
garda, fortăreaţa, mulţimea slujitorilor ori ingenioasele maşini de război.
Fiindu-i însă părtaş, iubite fiu, potopul de nevoi îţi va părea mai lesne de
învins şi drumul fără piedici. Te vei bucura astfel de o putere de
neînfrânt, de făptuieşti de la început după dreptate şi până la sfârşit eşti
omenos, privind mereu spre folosul comun şi punându-l de fiece dată în
locul binelui propriu. Ia-L ca model pe Domnul şi oferă-te tu însuţi spre

1O

pildă supuşilor tăi.
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43.
Retezi capetele Hydrei, spune un proverb despre lupta cu cele
invincibile 15 . Iar acela care pune interesul propriu înaintea binelui
comun atrage asupră-şi aceeaşi imagine. Fiindcă în binele tuturor este
cuprins şi propriul bine şi nimeni, nici omul de rând, nici monarhul, nu
poate fi fericit de unul singur. Capul trebuie să poarte de grijă şi să se
ocupe de mădulare, dar şi acestea, la rându-le, să vegheze asupră-i, de
vreme ce trebuie ca făptura să reziste ca un întreg şi să fie salvată în
deplinătatea sa. Mădularul tăiat şi azvârlit departe de trup, găsindu-se
singur, piere chiar din această pricină. Întocmai păţeşte degrabă şi capul
când e despărţit de membre, fiindcă nu e viaţă nici în mădulare, nici în
cap, de-ar fi unele rară de altele.
44.
Cine făptuieşte un rău mic e greu să nu păţească unul şi mai mare şi,
întocmai, cel care face un lucru bun, să nu se bucure, la rându-i, de mai
mult bine. Fiindcă suferinţa însoţeşte fapta rea şi grozăvia ei duce la un
rău mai însemnat, în timp ce faptele bune par să se-nşiruie într-un lanţ
din care nu poţi lua o za rară ca prin aceasta să nu dezlegi o alta şi tot
aşa, într-un cuvânt, prin fiecare le dezlegi pe toate. Plecându-te, aşadar,
spre cele bune şi spre acele fapte care aduc răsplată faima, păzeşte-te să
faci chiar şi un lucru neînsemnat ce nu e demn de laudă. Obişnuinţa
începe cu lucruri mărunte şi faptele, cât de mici, săvârşite fără încetare,
vor întrece în mod necesar, dacă nu se iveşte un obstacol, chiar şi
alcătuirile cele mai mari.

15 Hydra din Lema, monstrul htonian din mitologia greacă, ale cărui capete se regenerau,
ori de câte ori erau tăiate. Hydra a fost învinsă de Heracles, cu săgeţi otrăvite în sângele ei.
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ME'
"Hv tm0uµfi<; tEAf:t6TI')tO<;, Kai µcyicmov tv µc0eţE1 KaA.&v ycvfo0m,
1tapaKEAf:Uou tfi \j/Uxfi µit tal><; µtKpa cruvoicrovta<; U1tEpop«)v A.oy1crµou<;·
ill'acr1tacriro<; Mxccr0m 1tav, 4> PEA.tiou<; yiyv6µc0a. To of:
5 116r ppaxt> li \j/Uxfi<; tov t6vov U1toxaA.&v, Kai tii 1tpo<; ta KpEittro ponfi
s 1sr 1tpocrtcrtaµcvov' µT]OE tfiv apxitv Mxccr0m. 11 Kai to KUKOV yap, Kai to
aya06v, tai<; Otavoim<; cruyyiv6µcvov Ei<; epyov EKPaiVElV Ei'.ro0E, Kai 600
paoisov, Ei<; Eţtv 1tÎ)yvucr0m· i1 tai<; tfj<; 'l!Uxfi<; cruvauţoµEvî] ouvaµcm,
1o
<ptAOVElKEl to 'icrov EKEivm<; exoucra <paivEcr0m, Ci<; µctaPcPA.ficr0m oux
oî6v tE.

15

20

MF'
KaA.Ov Kai A.iav E1tatVEt0v avn tcOV ftOEffiV ta pancrta, Eav µit aµ<p6tEpa Egj,
A.aµpavEtV. OiYrro 1tOU t<Ţl pfttapt Elpî]tat, KUl 0E<Ţl <plAoV, KUl toi<; aya0oi<;
avopam OtE1tEnpUK'tO. "O Oft ytVcOCJKEt<; A.fjţov Ei<; ăAf:0pov, tOUtOU tftV aPX11v
anocrtpE<pOU, KW xapiEcrcra, KW tEpnvft, KW µupiav ftOovftV E1tayyEA.A.oµEvî]. ~ElVOV yap ăvtro<;, 0Etv6v, Kai 1tavtEA.&<; CtvOT]'tOV, t\ 'tEAE<Jat µit
pouA.Oµcvov ăpţacr0m, t\ to oiliap iOOvta mpmapf:v t0 m8ftpcp, EÎta oia
0atEpov KatamEiV aµ<p6tEpa. 'DÂ.ffi<; of: t<'l<; <ppEva<; µft PcPA.aµµEvoi<; U1t6
tOU 1ta0ou<; OUK w EKEÎVO yEvottO <piA.ov, o1tp0<; ropav µf:v itM, AU1tî]pOV of:
1tCtvtO'tE.

n

n

n

MZ'
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'AKOVta µEv îl 1ta0Eiv av0pro1tot<; 1tacrt KOlVOV" yvroµn OE 1tpO<JlE<J0at
'ta pA.apEpa ouo'aA.Oyot<; i'.Otov, 01tOU YE Kai îOUVavtiov 1tpOU1tOOEOE1Ktat.
'1IÂ.ffi<; ă1taţ; <l>E'i)yE to Oi<; aA.&vm, i'.va µit 1tOMUKl<; UA.0<;, tii m>VT]0Ei~
1tapEVEX0Ei<; Kai tii m>VEXEÎ tlonfi 1tpo<; Ct1tEtpiav 1tapEKta0fi<;,
Kai aicrxi:JVTJ<; YE 1tATjcr0fi<;, Kai 1tp0<; to KaAOV 0U<JE1tl<J'tpO<pO<; µcivn<;.
Tov yap Ei<; tOU<JXatOV tcOV KUKcOV Ct<plyYEvOV Ei<; tftV tcOV KaAcOV KOpU<pftV
E1tUVEA0EiV ou p«)OtoV. ~Ei of: voµisEtV tOV ăpxovta, µT]OEva A.a0Eiv oÎ6v
tE dvm, KUKOV ăvta. IlavtE<; yap Ei<; tOUtOV 6p&crt, µillov
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45.
Dacă doreşti să ajungi cu adevărat împlinit şi să fii stăpân pe cele mai
însemnate virtuţi, îndeamnă-ţi sufletul să nu ia în derâdere nicio judecată
ce-i poate aduce un folos cât de mic, ci, dimpotrivă, să primească
bucuros orice cuvânt prin care devenim mai buni. Iar dacă vreun lucru
fără rost slăbeşte tăria sufletului şi îl împiedică să se aplece către cele
bune, să îl respingă de la început! Căci şi răul şi binele, ce se nasc
deopotrivă în cuget, ajung îndeobşte să se transforme în faptă şi,
croindu-şi drum, să se statornicească în obişnuinţă. Iar aceasta sporeşte
odată cu puterile sufletului, rivalizează cu ele, ţinând să se arate egală
celor pe care nu a fost în stare să le preschimbe.
46.
Dacă în locul plăcerii alegi virtutea, când nu le poţi avea pe amândouă,
fapta ţi-e dreaptă şi demnă de laudă. Tot astfel a spus şi oratorul, aşa îi
place şi lui Dumnezeu şi la fel au tăcut bărbaţii cei vrednici. Curmă tot
ce ştii că duce la pieire şi împotriveşte-te din prima clipă, chiar de ar fi
aceasta plăcută, mângâietoare sau ar promite o voluptate nesfârşită. Căci
răul e rău prin el însuşi şi întru totul smintit. Cum să începi, deşi nu vrei
să împlineşti ori, chiar de vezi momeala înfiptă în cârlig, să le înghiţi pe
amândouă, rând pe rând?! Într-un cuvânt, pentru cei cu mintea neatinsă
de patimi, plăcerea ce te desfată o clipă, dar îţi aduce o durere nesfârşită,
nu poate fi un prieten bun.

47.
Orice om poate păţi ceva fără de voie. E firesc. Însă nu e în firea
lucrurilor, nici pentru necugetătoare, să accepte relele cu bună ştiinţă,
aşa cum şi contrariul a fost arătat mai înainte. Ai greşit o dată? Păzeşte-te
să n-o păţeşti a doua oară, ca să nu ţi se întâmple mereu şi, păcătuind
din obişnuinţă, cu înşelăciuni ce se ţin lanţ, să aluneci spre viciu, să
fii acoperit de ruşine şi doar anevoie să te mai poţi întoarce către
bine. Fiindcă nu-i prea uşor să te înalţi din nou pe culmea binelui
după ce ai atins răul din abis. Principele mai trebuie să ştie şi că,
de e rău, nu-i cu putinţă să se ascundă. Toţi sunt cu ochii aţintiţi
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npo<; wi><; imEp WU'tCOV li8Af>u<; anooucraµevov tj wi><; 11 imEp OO~TJ<; 1tO'tE
f;v Ilava811vaiot<; ilrcovicrµE\lou<;. ou eauµamov o, aycov1~6µevov
1tE1t'tCOKEvat. To KEicr8m OE eeA.Etv umpqm&<; ă't01tOV. Tou µev yap 1t0Ma
116v av ai'.na YEvOlV'tO" 'tOU OE li ~V yvooµ11v µ6VT]V ainmfov. VEcrn OE 1tOU
5
naA.aiovm KaLEVEX8fivm, Kai 06~av av•i 'lfOyCOV nopicracr8m
nap'tmcr'titµocrt OtKacrmi<;. To npo8uµEicr8m yap avop6<;. To OE
cr<paAfjVat Kai WXJ"J<;.
S l 8v

MH'

IO

15

'PEi µev o Pio<; ~µiv, Kai mamv EXEt ~v KiVTJmv· •o OE cruv•ovov aimp
npo<; nav•EA&<; aKiVTJ'tOV, t] KaMv, t] wuvavriov, µc•a ~v tvetvoE A.fj~1v
anoKa8icrmmt. IlapappEi OE wi<; nocriv, roc; puaKE<;, EKmepco8cv 'tcOV
KaA&v Kai 'tcOV KaKci:lv 'ta ai'.na. 'O Koo8cov OE f;v XEpoiv, Kai E'totµov
UV'tAEiv, 01tO'tEpco8cv ăv n<; pouAot'tO. ~OlKE OE Kai ayop(i 'ta Ka8'~µa<;
1tpayµma, Kai E~Ecrn npo<; KEpOo<; vouv exoucrt 1tUV'ta 1tpU't'tElV'
illanEtV, ncoA.Eiv, oovEicr8m. MEµn•ov ouv naV'tco<; crmp&<; fon xaA.Kca
XPUCTECOV illanEcr8m. AicrXPOV 'taACcv'tCOV mnpacrKElV oo~av. ~ElVOV
tA.Eu8Epiav npooouvm nav•o<; EvEKa. IlavTEAci:l<; av611wv, Kai •a
Eip11µEva 1tp0<; EaU'tO CTUVEAKUcrav, Kai nav8'6µou 'ta KaKa, aicoviou
npiacr8m np6crKmpov.

20

ME>'
IlaA.ma n<; oo~a Kai Otaprii<; liXPl vUV, 'ta µEv OElVU, µE'ta 'tO 'tpci:lcrm Kai
U1tT]Maxem, ~ooVl)v aµcmµEATj'tOV Ccv'tEtcrayEtV" 'ta OE 'tEpnva
wuvav•iov. "Eµmye OE n napaoo~o'tEpov tvmu8oi voµi~Etv napicrmmt,
ou 'lfEUOoµEVT]<; 'tfj<; nUA.m OO~TJ<;. Tai<; yap ~oovai<; ai A.unm, Kai •o
25 s 19r ilOEcr8m mi<; AU1tat<; µiyvucr8ai 1tCO<; 'tOV 1tCcv'ta XPO- 11 vov' acpopoocrî]<; 'tfj<;
'lfUxfi<; Ei<; OyE A.ft~El 'tEAO<; EKU'tEpov· Kai Ota µev ~V anapai'tTj'tOV
KOAacrtv 'tfj<; tvmu8oi 1tOVTjpia<; ao11µovoucrî]<; f;v 'tcp ~V 'tpucpilv Epyov
EXElV, Ota OE ~V 1tpOKEtµEVT]v 'toi<; et..1poµE\lot<; an6A.aumv f;v 'tOi<;
fam6vot<; El>cppmyoµEVT]<;. OUoev lipa 'tcp picp Ka8apov aKptP&<; av
30
YEvOl'tO, OV'tO<; Kai 'tOU crooµmo<; ~µiv E~ tvavncov, ~TJ'tOUV'tCOV avayKaico<;
•a yvftma, Kai crmma~6v•cov illftA.ot<;. li
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asupra celuia care şi-a lepădat hainele pentru a intra în arenă doar pentru
ei, mai abitir decât priveau odată spre luptătorii care se întreceau pentru
glorie în concursurile Panathenee. Şi nu trebuie admirat cel care în
timpul luptei s-a aruncat de bună voie la pământ. Căci să-ţi doreşti să fii
tot una cu pământul e peste fire. Chiar de-ar avea motive fără număr,
judecata lui trebuie învinuită. E cu putinţă însă să fie doborât şi cel care
luptă din toate puterile, dar va primi, din partea judecătorilor pricepuţi,
gloria în locul reproşului. Fiindcă îi este dat bărbatului să îndrăznească,
iar sorţii să înşele.
48.
ne curge şi singurul repaus se află în mişcare. După sîarşitul
pământesc, zbaterea încetează însă şi lasă locul încremenirii depline, fie
că-i bună, fie, dimpotrivă. Ne curg la picioare, asemenea unor izvoare
ce vin din două părţi, ape care aduc prilej de fapte bune ori nelegiuite.
Cupa e-n mâini şi-i gata de golire, pentru oricine-ar vrea s-aleagă! Toate
câte sunt omeneşti se petrec ca într-o piaţă: cine are mintea îndreptată
spre câştig poate să facă orice, să cumpere, să schimbe ori să vândă. Pe
drept e însă demn de ocară cel care schimbă aurul pe-aramă. Şi să vinzi
faima pe talanţi e de ruşine. Jalnic e să plăteşti pentru orice cu libertatea.
Dar mai de ne-nţeles este să faci toate acestea, ba încă toate relele din
lume, pentru un singur lucru: să cumperi clipa, plătind cu veşnicia.
Viaţa
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49.
O judecată veche, la fel de bună şi astăzi, spune că necazurile, după ce
au rănit şi au dispărut apoi, aduc în schimb plăcerea rară remuşcări. Cu
bucuria însă se întâmplă contrariul. Deşi credinţa veche nu minte, eu
unul am, de astă dată, o altă părere, mai neobişnuită. Cred că, în fiece
clipă, durerile se contopesc cu plăcerile şi fericirea cu nenorocirile, în
vreme ce sufletul caută să pătrundă încotro sf'arşi-va fiecare. Şi dacă în
momentele de dulce moleşeală e îngrijorat de ispăşirea inevitabilă a
vinei pământeşti, în clipa cea mai grea, se bucură mângâiat de fericirea
ce le e dată năpăstuiţilor. Nimic în viaţă nu e limpede întru totul, căci
făptura ne e alcătuită din contrarii ce îşi caută în chip necesar sorgintea
şi se înfruntă unele cu altele.
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N'

5

'Dpov aµaptiai:; ityou tni navto~ tcpi::sii~ npâyµmo~ to ta unillTJÂ.a
tEÂ.T], cb~ ăv n~ El1tot, Kai 1tOMU t&v 1tp0~ to tEÂ.O~ µ6vov um1pxovta, cb~
tEÂ.tKcOtata tEÂ.T] t&v av8pc01t0t~ YE npaKtE(J}V U1tOÂ.aµpâvEtV" touti yap
µ6vov t&v 1tâVt(J}V eµotyE pi~a OOKEÎ 1tUITTJ~ aµapna~ U1tClPXEtV. ·n~ o YE
OtEÂ.Eiv XPiiV E1ttCJtaµevo~, ES uno8foi::ro~ OE EipiJcr8ro, ou yap OUVatOV
av8pwmp Ei~ tocroutov yYcOCJE(J)~ EÂ.TjÂ.aKEvat, µii p0Tj8ouµtvcp 8i::68i::v· 6
youv OtaKpivEtV opero~ ouvaµevo~ ta tEÂ.T] tE Kai ta 1tp0~ autu Kai Eît YE
to Ev EKEÎVO tEÂ.tKcOtatOV tEÂ.O~, npo~ oyE 1tUVta <pUCJEt KtVEÎîat, 01tEp
fotlv 6 1tUVî(J}V E1tEKEtva, Kai 1tOtEÎV E8EÂ.roV 01tEp E1ticrtatat PEÂ.îtOV ov·
6 îOtoUtO~ OUK av aµâptot OUK Epyot~, ou Myot~, ou Â.oytcrµoi~, OUOE
µu~ tii~ \f/Uxii~ ouvaµi::t tE, Kai KtVÎ)crEt, Kai &ta8foi::t, Kai crxfoi::t.

n

1o

NA'
Noµo8EtT]~

15

s19v
20

µev 6 PacrtÂ.EU~, Kai KpttÎJ~ t&v un'autov avaOEOElKtat,
av8pc0nrov ăv8prono~ rov, 8vT]tO~ 8vTjt&v, µT]OEV 1tÂ.fov exrov ll crxT;µa·
EÎT] o'Civ Kai PacrtÂ.EU~ aya86~, Kai voµo8Etî]~ XPTJCJt6~, Kai KpttÎJ~ cb~
ăptcrto~, ăpxovm, Kai voµo8Eîî]V, Kai KpttÎJV foutou rtotouµi::vo~, li
Kai cb~ EvOV µtµouµi::vo~ tOV aiwvtov autoKpatopa, tOV autcp to
crKT;1ttpov EYXEtpicravm, tOV Kai nacrt µEv esii~. µaÂ.tcrta OE îOl~
PacrtÂ.i::ucrtv foutov napEcrXTJKOta tunov, Kai Kav6va, Kai v6µov, oux
~ttOV epyot~ il Myot~.
Kai tfi OtKaic;i \jlÎ)<pcp îOUti to cruµnav
ieUVEtat. n~ o YE 1tp0~ tÎJV tOUOE OouÂ.Eiav a<pT]VtU~(J}V, il tÎJV tvavtiav
paoi~rov t&v EKEivcp ni::npayµtvrov il <ptÂ.ouµtvrov, oÂ.ro~ oouÂ.o~, oÂ.ro~
avopanooov' OUOEv iEp6v' OUOEV uyte~, OUOEV Civ ou&' 01t(J}CJttoUV
ouofaot' tpyâcratt0 XPTJcrt6v.

Ou

25

Toix; µiv
Jiovraz 11

ăyt:1

A.6yo~,

Kivrpov,

NB'
oi Ji pvBµi(ovraz ;rapa&iyµo:r:z. Oi µiv
oi Ji XaAlVOV. fpî]yopiou 8Eiou tOUtO

<proviJ. ri::vou OÎJ nam nâvta to Kata CJE npo~ to cruµ<ptpov
eKacrtcp· i'.va navtro~ nv~ KEpoavn~. Kata tov 8i::iov i\n6crtoÂ.ov.

4 npllK'tfov T - 8 youv 1 yO.p T I Kilt fat 1 [Kilt] deest PG
25 [ouotv i.Epov] deest L PG
29 :X.CXÂTJVOU IT V I wfrto 9Eiou T - 31 l':KacrTrov PG
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50.

5

1O

15

20

25

30

În orice înlănţuire de fapte, consideră că izvorul greşelii stă într-un şir
de ţeluri secunde, neimportante chiar aş spune, şi dintre care multe se
îndreaptă doar spre un singur scop, care le pare oamenilor menirea
ultimă a faptelor ce trebuie împlinite. Aceasta, între toate, socot că este
rădăcina oricărui rău. Aşa că doar cel care ştie să discearnă ce e cuvenit şi fie spus de la început că nu stă în puterea omului să se fi avântat spre
o astfel de culme a cunoaşterii, fără ajutor dumnezeiesc - cine poate,
aşadar, să judece drept ţelurile şi calea ce duce spre ele, ba încă să
discearnă acel Unu, finalitatea ultimă a lumii, spre care toate se îndreaptă
în chip firesc şi care stă deasupra tuturor, cel care vrea să facă ce ştie
că-i mai bine, acela singur nu poate greşi cu fapta, cu vorba ori cu
gândul, nici cu vreo facultate a sufletului său, din pricina frământării, a
stării sau naturii sale.
51.
Am aratat că împăratul este legiuitor şi judecător al supuşilor; om între
oameni fiind şi muritor între muritori, el nu este, în afara demnităţii, cu
nimic mai presus de aceştia. Poate fi însă un împărat bun, un legiuitor
vrednic, un judecător destoinic doar cel care e pentru sine conducător,
legiuitor şi jude şi îl urmează, după puteri, pe Împăratul cel veşnic, acela
care i-a pus sceptrul în mână şi care, pentru toţi, dar mai cu seamă pentru
cei ce împărăţesc s-a oferit pe sine model, normă şi lege, nu mai prejos
în faptă decât în cuvânt. Prin dreapta Lui judecată e condusă lumea
întreagă. Numai cine refuză să i se supună ori face un singur pas
împotriva făptuirilor dumnezeieşti sau a celor pe care El le îndrăgeşte,
numai acela e sclav cu adevărat, înrobit cu totul, şi nu ar putea în veci să
împlinească o faptă cuvioasă, vrednică ori bună în vreun chip.

52.
Pe unii fi călăuzeşte cuvântul, fn vreme ce alţii sunt îndrumaţi prin
exemple. E nevoie ca pe unii să-i îmboldeşti, iar altora să le pui frâu.
Aceasta e spusa Sfântului Grigorie 16 • Tu să fii pentru toţi şi strămurare
şi frâu şi ce îţi stă-n putere, fiecăruia să-i fie spre folos, ca să-i poţi
câştiga măcar pe unii cu adevărat, aşa cum spune Sfântul Apostol1 7 •

16
17

Cf Grigorie din Nazi3I1Z, Oratio II, Apologetica, PG, voi. 35, col. 440.
Cf Sf.intui Apostol P·avel, NT, 1. Corinteni, 9.22.
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yap aouvawv, 6n6n: µ110' 6 0e6~, unEp wuwu yeyovci:>~
Mit 0eAf: OE mimv apEm<:ElV. Ei yap năazv -/jpeaKOV, Xpurrov
JovAo~ OVK âv -ljµ17v, cp11criv 6 UU'tO~ Cx7tOO"'tOAO~. <l>EUyE OE µot navmxou
U,v aVBO.&zav, tp17µiq. 0-VvozKov, KU'ta IlA.a•cova. 'Enei Kai 6 Lco'tftp Î)µiv
oux fou•<P ilpecrev, &crnep y~ypanmi, aU'ev ye wuw crKon&v
OtE'tEMO"EV, 07tCO~ 'tOU~ 'tE XPllO"'tO'tEpou~ PEA'tloU~ oEi~n. Kai 'tOU~
cpauA.o•epou~ enavop0c0crrim1, µempaA.A.oµEvou~ 'tftv yvc0µ11v. 'Enetoit
yap 7tEcpUKE navm tji µf;v yvricrt6'tll'tl 0eA.yetv, tji o'illo'tpt6'tll'tl
ano•peneiv· Kai µempepA.fjcr0m wuwv npo~ •a •ffiv novrip&v i1011, ci:>~
EcpEA.Kl>crri•m 'tOU'tOU~ 7tp0~ 'tftv UU'tOU KOtvcoviav, oufoµ&~ y1yv6µevov
~V, ou yap npo~ avop6~, µT'Jwt YE Oft 0eou· d- li KO~ ~V EKEÎVO µa.Mov
el..Ecr0m 'tOU'tOU~ µempaM:iv npo~ 'tftv UU'tOU µewucriav, Kai npo~
crco'tllpiav 6011yfjcrm. 00•6~ crot XPllO"'tfo~ 6 'tp6no~, otop0oucr0m 0eA.ovn
ăv0pcono~.

5

10

s2or

cpauA.co~ s&vm~.

15

Nr'

'Pc0µ11 crffiµaw~ cruyKEKpaµEvri cruvfoet nenAf:yµevo~ ăptcrm wi~
rupavvefoum O"'tEcpavo~. Kav a7rfj 'tfj~ OUVUO"'tEia~ ..; naioeum~, 'tO
pc0µ11~ XPfiµa, Kai miv •mouwv, npo~ •<P µ11otv n npocreveyKeiv •ffiv
KUAcO\I Kai PMP11v fonv O'tE npou~Evricrev. 'End µ11o'l7tno~ unep0epµ6~
20
'tE Kai icrxupo~ innfo pavaucrov rovricrev. 'D•av oov Kai 'tO KUAOV 'tfj~
cpucrECO~ pt..apep6v, 7tatOEia~ ăyEUO"'tOV OV, 7t00"COV 7tOVCOV Kai 0"7tOUOfj~
ci:>vEicr0m 'tftV µa011mv, oei; KaA.Ov OE Kai ..;ou 0foµa Kai napatl11m~
ăµa npo~ 'taya06v, VEO'tll~ cpV..oµa0ffi~ 'tE EXOUcra, Kai EvEpyEiv
e0eA.oucra, o µeµa011KE. LUVEm~ yap aya0it ou 'tOi~ O"UVE'tOi~ anA.&~,
25 II gr illa li wi~ noioumv au'tT'Jv. ~uoiv o-Ov ov•mv, ăpxeiv 'tE, Kai iotffi'tllv
unapxeiv, Kai EKU'tEpou OtmpouµEvou Ei~ 'tO KUAcO~ 'tE Kai µiJ, s11A.co'tft
µEv ~uvcopi~, d E~ aµcpoiv au'tfjv ~uvapµ6creta~, ..; 'tOU ăpxeiv Kai KaA.ffi~·
ou µitv o'av Ei'.11 'tcOV OUK enmvouµEvcov 'tO Kai 'tftv µoipav O"'tEpyOV'tU,
'tfj~ iOtCO'tEia~ 'tO crxflµa crffisEtV ci:>~ ăptcr'tU. AEtnE'tat KUKlO"'tOV dvm,
30
OUVUO"'tEUoV'tU KUKcO~, 0ecp Kai O"U\/ElOOn 7tpOcrKpOUElV, 06~11~ Kevfj~, Kai
wu XP11µmisecr0m Kai pc;x0uµEiv eveKa.

2 micrtv 1 Kai xamv T - 4 ~µ&v PG - 7 µEm~aM.oµf:voui; 1 µEmµa06vrai; V 11-12 EKEivo µillov EÂ.fo0m wfrroui; i wfrrov xpoupyou xotEîcr0m, EKEivoui; V 13 68Tjyijcmt 1 autoîi; 6oriyficrat V I otop0oucr0at 1 Kai otop0oucr0at T
16 cruyKEKpaµµf:vri T - 28 o' Civ 1 y' Civ V T
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Căci

pe toţi, e cu neputinţă, de vreme ce nici Dumnezeu nu a putut, deşi
pentru aceasta s-a născut om. Să nu vrei, aşadar, ca toţi să te-ndrăgească.
Căci de le-aşfi tuturor pe plac, nu aş maifi robul lui Chris tos, a spus acelaşi
Apostol 18 • Şi după cum spune Platon: să mi te păzeşti pretutindeni de
aroganţa ce face casă bună cu singurătatea 19 , de vreme ce şi Mântuitorul
nu s-a iubit pe sine, ci pe noi, aşa cum stă scris, şi a sfărşit năzuind un singur
lucru: să-i facă pe cei vrednici să se arate mai buni, iar pe cei răi să-i
îndrepte, schimbându-le gândul. Şi-apoi, le-a făcut pe toate ca prin înrudire
să se atragă şi să se respingă prin nepotrivire. Ar fi fost întru totul cu
neputinţă (şi pentru om, dar mai cu seamă pentru Dumnezeu) ca El să se
întoarcă spre obiceiurile netrebnicilor, câtă vreme tot El i-a atras în
comuniune cu sine. E însă firesc să-i mâne mai degrabă să se împărtăşească
din fiinţa Sa şi să-i călăuzească spre mântuire. De vrei să îi îndrepţi pe cei
ce nu trăiesc cum se cuvine, tot astfel să îţi fie comportarea.

5

10

15

20

25

30

53.
Din lucrurile cele mai de preţ e împletită coroana împărătească: din
vigoarea trupului îngemănată cu înţelepciune. Iar dacă învăţătura lipseşte
demnităţii împărăteşti, folosirea puterii fizice şi a atributelor sale, pe
lângă faptul că nu aduce nimic bun, dăunează de câte ori se iveşte, după
cum nici calul înfocat şi puternic nu-i este de folos călăreţului nedeprins
cu statul în şa. Uneori, chiar şi ce este bine în mod natural răneşte dacă nu-i
îndulcit cu învăţătură. Dar de cât chin şi străduinţă e nevoie ca să o
dobândeşti?! Priveliştea e însă frumoasă şi încântătoare, fiind îndemn
spre bine pentru discipolul sârguincios, iar pentru cel ce a deprins deja
buchia cărţii e un imbold să vrea să o înfăptuiască. Fiindcă învăţătura e
bună nu datorită celor ce sunt doar învăţaţi, ci a acelora care ştiu să o
folosească. Să domneşti şi să fii om de rând sunt două lucruri diferite şi
fiecare poate fi, la rându-i, bun sau· nu. De reuşeşti să le îngemănezi,
domnia şi conducerea chibzuită, înfrăţirea lor e demnă de laudă. Nu ar
fi cu totul lipsit de merit nici să fii mulţumit cu soarta şi să-ţi păstrezi
condiţia de om de rând, socotindu-o cea mai bună. Netrebnic este acela
care domneşte rău şi se opune înţelpciunii divine, pentru o glorie deşartă,
pentru a se îmbogăţi ori pentru a se desfăta în ispite.

Cf Epistola Sf Apostol Pavel către Galateni, 1.10.
Cf Platon, Epist. IV. ad finem: µft ouv A.av0avttco crE
av0pcimot~ Kai ŢQ itpattElV fotiv, it o'au0aOEta EpT]µi~ crUVOlKO~.
18

19
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Nf1'

s2ov
5

10

OUoE\r ftµîv •a~ A.u1ta~ Ev'tÎJKEtv E'Lco0ev, ffi~ •<'> mî~ tm0uµim~ fKoowv
EÎvm. ZT]'tEÎV µi;v yap avayKT] 'tOV tcpttµevov· f:v of: 't<Ţl piqi 'ta Tfl~
cmowxia~ 1tAEOVEK'tEÎ. Kai 1tOMa 'tt~ EAmcra~ EupftcrEtV, oAiycov li µ6At~
E1tt'tEWXTJKE. Tou'ti of: Pisa 'tOU 'tÎJKEcr0m. To ăpa 1tUQ"XEtV AU1tOUµEVOV
EK 'trov tm0uµt&v ffi~ E1tt't01toAu yiyvE'tat. Kai Aot1tov vouv fxoucrt 'ta Tfl~
tm0uµia~ KOAasEtV" '(v'n 'tO OaKVOV OAiyov 0"1tavico~ cmon>yxavoum. Kai
ăAAco~ Of: 1tEptvocr'tEÎ 'tOV av0promvov piov cruµ1t'tc0µma nva 1tAftnovm,
Kai p~ov ăv 'tt~ yf:vot'tO 1t'tTJVOV E~ av0pc01tOU, i1 Ka0apo~ 6cp0Eiî] 'tOU'tCOVL
IlEtpamt o'ouv mh&v ilv E1tEA0n, ouxJ. 'tOO"OU'tOV aypicov 6
1tpoupytahEpov 0eµevo~ <pEpEtV, a µit ouvmm Ot0p0ouv· Eioffi~ µit dvm
ouvmov AUJITI 'tO AU1tOUV cl1to0fo0m.
NE'

<l>tA.ocrocpiav E1ttOEtKVi>µev6~ n~ 'trov 1totTJ'tCOV, dpîJKE wtaVOE yvffiµT]V"
OvK Emzv wpâv f3iov ăAmrov tv ov&vi.
Ilav'tE~ µE\r oliv EKEivqi cruµcp0ey~ov'tm, ril~ 1tEipa~ otoacrKoi>O"TJ~
'tclATJEle~· ooKEi oe µm A.iav cracpf:~ KmEO"KeuaKtvm •<'>v ăvopa. "EKacrw~
yap faicr•mm EK •rov ioicov awmµa•cov, Kai ytvotL'w otoacrKaAo~ 'trov
Ev 't<Ţl piqi KUKCOV. <l>tMcrocpov of: MT]Elf\ voµtcr'tEoV 'tOV µillov Epyot~ i1
20
Myot~ E1tt0EtKWµEVOV. Ei'.T] o'Civ OU'tO~ EKEÎVO~, 6 KUACOV UU't<Ţl KEtµf:vcov
11 gv Ei~ aipEcrtV 'tO KpEÎTIOV EKÂf:yO- li µevo~· KUKCOV of: E1tEVEX0Ev'tCOV, 'tO
KOU<pO'tEpov OEXOµEVO~, Kai 'tO µi;v KaAOV KaACO~ Epyas6µevo~, 'tO of:
xaAE:1tov 1tEtpffiµevo~ cpepEtv, ffi~ EA-axmm Au1touµevo~.
15

25

"Hotov Eipftvtj~ ouotv, ou
'tf\~ KaEl'EKUO"'tOV, aMa Oft
1tpo~ ăpxovm~. Kai 1toM<Ţl
Cl'tE 'tOÎ~ 1tOMOÎ~ cO<pEAtµov,

NF'
µ6vov Uyco Tfl~ iotconKf\~ 'tUU'tTJO"i
Kai 'tf\~ KOtvf\~, 'tf\~ 'tCOV apxov'tCOV
yE µaAA.ov mU'tTJV EKEiVTJ~ 1tpo'ti0T]µt,
Kai XOPTJYOUO"UV 0mepq. 'ta~ acpopµa~.

2 uµîv PG I EKOOLOU<; T - 4 7tOMa nc; 1 7tOMUKt<; I
17 OoKEÎ ot µm 1 OoKEÎ µm OE T - 19voµto"'tfov1 voµtcr-rfov [iiyouµm dvm] cnc.
V - 21 E7tE:VEX0tv-rcov 1 E7tE:VEX0tv-rcov [--- 6<; n<;] cnc. V
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54.
Nimic nu ne cufundă îndeobşte într-atâta durere, ca faptul de a ne lăsa
pradă dorinţelor. Cel stăpânit de patimă trebuie să caute mereu, iar viaţa
îi e plină de nefericire. Cine şi-a făcut speranţe că va găsi multe, numai
puţine a împlinit. Aici îşi are rădăcina zbuciumul, căci suferinţa
chinuitoare se naşte aproape întotdeauna din dorinţe. Şi le rămâne celor
înzestraţi cu raţiune să stăvilească pornirile dorinţei astfel încât, de-o
întâlnim vreodată, să sufere o rană mai uşoară. Căci altfel rătăcesc prin
viaţa omului întâmplări ce-o ruinează şi mai lesne ai face pasăre din om,
decât acesta să se arate din nou neprihănit. Dacă ajunge să fie încercat
de patimi, şi nu de cele într-atât de crude, chiar şi celui care se străduieşte
să facă ceva mai folositor, nu-i stă în putere să găsească îndreptare, căci,
se ştie, nu e cu putinţă durerea să o înlături cu durere.

5

1O

55.
Vrând un poet să-şi dovedească iubirea pentru înţelepciune, a spus aşa:
Nu-i de găsit o viaţă fără de durere nicăieri 20 •
Cu toţii vom fi de acord cu el, căci propria experienţă ne învaţă că spusa
e adevărată, cât despre mine, îmi pare că omul a explicat cu multă
limpezime. Fiecare dintre noi a învăţat ceva din suferinţele sale şi ar
putea fi dascăl într-ale vieţii necazuri. Dar cu adevărat filozof trebuie
considerat cel care arată că este mai degrabă prin faptă decât prin vorbă.
Şi poate fi astfel acela care, atunci când are de ales între mai multe
lucruri bune, îl alege pe cel desăvârşit, iar, dintre relele ce se abat asupra
sa, îl primeşte doar pe acela care-l împovărează mai puţin. El împlineşte
binele în chip desăvârşit, iar răul se străduieşte să-l ducă în aşa fel, încât
să fie cât mai puţin atins de suferinţă.

15

20

25

56.
Nimic nu e mai îmbucurător decât pacea. Şi vorbesc nu doar de buna
înţelegere dintre semeni, ci de pacea popoarelor, cea a monarhilor faţă
de alţi monarhi. Iar pe aceasta din urmă o aşez cu mult mai presus,
căci este multora de ajutor şi îi oferă celei dintâi un sprijin de încredere.

30

°

Fragment citat de Maxim Marturisitorul (Loci communes, PG, voi. 91, col. 880) şi
atribuit lui Euripide, în ale cărui scrieri nu se regăseşte însă acest pasaj. Doar un fragment din
Hippolytos (Euripide, Hippolytos, 189-190) aminteşte de acest pasaj: nai; o, OOUVT]poi; ~ioi;
av0pci:Jmov IKOUK fou x6vcov av{maucni;. Versul apare în fragmentele atribuite lui Menandru (Felix
Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker, voi. III, C2, Berlin - Leiden, 1923-1958, p. 783 ).
2
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S2 ir Ei youv f:v6v, 11 Kma 'tov 0dov A.7t6cr1:0A.ov, µE'ta 7tav'tcov Eipitveue, Kai
µ11oevoc; imap~nc; KaKou· illa Kai 1:0uc; 1:0u1:0 7totouV'tac; 7tetp& KcoA.ueiv.
MT)OE 7toAiµi:t 7tpoc; aoeA.cpouc; 1:0uc; a7to Xptcr1:0u, µit'tE µT)v 7tpoc;
OV'tlVOUV, tj pappapcov e0voc;, f:v cr7tOVOaic; croi Kamcr'taV, Kai 'tT)pEÎV
5
mhac; t0EAOV . .:1d OE OEtKVi>vm 'tOV ăvopa aOtKEÎV t0EA0Ucrt 7tavm
'tp07tOV. ou yap aya0ov UKlVT)'tOV de; ăµuvav dvm, ă>J...a oucrKtVT)'tOV eic;
6pyitv.
NZ'

Noµisco 7tavmc; âv cpavm itA.i010v ăv0pco7tov dvm 'tov voµisoV'ta
aU61:p10v 7tav'ta7tacrtv ăv0pco7tov dvm. Tiav'tec; yap f:voc; f:K-yova, Kâv
oial..EK'tq:> oiacpeproµc0a, Kâv oicrncrivouv, Kâv aimp crepacrµan. Kai
'tOtVUV ăv0pC07tOV ovm av0pc07tCOV tjoecrem Od, Kai cruveuxecrem 1:0tc;
ăA.oic; ayaea, roc; f:v6v, cbc; 0Eµtc;, cbc; E~Ecrn. Koivit yap it cpucric;, Kai micrtv
eOacpoc; Ev, Kai opocpÎ) µia, Kai Ev 'tl cp&c;, Kai de; aT)p E<pTt1tAco'tat 7tapa
'tOU OT)µtoupyou. Kai a7tA&c; 'ta 7tap'tKEivou Koiva. XpT) µf:v'toi
Otacr'tEMelV 'tOU 7tOppC01:EpCO 1:0 eyy10v, paeµoi yap 7tAelcr'toi 'tfjc;
OtKElO'tT)'tOc;' Kai 7tUcrt µEv aya0ov dvm 1:0 Ka0'mh6v· 1:0tc; µuMov OE
tyyu'ta'tco avaMycoc; yvT)crtcO'tEpov 7tpocrcpEpecr0m.

1O

15

NH'
Eu 7tVEOUCTT)c; U7tOAaucov vautlripoc; aupac;, T)µEpcoc; icr'tia 7tAT)Il 9r poucrri li, aiepiac; µev oucrric; 7toUfjc;, µrioevoc; OE 7tpayµa1:0c;
U7tEtAOUV't6c; n oucrxepEc;, ou Ka0ap&c; 'tcp eumxitµan xaipEt, 7tpiv t]
oia0ri'tm KaA.&c; 'ta Kma 'tÎ)v vauv, cbc; µT) oeoif:vm 'tpaXtJ'tEpav
µempoA.itv. Kâv 7tavm 7tpa~n 'ta crrosovm, Kâv opQ. oi 'tÎ)V 61..KaOa
25
avEµcov, Kai 't&v a7to 't&voe KUµa'tcov, icrxupo'tEpav, ou'te 0pacroc;
E7tatVEcrEl, OU'tE pi;i0uµiav eauµacrei· aU'aypu7tVd, aUa OEOoiKEV,
S2 l aUa A.tµf:v~c; tcpiEmt, 'tOV rije; µoipac; Kl>- 11 pov OUK tmcr'taµevoc;. 'Dmv
1:0ivuv Kma pouv croi 'tPEXTI 'ta Ei>mxitµam, Kai 't&v rije; EipitVT)c; KaA.&v
a7toA.aunc;, 'ta 7toA.eµiKa µi:A.e'tacreco croi, Kai yl>µvase crau'tov cbc; 7tpoc;
30
7t6AE:µov· Kai Ewiµase 7tpoc; 1:0u1:0 'to u7titKoov.
20

V

1 [-rov] deest T
9 -rov voµi~ovm sscr. V - 10 nav-rana<JL (voµi~----) cnc. V corr. ex oicrncrouv V - 18 yvTJ<JLfon:pov V
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Dacă îţi stă-n

5

IO

15

20
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putere, încearcă să aduci pacea pentru toţi şi să nu faci
vreun rău, aşa cum a spus Sfântul Apostol2 1• Iar pe cei care fac rău,
străduieşte-te să-i împiedici. Să nu lupţi împotriva fraţilor întru Christos şi
nici împotriva adversarilor, fie ei din neam de barbari, dacă aţi încheiat
tratate, pe care ei nu le încalcă. Dar în faţa acelora ce vor să te
nedreptăţească, trebuie să te arăţi, cu orice chip, bărbat. Căci nu e bine să
încremeneşti, când ar trebui să te aperi, ci să rămâi neclintit în mânie.
57.
Sunt de părere că oricine l-ar socoti nătâng pe cel care crede că e întru
totul deosebit, de vreme ce avem cu toţii un singur strămoş, chiar dacă
suntem diferiţi prin limbă, prin alte deprinderi sau chiar prin credinţă.
Cine e om, trebuie să se îngrijească de oameni, să se roage alături de ei
pentru bine, pe cât îi stă-n putere, cum este legiuit, aşa cum se cuvine.
Natura ne e comună şi cu toţii avem o singură temelie şi un singur
acoperământ, una ne este lumina şi acelaşi aer a răspândit asupră-ne
Creatorul. Într-un cuvânt, tot ce am primit de la Tatăl, împărţim în egală
măsură. Dar trebuie să discernem ce ne este aproape, de ce se află la mai
mare depărtare (căci sunt multe gradele de înrudire). Tu să fii bun faţă
de toşi, după meritul fiecăruia, iar faţă de cei pe care îi simţi foarte
aproape, să te arăţi cu atât mai prietenos.
58.
Deşi corăbierul are parte de un vânt ce suflă binevoitor şi umflă pânzele cu
blândeţe, iar cerul este cu totul senin şi nimic nu anunţă vreo nenorocire,
bucuria bărbatului nu e deplină, înainte să fi rânduit cum se cuvine totul pe
corabia sa, ca să nu aibă a se teme de vreo înăsprire neprevăzută a vremii.
Dar, chiar de a pregătit toate câte sunt necesare ca să se poată salva, chiar
dacă îşi ştie corabia mai puternică decât vânturile şi decât talazul, nici nu îşi
laudă cutezanţa, nici nu îşi admiră stăpânirea de sine, ci veghează, se teme,
doreşte să ajungă la liman, fiindcă nu cunoaşte zarul sorţii. Aşa că atunci
când norocul îţi curge şuvoi la picioare şi guşti din binefacerile păcii,
îngrijeşte-te de treburile războiului, antrenează-ţi trupul pentru bătălie şi
pregăteşte de luptă norodul supuşilor.

21
În mai multe pasaje ale Noului Testament este glorificată pacea. Între acestea: Epistola a II-a
a Sf Apostol Pavel către Timotei, 2.22-23, Epistola Sf Apostol Pavel către Romani, 12.8; Epistola Sf
Apostol Pavel către Efesieni, 4.3; Epistola Sf Apostol Pavel către Evrei, 12.14; Epistola I sobornicească
a Sf Apostol Pavel, 3.11. Cel mai aproapiat de textul lui Manuel Paleologul este pasajul din Epistola I
sobornicească: EKKAtv{mo OE Wi:6 KaKoU Kai aya06v, ~T]TI]<!cl't(I) Eipi(VT]V Kai Oiwl;atw ai>n'iv.
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5

Kai vwpou µSv tai~ tA.1ticn tai~ XPTJO"tai~, ă1tro~ µT] vro0po~ yE\loio·
µeA.faa OE µT] 0pacruvecr0m, d ŢOOV 1tOA.eµirov Kpan'Jcreta~. To of: rum~
aopawv OeOtffi~, ŢO cr<paA.fjvm 1tpocr86Ktµov exe. 'EveyKetV yap &Uruxiav
xaA.e1tOV wu~ µÎ] µeŢpta~etV dMta~· Oucrruxiav Of: aveA.mcrwv <pEpetV
crxeMv aouvmov.
N0'
ŢO OtotKeiv

MTJOE EKeivo µtKpov ~you, 1tpo~
KaA.00~ 8Uvacr0m. Xpi] yap
1tavta~ ăpxovta~ yaA.iJVTJV tai~ ffUŢOOV \jlUXai~ Kai 1tpovoeiv Kai
oiKovoµeiv, ăcrov oî6v Ţf:. Xetµ&va µf:v yap ve<po~ E1tayet, yaA.iJVTJV of:
1O
ai0pia 1totei· Kai A.oytcrµou~ µf:v ru<pA.ouv 1te<puKam µaA.tcrta tapaxai, Kai
Pio~ ă1ta~ uyp6~, Kai OetA.ia, Kai 0pacruŢTJ~, Kai ăcrov aµ<pOŢEpot~
1tapa1tAÎJcrtov· µeA.Etat of: cri:Jv Ţql Katpcp tapaxfi~ tA.eU0epm, OUVatVŢ'frv
µaA.tcrta 1tWŢO)V oucrxepeia~ U1tUAAQŢŢf:tV, ătav OUK aouvmov 1taVŢf:A.ffi~
Kai Tiiv U1tapxoucrav au~etV E:Uilitav ăcrov Evecrn, Kai 1tp00"1tOpi~etV
15
aya0a cri:Jv Ţql OtaµEvetv· Kai taUŢl KaA.&~ E1ttQ"ŢclµEVo~, µT]
Kma1tt1tŢf:tV tai~ cruµ<popai~, µT)O'euruxim~ E1taipecr0m, µT)OE avfoecn
µaA.aKi~ecr0m, ŢO pc;i0uµeiv 1tpoupyou 0eµEVo~· ă1tro~ \jlUXfi~ yevvm6ŢTJn
119v Oetv&v a<pu- li KŢO)V OOKOUVŢO)V U1taUaŢŢOµEVO~, UVclYKTJ yap aUŢOOV
µEŢEXelV ăv0pro1tOV OVta, oei~n~ µeye0et <pUO"f:O)~ Tiiv pacrtA.eiav
20
av0oucrav.

'11Kro crot A.E~rov o 1tpclŢŢf:t~, rocr1tep oi wi~ 0foucn OtaKeA.E'U6µEVot,
IIA.QŢO)V E<pTJ. MT)OEva KaK&~ et:nn~. 0uµcp OouA.cirov, il xapt~6µEVo~·
s22r µ11of: 1tAU- li vn~ uPpem KaKofoiµova nva, OtKairo~ av tA.eouµEVOV, ei'. n~
25
µT] ~~ <pucrero~ ~~ Kotvfj~ E1ttA.a0otw. "E<pTJ oe n~ Kai Ţffiv e~ro cro<p&v·
To uppi~etV ŢOOV wuw 1totOUVŢO)V, ouxi ŢOOV uppt~oµE\lrov yivetat
eytl11µa. OU µT]v aUa Kai wu~ WUŢ(J) EvŢpU<pOOVta~, Kai cruxvov ŢOOV
MeA.<p&v yeA.rota Kmaxfovta~, il 1tet0etv a1tocrxfo0m ~~ v6crou taUŢTJ~,
'f11tetpacr0m 1tavŢro~ KroA.Uetv. KaKia yap 1tpoecrŢ&w~ Kai wuŢ'av ei'.11,
30
ŢO ŢQ~ ŢOOV ăUrov KaKia~, EvOV E1tEXEtV, E~ E1tl ŢQ 1tp6crro xropeiv.

2 rij<; ruxri<; V T
8 7tăcrtv ăpxoucrt V T 27 •pmp&vm<; T V

13 [mivmv] deest T -

15 crov omµovfj V
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de mai bine să te întăreşti, ca să nu ajungi trândav, dar ai
vitejeşti, dac-ai învins în luptă. Temându-te de neştiutul
sorţii, fii pregătit de ţi se întoarce norocul. Anevoie se bucură de o soartă
bună cei care nu ştiu să fie cumpătaţi şi le e aproape cu neputinţă să
suporte greutăţi neaşteptate.

Prin

5

împărătească

nu te

59.
Ca să poţi domni cum se cuvine, să nu crezi că ce-ţi voi spune e lucru
de nimic. Trebuie ca toţi principii să îşi îndrepte sufletul spre liniştea
netulburată şi să-şi păstreze calmul, pe cât e cu putinţă. Căci norul
întunecat aduce furtuna, iar seninul cerului tihna deplină. Zbuciumul
mai cu seamă, dar şi o viaţă lascivă, laşitatea, nesăbuinţa şi câte le sunt
acestora pe potrivă, întunecă raţiunea. De-ţi faci însă griji la vreme şi
fără zbatere, mai lesne ca orice poţi să alungi necazul şi să sporeşti,
pe cât se poate, faima dobândită (dacă nu e cu totul imposibil), să
înmulţeşti cele bune şi să le faci statornice. Şi, fiindcă ai. deprins toate
acestea, păzeşte-te de neajunsuri, nu te mândri cu izbânda, nici nu te
moleşi-n odihnă, punând zăbava mai presus. Astfel, prin nobleţea
sufletului tău, eliberat de relele ce par de neoprit (fiindcă, de vreme ce
eşti om, cu siguranţă ai parte de ele), vei avea o domnie ce înfloreşte
printr-o măreţie firească.

60.
Sunt aici

să îţi

spun ce

să

faci,

aşa

cum spectatorii îi

îndeamnă

pe

alergători, după cum spune Platon 22 • Să nu vorbeşti pe nimeni de rău,

25

30

când eşti sclavul mâniei, ori când exalţi de bucurie. Să nu-l mânjeşti cu
insulte pe nefericitul care e demn de mila ta, căci nu poate fi uitată
legătura strânsă ce ne uneşte din fire pe toţi. Astfel a spus cineva străin
de filozofie: să nu fie învinuiţi cei care suportă ocara, ci aceia care o
rostesc 23 . Iar pe cei care se mândresc cu batjocura, azvârlind adesea
insulte asupra fraţilor, fie îi convingi să renunţe la acest viciu, fie încerci
să-i opreşti. E neghiobia conducătorului faptul că le permite altora să-şi
ducă răutăţile pe mai departe, deşi îi stă în putere să-i oprească.

22

Platon, Faidon, 61.1: Kai E7ttKEÂEUEtv, c'Ocmep oi

to~

0toucn OtaKEA.eu6µevot.

Comparaţia este folosită şi de Cicero, Ad familiares, XV .15.3: currentem, ut aiunt, incitarem.
23 Fragmentul apare în scrierile lui Libanius, Epistulae, 1147: to yap u~pi~EtV tii:lv t0Ut0

7tOlOUVtcOV, ouxt tii:lv u~pt~oµtvcov EKAT]µa. Sub o altă formă, maxima este preluată, în aceeaşi
perioadă, şi într-un text al lui Ioan Hrisostomul, Fragmenta in Salomonis Proverbia, cap. XI, PG,
voi. 51, col 685: 0U 7tEpi tWV U~p~oµtvcov, ăJ.JJJ. 7tEpi tWV U~p~OVtCOV <pî]cri.
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l:ov av EÎTI KCtKEÎVO 1tpfrtTElV, Kai 1tUVTO<; f:9EAoVTO<; ăPXElV, KtpV~V TUÎ<;
Ocopeaîc; CtCHElOTIJTa, Kai TaxUTI'Jn cruva1tTElV mhaî<; TO 1tEpac;, ocrn
ouvaTfi. ~EÎ OE µfapov mhoî<; µtyvUVat Tfi crfi ouvaµet cruµpatvov Kai TOÎ<;
E1tlTIJOEUµacrt Kai 1t010TI'Jcrt TO)V oexoµtvcov ri}v xaptv. 'ne; Ei µiJ Tcp
y1yvoµEv(\) TOÎ<; ăA.ot<; XPcpTO, ill'ilTot aypotKOTEp6v ne; OcopoîTO, il TOV
Katpov EvOV CYUVTEµEÎV, ăO'EmTIJOE<; avapfilotTO' Kai 00l11 µZv KUVa Tcp
vaunKcp, ooi11 OE 911pel>oVT1 Kc01tllV' Kai crTpanc.OTTI µev t1t1touc; otKa,
i1t1taptov OE 1tOV11POV Tcp crTpancoTOOV iJyeµ6Vl' ăxapt<; xapt<; f]OE, Kai
pt..aP11v OlcrEl µEytcrTIJV 1t0MOOV EvEKa.

„

SB'

Tptxii TOU XPOVOU µEptl;oµEvou, Ei<; crftµepov, Kai auptov Kai
xatc;, OUOEv YE µEpoc; TOUTCOV iJµETEpov, crK01tOUVTCOV TaATj9E:c;
aKptPfoTEpov· TO µev yap x9E<; 1tapEAtlAU9E' TO o'auptov OU1tCO ytyove·
15
To crftµepov, ev c? OoKouµev iopucr9m, Ta Tou 9auµaw7tmou ~moat..ou
TExvacrµam Ei<; {meppoA.iJv Ct1tUTIJ<; U1tEpt11..acrEV. 'Ev yap aKapd Tt;<;
UO' copac; TEµv6µevov li OtappEÎ, KpaTEicr9m voµ11;6µevov, Kai OtOAtcr9aiVEl
s22v 1tpiv il KaA&c; vo119t;vm. Kai µZv OÎJ ptt..Ttov Ct1t0AaUoµEV li f:vicov
f:A.ml;oµEvcov il 1tpoc; iJµiic; 1tapay1yvoµtvcov, <pEUyEt yap ri}v ai'.cr911mv,
20
1tpo wu TEAfoat Ta KaT'f:A.7tiOa, Kai AU1tEÎ Tcp a1to1tTt;vm 1tAEOV, il
xapil;ETat Tcp cruyyeyovtvm. MiiMov OE Ta Ka9'iJµiic; ă.1taVTa, ilv
aKptP&c; 9ecopt1crn ne;, 6pvi9cov OiKllV 1tETOµEvcov iJµiic; 1taptpxemt.
KaiTOl Kai ÎJµEÎ<; auTa 1tapmptxoµEV, 0111VEKOO<; iJµii<; 1tapmptxovm.
Kai TO 7tol..u oe1v6TaTOv, O:vemv611To<; iJ 016p9comc;. N6µ(\) yap cpucrecoc;
25
yiyvETat. l:Kta Ta TjiOE, ăvap, Ka1tVO<;, Ct1tUTIJ.

30

Sf'
'H E1tlK11PO<; oucria Ei<; TO i'.Otov E1tElYETal TEAO<;. 'AJJ....a Kai TOU TjiOE Piou
Ta 7tpayµam wu i'.crou TouTot<; EXETm op6µou. OU crTamc; yap auwîc;
EcrTlV, OUK aya9ov Evu1tOCJTUTOV, ou Oiaµovt1. IloMai µZv TOUTOOV ai
mpaxai, Kai 1tOMt;<; iJµîv f:µm7tA&crtv a11oiac; TOV piov, Kai
7tapepxoµEvouc; iJµii<; 7tapEPXETat.

4 a.umîi; I - 6 ill'E\'. n I
18 7tptvi] L PG - 20 [7tAtov] deest I S V T - 22m:wµtvcov1 ima.µtvcov V T
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61.
Acest lucru ar trebui să-l faci şi tu, şi oricine doreşte să domnească: să
împleteşti alese vorbe cu daruri şi, cu acestea, în graba cea mai mare, să
ajungi la ţintă, pe cât e cu putinţă. Mai e necesar să le adaugi măsura ce
e potrivită atât cu puterile tale, cât şi cu preocupările şi calităţile celor
spre care darul tău se-ndreaptă. Altfel, un dar care nu foloseşte fiecăruia
după propria natură, ci fie că cineva ar oferi un lucru frust, fie că ar
amâna momentul potrivit, deşi ar fi putut să facă totul mai devreme, sau
ar da un câine navigatorului şi o vâslă vânătorului, zece cai soldatului şi
o biată mârţoagă conducătorului de oşti, un astfel de dar e fără de har şi
va fi pentru mulţi o ocară cumplită.
62.
Timpul poate fi împărţit în trei părţi: astăzi, mâine şi ieri. Dacă privim
acest adevăr foarte riguros, înţelegem că nicio parte nu e a noastră, căci
ieri a trecut, în vreme ce mâine nu s-a născut încă. Ziua de azi, în care ni
se pare că suntem ancoraţi, întrece, prin grozăvia înşelătoriei, născocirile
minunatului meşter Daedal. Căci se împrăştie într-o clipă ziua mărunţită
în ore şi, ce-ai crezut că stăpâneşti, îţi scapă printre degete, înainte să-l
fi cunoscut prea bine. Ne bucurăm mai mult de cele la care sperăm în
zadar decât de lucrurile care sunt cu adevărat lângă noi. Căci, în loc să
se împlinească, cele doar nădăjduite scapă înţelegerii noastre şi ne rănesc
mai mult când îşi iau zborul decât ne bucură prin faptul că au fost o clipă
alături de noi. Ba mai mult, toate câte ne privesc, dacă cercetezi cu
atenţie, toate trec pe lângă noi, asemenea păsărilor în zbor. Iar noi gonim
după ele şi ele aleargă neîntrerupt, tot alături de noi. Şi, vai, nimeni nu
poate născoci un leac. Căci aşa ne e dat, prin legea firii. Câte sunt pe
lumea aceasta, toate sunt umbră, vis, fum şi amăgire.
63.
drumul spre propriul sfărşit şi pe
aceeaşi cale sunt purtate toate în viaţa pământească. Nu au răgaz, nu au
parte de vreun bine însemnat, nici nu durează. Şi marele lor zbucium ne
umple viaţa până la dezgust şi se petrec pe lângă simplii trecători ce suntem.
Fiinţa efemeră îşi urmează grăbită

30

127
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Kav tvroxn 'tl~ 'tlVl 'tcOV XPTJcr'tO'tEpcov OOKOUV'tCOV' aµTJYE7tTJ 7tpocrwtrov
a7taU.anE'tat, ov oil •p67tov yiyvE'tm, E7tE10av 7tou cruvaV'tftcrcomv
aU.ftÂ.01~ E<j>l7t7tOi 'tlVE~ opoµd~, cl7t0 'tEpµa'tCOV d~ 'tEpµma ayyEÂiav oft
nva KoµisOV'tE~, OUK avExoµEvco ppaoun;'to~. OU'tco <j>UUAOV aya0ov it
'tcOV OOKOUV'tCOV aya0&v Î)µiv cruvroxia. Aoyicrm't'ăv n~ Ev'tEU0EV, cb~
ăpa n;~ clATJ0lvfi~ Kai cliavftwu scofi~ E<ptEµEVa 'tU YEVEcrEl Kai <p0opQ.
u7toKEiµEVa, rilv a7taU.ayilv f:mcrmuoE1 •&v f:~a7tmc0V'tcov 7tpayµa•cov,
µucraHOµEVCl 'tO 7tÂ.avm~ ad Oft7tO'tE q>EpEcr0m.
3~'

l:a<p&~ OUK fonv ou8Ev, o-OyE q>Et0Ecr0m 7tpocrfjKEV avopamv, cb~ it
'tOU :xp6vou sTJµia. Xpftµam µf:v yap, Kai 86~av, KCli 0p6vov, Kai
S23r 'tU 'totaum, EvEcrnv cl7topaA6vm avaKaÂfoacr0m, 11 KCli µE'tU
120v 7tpocr0ftKTJ~ li f:7tavaK'tftcracr0m, d Kai µil 7tavu pQ.010v· :xp6vou OE n
7tClpE0tv, OUK Evl 7tclAlV Ei>pdv. 'Pd yap aEi 7tO'tClµTJOOV' Kai 'tO 7tUpEÂ.0ov
15
Î)µa~ 7t0ppCO'tEpCO yiVE'tCll. 'E7td Kai it 0vTJ•&v scoil 'tClU'tOV EKElVCfl 7t01EÎ.
Kai f:oiKamv oÂ.Ka01 Kai po0icp· •CI> µEv f:~ •<'> 7tpavE:~ Kmappfovn, tj'j OE
icr'tiot~ avmpExoucrn 'to pEi>µa. OÎ~ mxda µEv Î) cruvllv'tTJm~ yEvol't'ăv,
mxu•Epa of: it 01acr'tacrt~. Kai 'to 7tclÂ.1v cruvEÂ.0Eiv ou 't&v E<plK't&v. 'D•E
wivuv ou'tco~ EXEl, XPÎl µEWXE'tEUElV 'tov :xp6vov E~ rilv 't&v it0&v
20
f:mµEÂ.Eiav· i'.va µil 7tclV'tCO~ 7tapappuEi~, OUK avampE'ljfTI 7tclAlV Î)µiv 7tp0~
f:pyacriav Kai :xpfjmv.

10

SE'

25

30

'Hµiv Î)youµm 7tpocrftKElV µciA1crm 7tclV'tCOV av0pcil7tCOV avaÂ.icrKElV 'tOV
Katp6v, o~ ou XPTJµcl'tCOV WVTJ'tO~, ouoE: 7tOVOl~ YE K'tTJ'tO~, ouoE: cplÂim~
avno186µEV0~, 7tpo~ ouo'onouv 7tEplHOV, illa µE0'U7tVOU~, Kai 'tpo<pftv,
Kai cbv xcopi~ OUK fonv EU EXElV, KCli 7tp6 YE 7tclV'tCOV •ilv d~ 'tO 0dov
a<pocricomv, d~ 'tÎlV 'tcOV KOlVcOV f:mµEÂ.ElClV. "Hv OE KCl'tE1tElYTI n,
u7tEpopacr0co Kai cr&µa. Eu o'ăv cro1 crxoiTJ •a Kmva 7tpayµam, Kai
µE0'Î)µEpav, Kai vUK'tCOp 7tEpi 'tOU'tCOV <ppOV'tlSOVTI, Kai 'tOÎ~ aya0ot~
avopacrt 0106vn 7tapa croi 7tpOO"TJKOV'tCO~ 7tClPPTJO"lclSEcr0m. 'D7tco~ of: Kai
7tEVTJm u7t6 wu 7tocs6µEVov, µîJOd~ KcoAucrn croi 7tpoEÂ.0Eiv, cr<p6opa
wuw cbq>EÂ.1µov, croi 'tE, Kai tj'j crfi 'ljlUxfi, Kai wi~ Kotvoi~, Kai wi~
KU0EKUcr'tOV 7tpay µamv.
16 Eî.c, L PG
~you L PG -

23

24 qnÂ.imc, post corr. (ex

cpl.Â.i~)
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întâlneşte

cu vreo întâmplare ce pare mai ferice,
pleacă, fără să spună vreun cuvânt, întocmai cum unor drumeţi călări,
când se-ntâlnesc cu alţii şi trebuie să poarte vestea dintr-un hotar
într-altul, nu le e permisă nici unora, nici altora o cât de mică întârziere.
Astfel, chiar o întâlnire pe care o credem fericită este, în fapt, un bine de
nimic. Din vorbele acestea se poate înţelege că toate câte sunt supuse
naşterii şi morţii, dar râvnesc după o viaţă adevărată, pe care nimic n-o
tulbură, vor toate să pună stavilă iluziilor înşelătoare, fiindcă urăsc să fie
conduse mereu de rătăciri.
64.
De bună seamă, oamenii nu trebuie să se păzească de nimic mai mult
decât de irosirea timpului. Fiindcă avuţia, şi faima, şi tronul împărătesc,
şi câte sunt aşijderea, chiar dacă le-ai pierdut, le poţi redobândi, ba
chiar - deşi nu e uşor - le poţi spori apoi. Dar o clipă pierdută nu mai
poate fi regăsită. Se scurge mereu, ca un fluviu şi trecutul e tot mai
departe de noi. La fel se petrece şi viaţa muritorilor. Ea se aseamănă cu
nava şi talazul: valul se aruncă năvalnic, iar corabia se avântă în curent,
cu pânzele întinse. Întâlnirea lor e fulgerătoare, dar şi mai iute le e
despărţirea. Iar, pentru amândouă, nu-i cu putinţă se se înfrunte din nou.
Acesta fiind datul firii, trebuie să îndrepţi curgerea timpului spre
cultivarea moravurilor, ca să nu treacă în van, căci nu se întoarce pentru
folosinţa ori nevoia noastră.
65.
Ia aminte că pentru noi contează mai mult decât pentru toţi ceilalţi
oameni să nu risipim timpul prielnic pe lucruri de nimic, fiindcă el nu
poate fi cumpărat pe arginţi, nici dobândit cu strădanie sau oferit în
schimbul prieteniei. Timpul trebuie, aşadar, folosit pentru somn şi hrană,
căci fără ele nu ne poate fi bine, dar, înainte de toate, pentru săvârşirea
celor dumnezeieşti şi pentru grija faţă de interesul comun. Dacă ceva
trebuie grabnic rezolvat, neglijează-ţi trupul. Vor merge bine treburile
publice dacă veghezi asupra lor şi zi, şi noapte şi dacă le permiţi
bărbaţilor vrednici să vorbească după voie în prezenţa ta. Nici pe un biet
asuprit de nevoi să nu-l împiedice cineva să ajungă la tine. Aceasta îţi va
fi de mare ajutor şi ţie, şi sufletului tău, dar şi treburilor publice şi
interesului fiecăruia.
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SF'

ou

e0v&v µÎ) 1;;11n:iv EmOocnv ŢOOV ava xEipac;
E1tEtOav OUK EXEt µtµ'lltV EUA.oyov ŢQ /;;T]Ţf:ÎV. XpiJ OE ayanfţv
s23v wic; oum, Kai 1t0tEÎV, Bt'rov µEt/;;6vrov EffiŢEU~Emt KaA.ffiv· li Kai TUXOVŢa
5
µEv auŢffiV, µÎ) 0eA.Etv ai'.pEtV ocppi>v· anomxovm OE ŢOOV ErXEtpT]µUŢ(J)V,
1tEtpficr0m Ai>1t11c; eA.EU0epov dvm, 0EQ'> ŢO nav A.oyt1;;6µevov, cŢ:i µ11o'Civ li
121 r Ev Ei'.pyacrw, on µiJ 1tclvu KaMv. IT60EV ă.v ne; Ei>crep&v EXOt wuvaVŢlOV
Et1tEÎV ; Ei yap 'EUftvrov 1tatcri, ruxn Ţf: Kai Eiµapµtvn OOUAEUOUO't, OEÎV
EOOKEt cpepetv ŢQ nap'auŢffiv, crxoA.fi ye iJµiv ou OO~Et ŢQ rije; npovoiac;
10
acrnal;;rn0at. Eha wic; µEv Kpiv0tc; ai XPOtai, Kai ŢQ rije; copac; aµftxavov,
Kai wic; 1t~Voic;, OU cruvayoumv, OUO'a1t00Î)Kac; EXOUCH, ŢQ ŢpE<pEcr0at
napa wu 011µtoupyou· O:v0pc01tOU OE cppovtlc; auŢQ'> ouoaµ&c; av ytvmw;
Ei OE 0eoc; &v aya06c;, iJµ&v cppOVŢi/;;Et Kai KÎ)OEmt, ŢlV'EXEt Myov
U1tEpaA.yEiv, t\ Kai ŢQ µÎ) xaptv Eiotvm, OOOE t\ 1htproc; ŢOOV npayµaŢ(J)V
15
iiµiv oiKovoµouµEvrov; Touw 'l'Uxfic; m1vu crtl11pfic;, oo0tvwc; dvm
mcrrijc;.
OEÎ

ŢQV e~11youµevov

npayµaŢ(OV,

SZ'
ITA.oUŢ(fl

6 µEv i;OEmt, ou ŢQ XPUO'ioV 0auµal;;rov, ill'cbc; auŢQ'> ouvaµevoc;
fomov Kai OEoµEvouc; di 1tOtEiv· ă.Uoc; o'&v UKOpEcrwc;, Kai ŢQ 1tAOUŢf:ÎV
20
ŢEAO<; EXOOV, Kai 1tAoUŢOOV a011µovEi Kai Kma ŢQV ă.cppova 1tAOUCHOV
oiµro/;;Et tlarov, Ti 1tp~ro; A.Eyrov, Ţi XPftcroµm; on µ01 ŢQ A.fttov cilcpopov,
Kai mic; A.11voic; oi P6ŢpuEc; ou xrop11wi, Kai nav µot ppi0Et <pUŢOV, Kai
KEVOV OUOEv oiKOt. Kai µiJv 86~11c; ne; a<pEO'~Kroc;, Kai ŢOOV wu cp06vou
Ota wuw peA.&v, voµicrac; ouK dvm oi PtroŢ6v, Ei µiJ npocrKUvoiw,
25
EKEiVllc; 0'ăµa mxrov, Kai ŢOOV peA.&v 1tEtpa0Eic;, OUŢ'EKElVŢ] xaiprov ~V,
Kai 0avm~ cbc; cp0ovouµevoc;. 'fatpq> o'au fafapaKŢO wuvavriov. Kai
nfivm OE ŢQ Ka0'iiµfic; ă.UoŢE filme; fila OoKEi. Kai muŢa JtOŢE KaA.a,
s24r 1tOŢE OE µiJ ŢOtaum, ou Otel ŢÎ)V EaUŢOOV cpU- li cnv, Ota OE ŢÎ)V ŢOOV
av0pc01t(J)V npoc; EKEÎVa JtUVŢ(J)c; Ota0EmV. "QcrŢE Kai ŢQ TtPEµEÎV, Kai ŢQ
30
i;OEcr0at, Kai ŢQ ŢapaTIEcr0ai Ţf: Kai 0A.ipecr0at, A.oytcrµffiv nv Elll µfiUov
t\ rije; cpucreroc; Ţffiv npayµaŢrov.

'to PG - 3 ouJC EX'l V T - 7 EXEt PG - 14 cOOE 1 w1&crOE V
18 o·~ V - 20 [Kai] Ka'îa deest T - 22 pp60Et V T - 23 Kai µTiv~ 061;11~ V
T - 24 oia wiho peAiilv, voµicr~ ouJC dvm oi Pto)'tov 1 PeAfilv, ouJC ov au•& p1om'>v V;
peAiilv ouJC dvai oi plCJ)'îOV T - 26 0avm&v V I t7tE1tpaKw 1 OtEipyacrw V T 30 mpci't'tecr0ai 1 oovEi:cr0m V
2
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66.
Nu se cuvine ca cine conduce popoarele să nu caute să sporească ce ţine
în mâinile sale, atâta vreme cât căutarea lui nu dă naştere vreunui reproş
meritat. Trebuie să se bucure de ce are şi să facă astfel încât să obţină
bunuri mai însemnate. Dacă le-a obţinut, să nu ridice superior din
sprânceană, iar dacă încercările îi sunt zădărnicite, să caute să se
elibereze de durere, gândind că totul este dat de Dumnezeu, care n-ar
face un singur lucru ce nu e întru totul bun. Cwn ar putea vreunul dintre
credincioşi să spună o vorbă împotriva celor rostite aici? Dacă sclavii
grecilor păgâni, înrobiţi prin soarta ce le-a fost hărăzită, socoteau că
trebuie să-şi poarte ursita, cu atât mai mult îmi pare că trebuie să primim
bucuroşi pronia cerească. De vreme ce crinii primesc culorile şi
miracolul primăverii, păsările, care nu-şi fac provizii şi nici nu au
hambare, hrană de la Dumnezeu, oare să nu fi avut El grijă de om, în
nici un chip? Dacă, în bunătatea Sa, Dumnezeu se îngrijeşte şi veghează
asupră-ne, ce motiv avem să suferim într-atât ori să nu cunoaştem harul
divin, când, într-un chip sau în altul, tot ce ne priveşte e bine gospodărit?
O asemenea purtare e doar a unui suflet secătuit, deşi i-a fost dat să fie
credincios.

67.
Unul e încântat de bogăţie, dar nu admiră aurul, ci faptul că, prin el,
poate să-şi facă lui însuşi bine, dar şi celor nevoiaşi. Altul, nesătul, având
ca singur ţel să se îmbogăţească, se îmbată de atâta bogăţie şi se tot
plânge, văicărindu-se pentru averea lui neghioabă: Ce-o să mă fac? La
ce-mi vor folosi? Şi apoi mai zice: mi-e câmpul mănos şi ciorchinii nu
mai încap în teascuri, fiecare pom mi-e încărcat de rod şi în casă nu am
niciun loc gol! Iar altul, ce se ţinuse departe de onoruri şi, prin aceasta,
şi de săgeţile invidiei, socoteşte că n-are pentru ce trăi, de nu se roagă.
Însă, de cum are parte de faimă, fiind atât de pizmuit, nici nu se bucură
de ea, ci îşi doreşte chiar să moară. La rândul său, altcineva, într-alt chip
se poartă. Toate câte ne înconjoară le par altora, în clipe diferite, că sunt
altfel. Şi chiar de sunt asemenea, par uneori bune, alteori, nu, dar nu din
cauza naturii lor, ci, întru totul, din pricina felului în care oamenii le
privesc. Încât şi pacea sufletului şi bucuria, dar şi îngrijorarea şi
zbuciumul sunt mai degrabă în mintea noastră, decât în natura lucrurilor.
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SH'

av ElT) oe1v6v, o µ~ <pOpT)'tOV ~µiv, dm~ ne;; 'tOOV 7t01TJ'tOOV, ăA.A.ro<;;

OUoE\I

<ppacmc;;. 'Eyro o', EKEivou
I2P

5

Tfi

<pUCJEl 'tOU'tO OlOOV'tO<;;,

Tfi

7tpompfoe1

VEµco.

li Au'tT) yap KaAoU<;; ~µac;; Kai µ~ 'tOlOU'tOU<;; Epyase'tm. 'H µEv yap

KOl~

<pUcrt<;; OOUAOt<;;, OECJ7tO'tU1<;;, 7tncrtv tsfjc;; av0pci:mmc;;, µia ne;;

a7tap6J.J.aK'tO<;;. A.oaµ yap 7taioec;;, 7tTJAfi'.> ~V U7taps1v EcrXTJKO'tO<;;, xe1pi
0wu 7tE7tA.acrµtvou. revvaio<;; OE, Kai CJ'tU0TJp6<;; Kai µ~ 'tOlOU'tO<;;
a7tOKa0icr'ta'tat tj'j 7tpompfoe1 7tn<;; ăv0pC07tO<;;. 'O yap 'tOOV 7tUpOV'tCOV ă/..o<;;
yev6µevoc;;, 7tpayµa'tCOV ou PePTJKO'tCOV, 7t&<;;

1o

ăÂU7to<;;;

'O oe

•4'>

av

a'tpEµa<;; µeivn; II&<;;

Myqi XPIDµEVO<;;, OUOEv n 'tOOV tv0aoe 7tpoupyou

7t010UµEVO<;;, 'tOU 7tTJAoU Kmaye/..&v, a0avacria<;; Em0uµ&v, 6oom6pov
EaU'tOV Emmaµevo<;; de;; ~V 7tmpi8a ~V ăvco, U7tO<pEpE1 µEv oe1va, eioroc;;
'tUU'tt 7tapepxoµeva, KUl vhpou 't07t0V CJIDsOV'tU Tfi \jfUXfi, av0pIDmVOV n
7ta0oucrrr 'tOOV oe ~OECOV 'tOU tjioe Piou ID<;; 0vri•o<;; OUK a0ava'tCOV
µE'tEXCOV, OlcrEl ~V 'tOU'tCOV sT)µiav 7tOAU 'tOOV ă.A.A.cov KOU<j>O'tEpov 'tE Kai

15

ciA.U7tO'tEpov.
30'

'loop EK 'tOOV 7tU0T]µU'tCOV µaKapisE'tat µat..A.ov t) a7tO 'tOOV Epycov UU'tOOV"
Kah01 'tT)AtKaum ~v, ID<;; Kai 0eov E7tmvfom •ov epyacraµevov. Kai d
'tOOV Kat..ffiv EpyU'tT)V A.aµnpo'tEpov aVEOE~E 'tO 7ta0eiv, 7t00<;; OUK OVÎ)CJEl

20

'tOU'tO 'tO <papµaKOV auwupyouc;; 7tOA.A.ffiv KUKWV yeyov6mc;;; IIA.~v 0ecî>
'tOU<;; oi'.aKa<;; EYXElpicraV'tE<;; 'tije;; ~µE'tEpa<;; scofic;;, O'tUV esoupiac;; ~µiv 6
7tAOU<;;,

s24v

25

Tfi

7tpovoic;t /..oy~6µevo1 ~V eUKo/..iav, xaptm<;; do&µev

auwi 11 creµv&c;; ~06µevot. 'Dmv OE n K'Uµa E7tEA.001, µ~ pa7tnsIDµe0a •Ci'>
oewcî>. 'O yap wic;; ~ofo1 µ~ Kma Myov XPIDµevoc;;, wi<;; A.u7tîJpoic;;
Kmatluse•m. E>a•epov yap •o A.omov 7tposevei· Kai t)v Ka•'ăµ<pco
<pavroµev a06Ktµo1, vuvi µEv 7tAelCJ'tT)V aiCJX6VTJV, d<;; oe 'tO µEA./..ov
a0avmov ~µiv UU'tOi<;; 7tEplU\jfOµEV.

4 µtv superscr. I - 10 SaoE T
18 n:a8r]µaTCOV 1 n:aS&v V - 21 [wfrro] deest L PG - 23-24 xaprra<; Eio&µEV
al'.rroi 1 d>:xapun& µEV V; xapt•a<; Eio&µEV mhoi<; T - 24 a1mp auwi PG I E:n:tÂ.STJ V -

25 ~otcri 1 d>cppavrl<; V
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68.
Nu există nicio nenorocire pe care să nu o putem duce, a zis un poet,
punând altfel în cuvânt spusa noastră. Însă eu atribui liberului arbitru
ceea ce el a pus pe seama naturii. Aceasta este cauza şi pentru bune, şi
pentru rele. Natura însă e una şi neosebită pentru toţi oamenii, fie ei
sclavi ori stăpâni, căci suntem fiii lui Adam, cel întrupat din lut şi
plăsmuit de mâna Domnului. Apoi fiecare devine, prin propria-i alegere,
om de ispravă şi statornic ori dimpotrivă. Iar cine se lasă cu totul în voia
clipei prezente, ce nu durează câtuşi de puţin, cum ar putea să rămână
senin? Şi cum să nu fie atins de durere? Cel care se foloseşte însă de
raţiune şi nu face nimic din cele ce aduc folos doar în lumea
pământească, râzându-şi de ţărână şi tinzând spre veşnicie, cel care ştie
că el însuşi e un trecător spre ţara din înalturi suportă povara şi înţelege
că-i vremelnică şi, precum salpetrul 24 ostoieşte sufletul ce-a suferit vreo
amărăciune omenească. Şi, fiindcă se bucură de plăcerile vieţii
pământeşti ca un om pieritor şi nu ca nemuritorii, suferinţa-i va părea
acestuia cu mult mai uşoară şi mai puţin vătămătoare.

69.
20

25

30

lov este cinstit mai degrabă pentru pătimiri decât pentru faptele sale, deşi
acestea din urmă au fost atât de însemnate, încât Dumnezeu însuşi l-a
lăudat pe făptuitor. Dacă pe cel ce împlineşte lucruri bune suferinţa îl
face mai faimos, cum nu le foloseşte leacul şi celor ce-şi fac rău cu bună
ştiinţă? Fiindcă doar lui Dumnezeu îi putem încredinţa cârma vieţii
noastre. Atunci când periplul ne e favorabil, să ne gândim că bunăvoinţa
este a proniei cereşti, să recunoaştem darul Lui şi să ne bucurăm
cuviincios. Iar când ne împresoară potopul, să nu ne înece supărările.
Cine se bucură nechibzuit de plăceri e copleşit de talazul nefericirilor,
fiindcă cele din urmă izvorăsc din cele dintâi. Şi dacă ne arătăm
neghiobi, la bucurie ori la necaz, ne va urmări o ruşine cumplită acum şi
pe veci nemuritoare.

24

Compus care se folosea pentru obtinerea „focului grecesc".
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O'
j\:yaeoi; OUK EK TI;i; romi;, Oll'a1CO 'tOOV 'tp6mov Kptvfoeco cr01· oux 6
µqw.:r1v Mvaµtv excov, ill' 6 TI)v \maPXOUcrav 'tO Km, aU'tOV PEA.'tico
U2' 1Cot&v· oi)x c\l li 1CoA:Ui; fon XPUcroi; Kmopcopuyµtvoi;, ill'oi; yE cpi.A01i;
5
Aaµ1CpUVOl'tO" ouo'61CEptppE6µevoi; civopa1C60cov ayeJ..ati;, ill'oi; µT]OEv
avopa1C00000Ei; excov Ev tji \jlUxfj, ăpxEt µf:v au•oi; auwu, wîi; OE KaKoîi;
ou OEOouA.onm. Tov OE imEp01C'tTJV 'tE Kai opyV..ov 'tp01COV, oi; 'tOOV
upptsOV'tCOV fon, Kai Â.il~ 1CatOV'tCOV Ka9"t1C1COUi;, Kai 'tO cropdv, Kai
U1CEpopQ:v Kai 'tOV ă.Kaµmov auxeva 1Cavmxou, Kai 'tO
10
1Cpocrayopeu6µevov 9pi>1Cn:cr9m, ill6Tpta vev6µtKE KaAfi'>v Kai
XPTJ<J'tO'tEptcov av9pcimcov. ou µitv KUKEÎv6i; YE XPTJ<J't6i;, oi; AU'TCEÎ •<'!>
µEyai; EÎvar ill'(\l cruvci~mV't'âv aya9a oi 'tOOV avop&v aµEivoui; Kai
<JUVT]cr9Eiev auomµovouvn, Kai cruvaA.yftcrau:v 'TCQ<JXOV'tt. L1oKEÎ Oft crot
1Cavap1crwi; ouwi; dvm, Kai poi>A.Et 'TCQV'tai; av9pcimoui;, OO<J1CEp EKEÎVOV,
15
cptAf:îv <JE, ăptITTOV avop&v <JE voµisoV'tai;; OU'tco 1CEi9oµm. ·nmE
sTJAo'tU'TCOUV'tt wui; aya9oui; sTJAoUV 1CpocrftKEt 'tOOVOE wui; 'tp61Coui;.
ZftA.ou µ01 wucrOE, wui; o'ă.Ucoi; exovmi; cpEUyE.

OA'
~u

'tOOV 'TCOVîJp&v EU1CpayoUV't(J)V µit Ka'ta'TCA.ftuou, µT]OE sTJA.fficrni;
20 S25' 1COVTJpEU6µevov, Kâv i\Af:~avopoui;, Kâv Kupoui;, Kiiv Kaicrapai;, li Kiiv
1Cav9'6µou •ov d>oaiµova 1CaptA.en 1CA.ou•cp Kai M~n- M11o'd •ti;
iEpocruAfi:>v, ap1Cascov, Aco'TCOOU'tOOV, Kai 1Cpoi; µf:v 'tO 9Eiov oA.tycop&v, di;
OE wui; v6µoui; uppiscov, ăp~El crKU9&v, ăp~Et 1CEpa'tCOV 1Ca<JT]i;
OiKouµEvT]i;, 'TCQ<JT]i; UOtKft'tOU, 9auµacrT6i; <JOt cpmvfo9co Ti!> TI;i; apxfji;
25
ăyKC!>. OU yap d>cSaiµcov, ouK ăpxcov, ou pacrtA.EUi;, ouK ăv9pco1Coi;
6.A.118&i;, Kâv Ci1Cai; A.ieoi;, KUV Ci'TCaV s&ov, KUV 1Cacra cpumi; av9pcimcov,
1Cav Eµcpux6v TE Kai ă'l'Uxov, wuw cpaTuv· illa TI;i; µf:v t~oucriai; Civ E111
Kai 'tOOV Em TI;i; crKTJviii; U'TCOKptvoµEvcov auTI)v 'TCOMC!> YEAOtO'tEpoi;, TI;i;
OE srofii; <JXE'tAtcO'tEpoi; 'tOOV AE1Cpc;t Kai A.IDPn KmExoµEvcov. OlOE yap
30
9p11vouµevoi TE Kai ouK tmnµc0µev01· 6 OE OtKaicoi; µ1crouµev6i; TE Kai
cruptu6µevoi;. li

15 <pE!ÂeÎV L
24-25 •Ci> oyiccp Tii~ UPXfi~ post
27ă\jll)XOV1 ă\jll)XOV 'tE I

COIT.

ex
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70.
Să apreciezi că eşti un bărbat vrednic, nu după cum ţi-e soarta, ci după
cum te porţi. Fiindcă om vrednic nu e cel dăruit cu o mare putere, ci acela
care, prin puterile sale, sporeşte ce i-a fost dat; nici bărbatul care are
grămadă de aur îngropat, ci acela care se poate mândri cu prieteni; şi, de
asemenea, nici cel înconjurat de mulţime de sclavi, ci doar acela care, fără
să aibă suflet de rob, se conduce el însuşi şi nu e înrobit de rele. Căci felul
de a fi mândru şi orbit de mânie, ce-l defineşte pe omul trufaş, care bate
din picior asemenea cailor nărăvaşi, frământarea şi privirea aruncată
sfidător şi capul purtat ţeapăn pretutindeni, ce vădeşte lâncezeala, toate
acestea sunt străine de oamenii buni şi virtuoşi. Şi nu e vrednic cel care se
preamăreşte prin vreun rău făcut altuia, ci acela căruia cei mai de frunte
dintre bărbaţi îi doresc numai bine şi sunt bucuroşi când el e fericit şi
suferă alături de el când are necazuri. Pe acesta îl socoteşti şi tu cu adevărat
cel mai bun şi vrei ca toţi să te îndrăgească, aşa cum îl îndrăgesc pe el, şi
să te considere cel mai de seamă dintre bărbaţi? Sunt convins că aşa este.
Se cuvine atunci, ca, de vreme ce îţi doreşti cu ardoare să fii asemenea
celor buni, să îţi doreşti să le urmezi şi felul de a fi. Arată-ţi râvna să-i
ajungi şi păzeşte-te de cei care au alte moravuri.

5

1O

15

71.
Să nu te impresioneze reuşitele netrebnicilor şi să nu cauţi să urmezi pe
cineva în rele, fie el Alexandru, Cyrus ori Cezar, sau pe fericitul care îi
întrece pe toţi laolaltă în bogăţie şi faimă25 • Să nu-ţi pară de admirat prin
majestatea demnităţii sale acela care i-a înfrânt pe sciţi 26 şi a stăpânit
hotarele întregii lumi locuite şi ale celei nelocuite, dar a făcut sacrilegii,
a prădat şi a jefuit, luând în derâdere numele Domnului şi râzându-şi de
legi. Căci acesta nu e fericit, nu e principe, nici bazileu, nu e nici măcar
om cu adevărat, chiar de-ar spune-o şi piatra, şi orice vieţuitoare şi toată
firea omenească, şi orice e însufleţit sau fără de simţire. În exerciţiul
demnităţii sale este cu mult mai caraghios decât comedianţii ce apar pe
scenă, iar în viaţa de zi cu zi e mai nefericit decât leproşii ori cei atinşi
de alt beteşug ruşinos. Fiindcă aceştia din urmă sunt vrednici de plâns,
iar nu de pedepsit, în vreme ce primul îşi merită ocara şi ura.

20

25

30

Darius cel Mare, rege al perşilor, cel care a făcut ca imperiul său să devină cel mai
Orient.
atribuie etnonimul scit multor populaţii, acesta devenind uneori chiar
sinonim al termenului barbar. În acest caz, se vorbeşte despre populaţiile de la nordul şi sudul
Dunării, împotriva cărora a pornit expediţia lui Darius I.
25

puternic

şi mai întins stat din
26 Autorii bizantini
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OB'

'O wic; aya0oic; cruvrov ayaea 1tOpisE•m· 6 OE µtyvl>µEVoc; KaKoic; Kai 'tOV
i'.c510v U1tOMUOl votiv' roc; ne; Eq>TJ 'tcOV 1tOlTJ'tcOV. 'Onoia yap av ii 'tel 'tcOV
av0pcimcov i\0TJ, 'totaum Kai wic; ă.Uotc; napEXElV Mvav'tm. OUOE yap
5
av•A.ftcrEtc; U1t0 1tTJyi'jc; ii 01t0ÎOV PAl>sEt pEi0pov UEt0ft1tO'tE. I:uvcSui'tptPE
TOtVUV wic; ayawic;, 01tCO<; aya0oc; yEvoto· Kai mic; 1tpoc; mhouc;
cruvoucrimc; VEµE 'tl crEµv6v, Kai 1tpE1tOV apxfi. rA.cOuav OE crE
PA.cinwucrav, rocrnEp µEA.tuav KEv'tpcp nA.ft•wucrav, i:A.auvE. 'Av ou'tco
1tpclTICOV Ota'tEAftc;, OU µ6VOV avOpaOl wic; aya0oic;, UMa Kai 1tUcrt 06~Etc;
1O
ăpicrwc; dvm. Ano yap •rov <ptA.ouµEvcov wic; ăpxoucrtv oi •rovcSE •p6no1
Kpivov'tm.
Towvwr;; yap, <pTJOlV, bcaawr;;, olmrep 'ij&raz (vvwv.
'f\pxovn OE Kai 'tO OOKEÎV ouxi 1tapEpycoc; Ev XPEl(l. M tQ. yap 1t'tEpuyt
s25v 1t'tTJVOV OU't'EK<pEU~E'tat KaK6v, OU't'Civ aya-110ou nvoc; roxoi.

or'

15

"Y µvrivmt µEv

20

ăvco0EV

napa ncicrac; apE'tac; <pp6VTJmc;, avopia,
OtKmom'.>vri Kai crco<ppom'.Jvri· pouA.oiµriv cS'Civ i:ycoyE µit KEXCOpicr0m
TOUTOUt TOU xopou ayci1tTJV Kai µE'tplO'tTJ'ta. Ell"E yap EXPfiV •ac; KpEiuouc;
anapt0µEiv, Eh'EK µEpouc; 'tO 1tUV c5106vm, OUK EXPfiV EKElVCOV mu•ac;
anoA.Et<p0fjvm. i\yci1tTJc; yap µit napoucrric;, oucSEv roq>EA.ouµm· Kai
µE'tplO'tTJTO<; µit napoucrric;, KE\lcl 1tclV'ta. Ilacrci>v oiSv EXOU 'tWV apE'tWV,
Kai µciA.tmci yE 'tWV !:~.
OL\'

Nftq>ElV KaAOV, Kai wwavtlov KaK6v. IIoA.A.oi yap oU Ot'ăyvotav, UMa
c51'aµEA.E1av, ă.µEtvov •o XEipov iiYTJcrciµEVot, wî.c; pA.apEpoî.c; tamoi>c;
1tEplE1tEtpav. IlapnnE1tTJYEvat ycip <pam mî.c; apEmî.c; •ele; KaKiac;, Kai
U"('Xl0Upouc; 1tCO<; dvm· Kai OU 1tUvu XaAEnOV Wta'tTJ0fiVm 'tOv µft 1tpoCTExOV'ta.
IIoMoi>c; av E'Upotc; µEya <ppovoiivmc; clv't'apE'tfjc; KEXPTJµEvouc; 'tft
123r yEt'tVlaSOUO'tl mfun KaKi(l. EtcSov ECJXcl'tTJV cSouA.Eiav np6votav li ovo30
~OµEVîJV, Kai 01Jµ0v avOpiav KaAoUµEVOV.
Kai µupia 'tcriYta.

25

3 roc; ne; ecp11 •&v 1to111•&v 1 roc; llm6oq:i ooKd v T

22 Kai µW..tuT6. yE 1 Kai 1tp6 yE 1tWTrov V
29 KaKii;i TUUTfl post corr. ex TUUTfl KaKii;t V - 30 Totaum V
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72.
Cine se însoţeşte cu cei buni are parte de bine; cine se amestecă printre
netrebnici 27 îşi pierde el însuşi mintea, cum a spus un poet. Căci oamenii
se pot arăta altora doar aşa cum le este năravul. Nici din fântână nu poţi
să scoţi decât acea apă care izvorăşte necontenit. Stai alături de cei buni,
aşadar, ca să ajungi asemenea lor. Şi în dialogul cu ei adu-ţi prinosul de
nobleţe ce e potrivit demnităţii tale. Fereşte-te de limba ce răneşte,
întocmai cum înţeapă acul albinei. De vei face astfel, vei fi considerat
vrednic nu doar de bărbaţii merituoşi, ci de toată lumea. Comportamentul
principelui e judecat după tovarăşii pe care-i îndrăgeşte.
Astfel este fiecare - se spune-, după cum îi place să se însofească28 •
Iar principelui nu-i este permis să-şi aleagă în chip uşuratic tovarăşii.
O singură aripă nu-i este suficientă unei zburătoare să se păzească de rău,
nici de-ar avea una minunată.

15

20

73.
De multă vreme sunt elogiate mai mult decât toate celelalte virtuţi prudenţa,
curajul, spiritul de dreptate şi cumpătarea29 • Eu însă aş dori să nu fie alungate
din corul acestora iubirea aproapelui şi moderaţia. Chiar dacă este necesar să
le enumerăm doar pe cele mai importante, chiar dacă trebuie să redăm
întregul prin părţile sale, acestea două nu pot fi lăsate de o parte. Dacă
dragoste nu am, nimic nu-mi este spre folos 30 şi dacă moderaţie nu este, toate
sunt în van. Dobândeşte, aşadar, virtuţile toate, dar mai ales pe cele şase.

74.
toate câte i se opun sunt rele. Mulţi se lasă pe ei
înşişi pradă suferinţelor, din neglijenţă şi nu din neştiinţă, luând răul drept
bine. Se spune de altfel că viciile sunt alăturate virtuţilor, ca şi cum le-ar
sta în vecinătate şi de aceea nu e prea greu să-l amăgească pe cel care nu
are spiritul treaz. Pe mulţi îi poţi vedea lăudându-se, deşi au dat dovadă
nu de o virtute, ci de cusurul aflat în apropierea acesteia. Am văzut
slugărnicia extremă numită prevedere, mânia nestăpânită socotită bărbăţie
şi multe altele asemenea.
Cumpătarea

25

30

137

e

bună şi

Hesiod, Munci şi zile, V. 179: ill'Eµm]~ Kai îOÎcr\ µ.Eµ.Eil;Etat ea0Aix KaKoîcnv (Hesiod, The
Homeric Hymns and Homerica. With an english translation by Hugh G. Evelyn-White, London, New
York, 1920). Poate fi şi o aluzie la versul lui Sofocle: tl yap ~poŢfi>v /iv crov KaKoil; µeµ1yµtvcov I 9vflcncetv
6 µt.ll.cov oi> XJJ(>vou KE~ q>Epot; (Sophocles, voi. 2: Ajax. Electra. Trachiniae. Philoctetes. With an
english translation by F. Storr. London, New York, 1913, v. 1485-1486).
28
Euripide, Phoenix, frag. 812: ă~ o'6µ1.Â.Olv ilc'iemt KQKOil; civTjp, I oi> 1tCJ)1tOŢ'~pwnicra,
ytyvwcnccov ăn I ŢotOUŢO~ fo0'oi'.ocrnep ilOEŢat (Nauck, August, Tragicorum Graecorum Fragmenta,
Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri, 1859, p. 623).
27

29
Recunoscute în filozofia Antichităţii de Platon, Aristotel sau Cicero, virtuţile cardinale
sunt prezente şi în tradiţia iudeo-creştină. În Vechiul Testament, 4 Macabei 1.18, cele patru virtuţi
sunt numite într-o altă succesiune, fiind considerate forme ale în/elepciunii: Tii~ oe crocpi~ iOfot
Ka0ecrn]Kacnv cpp6vricr~ Kai OtKatocri>vri Kai civopeia Kai crcocppocri>vri.

°Cf NT, Epistola I a Sf Apostol Pavel către Corinteni, 13.3.

3
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IloUfj~ ouv VÎJ\j/Effi~ OEÎ Ka8apEucrm TaUTI)cri rii~ amiTI)~. L1tOUOfj~ yap

5

nEpi Ta XPTJcrTa ouoev cbcpEA.tµcinEpov vtot~, rocrnEp wuvavriov rij~
p<ţ8uµia~. 'O o"unvot~ EKOOTO~ rov, Kai avaKEtcr8m etA.rov, Kai p<ţ8uµE1V,
Ta µEv auTcp TE8T)crauptcrµEva 1taTp08EV tcrro~, ~ KaTU Tt cruµ1tlnTOV
TUXTJ~, p<ţoiro~ av anopaA.ot, 1t0Mol~ ncrtv olµm Tp61to~· TcOV OE µftnro
yE ATJcp8tvTrov npocrKTftcrmT'Civ µT)OE ev.

OE'

S26' i\pTO~ crffiµan Tpocpir 'l'Uxfi OE µa8T)crt~ aya8ft. ·ncrnEp ouv epu-11 8pu'ţv
ou ytyv6µEVov, enEtoav fo8iroµEV, oihro oiJ Kai Ta~ µa8ftcrEt~
10
avEnmcrx(JvTro~ A.aµpavEtv. OU yap fonv, ouK fon µEya m1~ µa8ftcrEm
OUVT)8fjvm TOV npo~ TOU~ ilA.tKa~ aµtUffiµEVOV, Ei npo~ TÎJV ~TTav
aicrx(>votTO. J\M'em µEv rii~ Tpa<pfj~ µETpov EKacrTO~ it ;wEia, mau8o1
OE XPEia Toi> nl..Eiovo~. KaKEi µev aUSt~ To A.Ei6v TE Kai µovoEtOE~
uyIBtVOTEp6v TE Kai crnouom6TEpov· OOOE OE KaAOV fonv it 1tUVTOOa1tÎJ
15
Tffiv KaA.ffiv ăO"KT)crt~. Kai Tffiv µev crtTirov ;w6vo~ 6 ppax(>Tmo~
EU1tpE1tEcrTEpo~, Tal~ OE µa8ftcrEcrt Katpo~ 6 pia~ ăl.o~, Ei ouvm6v· KaA.Ov
yap µuT)8fjvm TÎJV 'l'UxTtV Tt KaAOV, Kai xropt~oµEVT)v aUTOU TOU crffiµaTO~
OF'

Kpancrwv, icrx(Jovm µfya, µT)OEVo~ nA.EovEKTEÎv, µT)OE KnTEnaiprn8m,
20
µT)OE pA.amEtv oVTtvouv, Ei µiJ n~ pA.anTrov ou nal>ETm, Kai KmopxEicr8ai
crou 8€1..Et. KaA.6v, µcyicrTO~ cruµpaivovm, TOÎ~ napoumv ayam'ţv, Civ µiJ
µET'Ei>iliia~ €~fi npocr8Eivm. 'Eµoi OOKEÎ npocr8iJKTJ~ oux ~TTOV dvm TO
Ta ăvm TI)pEÎv MffiPTJTa Ev Katpoi~ navu A.rovcicr8m KEKTI)µEvot~
ouvaµtv. ~Ei OE µT)O'EKEÎVO crtro1tT)8fjvm. "Icr8t TÎJV U1tTJPETcOV Ei~ TO
25
Kotvov pA.aPTJv croi A.oytouµEvou~ wu~ pA.amoµEvou~, Ei napov aµEivocrt
123v ;wfjcr8m, ~ youv EKEivou~ 6p8&crm, TOUT6 TE µiJ npu~m 8EA.iJ- li crm~, Kai
wu ETEpou napaµEA.i)crm~, Kai KaAOV fiyftcrmo napa croi nA.Eov EXEtV Tou~
1tOVT)pOU~ TcOV PEA.ncrTOOV.

21 t&v V - 22 n:011crauptcrµi:vrov V - 24 a7t€Pal...t V - 26 7tpomxn'tcrato
µ110€v V - 4 ta 1 t&v et al. man. a sscr. V I tE01Jcrauptcrµ€vrov et al. man. a sscr. V 5 Cx1t€paM: V - 6 7tpocrEKTI'tcrato µTJOEv V
9 oii 1 oEi V T PG

27 [7tÂ.fov EXEtv] deest T - 28 PM:J..ticrtrov V
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De multă înţelepciune şi prudenţă avem nevoie ca să ne dezbărăm de o
asemenea minciună! Căci nimic nu-i mai folositor pentru tineri decât
râvna spre cele vrednice şi nimic nu-i mai potrivnic decât delăsarea.
Cine se lasă în voia somnului şi vrea mereu să stea tolănit şi să
lenevească ar putea pierde cu uşurinţă şi în multe chipuri, cred, şi averile
lăsate, poate, de părintele său, şi ce a obţinut prin voia sorţii. Iar din cele
pe care nu le-a avut înainte, nu ar fi putut obţine însă nimic.
75.

1O

15

20

25

30

Pâinea este hrana trupului, iar învăţătura bună hrăneşte sufletul. Şi după
cum nu-ţi vine a roşi de câte ori mănânci, tot astfel să primeşti
învăţămintele: fără ruşine. Fiindcă, desigur, nu este cu putinţă ca cel care
se întrece în cunoştinţe cu tovarăşii de-o seamă să se arate mai presus,
dacă s-ar ruşina de înfrângere. Dacă fiecare măsoară hrana după propria
nevoie, în cazul învăţăturii e mereu nevoie de mai mult. Şi iarăşi, dacă
cea dintâi este mai sănătoasă şi trebuie dorită când e simplă şi
nepretenţioasă, în cazul celeilalte e bine să încerci în multe feluri
lucrurile bune. Se cuvine totodată ca timpul cheltuit cu mâncarea să fie
foarte scurt, iar învăţăturii, dacă se poate, să-i închini întreaga viaţă. E
bine ca sufletul să primească hrana cea bună care se deosebeşte de cea
potrivită pentru trup.

76.
E minunat ca acela care deţine o mare putere să nu înşele pe nimeni, să
nu se revolte, să nu facă rău nimănui, chiar şi atunci când altul nu
încetează să-l lovească ori vrea să îl insulte. E bine ca acela care
hotărăşte în treburile importante să fie mulţumit cu cele prezente, dacă
nu poate să le sporească cu propria-i faimă cinstită. Eu unul cred că nu
e mai prejos să le păstrezi nevătămate pe cele ce există, în vremurile
noastre care au puterea să facă atâta rău. Iar acest lucru nu trebuie trecut
sub tăcere. Şi să mai ştii că răul făcut de miniştrii tăi în treburile publice
ţi-l vor atribui tot ţie cei care l-au suferit. Şi dacă, deşi poţi să te foloseşti
de bărbaţii cei mai buni ori să-i îndrepţi pe ceilalţi, nu vrei să faci lucrul
dintâi, iar pe celălalt îl neglijezi, înseamnă că tu însuţi socoteşti că e bine
să ai în jurul tău mai mulţi oameni răi decât buni.
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S26v
5

10

15

OZ'
Mirn: dpcovtic;t cruvtîvm 0EAf:, µittt W..asovtia cruvfotco croi. 'Em:toil To
µEv aicrx.p6v· U7tOUÂ.OV yap, µtKp07tpE7tE<;" 0attpov oe papir U7tEpoyKOV
yap n Kai 7tÂTJK'ttK6v. ApKEi µil wîc; EîEpcov E7taivo1c; li crwuwu µaUov
mcrTti>ttv, E7tttoav ouK ilATJ0ti>com· µT)Oe d7ttîv cpopnKov µT)OEv, µT)Oe
K0µ7tasovtoc; pfjµa· µil aKpoPatEiv, µT)Oe TÎlV ocppuv atpEtV, µT)O'âv
CIÂTJ0EUCOcrtV oi KpatoUVTE<;. To oe 7tpoc; touc; 7tap'EtEpcov E7taivouc;
cOCT7tEp CIKKlSOµEVOV 0pU7tîECT0at, Kat µtKpa µEv /..i:yEtV 7tEpl craUTOU,
µtyciÂ.a oe oU:cr0m, µtKpou OEÎV <JlCT)VlKOV fon, Kai 7tpOCTC01tEloU
ot6µevov, o croi µT)Oaµ60ev 7tpocrfjKE. Ilpn~tc; KUÂ.Îl Kfjpu~ Âaµ7tp6c;. To
µetptasttv µty«iÂ.a 7tpa~avn omÂ.ouv to tp67tmov foTTJmv, EK te t&v
aya0&v Epycov, Kai TOU µil 'tOUTOt<; E7taiprn0m. 'O oe µtyciÂ.a µEv 1tOlOOV,
µtyciÂ.a oe Mycov, Kai µovovouxi OOKOOV toîc; Katop0ffiµacrt 1tEttcr0m, Kai
wîc; 01'auwu KaÂ&v a7toÂ.ai>oum Âu1tîJpoc; av yEvo1w. To yap
U7ttpitcpavov Kai 0tcp 7toÂEµtov. ~6~TJc; oliv tp&vta, XPÎl Epy0tc; TE taUTTJV
8tci>Kttv, Kai µil 7tpocrKaAf:îcr0m wîc; Myotc;. <l>ti>ytt yap wuc; KaÂ.ouvmc;·
toîc; oe Epy0tc; aU'tÎlV OE~touµEv0tc; acrµevfotata 7tpOCTEPXETat.

OH'
AÂTJ0&c; TOOV ăvtcov OUOEv eUKpttoV av0pc07tOt<; âv ElTJ. Ole; yap x.pffiµt0a
20
KaKoîc;, XEipco muta TOOV ăM.cov voµisoµev· on TO OEtVOV 7tapov foutou
0EtVOTEp6v 1tCO<; OOKEÎ, autcp tcp 7tapEivm TOOV ou 7tap6vtcov 1tAEOVEK'tOUV"
Kai TiUa~at'ăv ne; 7tffisovwc; Koucpou tµpp10fotepov µEÂÂ.Dv. ~to Kai
wîc; a7toum 7tpocrtpExoµev, Kfiv cT:im µtisco t&v ăvTcov. Ei o'auwîc;
tvruxoiµev, E7tatVOUµEV ati0tc; Tcl cp0acravta. Kai 7tOÂÂ.aKtc; YE ruxov
25 124' wuw opa- li crttev ăv ne;. Kai OTJÂ.oumv o'i cpti>yovttc; tov criOTJpov,
S27' u7toppuxiouc; fouwuc; 7totoumv· li dm vauayicp x.pTJcrnµevoi, Kai
Ktvouvti>ovtec; Kataouvm, OtcrT6µou µaxaipac; opattovtm. Kai 7tou ne;
Ka7tVOV cpEUyCOV CI1tEptcrKEnTCO<;, de; 7tUp EvEnECTE" Kai au 7tUpi
cpAf:y6µevoc;, ffic; E7ti 7tapaµu01ov Tov KpîJµvov eopaµev.

5 OATt0EUoucn T - 6 0.Kpopmdv post coIT. (ex ?) V - 10 7tpocrt1KEt V T 12LOU1 TO T-13Kawp0ci>µaow1'.7tmcr0at V T-15 Eprovn V T
21 OoKEÎV PG - 24 E7tatvouµcv ai'>0tcrt Ta cp0acravm post coIT. (ex?) V 26 '67t0Pp'6xt0v T - 27 0tcr-r6µ0~ V I opanoVLm 1 XEtpouvm V T
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77.
Să nu-ţi doreşti să fii tovarăş ironiei trufaşe şi nici lăudăroşenia să nu
te însoţească. Unele păcate sunt ruşinoase - minciuna care macină pe
dinăuntru, micimea sufletească; altele sunt apăsătoare - vanitatea,
spiritul tăios. Trebuie să nu te încrezi mai mult în meritele celorlalţi
decât în ale tale, când ale lor nu sunt îndreptăţite; să nu spui vorbe
grele nimănui, dar nici lăudăroase; să nu păşeşti pe vârfuri, ţanţos şi
nici să nu încrunţi sprânceana, chiar dacă te îndeamnă cei cu stare.
Iar faptul că primeşti lauda altora, ca unul ce se lasă măgulit, plin de
fasoane, ori că se spun lucruri mărunte despre tine şi se gândesc
altele, exagerate, e un spectacol fără măşti pe care să nu-l iei cumva
în seamă. Doar fapta bună e un crainic minunat. Celui care a împlinit
lucruri măreţe, modestia îi înalţă laudă îndoit, atât pentru faptele
bune, dar mai ales pentru că nu s-a fălit cu ele. Dar când cineva, chiar
dacă a făcut lucruri minunate, se mândreşte cu minunăţiile lui şi pare
că pluteşte aproape, purtat pe aripi de reuşitele sale, va fi dispreţuit
chiar şi de cei care s-au bucurat de pe urma binefacerilor sale. Căci
aroganţa şi Domnului îi e duşman. De aceea trebuie ca cine râvneşte
după faimă să o caute prin faptele sale şi nu să o strige în gura mare.
Căci ea se fereşte de cine o cheamă şi îi însoţeşte bucuroasă pe aceia
care o merită prin faptă.
78.

25

30

35

E adevărat că nimic din cele ce există nu poate fi lesne cuprins de judecata
oamenilor. Suntem munciţi de rele, iară pe cele ce se abat asupră-ne le
socotim mai grave decât pe toate celelalte. Grozăvia prezentă pare întru
câtva mai înspăimântătoare decât este în fapt şi copleşeşte, chiar prin
prezenţa sa, necazurile care nu se întâmplă în clipa de faţă. Şi s-ar putea
ca cineva să schimbe uşoara mâhnire de acum pe una viitoare cu mult mai
greu de dus. Astfel, ne îndreptăm în grabă spre cele ce nu sunt, chiar de ar
fi mai rele decât pătimirea de acum. Iar dacă avem într-adevăr parte de
ele, le lăudăm din nou pe cele dinainte. Adesea unii oameni fac aşa. O
dovedesc cei care, păzindu-se de fierul armei, se aruncă singuri în talazuri;
când naufragiază, de teamă să nu piară înecaţi de val, aleg pumnalul. Iar
alţii, fugind în chip nesocotit de fum, cad mai apoi în flăcări; şi când îi
pârjoleşte focul, aleargă spre abis, ca spre o mângâiere.
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Oi yap 1t0Mol tcOV av9pcimcov, 8EtVcp îOU A.oytcrµou <J1JO"XE9Evtoi;, ăn µev
cpciryoµcv, i'.crµcv· 01t01 8f: KClîa<pEU~6µc9a, îOUîO 8~ roi; EolKEV
ayvoouµcv. Kai e1ti tc'Ov d>cppmv6vtcov 8f: ta i'.cra toutoti; micrxoµcv.
OU8i:v yap 8tj7tou tc'Ov 7to9E1vc0v crîÎ)crEtEV âv t1µiv ecp' foutcp ~v
em9uµiav. Kai 8EtKVU0"1V au~ tpucpiJ, tv'acp'fonai; t1µiv 8c1x9fi to
7tpOKElµEVOV. Tc:Ov yap t18icrtCOV U1tOAaUoVtci; di; Kopov, ~tîOV aut<Pv
opcy6µc9a tcOV acptcrtaµEvcov cmA.c:Oi; t18f:cov. Kâv di; t18o~v EAatîOV EXTI
to 1tpocr8oKcOµEVOV, 1tE<pUKE 9f:A.yEtV tcp 1tpocr8oKacrem· Kai 1tOU ni;
EnE9UµTJO"E 1tOAAoti; 7tEptppEOµEVOi; aya9oti;, O µTJ8E toti; 8ouf..01i; âv
E8o~E µc9EKt6v. ~Ei 8~ cppoviJcrccoi; t1µiv, rocrtE tcp vcp 7tapapaA.A.oum ta
OVîU toii; U1tOU<î1V op9iJv nva 'lfficpov e~EVEyKEtV.

5

10

08'

ZTJµia µcyicrLTJ toii; 7tpayµacr1 to 8mxdcr9m tov vouv toii; ăpxoumv. 'DtE
8f: a8UVClîOV cpf..oyi q>povnOCOV eyKaptEpdv 8tTJVEKcOi; tOV KpatoUVta,
15
îO<îOUîOV 6 voui; U1t0AEAU0"9co cppovn8cov, ăcrov tE ~V a9uµiav
U7tOcropficrm, Kai µ~ <J1JVEXEcr1V oµppo1i; îOU t'fj8E piau KClîatlucr9fivm.
IIoA.A.cOv yap ovtcov Kai 7totKiÂcov, tc'Ov µE9TJµEpav Kai vl>Ktcop
avayKas6VtCOV cppovtisEtV, EUK6A.coi; av Kai ~V sco~v 6 ăpxcov
7tpocra7tol..Ecrm:, 7tpayµam 7taA.aicov aci, µTJ8aµc:Oi; toti; A.oytcrµoii;
20 s2gv eKEXEtpiav 818oum. <l>acri 8f: li Kai nva t&v 1taAU1 µcyicrtcov, cipp&i; toii;
cpiA.01i; <J1JVEUcoxouµcvov, d7tEtV, 8civ tov vouv cppovti8cov Al>Etv, rocr7tEp
ta t6~a tcOV VEUpc'Ov U1t0AUOµEV, d µEA.A.otµcv autoii; icrxupoii; au91i;
124v XPficr9m, faavaA.apoum ~v oiKEiav li 8Uvaµ1v. filiJv YE t'fi p~crtffivn
XPcOµE9a, roi; îlVl tfii; a9uµiai; PoTJ9iJµan· ăA.A.coi; 8f: au~v
25
a7toppimoµcv, tva µ~ 7toA.u tpucp~ ecpIBµEvoti;, 7toA.u 1tpoi; touvavtiov
t1µiv 1tEptcrt'fi to pouA.îJµa. To yap ei; ăKpov 8mxdcr9m ei; ăKpov
<J1JVEcrtaA.9m 1tOIBtV dco9cv.
II'
OUK fonv oU8Eii; Ev av9pc07t01i;, oi; av <î7tOU8fi Kai 1tOVOti; 8tTJVEKc'Oi;
XPÎJO"atto• ill't1 cpU<Jti; EKUO"îql <î7tOU8~ovn Kai 1tapaµu9iai; nvoi; ecpiITTat.

30

9-10

EOO~EV

1 Â.oytaµou 1 vou V I on µE:v 1
av post COIT. in marg. V T

•ori µE:v V -

4 E<p'foun!> 1 di:; fou•o V -

18 6 lipxrov ti]v sroi]v L PG - 20 nva 'tcOV 7tclAat µEyi<J't(J)V, app&i:; 1 'tOV lipt<J'tOV
dm:îv pamÂta 't&v µaKEoovrov V T - 21 [d7tEÎV] deest V T
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dintre noi, fiindcă ne păstrăm cumpătul în primejdie, ştim că
trebuie să fugim. Ce nu ştim însă, pe cât se pare, e unde vom găsi
scăparea. În speranţa unor împrejurări mai faste, pătimim la fel ca mai
înainte. Niciuna dintre dorinţele noastre nu poate, prin ea însăşi, să ne
stingă setea. O arată şi desfătarea (ca să fie spus ce ne aşteaptă, încă de
acasă). Ne bucurăm până la saţietate de cele mai alese plăceri şi prea
puţin râvnim după bucuriile care ne lipsesc cu adevărat. Şi, chiar dacă
lucrul aşteptat aduce, în sine, mai puţină încântare, aşteptarea însăşi îl
face mai dorit, aşa cum, odată, un om, scăldându-se în multe avuţii, a
râvnit la ceva ce nu părea vrednic nici de sclavi. Avem nevoie de
înţelepciune ca să putem judeca limpede şi să cumpănim cu mintea cele
ce sunt şi tot ce ne lipseşte.
79.
Cea mai mare nenorocire în bunul mers al lucrurilor este ca principii
să-şi rătăcească mintea. Pe acela care stăpâneşte, dar e neputincios în
faţa văpăii necontenite a grijilor, mintea trebuie să-l dezlege de
frământări, ca să poată alunga descurajarea şi să nu fie inundat de
potopul necontenit din viaţa pământescă. Din pricina grijilor, multe şi de
tot chipul, care-l silesc să se frământe zi şi noapte, principele îşi ruinează
viaţa, resemnat, luptându-se neîncetat cu treburile ce nu dau gândurilor
nici o clipă de astâmpăr. Se spune că unul dintre cei mai puternici bărbaţi
de demult 31 , benchetuind cuviincios cu prietenii, a spus că trebuie să ne
eliberăm mintea de griji, aşa cum lăsăm săgeata nervilor să zboare, dacă
vrem să o putem folosi din nou, puternică şi cu vigoarea ce îi este dată
din fire redobândită. Dar să ne luăm răgazul odihnei doar ca un remediu
al tulburării sufleteşti. Altfel, să renunţăm la ea, ca nu cumva să ni se
risipească voinţa din pricina împrejurărilor ce ne atrag spre o prea mare
trândăvie. Căci o împrăştiere ce întrece măsura aduce după sine şi o
tristeţe grea.
80.
Nimeni pe lume nu-şi poate da silinţa zi de zi, nu poate fi muncit neîncetat
de griji. Firea însăşi cere, ca acela care trudeşte, să aibă parte şi de odihnă.

31

fiind

În textul transmis în manuscrisele Vat. gr. 1107 şi Vat. gr. 1619 aluzia este mai limpede,
Alexandru Macedon.

menţionat împăratul
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µtv ouv illa npoi:; p<;i0uµiav t~cipî]Tat' croi OE µETa n6voui:; wui:;
pacrtAf:Ucn npoO'ÎJKovTai:; cipKEhco Ta PtPA.ia, Kai TO 1tEOiov, EKaTEpov µETa
Katpoi3' Kai ii crxt8toi:; O'lCl.cl O'KT]vfjc;, il q>UMcoV, il ăvTpcov· Kai ii UT]OWV, Ei
rox01· 11 Ţ'Uva1tî]O&cra 1tT]yÎ), Kai ai 1tEpi TaUTT]V PoTavm· AlTOV TE Kai
mh6µmov O\j/OV, f101ov OE 1tEtVÎ)cracn Kai navomcriai:; rije; oi'.Kot. 'Ey& yap
AtyEtv ciµppocriav Kai vtKmp, Ta µu01Ka, npoi:; oîi:; 6 q>iAoi:; cr01 'i7t7toi:;, 6
Kl>cov, 6 iEp~, ii npoc; Ta 0Tjpia Trov PEA&v ăq>Ecr~, noTE µtv A.a0pa, noTE
OE op6µcp XPCOµtvcp E1tEt8c':tv KUKEivo~ m1hov ytyvî]Tat. Ml) XPOO OE wuw~
wc; TEAEl, ill'ciq>op&v Ei'.i:; n ptA.nov, EUE~iav, KOtvcoviav, Eµ1tf:tpiav
mpancbrn~ nptnoucrav. Taurn Kai rije; 0iJpai:; cinoruxcbv, ouOE yap UE:i
ruyxavElV oÎ6v TE, rije; wq>pocrl>VT]i:; OUK av ciµapw~, tv li oîi:; OUK fonv
cinoruxEiv, 01'ă cr01 npoupyou yiyvETm To 0TjpQ;v.
ITA'

'Yn6Kptmi:; foTco cr01 µtO'T]T6v, Kai µaKpav 6 rnuŢT]v €pya~6µEVoc;, µiJ
noTE M0ni:; mcrTcicrai:; A.l>Kcp TE Kai nEtpatji civn n01µtvoi:; Kai
KUPEPVÎJWU. LKOOmE OE nmptK&i:; wui:; O'KWmElV ă.Uoui:; €0tA.ovrni:;, OUK
cO<j>EAEiac; EvEKa· oncoc; muc; µev aicrxl>VT]c; cinaU~Etai:;, Atyco Ol) muc;
nacrxovrni:;, wui:; OE crcoq>pOVEO'TEpoui:; Epyacrmo. IltcrTEU0tvm OE 0'01
Myov Otaq>uA.auE, il Ei'. ne; ăv cr01 XPUcriov ci8pov napt0Ew. 'DpKcov ot
20
crou q>EtOoµtvou, tnayyEA.iai:; ciya0ai:; nămv oi Tp6n01 0186Tcocrav.
UY <f>ptKTOV µtv dvm li ŢQ EU~acr0m navu v6µt~E, Tac; U1tO<JXEcrEti:; OE 0EcŢ:l Kai
wii:; civ0pcbn01i:; EKTEAEt. MEµvfjcr0m µEYT01 Tffiv npoi:; crE Tffiv illcov
E:Unou&v npocrfjKov dvai crot v6µ1~E, Trov napu crou npoi:; illoui:;
€m.Aav0av6µEVoc;· 0tAE: OE nAE:ovEKTEiv, oux ucrTEpEiv ciµEtP6µEVoc;. Kcrv
25
murn npaucov 01mEA.fti:;, q>El>ycov Kai n uq>al..ov afoxoi:;, To yap
1tpOO'C01tEÎOV, Kai ii O'KT]VÎJ, µ6/..ti:; 1t0U O'U'YXCOPT]TEa yEACOW1t010ti:;
civ0pcbn01i:;, o'i Kai E1ti K6ppî]c; pam~OVTat, cOO'TE wui:; illoui:; yEAacrm,
oTµai O'Ol Kai Myov av0'opKOU npoi:; ănavTac; cipKEcrElV civ0pcbnoui:;.
15

30

IIB'
LEµv6TT]c; Kai µEyaA.onpfaEta iiyEµ6vcov ouK cim~OEt. .:1Ei crE OE Ktpviţv
aEi wu µtv crEµvou Tji OOKOUQ'TI 'l'UXPOTT]U Tt)v ytyvoµEvrtv iiOUTT]Ta,

1 tl;El>pîJtat 1 ~µiv tl;Ei>pTJtat V T 5 rije; 1 toîc; I - 26 ouo€ 1 ou T
23 crot 1 O'OU L PG - 25 n 1 to I
30 ~yEµ6crtv I L PG

3 Katpou 1 tOU Katpou V T -
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Sunt multe feluri în care alţii îşi găsesc liniştea; ţie însă, după strădaniile
ce sunt în grija împăraţilor, cărţile şi câmpul să-ţi fie îndeajuns, fiecare
la vremea lor; şi umbra unui adăpost făcut în grabă, răcoarea frunzelor
sau a grotelor; şi, dacă se iveşte, privighetoarea; adaugă izvorul
învolburat şi natura înverzită din jur; bucate uşoare şi nepretenţioase,
mai plăcute chiar şi pentru cei înfometaţi decât o cină îmbelşugată,
pregătită acasă. Nu mă gândesc aici la nimic miraculos, la ambrozie şi
nectar. În locul lor găseşte un cal ce-ţi este drag, un câine ori un şoim şi
slobozirea săgeţii pentru a prinde fiarele, uneori pe-ascuns, alteori,
croindu-ţi drum la vedere, după cum şi ele apar. Dar să nu faci toate
acestea cu un scop, ci doar scrutând spre ce este mai bun: vigoarea
trupului, tovărăşia, iscusinţa cuvenită ostaşului. În felul acesta, de nu
prinzi fiara (căci se întâmplă adesea), nu-ţi va lipsi bucuria, chiar şi în
cele ce nu-s de atins pentru tine. Iar pentru toate acestea vânătoarea îţi
este de folos.
81.
departe pe ipocrit şi aminteşte-ţi să nu te
încrezi în lup ajuns păstor ori în tâlharul ajuns cârmaci. Priveşte-i ca un
părinte pe aceia care, vrând să clevetească pe seama altora, nu o fac
nicidecum pentru folosul acestora. Iar după ce i-ai absolvit de ruşine pe
cei ponegriţi, să-i socoteşti pe ei mai înţelepţi. Ţine-ţi cuvântul în care
crezi, chiar de-ai primi în schimb morman de aur. Să nu faci jurăminte, ci
felul de a te purta să fie pentru toţi cea mai bună chezăşie. Socoteşte
cuvântul dat sfânt şi împlineşte făgăduiala pe care ai făcut-o în faţa
oamenilor şi a lui Dumnezeu. Găseşte de cuviinţă să-ţi aminteşti
binefacerile pe care le-ai primit de la alţii şi uită cu totul ceea ce tu însuţi
le-ai dăruit. Iar când răscumperi un bine, să vrei să dai mai mult, nu să fii
mai prejos. Şi dacă nu încetezi să împlineşti toate acestea, păzindu-te de
orice faptă ruşinoasă deghizată (căci masca şi scena abia pot fi îngăduite
măscăricilor care se iau la bătaie ca să stârnească râsul), cred că, tuturor,
vorba ta le va fi îndeajuns, în loc de jurământ.
Dispreţuieşte făţărnicia, ţine-1

20
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·s2.
Măreţia şi nobleţea

trebuie ca tu

să

nu sunt întru totul nepotrivite principilor. Dar
îmbini mereu farmecul cel mai plăcut cu răceala,
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1O

TOU OE µeyaÂ.o1tp€1tOU<; TCi> aµetAiKTq> OOKOUVn KOtvcoviav
'.)(Upiecrcrav· 01tCO<; cpaivoto Kai TOÎO'Oe 1tpE1tCOV t;yeµovic;i, Kai O''.)(OtTJ<;
ye Touc; U1t0 O'E 1t€t8oµtvouc;, ole; O:v cbc; ăptcrTa yvoiTJc;· ou xcopic;
ouoi:v fon yevtcrem TWV ovfjcrm ouvaµtvcov. ToUTOU OE E1ttTU'.)(ÎJc; li av
y!Now, oux 'flKtcrTa µi:v &v XPTJO"Toc; Kai cpopepoc; ole; 1tpocriJKet, Kai µiJ To
O'UUTOU O'K01tWV aKptProc; i:v ă1tacrt, Kai OiKac; ou 1tapa 1tQVTCOV
Â.aµpavcov· µIIÂ.tO'TU OE, ei neieetc; auwuc; fpyotc; OU?( ~TIOV i1 Myotc;, cbc;
ăp'tKeivcov ăµetvov TO EKeivcov cruµcp€pov EmO"Tacrat. l:acpouc; yap
yeyov6TOc; EKeivou, cbc; 1tf:t8oµtvmc; crot 1tapmvouvn &O O:v crxoiTJ TOutotcri
TO 1teneicr8m, cp8acrm crou Tac; 1tapmvfoe~ t8eÂ.Î)croumv fpyo~. TouTO
impoic;, TOUTO KUPepvfiTa~. TOUTO 1tOtµEm oiococrt TO Kai Tote;
vel>µamv ăyetv.
Ilf"

15

25

'l'Hc; µi:v ouK tp~ 'flUxfic;, cbc; ouK tproO"TJc; Trov KUÂ.ffiv, ml>TTJc; µiJ µtµou Ta
EmTTJOeUµma· ii o'au crUVOtcr8a ayaea, TÎJV0€ ~Î)Â.oU. Mauov OE, E1t€t0ÎJ
µîJOEic; av8pcil1tCOV fotlv 'f1 mxv8'oµou Taya8a, 'f1 µîJOEv Tt KEKTTJµt\/Oc;, Kai
evecrti 1tOU Kai cpauÂ.ov ăvopa XPTJO'TOV Myov eineiv, Kai TOUVavriov li
yevfo8m, Kpeîcrcrov ei1t6vn KUÂ.Ov netcr8fjvm, KO:v EKeivoc; ouK tpy~TJTUt,
t\ Tilla. µi:v ovn XPTJITTCi>, cpauÂ.ov o'ei1t6vn cruvefoem. KaKOV ti Ep~ Kai
TO avnTU1tOV' KUKOV TO 1tămv aKoÂ.ou8eiv, Kai TO µaA.anecr8ai TE, Kai
EÂ.Kecrem vou xauv6TTJn. 'EK OtaµETpou µi:v Toutl oiE:xeTov, ăµcpco OE MµTJ
TOic; KEKTTJµt\IO~. To O'etKf:tV Myo~ aya8oic;, oeev ăv 1t0T€ A.fyotVTO,
TOUTO OE µEcrov fonv, mopvov OÂ.oV aKptProc;, µTJOE TCi> µroµcp MPiJv
1tap€xov. IIpoc; yap Tov cpciyoVTa Tilc; aKp6TTJmc; µîJO'O:v EKeivov olµm
avmcrxi.>VTeiv. Kai 1tavTaxou OE :xproµevoc; mic; µecr6TTJm, cpaivoto O:v mic;
apemic; :xpci:>µevoc;. "Opoc; yap UUTWV TO µEcrov EOO~ev dvm.
II~'

"HKtcrT'O:v ăpµ6cretev auTOKpaTOpt t\ pouÂ.aic; u1toTeTaxem, cbc;
30 S29' ucp'ap- li µocrmic; EaUTOV 1t0tOUVTt, fi TtO'tV a~tOÂ.Oyotc; E1tt'.)(Etpeiv,
µit KaÂ.roc; pepouÂ.euµtvcp, Kai Tac; yvci:>µac; fxovn Tffiv cptA.ouvTcov.

2 xapif:crav V T- 9 •'KEivrov I; TO KEivrov in marg. add. L - 10 xapmvouvn crot
xt:t0oµtvot~

V

26 XPcilµevov I PG
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ce pare că însoţeşte majestatea, şi purtarea prietenoasă, binevoitoare, cu
severitatea demnităţii. Astfel, dacă ai deprinde foarte bine toate acestea,
te-ai dovedi, prin ele, potrivit pentru domnie şi ai avea supuşi care să-ţi
dea ascultare. Fără de ele însă, nu poţi obţine vreun folos. Ar fi de dorit
să te arăţi nu mai puţin blând decât aprig faţă de cei ce-o merită, fără să
cauţi cu îndârjire felul tău de a fi în toţi şi fără să aştepţi încuviinţarea
tuturor. Dar cel mai bine este să îi convingi pe oameni cu fapta, nu mai
puţin decât cu vorba, după cum ştii că ajutorul acestora este mai de folos
pentru ei. Un lucru este limpede: dacă faptul că s-au încrezut în poveţele
tale a fost bun pentru cei care te-au ascultat ca pe un sfătuitor, ei vor dori
să împlinească în faptă îndemnul tău. La fel şi medicilor, cârmacilor şi
păstorilor le e dat să conducă prin sfaturi.

83.
Nu imita deprinderile unui suflet pe care nu îl îndrăgeşti, ca de pildă ale
aceluia ce nu iubeşte binele. Ci mai degrabă să urmezi cu sârguinţă
sufletul ale cărui virtuţi îţi sunt cunoscute. Ba chiar mai mult, de vreme
ce nimeni nu este înzestrat cu toate calităţile sau lipsit cu totul de ele, e
cu putinţă ca un bărbat netrebnic să fie meşter la vorbe, după cum se
poate întâmpla şi contrariul. Dar e cu mult mai bine să te încrezi în cel
care vorbeşte cumpătat, chiar dacă nu făptuieşte în aceeaşi măsură, decât
să asculţi de un om vrednic, dar care spune vorbe neghioabe. Şi teza, dar
şi antiteze sunt rele în egală măsură. Nu e bine nici să asculţi de oricine,
să fii lipsit de voinţă şi atras doar de frivolitatea spiritului. Sunt diferite
întru totul cele două păcate, dar amândouă aduc purtătorilor acelaşi chin.
A asculta de vorba bună oricând şi de oricine-ar fi rostită, aceasta e calea
de mijloc, netezită cu rigoare şi care nu oferă nici un prilej de reproş. De
aceea consider că nu e lipsit de cumpătare, cel care se fereşte de extreme.
Iar cine urmează, în orice împrejurare, calea de mijloc, se dovedeşte a fi
în slujba virtuţilor. Căci mai presus între toate virtuţile cred că se află
moderaţia.

84.

35

Nu e deloc potrivit pentru împărat să se supună voinţei altora, ca şi cum
s-ar considera mai prejos de comandanţii săi, dar nici să pună la cale ceva
important, fără să fie bine sfătuit şi să asculte părerea celor la care ţine.
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BouAf:utfov o'liv Etî] to µiJt'aouvawv KaAOV, µÎ)tE EVXEPE<; µEv
7tpax0fivm, KaKOV OE, µÎ)tE t1 t&v avayKaicoc; E7tEpxoµEvcov· 6J.J...' o
cmouoi'jc; Kai <ppOVÎJOECO<; epyov ăv, OVÎJOEl YE KaAro<; 7tpax0€v· Kai µit
7tpax0€v, i1 KaK&<;, sTJµiav Evf:YKEÎV ouvatm. KaA&c; OE av tOtE 7tpax0Eiî],
OtaV µE0'foutou KEKTilµEvov tO'UtCOV oit t&v tEAlKOOV KaAouµ€vcov
OAOKAT]pOV, Ei ouvat6v, tTiv esaoa· d OE µiJ, ta nAf:ico tOUtCOV, i1 ta YE
KpEittco Kai tEAf:c.OtEpa. KaA.ov OE Kai npo tije; XPEiac; pouAf:UEcr0ar c.Oc;
'flv tmiyn to pouAf:u6µEVov, mpaxfic; tac; 01avoiac; tµmnA&v, tµnoorov
auto yiVEtat tj'j OtKEli;l 010p0fficrE1.

n

5

IIE'
'O pamAf:uc; €vv6µcoc; s&v, Kai v6µ01c; ăycov t0U<; \m'aut6v, Ka0anas
€vavtioc; tcrti wic; ropawEiv 60EA.oumv, o'i v6µov anapapatov fxoum
126' tac; fout&v iJoovac;. 'Eo1K€vm yap ooKEi to pacr1Af:UE1v tQ'> ro- li pawEiv.
~ticrtacr0ov OE aUiJA.cov, ocrov ouo'dmiv EVXEPE<;. TQ'> µev yap ropawcp
15
to ouvacr0m to wuc; U7t'EKEivcp xauvouv Ecrtl' KClV icrxt>v 7tpocrA.aPn to
KOlVOV, OVElp07tOAxÎ tTiv autou Ka0aipEmv· 6 o'aA.î]0&c; pacrtAf:Uc; wic;
unotattoµEvmc; oi nA.iJ0Em, natp6c;, n01µ€voc;, iatpou, 0t0a<JKUA.ou, Kai
Ei'. t1 crxfiµa ouvatm crc.OsElV, t07tOV crc.Oscov tuYXclVEl. Noµiscov OE Ev tQ'>
KmvQ'> cruvicrtacr0m tOKEivou cruµ<pEpov, Kai XptcrtQ'> OtaKov&v, Kai
20
µtµouµEVO<; autov µWJ..ov tQ'> OtaKOVEÎV i1 tQ'> ăpXElV, xaipEl PEAtlOOV tTiv
apxl)v t&v PEA.nouµEvcov ăµElVOV. Ei'.î]<; µ01 t010Utoc;, © <piAtatE. li
10

S2~

25

NF'
0EAf: µev te; EcrXatOV t&v KaAroV tA.0Eiv' yivcocrKE OE aouvatov tTiv E<pECJlV
taUTilV o-Ocrav· Kai µit a06µEl, tPEXCOV µev, OUK E<plKVOUµEVo<; OE. 0UOE
yap tOUtO OEÎ crK07tEÎV, Otl taya0ov U'ljlT]AOtEpov tije; apEtij<; t&v
av0pc.Oncov· 6J.J...'0tmEp 6 tPEXCOV de; auto fyyutEpco yivEtm. Kai 6 tOUtO
0EµEVO<; foutQ'> CJK07tOV, Kai tQ'> EiK6n paucov ou nau6µEVoc;,
7t0MclK1<; µEv EmtEUSEtm, ESEl OE Kai 7tAEOV t&v ăUcov, KUV anoruxn-

2 oE: sscr. V - 3 cppovficm:oi; 1 yvci:>cmoi; V T - 4 o'Civ V T - 9 riii; oiKEiai;
010p0ci:>cmoi; S I; (------) tj'j oiKEic;t otop0ci:>cm in marg. add. S
24 ouoE: 1 ou V T - 26 di; 1 wi; S I T L PG - 28 Kai 1 n L PG
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El trebuie povăţuit nu despre binele pe care nu l-ar putea împlini sau
despre ce este uşor de făcut, dar este rău, nici despre lucrurile ce se
întâmplă oricum, în chip necesar, ci, mai degrabă, în legătură cu acea
faptă care e de folos dacă e împlinită bine, cu străduinţă şi înţelepciune.
Orice lucru nedus la capăt ori care este rău înfăptuit, poate să
pricinuiască neajunsuri. În schimb, o faptă este împlinită aşa cum se
cuvine, atunci când i se alătură corul celor şase virtuţi - în întregul său,
dacă e cu putinţă - numit şi al virtuţilor desăvârşite. Iar dacă nu se poate,
măcar cea mai mare parte a acestora, sau cea mai importantă, sau cea
apropiată de perfecţiune. Şi e bine ca sfatul să ajungă la tine înainte de a
avea nevoie de el, căci de ţi-e cugetul plin de tulburare, el devine o
piedică pentru propria îndreptare.

5

1O

85.
Împăratul care trăieşte după dreptate şi îşi conduce supuşii după legi este

potrivnic întru totul celor care vor să statornicească tirania şi pentru care
plăcerile proprii sunt lege imuabilă 32 . Chiar de se aseamănă întru câtva
domnia bazileului cu cea a tiranului, cele două se şi deosebesc însă şi nu
e uşor de spus prin ce. Pentru tiran, puterea stă în slăbiciunea supuşilor
săi, iar dacă cetăţenii dobândesc putere, el visează doar să o subjuge.
Bazileul de drept ţine, pentru mulţimea-i de supuşi, locul părintelui, al
păstorului, al vindecătorului şi al dascălului, iar, dacă rolul altcuiva
poate aduce salvarea, el ia asupra-i acel rol 33 • Câtă vreme socoteşte că
nu are alt ajutor decât împărăţia sa şi îl slujeşte pe Christos, fiind
asemenea lui, dar mai degrabă în slujire decât în conducere, se bucură
de o domnie mai aleasă decât cele mai alese domnii. Aşa să-mi fii,
iubite fiu!

15

20

25

86.
Râvneşte să ajungi la supremul bine, dar ia aminte că dorinţa aceasta
nu poate fi atinsă cu adevărat. Să nu-ţi pierzi însă curajul, când alergi
fără să poţi ajunge la ţintă. Fiindcă nu trebuie doar să observi
că binele e mai presus de virtutea omenească, ci şi că acela care
îl urmăreşte, este mai aproape de el. Iar când ţi-ai ales acestă ţintă
şi te repezi necontenit spre ce e potrivit cu ea, adesea săgeata ta o
va atinge şi, dacă nu va reuşi, va fi oricum mai aproape decât a altora.

30

32
33

Cf Synesios, Ilt:pi ~acrW:im;, cap. 6.
Portretul împăratului este construit asemenea imaginii bisericii (c/ cap. 11).
https://biblioteca-digitala.ro

Manuel Paleologu!

150
wt~

5

µtv yap cb~ ELUXE cpEpoµtvo~. Kata ta avEpµcmcrta tlota, Kai
sromv tv cpaUMltlJn c'OmtEp tv XPTJCTtOtTjn, Kai tiooµtv01~ tcp 7tpayµan,
ouo'tv EA7ttcrt KEtcrEtm tcOV KQKcOV ti 8t6p0cocrt~. 'O OE A.oytcrµot~
i0uv6µEVO~, Kâv aµaptŢJ, avayKm~ nacrm~ aicr0TJcrttm tOU OEtVOU, 07tEp
cipX"l 8top0cbcrtco~.
NZ'

'Em trov noA.tµcov oi cppitwvtE~ tov 0avatov, oi'.01: cptl)youm· Kai
cpEl)yovte~ y1: nintoumv ilnEp oi icraµEVot, KatacppovouvtE~ 0avatou.
~ElVÎJ yap µam vcbtcov 7tp0~ xEtpa~. Kai oppcoOOUVtE~ to ~icpo~. Epyov
10
mutou yivovtm, µT]OE youv tacpfi~ ci~tOUµEVOl. Oi O'cb~ tE0vî]~6µEV01
126v Otaµaxovtat, srocri tE Kai crtEcpavouvtm, noua~ 7tEptytVOµEVOi li tE Kai
ciptcrtEi>ovtE~ µUA.a yE EiK6tco~ ciµcp6ttpa. 'EK µtv yap tou µ~ cpopEicr0m
s3or to fotacr0m, li µEtil OE tcOV PtPTJKOtCOV ti vlKTJ. Toi>tcov OE oi crttcpav01
yiyvovtm. Kai Ei tot~ EU'\jlUXOt~ tauti, ofiA.ov ăn 'tclVavtia wt~ OEtA.ot~.
15
Ei OE Kai 7tEcrEÎtai tl~ tv tcp 7t0AEµEtv, Kai cpciycov ăUo~ crro~ E7tavfi~Et'
ill'oOE µtv 'tfi~ µEt'aicrxiJVTJ~ scofi~ oiKTEipEtm, EKEÎVO~ OE µaKapto~
wu µE'ta OO~TJ~ 0avatou. To OE o~ 0ai>µato~ ytµov, navtE~ µtv i'.cram
tUOE' yiyvEtat o'ouv to OEtVOV, 'tfi~ '\jlUxfi~ tiµtv 'tpa7tEtcrî]~ {m6 'tOU
01:8tuoµtvou. 'Alla croi µ~ nponE'tro~ µT]OE cioiKco~ cipaµtvcp ta ănA.a,
20
o µET'Ei>KA.Eia~ 0avato~ nponµacr0co i1 tot~ noA.Eµi01~ napaxcopficrm
0ptaµpou.
NH'

25

30

OUx outco cr01 npocrftKEt mcon1:tv, onco~ µ~ ytvoto Trov civtaycovtsoµtvcov
€A.aucov, c'OcrnEp µ~ 'tcOV crE cptA.oi>vTcov cinoA.Etcp0ftvm npo~ ~v ciya~v
'tfi~ ciya7tTJ~ ă.µtUav· Kiiv noA.tµto~ €x0pov Ka'tEVEylCJl, Kâv civTinaA.o~
EtEpov, 7tOAAOi Tfi wxn A.oytouvtm ~V VlKTJV. 'Hucoµtvcp OE cptA.oi>vtcov
ouo'âv d~ navtcov cruyyvoiî] tcOV cptA.Etv Emcrtaµtvcov· c'Ocr't'aicrXPOV µtv
Trov €x0prov, ai'.crxtov OE Trov cptA.oi>vTcov fluco cpavfivm. ~oKEi OE
ai'.crxtcrwv nav'tcov Koucpov tiytîcr0m toi>~ nat8a~ Kat6mv itvm yovtcov
Ei~ ~v Trov crnouoaicov fpycov €mµEA.Etav. Kai nro~ n~ ăUco~ KptvEt;

1 [yap] deest V T I avapµoa'ta T; av6pµta•a V I [Kai] deest I
27 [m1vTrov) deest L PG
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Ca de pildă, a acelora care se lasă purtaţi ca o navă fără cârmă şi îşi duc
viaţa în minciună, ca şi cum ar trăi în virtute, ori se desfată cu lucruri ce
nu vor aduce nici în vis măcar înreptarea relelor. Dar cel care se conduce
după raţiune, chiar dacă greşeşte, înţelege în chip necesar răul şi chiar
faptul acesta e începutul îndreptării.
87.

1O

15

20

25

30

Cine tremură în război în faţa morţii, dă bir cu fugiţii. Dar, încercând să
fugă, piere mai abitir decât bărbaţii care stau locului şi râd de moarte.
Fiindcă lupta-i primejdioasă cu spatele la duşman, iar cine se teme de
sabie, de sabie va pieri şi nu e demn de mormânt. Soldaţii care se bat cu
vrăjmaşii ca şi cum ar fi murit deja trăiesc încununaţi de lauri şi sunt
consideraţi adesea mai presus de ceilalţi ori cei mai bravi, ba chiar, pe
drept cuvânt, în ambele feluri. Căci de poţi sta locului, înseamnă că nu
te temi, iar victoria este de partea acelora care rămân şi ai lor sunt şi
laurii. Dacă cei cu suflete dârze sunt răsplătiţi astfel, e limpede că laşilor
le este dat contrariul. Când cineva cade-n război, iar altul, fugind,
se-ntoarce teafăr, cel din urmă îşi deplânge viaţa ruşinoasă, în vreme ce
primul e socotit în rândul fericiţilor, prin moartea sa încununată de
glorie. Sunt multe faptele uimitoare pe care toţi le cunosc, dar şi răul
există, fără îndoială, chiar dacă sufletul nostru refuză asemenea grozăvii.
Tu însă, care mergi la luptă rară să fii împins de la spate şi nici în chip
nedrept, să consideri mai presus o moarte glorioasă, decât să permiţi ca
duşmanilor să li se înalţe triambi.
88.
După cum se cuvine să te preocupe în ce fel să nu te arăţi mai prejos
decât duşmanii, tot astfel trebuie ca, într-o frumoasă întrecere a iubirii
frăţeşti, să nu fii depăşit de prieteni. Atunci când un adversar îşi învinge
duşmanul ori vrăjmaşul îl face pe el să se plece, mulţi cred că victoria a
fost hotărâtă de sortă. Pe bărbatul care se dovedeşte însă mai prejos de
tovarăşii săi, niciunul dintre cei care ştiu ce înseamnă prietenia nu l-ar
ierta. E ruşinos să nu te arăţi la înălţimea adversarilor, dar cu mult mai
mare e ruşinea de a te arăta astfel faţă de prieteni. Şi cel mai ruşinos între
toate este să fii considerat un om de nimic, iar fiii tăi, chiar dacă se
străduiesc să împlinească fapte demne de laudă, să calce pe urma părinţilor.
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Ei TWV fomffiv µf;v 7tpoy6vrov oi 7tUÎOE~ OUK av avaoxotvLO µil 7tCxcrTI~ n;~
oucria~ tlripovoµEiv, 'tÎlV OE EKEivrov apE'tÎlV ro~ ăyo~ a7topphvau::v;
"Exet~ 7tOAAoU~ Kai 7tp0~ 7tmp6~, Kai 7tp0~ µTjTpo~ aya0ou~ 7tpoy6vou~.
"Ecrn crot cpucrt~ aya0"1 7tapa ewu OEOOµtvr,. EuA.apou cpucrtv aya0ilv
KaLatcrx(}vm, Tcp µil ~TJAOUV LOU~ aya0ou~ TWV 7tpoy6vrov.

NE>'
LTJµEÎOV crTpana~ Kmcfj~, Kai cpeuyetv oumi~ ewiµou, TO µE0TJµEpav
127' EaULOU~ li acpavi~ovm~, vUKTrop emcpuecr0at LOÎ~ ex0poî~. MftTE youv
auTo~ vuKTo~ fai wu~ exTpou~ eKopaµn~, ilv µil KaTE7tEiYTI XP6vo~, Kai
10
To vtKfjcrm 7tp6oriA.ov Ţi, i\, Kai lhepov d7tdv, ilv µrio'ev eA.7ticrt KETJTm To
Kparfjcrm cpavepffi~, Kai To emTemµEvov rfj~ µam~ a7tE1Âfi crot 0avmov.
MftTE µilv TWV evavTirov VUKLO~ ecpaUoµEvrov EK7tATtTIOU. LKOTql yap,
Kai \jlOcpcp, Kai cprovaî~, EA7t~OVTE~ TpE\jlEtV, ou yEVVatOTI)Lt 'l'UX'fi~, ouOE
KapTEpic;i, E7tEtOav auwî~ ou Km'eA.7tiOa~ xropftcrn LOUyxElpTJµa, µTjOEVO~
15
OtroKOVLO~ µaA.a cpEUyOUcrt. ~EÎ OE 7tnV' o oiorom 7tEptyEVftcrecr0at
7tpOcr0oKc)V, Ei~ wuµcpavE~ ăyEtV tji CTTpan{ţ 07t(J)~ ăv crot KotVWVOUVTE~
s3ov n;~ li OO~TJ~, aOEEcrTEpov Kai LOU 7tOAEµou Kotvrovftcrau::v. ou µ6vov yap
To icrxupov Kai cpopepov Ka0'auT6, fila oil Kai To ooKouv pt..a7tTEtv
Ei'.ro0E. Ta 7tA.ft0ri yap Ei~ M~av µalliv i1 TMTJ0E~ a7toPA.E7tEt.

~·

20

25

30

EiMn ăv 7t0U Afyotµt. 'l~EUEt µf;v 6 0TJPEULÎ1~ aiETOV, ill'a7tp007t'[(J)~
7totouµEVov Ta~ Ei~ wu~ 7tT6p0ou~ Kmayroya~. Kai A.Erov µev aA.icrKETm
7taym~, ill'a7tpopoftTro~ paoi~rov. KopuoaA.oi OE 7tCxYTJ~ avroTEpot ro~
E7ttL07tAElcrTOV dcrtv, ro~ µil 7tp07tETffi~, µTjOE A.i:zyro~ TWV Ei~ Tpocpilv
7tp0KaAOUµE\lrov Cl7tTOµEVot. 'H OE oopKa~ Epyot~ auwî~ cruvtcrTfficra
wuvoµa, ppoxot~ OUK EUMroLO~ yiyvemt. Kai 7toUa YE lhepa 7tOAAcp
LOUT(J)V cpaUAOTEpa, aocpilv emOEtKVUµEVa oiatTav, TWV empouA.Eu6VT(J)V
KmayeA.c). ·ncrTE LOÎ~ av0pci:mot~ 7tpOCTEXOUcrt µfilov TWV 0Tjpirov
e~fomt empouA.a~ 8taopavat. IloUfj~ µf;v ouv cppovTioo~ od
Kai iotroTat~ avopacrt, µova YE Ta Km'auwu~ evepyoucrtv, Ei OEÎ

2 b' EKEivcov T
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Cum ar putea cineva să judece altfel? Căci, dacă fiii acestor părinţi nu ar
refuza să primească întreaga lor moştenire, ea ar întina, ca o crimă ce
trebuie expiată, virtutea acestora. Tu însă ai şi din partea tatălui, şi a
mamei mulţi strămoşi vrednici. Ţi-a fost dată şi de la Dumnezeu o natură
bună. Ai grijă să nu batjocoreşti calităţile primite prin faptul că nu te
străduieşti să-i întreci pe bunii tăi strămoşi.
89.

1O

15

20

Semnul că o armată e slabă şi gata să fugă este faptul că soldaţii, care se
ascund ziua, se năpustesc asupra duşmanilor la vreme de noapte. Tu însuţi
să nu te avânţi împotriva vrăjmaşilor noaptea, dacă nu te zoreşte timpul şi
dacă victoria nu e sigură sau, ca să spun altfel, dacă nu s-a cuibărit în
speranţele tale, neîndoielnic, izbânda, sau dacă nu cumva dezlănţuirea
bătăliei te ameninţă cu moartea. Însă, dacă adversarii te-au atacat în timpul
nopţii, nu te pierde cu firea. Ei au sperat să te pună pe fugă întunericul,
zgomotele şi vocile, iar nu vitejia şi stăruinţa lor. Când încercarea nu le
reuşeşte după cum au plănuit, o iau la goană, chiar dacă nu e nimeni pe
urmele lor. Trebuie să aduci în faţa armatei tot ce te lasă să speri că vei
învinge. În felul acesta, dacă ţi-i faci părtaşi la faimă, ostaşii vor intra în
luptă, temându-se mai puţin. Căci obişnuieşte să rănească nu doar cel
puternic şi înspăimântător în realitate, ci şi acela care doar pare că este aşa.
Iar mulţimea e atrasă mai degrabă de părere decât de adevăr.
90.
spune ceva pentru cine pricepe. Vânătorul prinde vulturul cu clei,
fiindcă, neprevăzător, acesta cade pradă în crengile arborilor. Şi leul este
prins în plase, când cutreieră cu nebăgare de seamă. Ciocârliile însă,
nu pot fi prinse cu plasa aproape niciodată, fiindcă nu se ating de
mâncare, cu îndrăzneală ori lăcomie, atunci când sunt ademenite.
Gazela, al cărei nume 34 e îndreptăţit chiar prin aceasta, nu e uşor de prins
cu laţul. Şi alte necuvântătoare, cu mult mai neînsemnate decât cele pe
care le-am amintit, dovedind deprinderi înţelepte, îşi râd de cei care le
întind curse. Oamenii, dacă au mintea ageră, se pot păzi de uneltiri, mai
lesne decât fiarele. Cei de rând, care se îngrijesc doar de ce le aparţine,
trebuie să fie cu mare băgare de seamă ca să nu fie încercaţi de multe rele.
Aş

25

30

Numele grecesc al gazelei, bopKa<;, este asociat, prin etimologie populară, cu verbul
bipKoµai, a cărui semnificaţie este, printre altele, a avea o privire fixă, scrutătoare (cf Bailly, A,
Dictionnaire grec-fram;ais, Hachette, 1999). O glosă prezentă în traducerea latină a lui Leunclavius
menţionează acest fapt.
34
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Iar pentru cei care au fost hărăziţi să stea în fruntea altora şi să se
îngrijească de supuşi, cea mai mare preocupare priveşte treburile publice:
faptul de a fi prevăzător şi a orândui, după cuviinţă, păstrarea cu mare grijă
a celor prezente, dobândirea din abundenţă a celor ce nu sunt, salvarea
supuşilor şi războiul nimicitor împotriva duşmanilor. Delăsarea şi lipsa de
grijă a conducătorului, aduce necazuri şi atrage suferinţe. Ca să spun totul
într-un cuvânt, ea ar duce de râpă şi cârmuirea stăpânului de capre ori a
aceluia de cai, dar şi pe a strategului. Îi trec sub tăcere acum pe împăraţii
ce mână un car imens. Căci pentru cei preaputernici îndatoririle sunt cu
mult mai mari decât ale celor neînsemnaţi.
91.
Iată, îţi voi spune acum ceva ce trebuie să ştii. Celui care se foloseşte cu
înţelepciune de situaţiile prielnice, nimic nu-i va sta în cale să le îndrepte
şi pe. cele potrivnice spre un sf'arşit favorabil. Ia aminte la vorba mea!
Uitarea şi amintirea sunt diferite întru totul. Dacă apar însă, laolaltă, în
momentul potrivit, e foarte bine. Iar altfel, fiecare în parte poate fi
vătămătoare. Îţi voi explica această vorbă, ce pare un sfat de neînţeles, ca
să-ţi trezesc astfel mintea şi să nu priveşti discursul meu cu prea multă
uşurinţă, ci să urmezi cu mare grijă învăţătura lui. Dacă alergi încordat
spre ce ţi se arată înainte, lăsând în urmă trecutul, sau dacă vrei să te fereşti
de cele ce urmează, după ce ţi-ai amintit un fapt petrecut, vei împlini cu
totul ce urmăreşti, fără să faci neant din cele ce au fost şi, eliberat de cele
trecute, te vei feri mai uşor de ce va veni. De faci altminer, ajungi la pierzare.
92.

25

30

O podoabă strălucitoare e tăcerea şi o citadelă trainică pentru aceia
care o stăpânesc. Dar cei mai tineri se cuvine să o dovedească mai
mult decât cei ajunşi în floarea vârstei. Ba chiar, de vrei, e potrivită
mai degrabă vârstei mature decât acelora ce se îndreaptă spre
senectute, fiindcă bătrâneţea este, ca să spun într-un singur cuvânt,
mai încercată. Şi de aceea este mai folositor, într-adevăr, să îi asculţi
pe cei care au deprins mai multă experienţă, decât să pălăvrăgeşti
cu novicii. Cred că momentul potrivit să vorbeşti este atunci când
trebuie să răspunzi, să îl aperi pe cel calomniat ori să-l înveţi pe altul.
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KaA&~

OtOacrKOUcrt ytyvrocrK6µsvov, tcŢ:i crxftµati tf. 1tpE1tOV tOU
Atyovto~, Kai â 'M.x0f:v av cOVTJO"E, O"t001tîJ0tV OE f:PA.mvr.v. 'AAÂ.ro~ OE
~cruxiav ăyr.tv ptA.ttov, Kata tov cptMcrocpov iatp6v.
yr.

îOÎ~

i.ir
KaUtcrtOV dotvm to ptA.nov fai t&v cl1tUVtOOV, Kai ouvaµtv EXEtV KM&~
dm:îv, Kai m0avov taUtŢl OOKEÎV, Kai tOV t&v KaAWV eprota crocp&~
\lfUXaî~ tµcputEUf.tV. EiMta o'ouv, Kai A.Eyovta ta pr.A.tiro, ta xEipro
1tpattr.tv EK6vta, oih'd1tr.îv, oih'tvvoijcrm pQ.C>tov €µoi cpaivr.tm, OITTJ~
aicrxt>VTJ~ µr.crt6v fonv. AicrXPOV µf:v yap 1tpă~t~ Katj, o1tro~ 1tot'Civ
10 S3 iv yEvOtîO" ai'.crxtov li OE to KaKOV, Ev OUK ayvoic;i ytv6µsvov· ai'.crxicrtov
µr.0'1mr.ppoA.ij~ to toi>~ f:ttpou~ OtOacrKovta to 1tpocrijKov, Kai Piou~
ăJJ..rov 6p0oi3v ouvaµsvov, autov tEpEÎV aOt6p0rotOV. Touto 1tăcrav
1tapaiTI')crtv avmpr.î.

5

11.~'
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OUof:v crocpia~ civta~tov, r.Ucpuic;i cruyKpa0EiITTJ~· ouo' r.Ucpuia~ ăµr.tvov
crocpic;t 'M.A.aµ1tpucrµtvT]~. 'EKatr.pov µf;v yap KaAOV Kai STJArotOV nv EÎTJ"
Ei OE cruv€A.0otr.v ăµcpro, papai tij~ crusuyia~, eh~ 0auµacria, eh~ aya0ft, eh~
apicrTI). Ka0apav µf:v oucrav ri)v \j/UxftV, Ka0aprot€pav €µcpaivr.t• pU1tOU
OE 1tE1tAYJproµtvT]v, a1to1tA.uvr.t pc;ioiro~. Kai cruµpaivr.t Tfi \lfUXTI Kai Tfi
~uvropiot taUtŢl, o yr. ol) Tfi Kacptlft Kai taîv XEtpoîv aµcpotEpm~· ~ yap
f:ttpari)v A.oml)v a1tocrµftxr.t, Man tr., Kai eKµaKtpq> Kai vitpqi yt 1tou
or.ijcrav. Ilp6crro1tov OE Kai Kr.cptlftv, Kai 1tp6~ yr. Ett 1tăv cr&µa,
aµcp6tr.pat Ka0aipoucrtv ai XEÎPE~. 'Yorop OE, Kai EKµaKtpov, Kai vitpov
f.Îvat A.oyisou f.Ucpufo~, Kai cro- li cpia~, Kai \j/UXfi~, 1tpă~tV, 0"1tOUOftv,
Kaptr.piav.

10 [tv] deest L PG - 12 aot6p0o:rrov post COIT. V I airrov V - 12-13 nacmv
napainiatv avatpEÎ post COIT. ex naaav m;piataatv avatpouv V
20-21 ii yap EtEpa n']v A.otm'Jv post coIT. ex 0c'.m:pa yap 0an:pav V
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Demnitatea retorului se cuvine doar acelora care explică bine
cunoştinţele iar, în cazul lor, dacă spusa le este folositoare, păstrarea
tăcerii dăunează. Altfel, tăcerea aduce mai mult bine, aşa cum a spus şi
acel medic filozof3 5 •

5

1O

15

93.
Cea mai de preţ calitate este aceea de a şti ce e mai bine între toate şi de
a fi capabil să vorbeşti frumos şi astfel să te arăţi convingător şi să poţi
sădi în suflete, cu înţelepciune, dragostea pentru tot ce e bun. Dar acela
care, deşi cunoaşte binele şi îl propovăduieşte, face rău cu propria voie,
îmi pare că se acoperă de o asemenea ruşine, încât nu e lesne să o
cuprinzi nici cu mintea, nici cu vorba. Căci fapta rea e lucru de ocară,
oricum ar fi: e mai ruşinos răul tăcut cu bună ştiinţă, dar ruşinos cu
asupra de măsură este ca acela care îi învaţă pe alţii ce este cuvenit şi
căruia îi stă în putere să îndrepte vieţile altora să rămână el însuşi
neîndreptat. Asemenea purtare nu poate fi iertată.
94.

20

25

Nimic nu se măsoară cu înţelepciunea ce este guvernată de o bună natură
şi nimic nu e mai de preţ decât o natură bună, înnobilată prin
înţelepciune. Fiecare în parte este la rându-i bună şi trebuie râvnită. Dar,
când se întâlnesc amândouă, ce mai însoţire! Atât de minunată, atât de
bună şi desăvârşită! Ea face ca sufletul curat să devină mai pur şi-l
înălbeşte cu uşurinţă pe acela plin de tină. Cu sufletul şi cu însoţirea
aceasta se întâmplă întocmai ca şi cu mâinile amândouă şi capul: una o
curăţă pe cealaltă cu apă, ştergar şi leşie, când aceasta are nevoie.
Mâinile spală faţa şi capul şi, pe lângă acestea, întregul trup. Gândeşte-te
că apa, şervetul şi soda sunt date din fire, acţiunea însă, râvna şi stăruinţa
sunt ale sufletului şi ale înţelepciunii.

35
În epistola către Filopoimen, Hippocrate îi scrie acestuia, referindu-se la pretinsa
nebunie de care era cuprins Democrit : Ilo0foucn o' ăvrpll Kilt itcruxiTJV ou 7tavrcoi;; oi µavevn:i;;, ăJ.J..11.
Kilt oi "tcOV av0pco7tivcov 7tpîJyµa-rcov um:p<ppovftcmvrt:i;; ampll~iTJi;; em0uµin· OKO"tllV yap 6 voiii;; U7t0
"tcOV E~CO <ppovriocov K07t"tOµt:VOi;; Crvll7tlliicrm 0t:Aitcrn "tO crc0µ1l, "tO"tE mxtcoi;; ei; itcruxtTJV µt:TI'JMa~EV ...
(Nu doar nebunii caută grotele şi liniştea, ci şi aceia care resping toate câte sunt omeneşti, prin
năzuinţa lor spre linişte sufletească. Când cugetul, copleşit de grijile dinafară, doreşte ca trupul să
se odihnească, atunci degrabă se întoarce la liniştea desăvârşită ... ). Hippocrate, Epistu/ae, 12.
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"11.E'
µ01 toîi;; cp0acracn Kai toîi;; 7tapoum t&v µEllOvtrov· Kai Af:îov
µEv 0"01 tOV Katpov em:cr0m 7tp00"00KcOV, 07troi;; µ1) tpax()n:pov Ct7to<pftVf1i;;,
aµEA.l)i;; yEV6µsvoi;; taîi;; XPllO"tOtEpmi;; eA.mmv, om:p oi 7tOUoi 7tacrxoucn·
5
oucrxEpfi OE Kai 7tpocravf11tel7tpayµa0'1mo7ttel>rov, 7tEtp& cruvmpoµtvou
tOU KpEittovoi;; µEtaPaAf:îv Eii;; to ptA.t1ov, 'lfUXiii;; 0Epµ6flltl tE Kai
6opat6f11n, Kai 7tpocren A.oy1crµoîi;; cruvfoEt KEKtVllµEvou;, 01'c1v 7toUoîi;;
s32r E~E-yEvEtO li a<pUKt(J)V Cl7taAAayfivm. XaipEtV OE 7t0AU7t00"1V av0pcil7toti;;
Kai xaµatA.Eoucn <ppacrai;;, autoi;; a~tOU <patVE0"0at O aUtoi;; Ev ă7tacrt toîi;;
1O
Kmpoti;;· Kai µ1) µEtaPilloµtvo1i;; toutoti;; cruµµEtaPc]).Af:cr0m 7tpoi;; o n
liv µEtaPA.110Eii;; XEiprov oo~ni;;. Oihro OE 01atE0Eii;;, Kai outroi;; exrov YE
yvc0µ11i;;, 7tEtp& <pEpEtV, 07tEp liv 6 0Eoi;; 010Ql, yEVVairoi;;.
:Etoxa~ou

11.F'

MaUov av611t6i;; fottV, Ei Kai 7tapaoo~ov Ei7tEÎV, tOU µ1) Ei06toi;; n
XP11crt6v, µllOE EvEpyouvroi;;, 6 7tavta µev docili;, Ci XPft, µllof:v OE t&v
OEOVt(J)V epya~6µsvoi;;. 1\t07tOV 'YelP EmEtK&i;;, emcrtaµsvov KaA.ffii;; o n
cruvoicrEtV oÎ6v tE, epya~Ecr0m tel pA.a7ttOvta. Lrocppovouvtoi;; 'YelP
avop6i;;, tOV oA.tcr0ov Ei06ta, Cl7t01tllOjţv· Kai µEA.arxoA.iav vocrouvtoi;;
Kat'ăyvoiav 7tapa7taiE1v. To OE 6K6vta touto 7t01Eîv, Kai 7tapov
a7tillayfivm, µ1) pouAf:cr0m, 7t&i;; OUK aiviyµan Eo1KE; Kai KpEittovoi;;
tou A.ucrovtoi;; to ă7topov ftµîv oEitm ~ Katel tov 7t&1 Oioi7tofo. Tov
yelp µ1) ouvaµsvov yv&vm KUV ex0poi;; TJAETIO"EV aµaptftcravta. ~oi; o'liv
yEUcraµsvoi;; tOU XPllO"tOU, EnElt, aU01i;; autov EKOoi11 <pauA.01i;; 7tpayµamv'
oux ~ttOV OE m:pi sµautou Ai.yro ~ 7tEpi 7tclvt(J)V 6:v0pc07t(J)V, KUV autoi;;
aUtOV EiKOtroi;; µtcrftO"ElEV. 0U 7tpoi;; ClVOpoi;; OUV aya0oi3 EiOEvat Kat
010QO"KE1V, a XPit, E7tEtt'a7to<paiVE1V aut6v, oti;; ou XPit, oouAf:Uovta. li

15

20

25

Uo/

30

~-

'1fv tti;; icrxupi~11tm t&v av0pc07t(J)V, li YE XPÎJ 7t01EÎV EyY(J)KEvat, E7tE1ta
µiJ cpaiVT1tat taUta 7tpattrov, ~ \j/EUOOµsv6i;; fottV, ~ 7tpoi;; pA.aP11v EaUtOU
to yv&vm KEKfllµE\loi;;.

1 -ra µtUovm V - 10 Kai µfj ... cruµµt-rapaM.E:cr0m 1 Kai µt'] wuw~
cruvacrm-rtiv µt'] ot µtmPaUoµtvo~, cruµµt-rapaM.E:cr0m V
22 aµapTftµam in tex. et aµapTftcravta in rnarg. ser. L - 23 (i:1tm') det. V
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95.
Cântăreşte

viitorul, punând în balanţă cele trecute şi cele prezente. De te
ca vremurile să fie blânde, să nu te arăţi prea aspru, nesocotind
speranţa de mai bine, aşa cum li se întâmplă multora. Dacă presimţi însă
că vor veni întâmplări potrivnice, anevoioase, cu ajutorul Celui
Preaputernic, încearcă să le schimbi înspre mai bine. De ajutor să-ţi fie
şi ardoarea, statornicia sufletului şi mai cu seamă gândurile izvorâte din
înţelepciune, prin care poţi scăpa de multe dintre relele ce par de
neînvins. Spunându-le hotărât „adio!" celor care se prind de tine cu
multe braţe, asemenea caracatiţelor, dar şi acelora ce se schimbă mereu,
precum cameleonii, tu însuţi să pui preţ pe faptul de a te arăta egal cu
tine, în orice împrejurare. Să nu te preschimbi dimpreună cu toate câte
sunt schimbătoare, mai cu seamă de-ţi pare că, de te vei preface, va fi
înspre mai rău. Înzestrat astfel şi judecând în chipul acesta, străduieşte-te
să duci cu dârzenie orice ţi-ar da Dumnezeu.
aştepţi

5

1O

15

96.
spun acum ceva ce pare multora de neînţeles: e mai degrabă fără
minte acela care, deşi a deprins tot ce trebuie, nu face nimic din cele
necesare, decât cel care nu face, fiindcă nu ştie ce e bine. Neobişnuit, de
bună seamă, este şi ca acela care ştie bine ce poate fi de folos, să
săvârşească, dimpotrivă, fapte care rănesc. Căci bărbatul înţelept păşeşte
departe de locul pe care-l ştie lunecos, iar cel măcinat de tristeţe rătăceşte
aiurea din pricina neştiinţei. Cum să nu pară lipsit de sens faptul că face
astfel de bună voie şi nu vrea să se scuture de clipa prezentă? Dar, ca să
dezlegăm misterul, avem nevoie de cineva mai iscusit decât a fost Oedip
odinioară. Fiindcă l-ar plânge şi duşmanul pe omul ce greşeşte pentru că
nu e în stare să judece. Cine a gustat însă din rodul binelui şi se dedă
apoi, din nou, la fapte rele (şi vorbesc în egală măsură despre mine şi
despre toţi ceilalţi), se cade, pe bună dreptate, să-şi plângă sieşi de milă.
Nu se cuvine însă ca un bărbat vrednic, ce ştie şi-i învaţă pe alţii câte
sunt necesare, să se arate el însuşi apoi rob al faptelor necuvenite.
Să

20

25

30

97.
Dacă cineva susţine că a ştiut ce are de făcut, dar nu s-a arătat înfăptuind acele
lucruri, ori este mincinos, ori stăpâneşte cunoaşterea doar spre răul său.

https://biblioteca-digitala.ro

Manuel Paleologul

160

5

Kai 1tavmc; µEv liv e:x.mµi 1tpoc; 'tOU'tO cruµcp9qyoµtvouc;· ă9pEt OE Kai
'tOV l:corijpa 'tOU't'cl1tO<pmv6µEVOV apioftA.coc;, îcŢ> AEyElV, µEllilV
8apftcrEcr9m 'tOV 61..iya yvcbcrEt 1tpOO'KEKpOUKO'ta µWJ...ov 'tOU 'ta µEisova
Kat' ă.yvotav E1t'tatK6toc;. ·nae' 6 to KaA.Ov KaA.&c; Eiocbc;, KaA.&c; OE 'tOU'tO
µ1) 1tpa~ac;, EsTJµicomi tcŢ> yv&vm. Kai taUîTJV tl)v yvcbµîJv ouK E\li
1tapaA.oyicracr9m, ouo 'f\v cruvtA.9n Tfi crocpi«ţ rije; yfjc; cl1tUO'TJ<; ~ t&v
ayytA.cov cl1tUV'tCOV. 0E69EV yap ~µiv fonv E~EVTJVEyµEvîJ, ăA.cp Kai 1tavti
îcŢ> yiyvoµtvcp KEKOO'µTJµEvîJ. LtEVa of: ta ~µEîEpa EKUîEpC09EV. "H 'tE
yap apEA.îîJpia KaKOV, i1 li 'tE yv&crtc; cpopEp6v, ou µtKpov 'tOV Kivouvov
~µiv E~apt&cra.

15

20

J..tH'
To sfiv auto Ka9'mho KaA.6v, Kai 1tUV'tE<; i'.cram 'tOU'tO. Zcol) OE îp01tOV
EtEpOV 9ava'tOU :J(Eipcov EUptO'KE'tat, t\ tac; ~AlKiac; aµtipoucra, Kat oiovf:i
1tpoK61ttoucra, ta rije; \jll)xfic; µEtoi 1tA.EovEK'tftµma. Aicr:x.pov OE Kai 'tl)v
tpi:x.a A.EuKaivEcr9m, 'tl)v OE \jll)xTlV µtA.aivEcr9m. Tauti OE 1tE<pUKE
yiyvEcr9m, ătav µ1) cruvau~TJ'tat taie; ~A.iKimc; 6 Pioc;· cbc; 1tOMfjc; aicrxt'.Jvric;
ytµov avopi 'tEAEicp Kai ytpovn 'tOic; 'tOU 1tat80c; 1tOAl'tEUE0'9m. 'DA.coc; OE
:x.Eipco cppovEiv rije; Ev ii tic; fonv ~A.iKiac;, ou KaA.6v, OUK aya96v, OUK
E1tatVE'tOV. Ei youv clATJ9&c; srofic; Kai 86~TJc; Em9uµEic;, tauti OE 'tOU'tOV
'tOV A.6yov apµot'tElV oÎµm, 1tapE'.X,E piov KU'taMTJAOV îcŢ> 1tapa 9EOU
OEOoµtvcp crot :x.p6vcp.

110'

·ne; EolKE, omA.oi nvtc; OV'tE<; oi ă.v9pro1tot E~ EvUV'ticov, xooc; Kai
1tVEi>µmoc;, tcŢ> cpauA.otEpcp to KpEinov U1totanoµEV, 1tap 'ouotv to
25
KpEinov 9EµEVot. Oîov OE 1tpoc; µEµ\j/Ecoc; A.6yov, µTJOÎ) youv ev i'.crcp
9Vl'Jrijc; crapK6c;, 9Eo1tA.acr'tOU KOVEcoc;, \jll)'.)(Î)V nµ~ aEisroov, :x.pfjµa îl
9E01tVEUO''tOV. f\.U'ayvoiac; yv6vtEc; ytµov 'tOU'tt 'tO 1ta9oc;, Kai 1tOMfjc;
129v sTJµiac; 1tapainov, 61..iya 1tEpl- li 9M1tCOµEV 'tO µîJOEv rocpEA.Eiv OUVUµEVOV
cr&µa, KU'ta 'tOV 9Eiov Ei1tEiV XPTJ0"µ6v· tva µfi 'tO srooyovouv 000'1tEpEi
30
VEKpov cl1tO<paivcoµEV 1tVEUµa. 'Em yap 'tcOV avnKEtµt\lrov cl1tUV'tCOV liv
9mtpcp n ~uµpfi, 9mtpcp TOuvavriov aKoA.ou9Ei· Kai rije; crapKoc;
EUEK'tOUO'TJ<;, VOO'EiV avayKTJ 'tO 1tVEUµa. f\.vnKElV'tat yap aUftA.oic;.
14 nÂXovi:Kti]µam i npo•i:piJµam V T - 19 «lÂ.TJLOU<; V T I mu•i i nav•i I
31 06:rnpov I
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Cred că orice om e de acord cu mine în această privinţă. Ia seama că şi
Mântuitorul, arătând cu limpezime acest lucru prin vorba sa, va pedepsi mai
aspru pe cel care a greşit mai puţin, dar cu bună ştiinţă, decât pe acela care
a săvârşit păcate mai mari, însă din neştiinţă. După cwn cel care cunoaşte
îndeaproape binele, fără să îl împlinească aşa cum se cuvine, plăteşte chiar
·cu ştiinţa sa. Şi nu e cu putinţă să te opui acestei judecăţi, chiar de
înţelepciunii întregului pământ i s-ar alătura aceea a corului îngerilor.
[Cunoaşterea binelui] ne este lăsată de la Dumnezeu şi împodobită cu tot
ce-i cu putinţă, în vreme ce toate câte sunt omeneşti sunt mărginite din fiece
parte. Căci neştiinţa este rea, iar cunoaşterea e de temut, fiindcă dinspre ea
ne paşte un pericol ce nu e nicidecum neînsemnat.
98.
A trăi - faptul acesta este bun în sine şi toţi ştiu asta. Dar traiul dus aşa
cum nu se cuvine, în care doar se schimbă vârsta, ca şi cum viaţa ar
merge înainte, cel care împuţinează preaplinul sufletului, traiul acesta îşi
găseşte un alt fel de sîarşit. E ruşinos să îţi albească părul şi să-ţi ajungă
sufletul cernit. Însă aşa e dat să fie când viaţa nu înaintează deopotrivă
cu numărul anilor. Pentru bărbatul matur ori pentru cel bătrâne o ruşine
fără margini să se poarte ca un copilaş. Nu e nici bine, nici frumos, nici
demn de laudă ca judecata să-ţi fie în toate mai prejos decât o cere vârsta.
Aşadar, de îţi doreşti cu adevărat o viaţă încununată de glorie (şi în acest
caz, cred că îţi poate fi de folos cuvântarea mea), poartă-te după cume
potrivit cu anii ce-ţi sunt daţi de Dumnezeu.
99.
Precum se pare, noi, oamenii, făpturi duale, născute din contrarii, din
ţărână şi spirit, punem mereu mai prejos partea noastră mai bună, de ce e
mai slab în noi, rară să dăm doi bani pe ce e valoros. Temei de reproş este
şi faptul că nu cinstim sufletul rară de moarte, cel inspirat de Dumnezeu,
nici măcar în egală măsură cu trupul muritor, plăsmuit de Domnul din
ţărână. Cwn noi ştim însă că patima aceasta geme de ignoranţă şi e pricina
unei mari suferinţe, să ne îngrijim puţin de trupul ce nu e în stare să ne
aducă vreun folos, după cum spune cuvântul dumnezeiesc, ca să nu facem
ca sufletul născător de viaţă să pară fără suflare. Căci într-o lume în care
toate se opun tuturor, dacă ceva se întâmplă unuia, cu celălalt se va petrece
contrariul. Astfel, dacă trupul e plin de vlagă, sufletul e suferind în mod
necesar, căci toate îşi corespund antitetic.
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100.
Puterea câtorva cuvinte e îndeajuns ca să încununeze şi viaţa de aici şi
pe cea de dincolo. Fugi de rău şi făptuieşte numai binele36 , a spus
dumnezeiescul David. Ce cugetare ar putea fi pe măsura acesteia? Care
ar putea fi mai de folos? Ori mai concisă? O, înţelepciune inspirată!
O, ascuţime a gândului celui care a rostit această pildă, desăvârşire a
desăvârşirilor plăsmuită de un om desăvârşit! Cine are minte şi înţelege
că el însuşi e ţărână şi trebuie să-şi dea tributul pentru glia mamă, doar
acela, dând ascultare lui David, face, prin căinţa sa, ca moartea să piară.
Doar el, despovărat de orice rău, îşi răsplăteşte creatorul prin faptele
bune pentru care a fost plăsmuit. Făcându-le pe amândouă, iubite fiu, să
nu te arăţi vreodată trufaş, pentru niciuna, ca să nu îl ajungi în rău pe
acel fariseu, care făcea în tot chipul dovada virtuţii, dar nu deprinsese
smerenia37 • Căci toate câte sunt spre îndreptarea ta, născute cu multă
sudoare, te părăsesc într-o clipă, aşa cum i s-a întâmplat şi fariseului.

36
C/ Septuaginta, Psalmoi, 33. 15: EICICÂ.tvov ci7to KaKoii Kai 7tOtT]CJOV ciya06v, sllTIJCJOV
EipllVT]V KUt OtCO~OV Ul>TilV,
37
C/ ,,Pilda fariseului", NT, Evanghelia după Luca, 18. v. 9-14.
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Cum ex Italia veniens, in Peloponneso te relinquerem (ab quonam id pacto
ut facerem, animum inducere potui) puellum adhuc, et per aetatem litteris tenuiter
imbutum, quod ipsa quoque fortuna in hoc tibi fuisset impedimento, praeceptis
informabam, quae tuis turn viribus responderent, simulatque me tibi facto
grandiusculo, daturum alia pollicebar, vitae maturiori convenientia. Nune
adolescentiam ingresso et nuper ad nos reverso, nec vilem eruditionis partem
animo secum ferenti: cum sagittandi, venandi, aliorumque talium peritia: missa
quidem a nobis sunt, ubi primum navi fuisses egressus, quae ad rei militaris
studium quocunque modo pertinerent: at illa de quibus dictum, promissa necdum
apparuerunt. Obiecturum hic aliquem nobis arbitror, mirum sane videri, quae ad
robur, et bellum, et corporis omnino curam spectent, eo potiora duci, per quod
menti et animo splendor aliquis accedere possit; itidem, quae nunquam tibi
pollicitus sim, merito data, ratione quadam simplici: at ipsa promissa, quibus
praestandis ceteroquin obnoxium, pollicendo me dupliciter obligarim, ne nune
quidem exhibita: equum denique generosum, et accipitrem, et canem suppeditatum;
at orationes ad praeclara cohortantes et monitus patemos, cum ipsi filio, turn
reipublicae profuturos, quasi de industria procrastinari. Ego vero fateor, haec non
indecore dici, sed ab homine qui non omnia recte consideraverit. Par enim erat,
animo tuo tenello, quique tam navigatione diutuma, quam absentia parentum,
debilitatus esset, sui nonnihil exhilarandi copiam fieri: ut expulso moerore
alacritateque vegeta recuperata, non ignaviae, sed honesti praecepta tradituras
orationes cupide admitteret. ltaque non citra rationem hoc a me factum fuit, atque
etiam vei invito me res diutius, si verum fateri debemus, impedientibus nos
occupationibus nostris, extracta. Cum autem magis eas magisque cumulari
viderem, ne ista longius durarent obstacula veritus, vei quod certo potius id
futurum, de praecedentibus nossem, promissa tandem implenda putavi, nimbis
interim negotiorum, prout fieri posset, exceptis. Esset sane consentaneum, ne nune
quidem adultis convenientia praescribi adulescentulo, novi hoc equidem, non me
latet. Sed cum futurorum eventus in occulto sit, debitum istuc omne modo pro
viribus exsolvi praestat. Ea vero prolaturum me arbitror, deo cursum orationis
moderante, quae et nune, et in posterum proderunt, quaeque iuveni et seni, fortunae
cuivis et ordini, et huic praesenti secuturaeque vitae convenient. Nolim autem
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arrogantiae me quispiam insimulet quasi qui magna quaedam pollicear. Non enim
hae nostrae cogitationes in universum erunt (non hoc dissimulabo: nec enim id fieri
par esset), sed pars maior ab ornatis virtute viris petetur, quorum memoriam cum
celebratione, posteaquam e corporibus rnigrarunt, et ipsa morum bonitas et
sapientia conservant. Nec de nostris duntaxat horninibus loquor, verum etiam de
plerisque veterum.
Rursus hic quispiam nobis fortasse dicturus est satis esse, si mandemus eos
ut adeas viros et quamprimum pellegas ipsorumque te praeceptis excolas, nobis
interim hoc labore molestiaque liberatis. Nihil equidem absurdi ab hoc hornine
proferri fateor. Esse nimirum magnopere necessarium ut admirabiles hosce viros
inspicias eosque tibi praefectos morum magistros, illis, quae tibi nune adsunt,
auxiliatores adiungas, ad rerum praeclararum indagationem, siquidem vir bonus et
egregius fieri velis. Nam quis iuventutem melius ad virtutem manu quasi ducere
norit indicatis hisce viris, qui et prudenter, et perite, et studiase, et ingeniose, et
sollicite, quidquid ad disserendi civilemque doctrina confert, investigarunt? Sed
arbitrabar id, quod meum est, licet alioqui non magni momenti sit, hic tamen plus
illis valiturum: adfectionem inquam paternam, cuius ignis admodum efficax,
vehementer amplificat ea, quae tu mihi de tua natura das vaticinari: quo quidem in
vaticinio me deus (utar autem petitis ex poetarum libris, non quod ea pro placitis
habeam, sed historiae simpliciter causa) tam Tiresia, quam Calchante veraciorem
faxit. Itidem omnis erga nos oficii praestatio tua, ineffabili quadam obedientia
decorata, nobis incitamento esse possit, ut agenda tibi praecipiamus. Pater igitur, et
qui supra morem paternum diligit, filio diligenti, et ardentius quidem quam filii
soleant, ea praecipiens et exponens, quae ex usu futura sunt, quonam pacto non
plurimum efficiet? Nec enim fidem ulli praecepto derogare fas est, nec detrectare
imperium, etiamsi quid offerat sese, quod mordere videatur, nec recusare quo
minus ipso facto verbis obtemperes. Praeterea quiddam aliud est, quo nos illis
superiores sumus. Nam cum auctoritate loqui, quod sa~e permagnam in ludi
magistro, doctore, quovis alio vei moderante, vei fingente iuvenum ingenia, vim
habet, mihi quidem omnino licet, at non itidem illis, etiamsi vei universorum in
unum sapientia coeat. Quo enim pacto vei libere, vei fideliter, vei confidenter regis,
patris, amici more, praeceperint ii qui et imperii maiestate, interritum animum
suppeditante, carent et adfectione, vi naturalis amoris universas alias superante, et
amicitia, fiduciaru praetextu familiaritatis augente? Exemplo sunt Dio, Isocrates,
complures alii qui scripsere quidem illi multas regias (sic enim appellatae sunt)
orationes, ad ipsos etiam reges; sed quod personae tam suae, quam regiae decorum
servare cuperent, nec vei insolentes, vei protervi videri, prolixa regiam eminentiam
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arte demulcent, ac deinde ne sic quidem libere satis id, quod dicendum erat,
pronuntiant. Ex his equidem virisque praeterea divinioribus, collectas hasce
sententias, quibus et a nobis fortasse non contemnendum aliquid adiectum est,
libere ac paterne (ut ita loquar) offerre tibi volui, ceu debitum pariter ac munus,
centum capitibus inclusum, quae acrostichide quadam digeruntur, in qua ipsa pars
quaedam est voti, quod a dea minime reiei opto, si quidem et pro vota preces
concipiendae sunt, more vatis et regis illius admirandi, qui dixit: Exaudi, Domine,
precationem meam. Tu si animum iis, quae consuluntur, adverteris, magnum ipse
tibi emolumentum ad/eres. Poterant autem omnia paullo dilucidius exponi, sed
existimabam equidem melius esse non quidquid esset osseum, e came prorsus
eximi, ut restaret aliquid in hac epulo, quod ad quaerendum maioris momenti
cibum, convivae animum excitaret. Nec enim par erat a nobis, ad strenuitatem te
cohortantibus, inefficaces ac molles tibi cibos offerri. Tu mentis robore, quidquid
difficilius est, digerens, recte medullam ipsam esculentam tibi reddito, quae
animum tuum multo sane meliorem efficiet, quam corpus Achillis leonum, ut in
fabulis est, medullae. Nam mihi quidem persuasum est, tantum hic inesse fructus,
ut, si quidem eum studiase decerpseris facile praestantissimus et hominum sis
evasurus, et regum. Quod si auctor horum ego multo sum inferior iis, quae hic a me
perscripta sunt, minime id quidem impedimento tibi sit ad virtutem, vei ulla in
parte obstet; sed si quid apud me rei melioris fuerit inventum (quando nemo
bonorum prorsus omnium exsors est), id uti haereditate adeas, et multum adaugeas,
studiosius ex ratione decari putabis elaborandum, quam vei bona patema, vel
ipsum regum. Vitia vero mea perspiciens (quae sane perrnulta et magna sunt), ex
iis quoque lucrum aliquod percipere velis; praeficiendo scilicet illa tibi, ceu
quendam vitae melioris tutiorisque qubemationis magistrum. Nam recte feceris, si
eos fueris imitatus, qui naufragiis alienis servantur, illorum delictis adversisque
casibus, quid opus facto sit, edocti: dum vei longum vale navigationibus dicunt, vei
pro viribus sibi consulunt. Quin et illud aliquando accidit, ut quis lapsui proximus,
si alium prius videret lapsum, resiliret: quo sane pacto usu venire solet, ut aliorum
ruina mente praeditis saluti sit. Itidem rectius aliquando medicis, artem suam
magnopere iactantibus, difficiles aliqui nonnullis morbos curarunt, experientiam
duntaxat inde nacti, quod eadem et ipsi perpessi fuissent. Immo medici quoque
tritum vulgo proverbium refellerunt, qui <lente vei oculo ex pharrnaco quodam
amisso, vei aliud quiddam perpessi, deinde propriis ex erratis facti peritiores, quos
morbos suis in corporibus curare non potuerant, iis alias plures liberarunt, per
accessionem experientiae ad artem, vi mali superata. Ad summam, qui malus esse
vuit nullum ex ulla re capiet emolumentum; bunus autem ex omnibus.
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Praecepta educationis regiae
Capita C
quorum primae literae verbis subiectis continentur

CAESAR, CAESARI,
MANUEL, IOANNI,
PATER, NATO,
ANIMI, ANIMO
FRUCTUM, CIBUM,
MEI, TUO,
QUALIS QUALIS, VEGETO
CUI DEUS MODERATOR ESTO*

*Sic construe: Caesar Manuel pater, Caesari Ioanni filio, fuctum animi mei qualis
qualis, cibum animo tuo vegeto, tribuo scilicet, cui deus moderator esto.
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Constat diversa vivendi mortalibus esse genera, quae partim a prudentia, disciplina,
probitate, partim a stupiditate, inscitia, improbitate proveniunt et distinguuntur;
rursusque dividuntur ac subdividuntur, eo quidem numero ac varietate quae animi
vi comprehendi nequit. Videtur autem aliud alii praestantissimum esse, duas, non
plures oh causas: vei honesti, vei voluptatis, nunquam et amborum causa. Difficulter
quidem fieri potest, ut aequaliter animus in utramque partem propendeat; si accurate
quis ad id, quod integerrimum est, respicere velit. Si tamen hoc quoque concedat
aliquis, semimprobus erit qui in utramque partem distrahitur; prorsus autem malus,
qui totus voluptatibus inhiat; qui denique bonum sectatur, ex ipsa re bonus erit.

II

15

20

Aliis vivendi rationibus primo commemorata loco vita longe praestat, quae asperrima
quidem omnino videtur esse, belii eius causa, quod cum voluptatibus gerit, sed in
universum ita comparata non est. Nequaquam enim voluptatis expers est, cum et recti
conscientia, et spe delectare consueverit. Cum eadem vita, penitus bona, coniuncta
sunt gravitas atque constantia. Nimirwn eiusmodi sunt non vitiata bona.
Quemcumque semel amatorem sui nacta fuerint, is et totum se dedit eis; nec ad ullam
rem vanam evagari cupiditatem finit. Alteri, cuius finis est voluptas, nec inest boni
quidquam, nec comitabitur. Fieri certe nequit, ut quis una re perpetuo delectetur, alias
appetens alia, quae non reapse iucunda sunt, ideoque ad alia semper hominem
avocant. Tertia sane, media quaedam esto: ne, qui bona non faciamus ipsi, statim ah
initio praecepta duriora tradamus. Nimirum eatenus voluptatem non omnmo
reiciendam ducamus, quatenus mali quidpiam ei non adest.

III
25

30

Electionem horum vitae generum certo scias esse consilii, non naturae. Quippe
naturam AEthiops, Scytha, Gallus, homines universi, unam quamdam habent:
nationibus ipsis oh exiguas quasdam proprietates invicem discrepantibus. Animi
vero institutum difficile fuerit etiam in fratribus non esse diversum. Rationes ergo
vivendi, ceu dictum est, non indistinctae naturae ratione distinguuntur: sed ratione
scindentis se in diversa studii et electionis. Cuivis autem vitae quod iucundissimum
est, ex consuetudine conciliari arbitror, non a natura prorsus indi. Nam videas
laboriosam malamque vitam alicui caram, qui ea sit usus: nec insuetam cum illa
commutaverit, licet et voluptatis plena sit, et vituperio careat. Utendum ergo
ratione vitae meliori, quam usus ipse iucundam ac gratam paullatim efficiet.
6 nonnunquam PG
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Scire debes tibi, qui nune in ipso aetatis es flore, peropportunum hoc esse tempus
eligendi vitam optimam, quam et praeclarissime agas, et imprimas animo, et tibi
propriam ac perpetuam reddas. Necdum enim te difficultas anticipavit. Nam prius,
quam ipse te vitiis infeceris, facillimum fuerit res bonas atque praeclaras agere. Sin
pravitatis particeps factus fueris, duplicem molestiam experieris. Magnopere
laborabis et operosum erit, ambarum ut manuum abstersione liberatis a malo; et bonum
tibi concilies adiunctione quadam accurata, quae vix longo fieri tempore solet.

V
IO

15

Admodum mihi videtur esse perspicuum, felicitatem eorum, qui rerum potiuntur,
ab omnipotente manu pendere, quando et cor ipsorum eadem contineri perhibet,
itaque te felicitatis cupidum, scire necesse est, eam ibi quaerendam, unde hauriri
potest, nimirum a deo: praebendo temetipsum non indignum, qui prosperitate
fruatur. Nam cui cum iis, quas expetit, rebus haud convenit: is vei prorsus eas non
assequetur, etiamsi maxime quaerat: vei male, postquam assecutus fuerit, amittet:
quod haud dubie peius est, quam plane non adipisci.

VI

20

25

Res in primis utilis est, opportune ac recte ab omnibus omnia fieri, maxime cum
divinitus aliquid est petendum. Quippe magis expedit nihil unquam ullo modo
petere, quam rem non iustam, nec aequam petere: nam deum facilius ad iram
provocaverit, qui sic petit: quam optati quidquam impetraverit. Deus enim id,
quod decet non quod indecorum est, praebet. Exaudire nimirum praebereque
solet, non cum quis vociferando, lacrumando, plangendo, incumbendo precibus,
id postulat, quod esse nocumento possit, cum ipse profuturum putet (multa vero
talia sic a deo per summam ignorationem petimus) sed cum boni publici,
privative studiosus, ea facit, per quae voti compos futurus est. Hoc scilicet est
preces efficacitatis robur habere. Nam qui contraria facit iis, quae precibus optat,
quo pacto secum ipse dissentiens, deum sibi possit adsentientem habere?

VII
30

35

Copia boni divinitus, instar pluviae, beaberis, si et sceptrum a deo te consecutum
agnoveris et te servum eius esse sciveris; eique servire, magis tibi volupe fuerit,
quam quod aliis imperes. Scire vero debes, multo te magis deo servum esse, quam
is tibi sit, quem precio comparasti. Et tantum quidem inter utramque, servitutem
interest, quantum dei sanguis ab argento distat. Immo potius, excepta imperii
dignitate, et redemptum aere mancipium et conservus, et frater, et honore tibi par
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est, ratione naturae communis, e terra factae, quodque primus sit ornnium pater is,
qui dei manu formatus fuit; itemque ratione unius et eiusdem baptismi, ac obitae
ornnium causa dei mortis. Minime certe, propter inaequalitatem dignitatis, efferre
se lutum supra lutum debet, deique donum aliquod, supra donum eiusdem, quod
cunctis ex aequo conceditur.

VIII

1O

15

Ante ornnia tibi, si subditos tuas cum amare pariter ac metu te caiere voles,
quodque visum tibi fuerit, pro lege ducere necessarium erit, ut eadem ratione deum
ipse colas. Quales enim tibi vis esse subditos, talem scilicet ipse te geres erga
Dominum huius universi. Absque quo fuerit, multum revera laborabis, at parum
ornnino perficies et eventum instituto tuo contrarium experieris. Quippe teipsum ei
subditum esse velle, cui natura subiecta sunt universa, id vero vei imprirnis efficit,
ut tui sponte sua tibi subiecti pareant; itidemque deum offendere, nihil est alliud,
quam contra teipsum expertem quoque sensus naturam concitare. Patet hoc de
lonae, Dathanis, Abiromi aliusque talibus exemplis, quae modo minime recensenda
veni unt.

IX

20

25

30

Et manere tibi bona, gratis concessa, plane salvavis, et maioribus a deo cumulari?
Fac ei pro viribus, quidquid ornnino debes, exsolvas. Nam fieri quidem ornnino
nequit, ut operibus nostris beneficiorum a deo profectorum magnitudinem
exaequemus. Animi tamen alacritas, quod quidam dixit, magnifieri meretur,
quamvis absit ipsa facti praestatio. Quamobrem cave pulcherrimum aes alienum
pessime dissolveris, nec id faciendo, quod potes, nec quod deest, salte per ipsum
velle complendo. Recipit autem deus id, quod a nobis debetur, non manibus suis,
sed pauperum et opis egentium. Nam sic eum a nobis accipere consentaneum estet
nobis ipsum vicissim largiri. Quod si facultatem habentes exigua quaedam
reddendi, et quidem ex illis, quae ab ipso nobis concessa sunt, ea sponte
denegamus, ex diuturna quadam secordia nobis familiari, quonam pacto iure
poterimus alia rursum potiri beneficia? Qui fiet ut ornnino prius concessum non
amittamus et inexorabiliter poena conveniente multemur?

X

35

Satis ex se parebit, quod dicturi sumus, ac proferatur sane. Qui deum diligere non
vuit, ei sunt infesta dei creata. Qui deum non metuit, etiam ipsas rerum umbras
formidat. Qui leges ipsius non servat, tametsi magnus sit, tametsi clarus, tametsi
plenus ornni sapientia, tamen non habiturus est, qui decretis ipsius obtemperent, et
servitutem potius serviet non melioribus, quam ipsa sint mancipia. Quapropter qui
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benevolos habere vult eos, quibus imperat, semper illius benevolentiam conservet,
in cuius potestate flatus omnis est et qui vitam suppediatat omnemque animum ad
bonum impellit. Nam in ipso vivimus, et movemur, et sumus. ltem ipse est, qui
efficit in nobis, et ut velimus, et ut praestemus, pro sua in nos propensione,
quemadmodum divus Paulus ait.

XI

1O

15

20

25

Anteferenda tibi cunctis rebus est ecclesia, quae te quoque cunctis anteponit, et
instar omnium est tibi, secundum deum. Ea tibi mater, nutrix, magistra, informatrix,
alipta, via, viae dux, adiutrix, incitatrix ad pucherrima quaevis, et maxime durabilia
perpetuaque. Nam nihil eorum, quae hac continentur, vel fluxum, vel obnoxium est
ineritui, sed aeternum, corruptionis et interitus expers, aeternis, et corruptionis ac
ineritus expertibus conveniens. Omnia namque spiritualia sunt, eaque propter et
aeterna, et bona, et immota; quae et potiora ducenda sunt corporeis, velut ad vitam
banc pertinentibus, nec ulterius sese porrigentibus.

XII
Repugnare dogmatis ecclesiae perinde est ac si quis velit stimulis calces impingere.
Quapropter hoc facientibus longum vaiere iussis, si corrigi nequeant. Eorum mihi
furorem aspicito, in quale malum praecipites ipsos agat. Quippe dum calcibus
ecclesiam dei ferire volunt, quam ipse suo sanguine acquisivit; nihil agunt aliud,
quam quod audacia quadam insaniae suosmetipsi pedes cruentant. At ego volo
scias illa dogmata portum quasi quemdam esse ac propugnaculum scutumque
defensioni aptissimum. Quippe cum adversantium invicem sibi congitationum nimbis
obruimur, ubi primum ad ea confugimus, serenitatem puram invenimus. Per eadem
licet omnem linguam superbam nosque mendaciis aggredientem abigere. Quis igitur
ecclesiam, quae causam talium tantorumque bonorum praebet, valde diligens atque
fovens, et ad eam pertinentibus nimiopere benefaciens, debitam ei gratiam retulerit?

XIII

30

35

Insigniter et expedit et pulchrum est nihil agere mali. Quippe quidam quasi gradus
ad virtutem est malorum exterminatio. Melius, boni quid agere. Principia namque
fines comitantur. Pulcherrimum, rem maximam feliciter efficientem deo
praeclarum facimus acceptum ferre, sine quo nihil boni fieri potest. Qui praeditus
virtute, modeste se gerit, splendidiorem reddit animum. At iis qui propter facinora
sua (quae sane magna sint et admirabilia) magnifice semet efferunt; metuendum, ne
laudabilis gerentes, ipsi sibi detrimento potius sint, quam commodo. Quippe deum
adversum experientur, et (uti prophetae verbis utamur) quo pacto subsistere poterunt?
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Malum est boni quidpiam non facere, cuius efficiendi facultas aderat. Non enim
frustra creati sumus, nec ut in otio vitam transeamus planeque nulii simus usui,
lapidum instar in iurgite iacentium. Peius, improhe agere: nam ad opera bona
conditi surnus. Pessimurn, uhi quid rnali perpetraveris, id operam dare, ut culpam in
aliurn conferas. Id malum primis illis humani generis parentihus plus nocuit, quam
quod initio legem violassent. Nirnirum non malurn malo, quod aiunt, quasi de industria
r..em noxiam semper cumulemus, sed aut quod honum est, agamus, aut salem mali
quid designantes, nohis id ipsum ascrihamus. Nam bonus est, quicumque vuit; et
qui vuit, malus.

xv

15

20

25

Admonet Isocrates sententia quadam sua, dandum operam, ut ornnihus iucundum te
praeheas, at optimis utendum. Ea cum laude digna sententia sit, verum non itidem
facilis; scita commonstranda est ratio, qua praestari possit. Nam se quisque
meliorem existimat aliis dignumque censet, qui maiores et honores et munera
consequatur, adeoque difficillimum factu, gratus ut ornnibus habeare. Sed enim
strenue lahorandum, expendendae pecuniae, dexteritate quadam utendum, ut
egregie rem praestes. Nam qui maxima quaedam adpetit, non tantum admirari
causas, sed eniti quoque dehet, ut adipiscatur.

XVI
Nune id dicendum venit, quod et per se dictu pulchrum est, et oratoris sententiam
comprohat. Nemini denegato, quibus ipse dignus est, sed esto popularis erga
universos, atque aditu facilis, et honorem impertiens, et urhanitatem adhibens, et
universis, quantum potes, succurrens. Quod si hominum causa eroganda pecunia
fuerit, hoc et laetus et hilaris facies, ut opus ipsum magnanimitatis, non coactionis
existimetur. Quae ah amico tua causa praestita, voluptati tibi forent, ea fac aliis
exhiheas. Sic et amplam in primis, nec minus honestam tibi cumulahis amicitiam.

XVII
30

5

Videtur et illud ad hanc certe pertinere sententiam. Arhitror enim eos, qui rem
conducihilem monendo suggerunt, amplectendos esse, quamvis fortunae sint tenuis
homines, quamvis ex re nulla tibi noti. Sin quis noxium quidpiam tihi consulet, si
quidem ut decipiat, hostis atrocis officium facit; sin per ignorationem, caeteroqui
benevolus, propositi honi nomine laudetur (nam ex eo nostra quoque deus
aestimat); oh incautam vero simplicitatem nec contemptui sit, nec reprehendatur.
Quippe ne deus quidem pro trihunali sedehit, ut de stultis et insanis hominibus
sententiam ferat.
https://biblioteca-digitala.ro

176

Manuel Paleologul

XVIII

5

1O

Et hoc quidem modo viros tam optimos et utiles, quam eorum dissimiles, luculente
satis (ut equidem arbitor) agnosces, quod principibus viris in primis est utile.
Nempe cum exploraveris, quo pacto sint erga deum adfecti, quo pacto comparata
ipsorum vita, quo pacto se gerant erga amicos, erga sanguine iunctos, erga cives et
extraneos, quo pacto res ipsi suas administraverint et quibus oblectentur, a quibus
abhorreant: turn vero naturas eorum deprehendes. Diligendos diliges, neminem
adio prosequens et illis utens, quibus uti praestat, caeteros non negliges. Sic et rite
diliges et perpetuo turn ipse diliges, turn diligeris. Nam qui alteri facile iungitur,
facilius ab eodem se disiungit. Hoc autem vitandum mente praeditis.

XIX

15

20

Libitum cui fuerit, habere nemini fidem, is facile se ipsum hoc pacto perdiderit.
Nam omnino indigemus alter alterius, si vitam incolumen nobis esse volumus. E
diverso fidem omnibus adhibere, pemiciosum est, cum fieri nequeat ut ab hac vita
improbitas absit. Perit ergo, quisquis omnibus credit, et nemini. Cum autem
utrumque sit exitiale, si necessario sit eligendum alterutrum, praestat aliquid ob
fiduciam pati, quam omnes prorsus homines suspectos habendo. Nam illud,
immodicae simplicitatis est indicium, hoc evidens nimiae pravitatis argumentum.
Minima vero pravitatis pars omnem simplicitatem superat, nihil non studio nocendi
moliens. Et omnino vitiosa simplicitas est non natura, sed quia nimia; pravitas
autem, utraque de causa.

XX

25

30

In ea fide, quam alter adhibemus alteri, cum extrema demonstratum sit esse
vituperabilia, media incedendum via; quibusdam scilicet ut credat, et quibusdam
non credat, qui malorum alterutro corrumpi oolit. Bonis fidem adhibebis, vitabis
malos. Quippe si bonis fidem non habueris, omnino malis credes, cum necesse sit,
aliquibus credere. Contraque, quam fieri par erat, aut diffidens, aut credens, quibus
non debebas, facile corrumperis, et gravius quidem, quam cogitare possis. Etenim
farina de frumento, duobus comminuto lapidibus, efficitur; horum vero, non dicam
amborum, sed alterutrius seorsum mira perdendi vis est.

XXI

35

Omnino tibi certus amicus est, qui admissus in societatem rerum gerendarum,
blanditias ei quod expedit postponit. Qui vero gratiae captandae, quae sit nocitura,
servit, nihil ab adio persequentibus et hostibus ipsis differt; siquidem non etiam peior
est hostibus, qui adsentando decipit, mentemque tantam non corrumpit. Immo
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praeterquam quod noxius est, etiam hac illos in parte superat. Hostes enim molesti sunt
nobis atque graves, et quisque sic comparati sumus, ut re molestiam nobis exhibente
liberari cupiamus. At hic, etiam cum nocet, iucundus esse putatur; ideoque potius
amorem, quam odium mereri videtur. Hostis praeterea fieri potest ut reconcilietur, nec
eo minus ut prostematur; hic vero, cum latitare possit, extra ornnern teli iactum
consistit et ad fraudem sese convertit, absumens a quibus alitur et in eosdern belluino
more saeviens. Atque hoc sane gravissimum est quod fallendo lucrifacit, lucrifaciendo,
in fraudem allicit: ac proinde rnalum modo non in infinitum progreditur.

XXII
Ad decus pratorum, flores pertinent; coelum, sidera, principem, studium veritatis
ornat. Ac navium quidem robur, în carina consistit; aedium, in fundamenta: eius
autem, cui perpetuo curae populorum est et urbium salus, în hoc, ut quidquid adnuerit
capite, vel ipsis servetur hostibus; quod existimare debeat, ne vivendum quidem sibi,
violata fide. Verax autem reapse ducetur, non qui prornissorum praestationern
convertit in quaestum, ut ex ea vel alat sese, vel opes consequatur. Nam cum finis ei
propositus, non ipsa per se veritas, sed pecunia sit; sic ubi verum sibi non futurum
emolumento putaverit, mox pedibus ab eo proculcantur ornnia pacta conventa, ornne
prornissum, instrumentum omne, quidquid actum denique: simul sacramenta prestita
pro nihilo ducuntur, et quicquid anirnis terrorem metu religionis iniicit; tantum ne
iactura pecuniae fiat. ltaque vere veritatem amore prosequitur, non qui habet eam
quaestui, sed qui mendacium, malitiam, fraudem odit, ut res odio per se dignas. Nam
ipsum mentiri, multiforme quiddam est: et oportet eos, qui ab eius immunes esse
varietate versutiaque volunt, carae nirnirum veritatis amatores, et cogitationes suas, et
nutus, et actiones, ab omoi mendacio factis ipsis adserere, iuxtaque verbum illud,
quod iurare vetat, servanda fide seipsos vincere.

XXIII
Non aliter atque ferrum, rubiginem, aemulus et invidus animus odium; fraudem,
aliaque talia gignit. Ea coniuncta, nonnumquam illa quidem et aliis adferunt exitium,
prout eos impetiverint: at ipsos auctores, fieri non potest, quin paulatim prorsus
absumant; anirnis scilicet infixa perpetuo, quodque natura solet, efficientia. Sed enim
ferum quasi per vim a rubigine corrurnpitur, at istud non ignorantes adoritur. ldeoque
malum hoc nostrom peius est, ac prope veniam nullam meretur. Quippe consimile
quiddam accidit, ac si quis hostem quemcunque concremare volens, lignum fieri
sustineat, ac igni tradi; quo conflagret is, quem odio persequitur. Procul dubio
satanicum quiddam est invidia. Quippe Satanas aliam nullam ob culpam plectitur,
4 mereviPG
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quam quod efficit, ut alii plectantur. Quin et amens est, qui laborat invidia; nam quin
absumatur ipse, fieri nullo modo potest: an autem exitium sit adlaturus alteri, certo non
constat. Quando quidem et vim lignorum magnam saepius in cineres redactam scimus,
cum interim materiam crematu difficilem non absumpsisset. Gignit autem invidia
fraudem, et calumniam, et odium; cum ipsa procreetur ah aemulatione. Verum invidiae
vitio nec amplissimi laborant erga tenuis admodum conditionis bomines, quod bis ipsi
maiores sint; nec omnibus rebus inferiores, erga plurimum eminentes, nec ii qui
professiones et studia diversa sectantur: sed in eos cadit, qui possunt inter sese
contendere, perque splendorem adversariorum sibi quid decedere putant.

10

XXII II

15

20

25

Non possum non amplecti bominem vitantem, quidquid est nimium. Atque bune
amorem meum dicta sapientissimorum confirmant, Modum esse rem optimam et
Ne quid nimis aliaque talia. Quo fit, ut quod modum babet et medium quid est, alio
quodam modo boni respectu fiat extremum. Verbis ipsae res consentiunt et in
primis boc rem totam clare probat. Homo namque malitiosus et stolidus, licet extreme
distent alter ah altero, tamen ambo mali sunt; nec quod invicem sibi adversantur,
quo minus simul ambo laudis expertes sint, impedit. At si quis et malitiam devitet
et stolidam simplicitatem is cum dexteritate mentem babere deprebendetur et
omnino bonus erit. Unde constat, fines esse malos; et media, vice versa, bona.
Rursus, invidere praestantissimorum fortibus factis et, e contrario nullum sentire
stimulum, quae invicem sibi adversantur, maxime vituperabilia sunt. Illud enim,
malum est antiquissimum: boc alterum a mollitie proficiscitur: utraque noxia, nullam
(opinor) ah aliam causam, nisi quod ad nimium extreme tendant. Nam aemulatio,
simpliciter animo propter cupiditatem laudis, insita, si nec ad imvidiam exorbitet;
ac stuporem doloris omnis vacuum, ubi doloris sensus abesse non debebat, evitet:
medium quiddam fuerit, opinor, inter baec vitia contraria; proque re bona ducetur.
Erit enim fructus animositatis, ad virtutem impellentis, siquidem esse dabis eiusmodi,
quod Tbemistocles, Miltiadis tropaeo stimulatus, somnum capere non potuit.

xxv
30

35

Id existimabis esse malum involuntarium, quod per ignorationem duntaxat admissum
est, cum perpetranti bonum videretur. Nam quod pudore sit, aut bortatu alterius, aut vi
quacumque; non pure involuntarium est. Non enim si quid violentum est, vei
impellendi, vei illiciendi vim babens, vei quid aliud eiusmodi; continuo visum est
bonestum illi esse, qui perpetravit; propter banc adpendicem, quod aliis malis sit levius.
Quamobrem nisi quis opinione deceptus, ma1um ceu bonum faciat; non facit ignorans.
Quod autem ex ignoratione non proficiscitur, non est involuntarium; velut ah initio
dictum. Quin etiam quod bona conscientia non agitur, etiamsi mali mensuram non
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adtingat; longe tamen peius est re vei omniwn pessima gravissimaque, si nobis ea
nolentibus accidat. Itaque mali nihil agamus, ut maiori malo medeamur: sed
quaeqwnque fieri possunt hwnanitus, facere studeamus, ut ne quid mali sponte nostra
nobis arcessamus. Quorurn autem effectio, solius est in dei sita potestate, ea deo, bona
spe freti, permittamus: et quidquid ipse dederit, animo grato feramus.

XXVI
Putare debes, neminem hominum, ne illorum quidem, qut maiore potestate
praediti sunt, vei abiectissimum laedere posse, nisi deus permittat, vei iratus, vei
nostram ad utilitatem respiciens. Is enim et pilos nostros numeratos habet, et tam
passerum, quam viliorum quoque rerum curam gerit. Quae cum ita sint, quis
animae quasi manus iniicere possit, vei uni saltem eius facultati, vei adfectioni
bonae, licet adhibeat promissa, minas, vim denique; si non ipsa prius adsentiatur,
et corruptelae labem admittat? Et quid ego de homine loquor? Ne quidem illi
nectendis dolis vaferrimi spiritus hoc possunt. Quapropter ea primum agentes,
quae iusta et consentanea sunt: deinde deo freti; non terroribus, non vi, non
illecebris a recta semita deflectamus. Quod si vitiis aliquando succubuerimus (vix
enim in angelos immunitas ab omni lapsu cadit) nobis ipsis peccatum
adscribamus, nisi per ignorationem prorsus accidit. Nam iis, qui malum esse
norant, ac nihilominus ob aliquam causam admiserint; excusatio nulla superat.

XXVII
Arbitrare cor tuum, bonum quasi quoddam solium esse per se, quod ob ariditatem
illam naturae communem (de peccato primorum parentum loquor, propter quod
omni excidimus gratia), nihil boni producat. Deinde per baptismum, velut
aratrum quoddam, repurgatum esse deo; et per irrigationem unguenti, de duro
molle factum, et odoris loco, nihil habentis grati, odorem fragrantiorem
consecutum; mandata denique divina, quasi quoddam semen, accepisse; quod
intra se iactum, vi poculi mensaeque sacrae nutriat, incrementum et maturitatem
perducat atque conservet. Per lolium autem hostium intellige superiectus atque
machinas; non minus improborum (ut equidem arbitror) hominum, quam ipsorum
daemonum: quorum opportunitas ad sementem faciendam nostrae mentis est
indiligentia; succrescendi vero facultas a nostra in observandis praeceptis
oscitantia proficiscitur. Quo sit, malum ut potius nostrom sit existimandum, qui
dissoluti et supini sumus, quam extemorum hostium: quorum omnis m
corrumpendo vis, omnino pendet ab illorum segnitie, qui eos admittunt.

XXVIII
Tam obtemperare daemonibus, ac pestiferis hominibus quam eorumdem, ad pessima
cohortantium, consilia respuere; nostra situm est in potestate. Eorurndem et invidiam
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et malitiam accusare cum mali quid designamus, nosmet ipsos omni culpa liberando,
praetextus vanus est, extremumque delirium; quippe nemo umquam ullum omnium
mortalium suadendo impulit, qui persuaderi noluisset. Quo enim in pacto fieri possit?
In hominis igitur est arbitrio situm, ut persuadeatur. Quod autem ita comparatum est,
voluntarium est, ac nostrum, non extrariorum. Quod si vi fieret in nobis persuasio,
alia uteremur oratione. Nune cum a nostra pendeat electione, cuius dominus est
dumtaxat is, qui ea praeditus est quae dicimus, amplectenda veniunt. Quippe satis est,
iis probari, bonum esse hominem, si velit et malum fieri, quia velit: quod omnino
demonstratum oportuit. Ac proinde risum merentur, quae vulgus hominum decipere
territareque solent, ac statuendum, ea tanturnrnodo expetenda, quae bonum illum
dominum nobis conciliare, fugienda vero esse ac terribilia, quaecunque solum illum
terribilem adversum nos concitare posunt.

XXIX
15

20

25

30

35

Est omnino multis res digna lacrimis, nos potestatem adeptos ut efficiamur dei filii,
nihilo minus servire velle: deum nanctos opitulatorem tam contra vitia, quam ipsos
daemonas, velut opem illam fugientes ab eis vinci: manum ipso porrigente, nostras
a nobis adtrahi cum ipse praestare possit, ut etiam victi cladem resarciamus, idque
largiri velit; nos e contario gratiam illam tantum non respuere. Quin et absque hac
insigni ope atque auxilio, cum omnibus esse bonis liceat, siquidem hoc eligant,
indigna res est, non velle. Nam hoc solo de bonis pravis efficimur. Quippe natura
nobis ab initio bona prorsus exsistit, et in bono perseverandi potestatem accepit.
Quod si iustum est, imputari voluntati conversionem ad malum, idem et in altero
faciendum. Sufficit igitur velle, quodque par est, agere, cum facile sit victoria
potiri, licet ab aliquo vei tropaeum de nobis sit excitatum.

XXX
Res universae a suo principio pendent, atque etiam nostrae. Nam fieri nequit, ut si
fragile principium sit, fixa sint atque stabilia, quae consequuntur. Sit autem
negotiorum nostrorum principium et basis et radix, et si quid tale dici alio nomine
potest, primus animi motus; si placet etiam extraria quaedam eius impulsio: quibus
adtendendum est recte, nec temere quid inchoandum si bonus quis esse velit.
Agenda sunt enim omnia, adhibita consideratione, iudicio, consilio, conscientia; et
ubique praecipuae partes honesto tribuendae. Tarde quidem procedendum in
decemendo; verum ubi recte consulueris, ambobus currendum pedibus. ltidem non
agenda confuse, quae forte se offerunt; sed semper prima, primum. Nam magna vis
ordinis est, atque uti quis a dilationibus abhorreat: cum multis diversa factitantibus,
caeteroqui praestantissimis, ea res exitio fuerint.
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XXXI

5

1O

Numinis sane divini fuerit, et quibus illa facultas ab eodem fuerit concessa, prae
deterioribus meliora semper eligere. Nihilominus conandum, ut omnibus modis
adgnoscas, quae optima videantur esse; atque adgnita facias, et quidem talibus
minime satieris; nam ut primum illud est dei, sic alterum in hominem cadit.
Necesse est enim magis eos aliis compotes virtutis effici, vel ad eam saltem propius
accedere, qui oculis in id, quod honestum est, directis, praestantissimorum, non
plurimorum actiones atque consilia semper intuentur, et eorumdem exitum
abservant: ac iis quidem, quae esse bona docuerunt eventus ipsi, quase regulis
utuntur: contraria magistrorum loco sibi constituunt, ne in mala consirnilia ruant.

XXXII

15

20

Admodum iucunda res est erudiri, non lapsum patiendo, sed acerbius aliquid
devitando, cum factus alterius errore peritior fueris. Maior autem pars horninum,
uti quidem adparet, banc rem negligit, et calarnitates proprias exspectat, ut per ea
erudiatur: quam institutionem mercede damni saepe parum reparabilis compensat.
Iidem consuevere dicere, medicum, qui nomen hoc consecutus sit e scientia, non
illi parem esse, qui varios in morbos inciderit. Tu vero modo velis etiam non
patiendo poteris evadere peritior, si calarnitates aliorum pro tuis duxeris, earumque
causas vitaveris; et quidem hoc tam accurate consequeris, ac si teipsum in res
adversas incidisse contingeret.

XXXIII

25

30

Tendere cupiditatem hominum, e pulvere spirituque constantium, modo quidem
sursum, modo vero deorsum, nihil sane novi fuerit. Sed oportet virum
praestantissimum non continuo voluptatum, irarum, terrorum impressionibus
expugnabilem sese praebere, quod effeminatis accidere videmus, qui se vel ipsis
hostium praecursoribus dedunt: sed immotum manere ac esse stabilem, exitum rei
cuius que perquirentem. Nam confestim emergentibus rerum principiis adcurrere,
quae suavibus exordiis blandiri consuevere, cum occulti sint eorum fines, vix
hominibus insanis competiverit. ltaque da operam, ut firmus sis atque stabilis;
resque, finem intuens, agito: quod prius, quam feceris, nihil inchoabis; ut honore te
adficiant, secundum Homerum,
luvenesque senesque

35

quibus equidem adiecerim, ut te forrnidet hostis, et subditus amet: admiretur
amicus, itidemque cognatus admiretur: et omnes ad ea, quae abs te gesta sint,
obstupescant.
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XXXI III

5

Ornnino sublime quiddam non est, nec vel maximae prudentiae, vel indolis valde
generosae, non ad primos operum atque cogitationum (ut ita dixerim) adflatus et
auras immotum sese praebere: nisi forte pulcrum esse dixeris, mox ad obiectam
rem noxiam adcurrere, atque illam statim amplecti. Nam cum etiam brutis
animantibus a natura vis quaedam sit indita; qua quod expedit a noxio discemunt:
qui non indignum valde sit, non ignominiae plenum, si nos, qui soli ratione sumus
omati, ne pares quidem eis simus, sed ipsis quidem natura sufficiat, in nobis autem
rationis quoque facultas elanguescat?

10

XXXV

15

Accipiter, equus, p1sc1s secundum rationem, non cum ratione, facere sibi
conducibilia naturaliter solent. Multo magis nos facere rationi consentanea cum
ratione debemus, a quibus ipsa natura postulat, ut a noxio principio veluti
resiliamus. Ilia quidem reprehendi nullo iure possunt, cum irae libidinique serviunt,
non enim animam ratione praeditam factorum ducem habent. At nos qui ratione
sumus omati, mentem praeficere moderatricem adfectibus hisce brutis oportet: ut
vis rationis efficax sit, et donis illud incolume nobis maneat, quo caeteris ab
animantibus distinguimur. Nimirum praestaret, banc gratiam nos a deo prorsum
non accepisse quam acceptam male collocare.

20

XXXVI

25

30

35

Non aliter atque brutis, quod secundum rationem, ita ratione praeditis, quod cum
ratione. Verum in me quod est, multo maius est eo, quod in ipsis. Nam in eis est
naturalis eiusmodi rerum adpetitus, quae res eorum vitae praesidio sunt, et efficiunt, ut
genus ipsum quam diutissime duret. Hoc autem nostra quoque natura commune cum
ipsis habet, cum ab eo, quod nostrom est, illa plane destituantur. Quod enim in ratione,
idem et secundum rationem: quod autem secundum rationem, non etiam necessario in
ratione; quippe non est necesse, prorsus ut ista ceu paria sibi respondeant. Atque hoc
sane donurn peculiare solius est immortalis anirnae: illud autem in naturam quoque
sensus expertem cadit. Itaque plena res est insignis et turpitudinis et noxae, ne quidem
eos secundum rationem vivere, quibus in usu rationis vivendum erat. Adeoque non abs
re contingerit ratione praeditis qui brutorum more vivere rnalunt, ut brutis ne pares
quidem habeantur. Nam sponte nostra nos de culrnine sublimi deiectos, quod scilicet
est cum ratione vivere, facile dabimus praeterire cursu, dum praecipites ruimus, etiam
rationis expertes bestias quae suos intra limites manent, ordinemque sibi praescriptum
ab initio servant, et secundum rationem vivunt.
31 [ut] deest PG
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XXXVII

5

O

Imperio convenientis anirni fructus verus est, ad bonum impelli, a malo abhorrere,
diligenter intentum esse profuturis publice rebus. Amor gloriae nobilissimus est, et
qui causas ipsas sectatur, ob quas hornines diligi solent, adrnirari stabilia, ridere
fluxa; odisse malum honesti studiosum esse apte comparatum esse ad bonum,
versaque vice ad discendum, quae mala sunt, inepte; vei si mavis, animo prorsus
alieno. Et quidem in primis arbitrabere, quam longissime tibi recedendum ab
eiusmodi doctrinis; dicendaque plurima, quae meliorem efficere possint:
perfectiorum ad petendam perceptionem, et quidem adeo sitienter; ac si prorsus
litterarum studia non degustasses. Eum namque, cuius nutu iudicioque populi
ducuntur, ut odisse mala, sic insatibili quodam adfectu bona prosequi oportet.

XXXVIII

15

20

25

Meris pro nugis calurnnias babeto, nisi te merito tangant; atque hoc intelligo, cum
aliquid boni praestare licet; at fieri nequit, ut eas ullo modo effugias. Quippe si
falsum crimen vitari possit, magno id sane redimendum. Nam principi viro ne
quidem iniusta de se querela floccifacienda est. Multos enim mendacium perdidit,
aut si salvi manerent, laesit. Quod si res aliter fieri nequit factis honestis insistito;
potiusque vir bonus esse, quam haberi velis. Adeoque tibi satis esto, si te bonum
esse, deo tibimet ipsi, bonisque viris constet, quos latere diu non poteris, etiam si
velis. Hoc quoque cogitabis, rebus ornnibus, quae esse praestantissimae videntur,
aliquid etiam adhaerere non boni. Et potestate praeditos, quibus aperte mortales
adsentari consueverunt, ceu necessarium quiddam, obtrectationes clandestinae
comitantur. Enim vero si vera de te sparguntur crimina, patienter feras, et teipsum
corrige; proque beneficio non voluntario <lucito correctionis occasionem. Sin falsis
conviciis exagitaris, consuletur te Christus, qui eiusmodi multa perpessus est et
adhuc patitur: ac praeterea, quod alia quaedam tua, fortasse non talia, qualia
debebant esse, vei aliquibus ignota sint, vei ornnibus. Haec ergo pro istis reponas,
et facilius calurnnias feres.

XXXIX
O

Iuniores priscorum sententiis, ceu fundamento quodam utentes, si quid amplius
possint, exstruere debent. Et quidem ego neminem ornnium arbitror merito nos
incusaturum, si priscos illos intuentes, eorumque praecepta pro principiis habentes,
nostra perficiamus. Quidam ergo vir insignis, cui nomen Pythagoras, dixit:
Ob male fac ta dolens, te castigato, vicissim recta voluptati sini.

https://biblioteca-digitala.ro

184

5

Manuel Paleologul

Carmen ipsum, sane praestantissimum, adpellatum est aureum. Esset autem, mea
quidem opinione, magis aureum, et perfectius si moneret, abstinendum a malis, et
pulcherrimis factis insistendum: atque uti propter abstinentiam a rebus non bonis
minime se ipsum quis efferat (quid enim ignavie commune cum animi elationem),
sed optimorum usu se perpetuum oblectet: deque hoc ipso quam optima esse
adgnoseat, ea, quorum usu fruitur, si eorum nulla ipsum capiat satietas. Nam quae
reapse bona sunt, iis exsatiari non licet.

XL
1O

15

A natura certi quidam quasi limites turn ipsimet naturae, turn rebus sunt constitutis
quorum is, qui optime vi vere cupit, indagare notitiam debet, atque banc
indagationem diligere; velle denique intra limites ipsos continere sese, nec aliter
adfecto vivendum arbitrari. Nam qui nescit, quid aequum rectumque sit; quonam id
pacto diliget? Quove pacto, si non diligat, praestabit? Quomodo, si non praestet, ad
habitum perveniet? quomodo bonorum ignarus, ut in carmine dicitur, bonus evadet,
aut bonus a bonis existimabitur? Quaenam spes emendationis de eo, qui delicti
sensu caret, nec moleste fert malum, nec emendationem ullo modo quaerit.

XLI

20

25

Ne desinas frequenter examinare, quae abs te facta sunt: ac rectissime quidem
gestis, veluti nomis utitor ad omnium deinceps vitam: quae vero noxium finem
habuerunt, ab iis ut caveas, ipse tibi praecipito. Sic nimirum et mercator factitare
solet, et quicumque lucro ·potiri nititur. Cottidie damnum pariter, et lucra
computato; sique res prospere cesserint, laetus esto: sin adversus in re quapiam
casus acciderit, ei mederi stude. Virtutem, pro re diviniore; vitium pro eo, quod est,
malum scilicet, babeto: ut in illius quidem hortis quasi tripudies, huius vero
foeterem reiicias: banc fugias, illam enixe persequaris. Nam ei quisque diutius
inhaerere cupit, quod admiratur; et ab eo remotus esse, quod improbat.

XLII

30

35

Inane quiddam est, qui a potestate divina sit destitutus, ferro munitum esse; super
vacuum, excubias agere, curis tabescere. Ab hac si desideramur, vana vis
satellitum, arcium, magnarum copiarum, callidarumque molitionum. Eius si
particeps sis, carissime fiii, etiam plena difficultatis adparebunt tibi facilia simul et
plana. Hanc autem invictam opem impetrabis, si cuncta iustis impulsus causis
occeperis, ac in humanitatem desieris; potiusque publicam ad utilitatem, quam
privatam, respexeris: hac ratione turn ipse deum imitans, turn tuis hominibus
teipsum imitandum exhibens.
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XLIII

5

1O

Mos vulgo receptus est, ut hydram resecare dicatur, qui rem, quam nequit assequi,
molitur. Hanc imaginem in se transfert, qui privata commoda publicis anteponit;
nam uniuscuiusque bonum publico continetur. Seorsum certe nec homini privato,
nec principi esse beata licet. Caput enim gerere curam membrorum oportet, ac
vicissim membra capitis habere rationem, si salvum esse debet animal,
integriumque conservari. Nam membrum, quod resectum est, posteaquam
reliquorum a societate revulsum, seorsum esse cepit; hoc ipso scilicet est mortuum.
Idem capiti a membris dirempto contingere necesse est; quippe nec caput nec
membra vi vere seorsum possunt.

XLIV

15

20

Omnino difficile est eum, qui paulum quid mali designavit, non in maiora vitia
labi: velut eum, qui boni quid fecit, non etiam meliore potiri. Quippe factum
vitiosum noxa comitatur, ac malum gravius efficit. Ipsae vero res bone, catenae
cuiusdam instar, invicem cohaerent, cuius aliqua pars adprehendi non potest, quin
proxima quoque per eam simul adprehendatur, ac per istam rursus alia; per
quamlibet denique partem, simpliciter omnes. Intentus ergo factis praeclaris, et gloriam
patientibus, cave vei minimum quid illaudatae rei peregeris. Habitus enim a parvis
orditur, rerumque minimarum accessiones, nisi quoddam intercedat impedimentum, in
infinitum progressae, maxima quoque corpora necessario superabunt.

XLV

25

Fieri praefectus cupis, bonisque maximis potiri, praecipe anima tuo, ne cogitationes vel
exiguum fructum adlaturas negligat: sed admittat omnia cupide, quibus meliores
efficimur. Si quid autem animi contentionem vel parum relaxat, ac quo minus ad
meliora propendeat, impedit, id omnino ne admittat. Nam et malum et bonum,
cogitationibus illapsum, in opus exire consuevit et via quadam progrediendo, in
habitum stabilem quasi concrescere: qui cum animi facultatibus augescens, illis
ipsis par esse studet, quae sane confieri nequit, ut aliqua ratione mutentur.

XLVI
30

Recte facies, ac valde quidem laudabiliter, si pro iucundis optima, cum utraque non
licet, deliges. Hoc ab oratore prolatum est, atque uti deo gratum, ita bonis a viris
etiam factitatum. Si quid in pemiciem nosti desiturum, eius adversare principium;
tametsi blandum, tametsi iucundum sit, tametsi voluptatem infinitam polliceatur.
Nam malum reapse malum est ac plane stultum, vel inchoare, quod perficere nolis,
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vei cum escam ferro videris adfixam, propter adpetitum alterius utrumque
deglutire. Quod si mentes aliquo vitio corruptae non fuerint, haud acceptum esse
poterit ullo modo, quod ad tempus quidem iucundum est; at comitem habet
dolorem perpetuum.

5

1O

15

XLVII
Universis est commune mortalibus, ut invitis aliquid accidere posit: at sponte, quae
noxia sunt, admittere, ne brutis quidem proprium: quando contrarium quoque prius
est demonstratum. Semel captus es? Cave bis capiare, ne capiare saepius,
consuetudine depravatus; neve furto frequenti vitiosus evadas, totusque turpitudine
refertus, ad bonum redire difficulter possis. Nam qui malorum ad extremum
pervenerit, is bonorum ad verticem non facile revertetur. Debet autem existimare
princeps, neminem se latere posse, si malus sit. In ipsum namque coniecti sunt
ornnium oculi, ad suscipienda pro cunctis certamina magis accinctum, quam illi
quodam erant, qui gloriae causa a Panathenaeis festis decertabant. Neque vero
mirum est, certantem labi: sed prostratum iacere velle, summopere absurdum. Nam
illud quidem multis ex causis fieri potest, huius vero culpa soli est adscribenda
voluntati. Quin et prostemi potest, qui luctatur, ac nihilo minus apud iudices rerum
peritos gloriam vituperii loco reportare. Nam viri est, anima quid alacri suscipere:
spei frustratio, fortunae.

20

XLVIII

25

Cursu perpetuo vita nostra fluit, et extra motum quietem nullam habet. Continuus
autem cursus ille post exactam banc vitam in prorsus immobile vei bonum vei
malum desinit. Ad pedes utrinque rivulorum instar manant bonorum ac malorum
occasiones. Est et in manibus poculum, ac haurire licet, undecunque libuerit. Foro
quoque res humanae similes sunt, et cuncta mente praediti facere suo cum lucro
possunt; permutare, vendere, comparare. Quapropter ornnino reprehendi meretur,
qui aerea cum aureis permutat: turpe, talentis gloriam vendere: indignum libertatem
cuiusvis rei causa prodere: stultum prorsus, et tam indicata, quam ornnia simul
complectens mala, temporarium, aetemo redimere.

30

XLIX

35

Turn vetus est, turn hodieque durans opinia, mala postquam vulnus inflixerint et
volarint, voluptatem rependere, cuius neminem poeniteat; iucunda, diversum
facere. Mihi vero nova quaedam ad animum accidit opinia, prisca nihilominus illa
manente vera. Nam arbitrar, voluptatibus dolores, ac doloribus voluptatem quovis
tempore quodamodo misceri; dum animus, qui finis utriusque sit futurus, respicit,
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ac propter inevitabile quidem supplicium hic admissae improbitatis angitur, quoties
deliciis occupatur: propter voluptatem vero, propositam iis, qui adfliguntur, in
aerumnis laetitiam percipit. Nihil certe ab omni mistura purum esse in hominum
vita potest, cum corpus quoque contrariis ex rebus constet, adfinia sibi necessario
querentibus, et inter se dissidentibus.

L

1O

15

Velim existimes, hanc finitionem esse peccati quav1s m re; subaltemos videlicet
fines, ut ita loquar, et eorum complura, quae tanturn ad finem pertinent, pro
perfectissimis finibus agendarum mortalibus rerum ducere. Nam solum hoc inter
omnia mihi quidem radix omnis esse peccati videtur. Quo fit, ut qui novit distinguere,
velut oportet (hoc autem ex hypothesi dicturn esto; nequit enim ad tantam homo
pervenire scientiam, nisi divinitus adiuvetur): qui ergo recte potest discemere turn
fines, turn quae ad eos diriguntur, ac praeterea finem illum perfectissimum, ad quem
omnia natura tendunt (deum, inquam, supra universa positum), et qui facere vuit,
quod melius esse novit: is vero nec factis deliquerit, nec dictis, nec cogitationibus,
nec animi ulla vei facultate, vei motu, vei dispositione, vei adfectione.

LI

20

25

Manifesturn est regem esse legislatorem, iudicemque subditorum constituturn;
hominem hominum; mortalem mortlium; nulla re caeteris superiorem, nisi dignitate.
Sed idem bonus quoque rex erit, et legislator utilis, et praestantissimus iudex, si
principem, et legislatorem, et iudicem ipse sibi constituet, proque viribus imitabitur
aetemum illum imperatorem, qui sceptrum ei dedit in manus, qui ut omnibus in
universum, ita maxime regibus seipsum quasi formulam quamdam, et normam, et
legem, non minus factis, quam verbis praebuit; cuius denique iusto nutu rerum haec
universitas regitur. Quamobrem qui huic servire detrectat, aut diversa sectatur ah iis,
quae ab ipso facta sunt, aut probantur, is omnino servus, omnino mancipium, nec
sancti, nec sani quidquam, nihil unquam boni ullo modo fecerit.

LII
O

Corriguntur exemplis quidam, alios flectit oratio: nonnulli stimulo indigent, alii
freno. Haec divi Gregorii vox est. Omnibus omnia fias, quod in te quidem erit,
prout singulis expediet: ut omnino quosdam, veluti divus Apostolus ille loquitur,
lucrifacias. Nam fieri nequit, ut omnes quando ne deus quidem id, ob eam causam
homo factus. Omnibus autem placere nolis. Quippe si omnibus placerem, non

8 in re 1 hoc est, quorum alii sub aliis collocantur in marg. ser. L
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essem Christi servus, inquit idem Apostolus. Adrogantiam sibi dumtaxat
placentem, ubique fugito, contubernalem solitudinis, ut Plato censet. Nam et
Servator noster ipse sibi non placuit, uti scriptum est, sed unum hoc perpetuo
spectabat, ut bonos meliores efficeret, et malos, immutatos animis, corrigeret. Cum
enim omnia sic comparata sint, ut adfinitate quidem adliciant, diversitate vero
avertant; atque ipsum confirmari ad improborum mores, ut eos ad societatem sui
pelliceret, minime conveniebat (quippe hominem id decuisset nedum deum),
consentaneum erat, hoc potius eligi, ut ipsos ad consortium suum converteret, et ad
salutem manu quasi duceret. Hic tibi modus usurpandus erit, cum male viventes
corrigere voles.

LIII

15

20

25

lnsignis est corona regum, pulcherrimeque contexta, mistum intelligentiae robur
corporis. Quod si a potestate absit eruditio, turn ipsum robur, turn quidquid aliud
eius est generis, praeterquam quod nihil secum fert bani, damni quoque saepius
occasionem praebet. Quippe nec equus animosus atque robustus usui fuerit equiti
vulgari. Quando igitur etiam id noxium est, quod inest naturae bonum, si ab
eruditione destituatur: quantis laboribus, quo studio, doctrinae cognitio est
comparanda? Pulchrum sane iucundumque spectaculum est, et incitamentum
quoddam ad bonum, iuventus et discendi cupida, et quod didicit, ipsis factis
praestandi. Peritia namque non simpliciter peritis est bona, sed peritiam suam
declarantibus. Cum ergo duae res sint, imperare, ac privatum esse, quorum
utrumque distinguitur in id, quod recte, quoque secus fit: egregium sane par fuerit,
ex ambobus conflatum, imperare scilicet, ac recte imperare. Nec laudis expers erit,
qui sorte sua contentus, vitae privatae rationem quam optime tuetur. Restat, esse
pessimum, qui potestate abutens, deum pariter et conscientiam offendit vanae
gloriae, opum et ignaviae causa.

LIV

30

35

Blandiri cupiditatibus, eisque deditum esse, id vero maiores in nobis excitare
dolores solet, quam nulla res alia. Nam qui adpetit, quaerat necesse est. At in
hominum vita repulsae frustrationesque spei frequentiores sunt. ltidem qui multa se
reperturum putabat, vix pauca nanciscitur: ea vero doloris est radix, quapropter
aegritudinis sensus e cupiditatibus plerumque nascitur. Ideoque restat, ut mente
praediti libidinem animi coerceant: quo spe sua frustrati, minores animi morsus
ferant. Quippe caeteroquin etiam casus acerbi quidam in vita mortalium velut
obiurgantur, et facilius ex homine fieri possit avis, quam ut ab hisce pure liberetur.
Verum eos, si quidem accedant, non adeo diros experitur, qui praestabilius esse
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putat, ea ferre, quae corrigere non licet, cum fieri non posse norit, ut dolorem
dolore repellat.

LV
Volens poeta quidam praedicare philosophiam, sententiam huiusmodi protulit:
Nusquam inveniri vita do/ore carens potest.

Huic facile cuncti adsentientur, experientia docente quod verum est. Mihi quidem
vir hic dilucide rem explicasse videtur. Etenim novit hoc ex suis quisque casibus
adversis, ita quidem, ut etiam de vitae malis alias movere possit. Is autem vere
philosophus existimandus est, qui se philosophum factis potius quam verbis
probat. Ac talis quidem is fuerit, qui bonorum electione proposita, quod melius
est, eligit; malis irruentibus, quod levius est, accipit, et qui eo, quod bonum est,
recte utitur, quodque grave, sic tolerare nititur, ut quam minimum doloris sentiat.

LVI
Multo iucundissima res est omnium pax; non illa tantum privata singulorum, sed
publica quoque principum erga principes: quam equidem privatae longe antepono,
veluti pluribus utilem, et illi alteri magna praebentem rei familiaris subsidia.
Quapropter si fieri potest, quod magnus Apostolus ille praecipit, pacem cum
omnibus colas, nec mali auctor ullius esto: sed eius auctores impedire nititor. Neve
contra fratres Christianos bellum gerito, nec adversus alium quemcunque, vei
barbaram quoque nationem, foedere tibi iunctam quod ipsa sanctum et inviolatum
esse velit. Adversus illos autem, qui volunt iniurias inferre, modis omnibus virum
te praebeas. Non enim bonum est, ad defensionem plane non impelli, sed difficulter
ad iram moveri.

LVII
Minime dubito, fassuros omnes, hominem stultum esse, qui ullum prorsus
hominem putet alienum. Nam ab uno progeniti sumus omnes, tametsi lingua
distinguamur, et aliis quibuscunque rebus, vei ipsa religione. Quapropter hominem
hominum rationem habere par est, et universis optare bona, quantum eius et fieri
potest, et fas est, et licet. Quippe natura communis est, et pavimentum cunctis
unum, et unum tectum, unaque lux, unus aer expansus a rerum opifice. Denique
simpliciter ab eo quae proficiscuntur, communia sunt. Nihilominus a remotiore
discernendum, quod propius est (nam plurimi sunt necessitudinis gradus), ac
studendum, ut erga universos, quod in te quidem erit, bonum te geras: sed
propioribus, eorum habita ratione, velut arctiore te vinculo iuctum exhibeas.
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LVIII

5

1O

15

Eo tempore quo navicularius aura prospere flante ac placide vela implente fruitur,
cum magna scilicet est serenitas, nec ulla res triste quid minantur, non prius ob eam
prosperitatem libere laetus est, quam navi recte prospexerit, ut asperior mutatio
metuenda non sit. Et quidem peractis ornnibus, ad incolumitatem pertinentibus,
etiam videat navim et ventis et concitatis eorum vi fluctibus firmiorem esse; non
tamen aut temeritatem laudat, aut adrniratur secordiam, sed vigilat, sed metuit, sed
portum optat, quod ignota sit ei sortis ac fati alea. Cum ergo res tuae cursu feruntur
prospero, pacisque bonis frueris, bellica tibi curae sunto, teque velut ad bellum
gerendum exerceto, et subditos ad hoc tuos praeparato. Simul spe bona fretus, ipse
te confirmato, ne languescas: nec minus animum condocefacito, temerarius ut esse
caveas, si victoria de hostibus potiaris. Incertitudinem denique fortunae veritus,
semper opinare, fieri posse, ut labaris. Est enim difficile, prosperam illos fortunam
commode ferre, qui moderate se gerere nesciunt: iidem ut aequo animo
calamitatem inespctatam ferant, prope fieri nequit.

LIX

20

25

Id quoque non levis esse momenti praclaram ad gubemationem duxeris. Ornnes
enim principes animis suis tranquillitatem, quantam maximam possunt, solerter
procurare debent. Nam uti tempestatem nubes adducit, ita tranquillitatem serenitas
efficit: utque lumini cogitationum maxime solent officere perturbationes, mollis ac
remissa vita, formido, temeritas et quidquid est utrisque consimile, sic meditationes
opportune institutae, perturbationis expertes, vei in primis hominem e difficultate
possunt explicare: quando confieri potest, ut et parta prius gloria pro viribus
augeatur, et ampliora bona non tantum adquirantur, sed et solida durabiliaque
reddantur. Atque his recte cognitis, cave calamitatibus succumbas, nec prosperis
efferaris, nec amplexus ignaviam dissolute vivendo emolliaris: ut animi vi generosa
liberatus e malis, quae inevitabilia videntur (et eorum fieri te participem, cum sis
homo, necesse est), indolis et ingenii magnitudine regnum florens efficias.

LX
30

35

Tradam tibi, quod agas, eorum more, qui currentes incitant, ut ait Plato. Maledicus
erga neminem fueris, iracundiae serviens aut gratificans: neve contumeliis
exagitaris hominem infelicem, commiseratione dignum potius, si . quis naturae
communis oblivisci nolit. Etiam de sapientibus extrariis quidam dixit,
contumeliosam insectationem non eis crimini dari, qui patiantur, sed ipsis
auctoribus. Quin et illos, quibus hoc vitium voluptati est, quique frequente
cachinno fratribus insultant vei persuadere debes, ab hoc uti morbo abstineant, vei
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omnino dare operam, ut eos a facinore coerceas. Nam et hoc vitio dabitur illi, qui
cum potestate est, si, cum aliorum inhibere vitia possit, ea libere progredi sinat.

LXI
5

1O

Velle debes hoc quoque turn ipse praestare, turn quisquis imperare cogitat, ut
muneribus urbana quaedam admisceatur comitas, ipsaque largitio, quanta fieri
maxima celeritate potest, ad exitum perducatur. Modus eisdem adhibendus, qui
viribus tuis conveniat, ac professionibus et qualitatibus eorum, qui donum
accipiunt. Quippe nisi quis omnino se gerit ex ratione decori, sed vel agrestius
donat, vel cum tempus imminuere liceret, ipse de industria rem extrahit; ac nautae
canem offert, venatori remum; militi decern equos, duci militum exigui momenti
equuleum: ingrata scilicet erit ista gratia, multisque de causis detrimentum
maximum adferet.

LXII
15

20

25

Omnia temporibus in tria distributis, in hodiernum et crastinum, et hesternum, nulla
pars harum nostra est, si verum subtilius intueri volemus. Quippe tempus
hesternum prateriit; crastinum necdum advenit; hodiernum cui videmur insistere,
prodigiorum opificis illius Daedali commenta nimiopere fallendo superat. Etenim
temporis momento resectum diffluit, cum teneri putetur, ac, prius quam recte
percipiatur, dilabitur. Quin etiam melius nonnullis in spe positis fruimur, quam ubi
propius ad nos accedunt. Nam sperata prius, quam perficiantur, sensum effugiunt,
plusque molestiae creant avolando, quam iucundi accessu suo largiantur. Vel potius
omnia nostra, si quis accurate consideret, instar avium volantium nos praetereunt.
Vicissim nos ea quoque, perpetuo cursu praetereuntia, praetervehimur. Quod
denique gravissimum est, excogitari nullum potest remedium; nam haec ita lege
naturae accidunt. Nimirum vitae huius res umbra sunt, somnium, fumus impostura.

LXIII
Quaevis substantia fluxa suum ad finem properat. Consimili cursu res huius
terrenae vitae feruntur; quippe nulla in eis quies, nullum reapse subsistens bonum,
nulla perpetuitas. Complures in bis turbae sunt, variis vitam taediis implent, nosque
praetereuntes praetereunt. Quod si cui quid offerat sese, quod paullo iucundius esse
videatur, vix salutatis quasi nobis abscedit, quemadmodum fieri solet, cum equis
vecti cursores occurrunt invicem sibi, de partibus extremis ad alias item extremas
nuntii quid novi perferentes, nec impediri se sinentes. Adeo vile bonum est
occursus eorum, quae nobis esse bona videntur. Unde colligere est, quae ortui
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subiecta sunt, et interitui, verae ac immotae vitae desiderio urgeri ad eximendum
sese de rebus istis fallacibus, quod agi se perpetuis erroribus indigne ferant.

LXIV
5

10

Vere nihil est, cuius ita parcum esse par sit hominem atque ne temporis iacturam
faciat. Opes enim, et gloria et regnum, aliaque talia, recuperari amissa possunt, et
auctiora quidem acquiri denuo, tametsi non exigua difficultas obiiciatur. At
temporis aliquid amissum reperiri amplius nequit. Semper enim fluit, instar amnis;
quodque nos praeteriit, longius abscediit; quod idem usuvenit et vitae mortalium.
Sunt nimirum ista duo similia navi et undis; bis ad declivia delabentibus, illi velis
adversus amnem nitenti: quorum ut occursus celer, ita celerior digressio; rursus
quidem uti coeant, fieri non potest. Quae cum ita sint, quasi derivandum est tempus
ad cultum indolis atque morum, ne omnino praeterlapsum, rursus ad usum nostrum
non revertatur.

LXV
15

20

Ad nos in primis pertinere supra mortales caeteros existimabis, ut tempus, quod
redimi pecunia nequit, nec laboribus acquiritur, nec arnicitia compensatur, nulli rei
supervacaneae impendamus: sed secundum quietem, et cibum, et absque quibus
bene nobis esse nequit; atque ante omnia, secundum expiationem numinis,
publicorum negotiorum procurationi. Quod si quid urgeat, etiam corpus negligatur.
Habebunt autem belle publica tibi negotia, si et interdiu et noctu de bis sollicitus
fueris, bonisque viris libere tecum agendi potestatem feceris. Quin etiam tibi
plurimum animaeque tuae publicisque privatisque singulorum rebus expediet, si
oppresso vi alicuius pauperi, aditus ad te, nemine prohibente, pateat.

LXVI
25

30

35

Liquet eum, qui cum imperio nationibus praeest, non debere non incrementa rerum,
quae in manibus sunt, quaerere, cum is conatus iusta reprehensione caret. Nimirum
et iis, quae adsunt, contentus esse debet, et ea suscipere, per quae bonis omnibus
potiatur. Iisdem potitus, supercilia tollere nolit. Sin irriti conatus fuerint, det
operam, ut a dolore sit liber, deo totum acceptum ferens, qui nihil omnino facit,
quod non valde sit bonum. Quibus argumentis fretus homo religiosus bis
contradicere posit? Nam si pagani, fortunae fatoque servientes, ferenda putabant,
quecunque ab bis profecta fuissent, nequaquam nos ea, quae a providentia
proficiscuntur, boni non consulenda censebimus. Praeterea liliis et colores et
venustas inaestimabilis, avibusque nihil colligentibus, nec habentibus horrea, rerum
ob opifice nutrimenta dantur: et hominis ille cura nulla tangitur? Quod si bonus
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deus curam nostri sollicite gerit, qua ratione subnixi, nimio dalare contabescemus,
vei dea gratiam non habebimus, cum hac illove modo res ah eo nostrae
administrantur. Nimirum hac admodum rigidi fuerit animi, si quidem concedatur,
esse fidelis.

5

1O

15

LXVII
Iucundae sunt uni divitiae, non eam oh causam quod aurum admiretur, sed quod iis
turn sibi, turn aliis bene facere possit. Alius, natura insatiabilis, unumque finem
spectans, ut opibus adfluat, etiam nactus eas angitur, ac divitis illius stulti more
plorans ululat. Quid faciam, inquiens, quo me pacto geram? Seges mihi copiosa
provenit, et racemos torcularia non capiunt. Ornnes mihi fructibus onustae sunt
arbores, nec vacuum dami quidquam. Alius a gloria remotior, et eamdem oh
causam ah invidiae quoque telis, ratus ne vivendum quidem sibi, ni adoretur;
postquam et adeptus est eam, et expertus invidiae tela: nec voluptatem ex illa
percipit, et quod invidia premitur, mortem ipse sibi optat. Rursus alius diversum
facit. Adeoque cunctae res nostrae alias aliis aliae videntur esse. Quin eadem plane,
modo bona, modo non bona, non id quidem ex natura sua, sed prorsus ex ipsorum
ad ea mortalium adfectione. Quo fit, ut ea tranquillitas, et oblectatio, et perturbatio,
et adflictio, potius ah ipsis animis, quam a rerum natura proveniant.

LXVIII
20

25

30

Sensus est hic poetae cuiusdam, aliis usi verbis: Nullam esse calamitatem, quae a
nobis tolerari non possit. Hac cum ad naturam ille retulerit, ego liberae voluntati
tribuo; nam ea nas et bonos et non bonos efficit. Quippe communis illa natura, servis,
heris, ornnibusque mortalibus, una quaedam est indiscreta. Sumus enim illius Adami
filii, qui de Iuto exstitit, dei manu formatus. At quilibet homo, vei strenuus, vei
constans, vei non talis, arbitrio voluntatis efficitur. Nam qui se totum rebus vitae
praesentis addicit, minime profecto stabilibus, quonam pacto quiete solida :fruetur?
Qui doloris expers erit? At qui ratione utitur, hac quidquam rei terrestris habet in
pretio, lutum irridens, immortalitatis appetens, quique se viatorem novit esse,
tendentem ad superam illam patriam: is vero et aequo tolerabit anima tristia, cum
esse transitoria sciat, ac praestare nitri vicem anima, cui quid humanitus accidit; et
illis, quae in hac vita iucunda sunt, veluti mortalis haud immortalibus :fruens,
eorumdem iacturam turn levius multo caeteris, turn minore cum animi molestia feret.

LXIX
35

Quas passus fuit aerurnnas Jobus, oh eas magis beatus praedicatur, quam oh facta
sua, quanquam ea talia tantaque fuerint, ut eorum auctorem deus ipse quoque
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collaudaret. Iam si praeclarorum operum effectorem aerumnarum sensus
illustriorem reddidit, quo pacto non idem hoc remedium proderit illis, qui multa
perpetrarunt mala? Saltem deo vitae nostrae clavo commisso, quotiens prospera
navigatione utimur, providentiae facilitatem illam acceptam ferentes, ipsi gratias
agamus, ac modeste laeti simus; at ubi fluctus aliquis ingruerit, vi mali ne
demergamur. Et enim qui iucundis secundum rationem non utitur, is a tristibus
quasi diluvio quodam obruitur. Ab altera namque provenit alterum. Ac si quidem
in utramque partem parum nos probe gesserimus, ignominiam nune sane
maximam, et in futurum perpetuam nobis ipsi conciliabimus.

10

LXX

15

20

25

30

35

Vir bonus tibi non ex fortuna, sed ex moribus aestimator: non qm magnam
potentiam habet, sed eam, quae obtigit, pro virili amplificat: non, qui multum auri
defossi possidet, sed amicis largiendo, se magnifice gerit: non qui mancipiorum
quasi gregibus circumfunditur, sed qui servile nihil in anima gerens, sibi quidem
ipsi imperat, malis vero servitutem minime servit. Idem superbos et iracundos
mores, quales cadunt in homines iniuriosos, equorumque more calcibus petentes, et
insolentes incessus, et aliorum contemptiones, et inflexas ubique cervices, et quos
delicatos vacant gestus, ab egregiis et probis hominibus alienos <lucit. Neque vero
et ille frugi putandus, qui aliis magnitudine sua gravis est: sed cui fausta quaeque
viri praestantes optant, et secundis rebus utenti congratulantur, et triste quid ferenti
condolent. Hiccine tibi vir omnium praestantissimus esse videtur? teque cupis ab
universis hominibus, optimum te virum existimantibus, itidem diligi, ut ille
diligitur? Sic equidem persuasus sum. Decet ergo te bonos aemulantem, mores
ipsorum aemulari. Hos, inquam, admirare, atque aliter adfectos fugito.

LXXI
Anima cave percellaris ob res secundas improborum, nec improbe agentem
aemuleris, quamvis Alexandros, quamvis Cyros, quamvis Caesares, quamvis
beatissimum quemque divitiis et gloria superet. Nec si quis sacrilegiis, rapinis,
grassationibus infamis, numinisque divini contemptor, et violator legum, Scythis
imperaverit, ac totius orbis habitati, totius inhabitabilis fines in ditionem redegerit,
ob imperii molem admirabilis tibi videatur. Non enim ille beatus est, non princeps,
non rex, non reapse homo, licet id omnis lapis, omne animal, omnis hominum
natura, quodvis animatum et inanime dicat: sed potestatem quod adtinet, magis est
iis quoque ridiculus, qui principum personas in scena sustinent: quod vitam,
miserior infectis lepra. Nam horum sane sors deplorari solet, non reprehendi: at
illum odiis merita persequentes explodimus.
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LXXII

5

1O

Licet ei, qui cum bonis versatur, acquirere bona: qui vero se malis admiscet,
mentem quoque suam amittit, ut a poeta quodam dictum est. Quales enim mores
sunt ipsorum hominum, tales et aliis exhibere possunt. Nam aquam e fonte non
hauries aliam, quam cuiusmodi semper ex eo promanat. Quamobrem cum bonis
conversare, quo bonus: et familiaribus horum colloquiis aliquid gravitatis
decentisque principem dignitatis adhibeto. Linguam vero noxiam, velut apim
stimulo ferientem, abigito. Quo sane pacto si te perpetuo geres, non bonis tantum
viris, sed etiam universis praestantissimus habebere. Nam ex moribus eorum, qui
principibus chari sunt, ipsorum principum mores aestimantur, ut enim ille dixit:
Est quisque talis quales quis adest libens

Principi vero etiam illud ipsum haberi, non abs re usui fuerit. Etenim avis una
tantum ala nec malum usui fuerit. Etenim avis una tantum ala nec malum effugiet,
nec aliquo bono potietur.

15

20

LXXIII
Iam olim supra virtutes caeteras laudatae sunt prudentia, fortitudo, iustitia et
temperentia. Ego vero velim ab hoc virtutum choro non diiungi charitatem et
moderationem. Nam sive praestantiores enumerandae veniebant, sive totum parte
tradendum, ab illis has abesse non oportebat. Quippe si charitas absit, nihil
proficio: et si moderatio non adsit, omnia vana fuerint. Virtutes igitur universas, et
has praecipue sex amplectere.

LXXIV

25

30

Sobrietas egregia res est: ut malum, non sobrie sibi prospicere. Nam multi non ex
ignoratione, sed negligentia, quod malum pro bono ducerent, sed negligentia, quod
malum pro bono ducerent, se ipsos damnis adfecerunt. Quippe virtutibus adfixa
perhibent esse vitia, quasique viciniam quamdam horum esse; nec admodum est
difficile, non adtentum decipi. Multos invenias iactabundos, qui loco virtutis vitium
virtuti vicinum amplexi sunt. Vidi servitutem extremam, quae providentia
nominaretur, et iracundiam, quae fortitudo perhiberetur, aliaque talia infinita.
Quare magna opus est vigilantia, ut ab hac impostura liberi simus. Nam iuvenibus
serio rerum bonarum studio nihil utilius velut e diverso negligentia nihil noxium
magis. At qui somno deditus est, et iacere supinus amat, et otiossus esse, partim
collecta paterne fortasse studio, vel aliquo fortunae casu, facile multis (ut opinor) modis
amiserit: partim ex iis, quae nondum consecutus est, ne hilum quidem adquisiverit.
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LXXV
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Ut panis alimentum est corporis, sic animi bona doctrina. Quemadmodum ergo non
convenit erubescere, cum comedimus, sic omnem citra pudorem et doctrinae sunt
percipiendae. Non potest enim, non potest valde doctrinis paliere, qui cum aequalibus
certamen suspicit, si quidem cum vinci pudeat. Enimvero in cibis ipsa necessitas
modum cuique desinit; hic autem plus semper requirendum. Rursus ibi magis
expedit valetudini, ac praeferendum venit, quod expeditum, quod simplex est: hic
vero potior omnigena rerum bonarum exercitatio. ltidem pastui quam minimum
temporis impendi decentius est: discendi tempus universum sit vitae spatium, si
fieri potest. Non bonum est, animum bona re quapiam imbui, etiam turn, cum a
corpore dirimitur.

LXXVI

15

20

Eximium quid est magnis hominem viribus praeditum fraudare neminem, nec
adversus allios insurgere, nec quemquam laedere; nisi quis laedere nunquam
desinat, et insultare tibi velit. Bonum, cui maxima conveniant, cum praesentia boni
consulere; si cum honesta fama non liceat accessione potiri. Et quidem accessione
non minus esse quiddam arbitrar, illaesa servare quae adsunt, iis praesertim
temporibus, quae detrimenti plurimum adferre possunt. Nec illud praeteriri silentio
debet. Noris illatum publicae rei damnum tuis a ministris, imputaturos tibi, qui
damnum acceperint; si cum opera meliorum uti posses, aut istos saltem corrigere,
nec illud facere volueris, et hoc neglexeris, adeoque praestare duxeris, ut improbi
plus apud te possint quam boni.

LXXVII
25

30

35

Gloriosa tuis a morbus absit arrogantia, sicut et dissimulatio. Nam ut haec turpis
est, quod ficta quod inertis et degeneris animi, sic gravis altera, quod superba
nimium, quod mordax. Satis est non te magis aliorum credere laudibus, quam tibi,
cum illae verae non sunt, nec asperum aliquid, hominique iactabundo conveniens,
proferre: non incedere cum fastu, nec adtollere supercilia, licet ii, qui plausum dant,
verum dicant. Ad ingestas autem laudes ab aliis, quasi tergiversantem delicias
facere, paucaque de se dicere, magna sentire, prope scenicum quiddam est, et egens
larvae, tibi quidem minime convenit. Honestum facinus illustris est praeco.
Hominis modestia, qui magna peregit, duplum tropaeum statuit, turn factis ipsis,
turn quod ob ea se non efferat. At vero qui magnas res gerit, et magna loquitur,
tantumque non volare gestis praeclare rebus ipse sibi videtur, etiam iis molestus ac
gravis fuerit, qui eius opera bonis fruuntur. Est enim adversa deo quoque superbia.
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Quapropter si gloriae cupidus es, factis eam persequi debes, non verbis arcessere.
Nam arcessentes fugit, et ad illos qui factis enim prensant, quam libentissime accedit.

LXXVIII
5

1O

15

20

Est omnino difficile mortalibus, de rebus iudicare. Nam quibus in malis versamur,
ea deteriora putamus aliis, quoniam malum, quod adest, seipso quodam modo
gravius esse videtur, ipsaque praesentia sua deprimit absentia mala: facile ut aliquis
leve malum, quod premit, cum futuro graviore commutaverit. Ea propter et cursu
ad illa quasi properamus mala, quae absunt, tametsi praesentibus maiora sint. Ad
eadem vero delati, rursum praeterita laudamus. Quod quidem usuvenire, vel illi sunt
indicio, qui ferrum fugientes, in undas sese praecipitant, deinde naufragium passi, et
submersionis in periculo constituti, gladium ancipitem prehendunt. Alius
inconsiderate fumum fugiens, in ignem ruit; ac vicissim ab igni dum uritur, ad
praecipitem rupem, veluti solatium quoddam, accurrit. Nam plerique mortales, dum
ratio vi mali premitur, quod fugiamus scimus; quo vero confugiamus, scire non
possumus. Consimilia nobis et laetis rebus accidunt. Nam res plane nulla est, ex
universo rerum numero, quas homines expetunt, quae in se cupiditatem nostram
sistere possit. Argumenta est ipsa voluptas, ut a lare, quod aiunt, rem propositam
ostendamus. Quippe cum iucundissimis rebus ad satietatem fruimur, minus eas
adpetimus, quam iucunda simpliciter, quae non adsunt. Ac licet minus voluptatis
habeat, quod in exspectatione positum est, tamen ipsa sui exspectatione delectare
consuevit. Imo pluribus quis bonis adfluens, id adpetit aliquando, cuius fieri
participes ne servi quidem vellent. Nimirum prudentia nobis est opus, ut mente
comparantes praesentia cum iis, quae absunt, rectam quamdam sententiam feramus.

LXXIX
25

30

35

Tristissimum rebus adferre damnum solet animorum in principibus exhilaratio. Sed
quando fieri nequit, ut perpetuo curarum flammam sustineat is, qui rerum potitur,
eatenus mens curis solvatur, quatenus et animi molestiam depellat, nec imbribus
huius vitae continuis obruatur. Nam cum multa sint, eaque varia, quae tam interdiu,
quam noctu princiem sollicitum esse cogunt, facile vitam amiserit, semper cum
negotiis colluctando, quae nullas omnino cogitationibus inducias concedant.
Perhibent quemdam maximum quodam virum, laute cum amicis epulantem, dixisse,
mentem curis solvendam esse, sicut arcus enervare soleamus, siquidem illis iterum
validis uti velimus, instauratis eorum viribus. Sed hac tamen relaxatione saltem
utimur, veluti quodam aegritudinis animi remedia; cum eam caeteroqui reiiciamus,
ne voluptates nimium captantibus, in diversam partem animus tendat. Nam extrema
quaedam exhilaratio causa vicissim esse moeroris extremi solet.
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Omnino mortalium nemo est, qui seriis rebus atque laboribus intentus esse perpetuo
possit: sed ipsa natura cuiusque seria tractantis, aliquod etiam solatium desiderat.
Aliis igitur alia levandi animi causa reperta sunt. At tibi post convenientes regibus
labores libri sufficiant et campus; utrumque, cum commodum erit; et umbra simplex
ac inelaborata vei tentorii, vei frondium, vei antrorum, et luscinia, si adsit; et fons
saliens, et circa fontem herbae; et vile quidem obsonium oblatumque fortuita; sed
famen adferentibus, etiam dubia cena, dami structa, iucundius. Mitto namque de
ambrosia et nectare, fabulosis rebus, loqui. Accedat his tibi charus equus, et canis et
accipiter, et telorum in feras emissio, nune clam, nune pleno facienda cursu prout
ipsae semet obtulerint. Sed his utere, non tanquam fine, sed melius aliquid respiciens,
ut valetudinem bonam, ut popularitatem, ut experientiam, quae milites deceat. Ita fiet,
ut praeda non potitus, quam semper adipisci non licet, voluptate tamen in iis minime
careas, quae abesse nequeunt, et quorum causa venandi laborem praecipue suscipis.

LXXXI
Cave permiseris ad te venire propius hypocritam, sed omnis simulatio tibi
exsecrabilis esto, ne imprudens lupo ac piratae fidem, pro pastore ac gubematore,
habeas. In eos, qui false carpunt alias, nullo cum ipsorum fructu, salibus ipse
patemis utitor: ut hos quidem ignominia liberres, qui carpuntur inquam, illos vero
modestiores efficias. Credita fidei tuae verba non aliter custodies, ac si quis
ingentem auri vim apud te deposuisset. Iuramentis tu quidem abstinebis, sed
interim mores tui universis optima quaeque de te polliceantur. Votorum
conceptionem putabis esse rem plenam horroris, sed tu tam dea, quam hominibus,
promissa praestabis. Decere te arbitraberis, ut acceptorum ab aliis beneficiorum
memineris, sed aliis abs te praestitorum obliviscaris. Et quidem vincere
compensandis beneficiis, non vinci velis. Quae si facere non desines, occultum
quoque dedecus fugiens (nam larva scenaque vix etiam scurris concendenda, qui
vei colaphos accipere non dubitant, ut risum aliis moveant): orationem tuam
iurisiurandi loco mortalibus universis suffecturam arbitrar.

LXXXII
Viris principibus haud male conveniunt gravitas atque magnificentia; sed miscenda
tibi semper ei frigori, quod inesse gravitati videtur apta quaedam suavitas: et
severitati, quae magnificentiae videtur inesse, grata quaedam popularitas: ut his
quoque rebus imperio tuo decus concilies, et audientes dieto subditos in iis habeas,
quae vi mentis optime perspexeris; absque quo sit, nihil utilis rei fieri poterit. Et ex
vota sane res tibi non parum succedet, si benignum et formidabilem in eos, quos
convenit, te geres, nec ius tuum in omnibus accurate spectabis, et poenas non ab
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omnibus exiges: maxime vero, si non minus factis, quam verbis, eos persuadebis,
rectius tibi, quam ipsismet, eorum esse perspecta commoda. Quippe si futurum
paruerit, ut monitis tuis obtemperantes, eius obedientiae fructum ferant, etiam factis
hortatus tuos antevertere studebunt. Hoc medicis, hoc gubematoribus, hoc pastoribus
largitur, ut etiam nutibus impellere possint.

LXXXIII
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Imitari nolis eius animi studia, quem non amas, velut honestarum rerum minime
studiosum. At cuius tibi virtutes notae sunt, eum aemulare. Imo potius, cum mortalis
nemo sit, in quo vei cuncta simul sint bona, vel omnino nullum, cumque fieri possit,
ut vir malus egregium verbum proferat, ac vice versa: praestat ei parere, qui boni
quid protulit, tametsi verbis facta non respondeant, quam homini caeteroqui bono,
sed qui mali quid pronuntiavit, adsentiri. Malum quid est contentio et adversatio:
malum, omnes sequi, flecti, !evitate mentis impelli. Distant haec quidem a se invicem
ex intervallo, sed ambo pemiciem adferunt iis, in quibus exsistunt. At orationibus
cedere bonis, a quocumque tandem proferantur, id vero et politissimum plane
quiddam est, ac ne Momo quidem ipsi reprehensionis ansam praebet. Quippe ne hunc
quidem arbitror impudenter adversus illum agere, qui extremitates vitat. Denique si
media rebus in omnibus amplecteris, ipsas amplecteris virtutes. Nam earum
finitionem placuit ex eo, quod medium sit constituere.

LXXXIV
Decuerit haudquaquam imperatorem, vel consiliis alienis esse subiectum, quas1
moderatoribus sese submittentem, vel alicuius momenti res moliri prius quam recte
consultaverit, eorumque sententias, a quibus diligitur, habeat. In consultationem
vero deducendum, nec bonum, quod fieri nequit, nec si quid effectu facile, sed malum,
nec quidquid necessario constat eventurum: sed quod cum studio prudentiaque
perfici possit, recte factum conducet, ac non factum vel factum male, detrimentum
adferre poterit. Tune autem recte factum erit, cum integre, si fieri poterit, sex illas
virtutes, quas extremas vocant, continebit: sin autem, vel maiorem illarum partem,
vel praestantiores atque perfectiores. Etiam bonum est deliberationes prius, quam
sit opus, institui; quippe, quod in consultationem venit instando urgeat,
perturbatione mentes implendo quo minus haberi remedium possit, impedit.

LXXXV
Et ipse secudum leges vivens, et subditos ex legum praescripto gubemans rex,
plane diversus ab iis est, qui tyrannidem exercere volunt; unamque legem
18[ipsas amplecteris] deest PG
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inviolabilem habent, suas mm1rum libidines. Nam quaedam inter regium
dominatum, et tyrannidem, esse similitudo videtur: sed tantum a se invicem
discrepant, quantum ne dicendo quidem explicari facile potest. Tyrannus in eo
potentiam suam sitam putat, si suos ipse subditos debilitet; ac si res publica robur
aliquod adquirat eversionem protinus ipse suam somniat. Veros artero rex erga
subiectos sibi populos, patris, pastoris, medici, doctoris, et si qua saluti consulere
persana potest, eius locum obtinet. Curoque cornrnodum suum contineri publico
putet, et Christi minister sit, et roagis illuro imitetur inserviendo, quaro iroperando:
plus voluptatis capit, regnuro roelius efficiendo, quam illi, ad quos eius rei fructus
pervenit. Talis roibi sis, charissime fiii.

LXXXVI

15

20

Velis quidem ad id, quo in bonis extremum est, pervenire; sed scias id studium in
eorum esse numero, quae perfici nequeunt. lnterea ne doleas quod currens, roetam
non adtingas. Non enim hac spectandum quod bonum sit aliquod, horoinum virtute
sublimius, sed quod is, qui cursu ad id contendit, propius semper accedat. Hunc
sibi qui scopum statuit, eumque consentanea ratione petere non desinit, saepius
quidem adtinget; ac licet aberret, amplius taroen aliquid habebit, quam alii. Naro
qui temere feruntur, instar navium instrumenta suo carentiuro; quique vitiose
viventes, bene vivere videri volunt, eaque re delectantur, his ne speranda quidero
malorum emendatio. Qui vero rationis praeceptinibus regitur, etiamsi peccet,
malum tamen ipsum necessario sentiet, id quod eroendationis est initium.

LXXXVII

25

30

35

Si qui mortem in bellis formidant, ii fugere solent; et qui fugient, magis cadunt,
quam qui mortem contemnentes, stare malunt. Est eniro periculosa tergorum
adversus manus pugna. Itidem qui gladium metuunt, ah eo conficiuntur, ne
sepulturae quidem honorero impetrantes: at qui veluti mortem oppetituri pugnant, ii
saepius victorias adipiscentes, et rem gerentes optime, non superstites modo sunt,
verum etiam coronantur et aequissima quidem utrurnque ratione. Naro de non
metuendo fit, ut stetur, a stantium vero partibus, victoria; victores autem coronis
potiuntur, atque haec si strenuis et animosis contigunt, tiroidis evenire contraria
paret. Quod si maxime quis cadat in pugna, et alius incolurois revertatur, tamen
bune homines oh ignominiosam vitam roiserantur, illuro causa roortis abitae cum
gloria beatum praedicant. Iam quod prodigii quasi plenum est, norunt haec quidem
omnes, et roalum tamen adroittitur, conversis velut in fugaro animis ah aliqua re
territante. Tibi vero nec temere nec iniuste arma capienti, potior coniuncta cum
gloria mors esto, quam ut hostibus triumphum de te concedas.
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Minime hoc tibi tantopere spectandum ne viribus adversariorum succumbas, atque
ne ab iis, qui te amant, in illo praeclaro dilectionis certamine supereris. Licet hostis
hostem, licet adversarius alterum prostraverit, multi tamen fortunae victoriam
acceptam ferent. At illi, qui ab amantibus amando vincitur, ne quidem unus
ignoverit eorum, qui recte diligere norunt. Quamobrem turpe quidem hostibus, sed
turpius, amantibus inferiorem esse. Omnium vero turpissimum esse videtur, leve
quiddam putare liberos. Studio laudabilium operum longo parentes ex inervallo
sequantur. Et quonam pacto quis aliter de eis statuat, si, cum ferre liberi nequeant,
quin haereditate maiorum suorum facultates universas adeant, virtutem eorum
quasi piaculum quoddam reiecerit? Habes tam a patre, quam a matre multos
egregios avos; habes indolem bonam, divinitus tibi concessam: cave, praeclaram
indolem, praeclaros avos haud aemulando, dehonestaveris.

LXXXIX
15

20

25

Omnino signum est exercitus ignavi, et ad fugiendum parati, si seipsos interdiu
occult~ntes, noctu hostes adoriantur. Nec igitur ipse noctu in hostes procurreris,
nisi tempus urgeat, et victoria te potiturum evidenter appareat; vei ut aliter loquar,
si nec speranda sit aperto Marte victoria, et pugnae vehemens impetus mortem tibi
minetur, nec adversariis noctu te invadentibus, animo perturberis. Nam quia
tenebris, et strepitu, et clamoribus, non animi strenuitate, nec laborum tolerantia, se
tuos in fugam acturos sperant, cum primum pro spe concepta conatus iste non
successerit, admodum persequente nemine fugiunt. Debes autem quidquid victoriae
spem tibi pollicetur, ob oculos exercitui ponere, ut in opinionem tuam pertracti,
promptius in societatem pugnae veniant. Quippe non tantum id, quod reapse
validum est, ac formidabile, verum etiam quod esse videtur, nocere solet. Nam
vulgus hominum magis opinionem quam veritatem spectat.

XC

30

35

Dicam aliquid non nescienti. Visco quidem aquilam venator capit, sed imprudenter
in arborum sese ramos demittentem. ltidem leo indagine capitur, sed temere
progrediens. Galeritae vero tendicula capi plerumque nequeunt, quod non temere
nec avide soleant escas adtingere. Dorcas quoque nomini suo re ipsa fidem faciens,
laqueis haud facile capi potest. ltidem alia multa longe his ignobiliora, vafriciae
documenta singularis edentia, rident eos, a quibus ipsis insidiae struuntur.
Quapropter si animum homines advertere velint, felicius quam ipsae ferae, insidias
evitare poterunt. Enimvero magna privatis quoque hominibus opus est cura, suas
31nomini1 glossa in marg. nam ab acrimonia visus apud Graecos nomen est adepta L
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duntaxat res agentibus, ut complura mala non experiantur. At iis, quibus obtigit
turn aliis praeesse, turn curam eorum gerere, summa rerum in sollicitudine de
negotiis publicis est sita. Nimirum providere rebus, et easdem recte constituere,
praesentium bonorum accurata est conservatio, et acquisitio copiosa eorum, quae
desiderantur, et subclitorum salus, et hostibus exitiale telum. At secordia negligentiaque
dira elicit mala, et adtrahit noxia; brevibus ut totam rem complectar, haec et bubulco, et
caprario et equario regimem omne perdiderit, nedum copiarum imperatori. Quippe
reges qui talem tantumque currum agunt, etiam silentio praetereo. Nam quae res in
iis, qui sunt inferiores, multo magis in potentioribus requiruntur.

10

XCI

15

20

Ecce nune quoque dicetur aliquid cognitu tibi necessanum. Si perite quis
praesentibus utatur rebus, nihil impediet, quominus et illis contrariae bonum ad
aliquod tendant. Et vide mihi, quaeso, rationem. Oblivisci ac meminisse, maxime
contaria sunt. At vero si ambo in loco fiant, erunt in primis bona. caeteroquin
utrumque noxium. Atque hoc tibi dieto quodam explicabitur, complectente
praeceptionem aenigmaticam, ut mentem tuam excitet, ne leviter et summatim quae
dicuntur, inspiciat, sed intellectum eorum studiose pervestiget. Si obliviscens
eorum, que a tergo sunt, ulteriora contento cursu persequaris, si memor a tergo
relictorum, porro se offerentia vitanda statuas, non amissis, quae pone sunt, etiam
quod persequeris, omnino assequeris, et a praeteritis liberatus facile pesequentia
quoque vitabis. At vice versa, quod exitiale fuerit.

XCII

25

30

Revera splendidum omamentum et firma turris est tacitumitas iis, qui ea praediti
sunt. Potius autem iunioribus, quam qui vegetam ad aetatem pervenere, convenit.
Imo et virili potius aetati convenit quam virili provectioribus. Nam quidquid aetate
provectius, simpliciter ut dicam, experientia maiore praestat. Et decentius dubio
procul est, audire magis experientes, quam licenter rudiores garrire. Loquendi sane
tempus hoc esse arbitror, cum respondendum est, cum crimine asperso suscipienda
defensio, vel de re quapiam docendus alius, recte docentibus cognita, dicentisque
dignitati conveniente; quaeque prolata, fructum aliquem adtulerit, silentio pressa,
nocuerit. Caeteroqui vero quiescere praestat, uti philosophus ille medicus dixit.

XCIII

35

Ante res alias pulcherrimum quid est, in omnibus nosse quid praestet, ac facultatem
habere praeclare dicendi, et ea facultate multurn videri ad persuadendum posse,
rerumque pulchrarum amorem sapienter animis indere. Sed tamen eum qui norit, et
verbis exponit meliora, sponte deteriora facere, nec dictu, nec cogitatu mihi quidem
https://biblioteca-digitala.ro

Sfaturi pentru

educaţia împărătească

203

facile videtur, quanti res ea dedecoris plena sit. Nam turpe quiddam est, malum facinus,
quocunque modo fiat: turpius, non ignoranter admissum scelus: longe turpissimum,
eum, qui docet alios, quid aequum rectumque sit, aliorumque vitam corrigere potest,
seipsum correctionis expertem relinquere. Omnem hoc excusationem tollit.

5

XCIV

1O

Temperatae ingenio doctrinae nihil aequiparandum venit, nihil ingenio melius,
quod doctrina collustratum est. Nam et alterutrum per se pulchrum et optabile quid
fuerit: at vero si ambo coeant in unum, babae! quam admiranda, quam egregia,
quam praestans coniunctio. Animum ea purum puriorem efficit; sordibus refertum,
facile abluit; adeoque tam animo, quam pari huic usuvenit, quod capiti et ambabus
manibus. Nam altera quidem alteram abstergit, cum eam ad rem et aqua et mappa,
et nitro sit opus: faciem vero, et caput, totumque praeterea, corpus ambae nitidum
reddunt. Aquam autem, et mappam, et nitrum esse cogitabis ingenii, doctrinae
animi actionem, studium, assiduitatem.

15

XCV
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Oportet ex praeteritis et praesentibus de futuris coniecturam te facere. Cumque
placido te fruiturum tempore speras, cave faxis acerbius, negligens ob spem
meliorem factus, quod compluribus accidere solet. At cum immittere difficilia
suspicaris, arduaque negotia, divino iuvante numine, in melius ea commutare
nitere, turn fervido impetu constantiaque animi, turn etiam profectis a prudentia
cogitationibus, per quas inevitabilibus malis liberari pluribus contigit. Illis autem
hominibus qui polypi sunt et chamaeleontes, vaiere iussis eumdem ipse cunctis
temporibus exhibere te velis, nec cum eis, quoties mutantur, una mutari: praesertim
si mutatione secuta, deterior esse factus videberis. Sic autem adfectus, atque hoc
animo praeditus, enixe dabis operam, ut quid deus dederit, fortiter feras.

XCVI

30

35

Res quidem auditu nova et insolens, sed tamen eo, qui nec boni quidquam novit,
nec facit, stolidior is est, qui novit omnia quae scire convenit: at nihil eorum, quae
fieri par erat, facit. Etenim satis absurdum est, eum qui recte sciat, quidquid
expedire possit, noxia facere. Viri namque prudentis est, si quid lubricum norit, ab
eo resilire, sicut eius, qui melancholia laborat, per ignorationem delirare. At vero
consulto id facere, cumque desistere liceat, nolle, quo pacto non aenigmati
quiddam est simile? Subtiliore quidem nobis opus est interprete, ad dissolvendum
hoc dubium, quam priscus ille fuerit Oedipus. Hominis enim iudicio cognitioneque
destituti, si lapsus sit, vel hostis misertus fuerit. At qui degustato bono deinde se
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1psum rursus pravis rebus addixerit (nec mmus de me ipso quam mortalibus
universis loquor), is vero non abs re sibimet ipsi adio fuerit. Quamobrem viri boni
non est, turn nosse, turn docere quae oportet, ac deinde se ipsum exihibere
servientem iis, quibus haud par erat.

5

1O

15

XCVII.
Esse sibi cognita si confirmet aliquis hominum, quae faciunda sint, interimque non
appareat, haec eum factis praestare, vel mendax est, vel suum ad detrimentum ea
cognitione praeditus. In ea re neminem mihi non assensurum putem. Sed vide
pronuntiantem hoc Servatorem quoque nostrom claris verbis, cum ait, vapulaturum
magis eum, qui sciens prudens offenderit, quam qui maiora per ignorantiam
admiserit. Quo efficitur, ut qui, quod bonum est, recte novit, nec tamen id recte
facit, per ipsam cognitionem damno quodam adfectus sit. Atque haec sane
sententia perverti prave ratiocinando nequit, etiamsi cum universa terrestri
angelorum omnium sapientia coeat. Divinitus enim prolata nobis est, omni
aequitate condecorata. Res interim nostrae in artum utrinque coguntur. Nam et
imperitia malum quid est, et cognitio, formidabile, cum periculum ex ea non
exiguum nobis impendeat.

XCVIII
20

25

Sciunt omnes, ipsum per se vivere bonum esse. Verum alio quodam modo vita
morte deterior invenitur, quae scilicet aetatem unam cum alia mutans, quasique
proficiens, anirni bona diminuit. ltidem turpe, capillos quidem albari, sed animum
denigrari. Solent autem haec usuvenire, quando cum aetatibus ipsa vivendi ratio
non surnit incrementum. Magnae quidem infamiae plena res est, hominem
maturum et senem, in morem pueri sese gerere. Et omnino deterius sapere, quam
aetas, qua quisque est, postulat, nec honestum est nec bonum, nec laudabile.
Quapropter si vitam gloriamque veram appetis, quo tibi servire nostram hanc
orationem arbitror, fac vita tua concessae tibi divinitus aetati respondeat.

XCIX
30

35

Tam pulvere, quam spmtu, rebus diversis, cum constemus homines, quasique
duplices (uti quidem videtur) simus: parti viliori praestantiorem subiicimus,
nulloque in pretio potiorem illam habemus. Digna vero vituperio res, ne quidem a
nobis pari ratione cum carne mortali, quae pulvis a dea formatus est, imrnortalem
animum, rem divinitus inspiratam, in honore haberi. Verum scientes esse vitiurn
hoc ignorantiae plenum, magnique detrimenti causam praebere, quod nulli est usui
corpus, ut oraculi divini verbis utamur, tenuiter modicique foveamus, ne spiritum
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illum vivificum quasi morte multemus. Nam in repugnantibus universis, si alterutri
quid accidat, in altero diversum quid sequitur: et came belle curata, spiritum
languescere necesse est. Sunt enim haec repugnantia.

c
5

1O

15

Obtinendae tam in hac vita, quam in altera, coronae, vis perpaucorum verborum
facillime suffecerit. Deflecte a malo, inquit divus ille Davides, et fac bonum. Quid
huic sententiae par esse possit? Quid utilius? Quid expeditius? O, spiritualem
sapientiam, o, singulare mentis acumen in eo, qui huius auctor est sententiae, quae
quidem perfecta perfectis a perfecto est tradita. Nimirum is mente praeditus est, qui
cum se pulverem norit, terraeque matri debitum esse persolvendum, Davidi
obtemperans, resipiscentia mortem antevertet: vitiositate omni exuta, bonisque
operibus, ad quae conditi sumus, opifice rerum placato. Tu quidem, charissime fili,
utrumque faciens, oh neutrum elatum te unquam gerito: ne tibi Pharisaeum illum,
qui virtutem colebat ille quidem in moribus, sed nequaquam modestus esse
didicerat, male imitato; multis egregie parta sudoribus, quemadmodum et ipsi
usuvenit, levi momento adimantur.

Centum capitum
finis.

https://biblioteca-digitala.ro

SINOPSIS
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Asupra modurilor de viaţă. Alegerea între virtute şi plăcere este cauza pentru
care un mod de viaţă este superior altuia.
Asupra modurilor de viaţă. Calea virtuoasă e dificil de urmat, dar nu e lipsită
de plăcere. Viaţa care are ca scop doar plăcerea nu este sănătoasă. Trebuie
aleasă calea de mijloc.
Între oameni, diferenţa se face prin modul de viaţă pe care îl preferă. Cine alege
calea virtuoasă, va descoperi în aceasta plăcerea şi se va însoţi cu ea.
Trebuie să alegi virtutea înainte de a cunoaşte viciul.
Fericirea celor puternici este în mâna lui Dumnezeu. Pentru a o atinge
trebuie să te străduieşti să o afli şi să fii demn să o primeşti.
Trebuie să îi ceri lui Dumnezeu doar ce e cuvenit şi trebuie, totodată, să te
străduieşti să obţii ce doreşti.
Ca toţi supuşii săi, împăratul este robul lui Dumnezeu şi egal în onoare, în
afara domniei, cu cel cumpărat cu arginţi.
Împăratul trebuie să îl slujească pe Dumnezeu, căci de nu, va stârni împotrivă-i
natura întreagă. Ce li s-a întâmplat lui Iona, Dathan şi Abiron confirmă spusa
aceasta.
Lui Dumnezeu trebuie să-i mulţumeşti cu daruri pe care El le primeşte din
mâna săracilor.
Cine doreşte să-i fie binevoitori supuşii, trebuie să se arate el însuşi
binevoitor în faţa Domnului. Căci doar prin El trăim, oe mişcăm şi suntem.
Împăratul trebuie să pună mai presus de orice Biserica, fiindcă ea l-a adus în
fruntea tuturor şi înseamnă totul pentru el.
Învăţăturile Bisericii sunt imuabile şi este neputincioasă nebunia celor care
vor să lupte împotriva acestora.
Dacă izbândeşti în ceva, trebuie să recunoşti că reuşita îţi vine de la Dumnezeu.
Trebuie să înfăptuim binele şi, dacă am săvârşit răul, să-l recunoaştem. Omul
e bun sau rău după propria voie.
Comentariul unei maxime a lui Isocrate: fii prietenos cu toţi, dar
recompensează-i doar pe cei buni.
Principele trebuie să fie binevoitor şi generos, demn de cinstire şi recunoscător.
Sfatul bun trebuie apreciat, chiar şi atunci când vine de la un om sărman. Cel
care dă un sfat rău din neştiinţă, nu trebuie pedepsit.
Pe oameni trebuie să îi cunoşti bine, în situaţii diferite, şi să-i apreciezi doar
pe cei care merită.
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19.

Să

20.

Păzindu-te

21.

Linguşitorii

22.

Despre adevăr şi

23.

Despre invidie şi gelozie, păcate satanice care dau naştere prefăcătoriei,
calomniei şi urii.
Trebuie să alegi mereu moderaţia. Binele este calea de mijloc, iar viciile sunt
doar exagerări. Despre invidie şi admiraţie.
Asupra răului involuntar şi a celui săvârşit cu bună ştiinţă. Trebuie mereu să
eviţi răul şi să împlineşti voinţa lui Dumnezeu.
Nimeni nu se poate înstăpâni asupra sufletului omenesc. Doar credinţa în
Dumnezeu ne conduce pe drumul bun. Răul făcut trebuie recunoscut, căci
puterea de nu greşi anevoie se regăseşte şi printre îngeri.
Asupra păcatului originar şi a ispăşirii acestuia prin botez şi prin cultivarea
darurilor dumnezeieşti.
Asupra libertăţii de a alege între bine şi rău.

24.
25.
26.

27.
28.

nu fii nici prea încrezător, dar nici naiv
de cei răi, trebuie
sunt mai

să

periculoşi

minciună.

faţă

de semenii tăi. -

te încrezi în oamenii buni.
decât cei mai aprigi

Iubirea de

adevăr

duşmani.

este podoaba principelui.

34.

Dumnezeu ne-a dat o bună natură şi puterea de a alege binele. E o mare
netrebnicie să nu urmezi această cale.
Toate sunt legate de propriul început, iar pentru a construi ceva trainic
trebuie să clădeşti o bază solidă.
Puterea de a urma binele mereu este dată de Dumnezeu, dar omul are
libertatea de a alege între bine şi rău.
Trebuie să înveţi din greşelile altora, căci e o plăcere să înveţi fără să
pătimeşti vreo suferinţă.
Despre statornicie şi fermitate. Despre puterea de a acţiona, căutând mereu
să afli deznodământul fiecărui fapt.
Trebuie să gândeşti, înainte de a acţiona dintr-o suflare.

35.

Trebuie

36.

Omul trebuie să urmeze raţiunea ce i-a fost dată pentru a se distinge de
animale.
Sufletul pregătit să deţină puterea trebuie să urmeze binele şi să se
înstrăineze de rău.
Împăratul nu trebuie să-şi plece urechea la învinuiri fără de temei. Judecători
îi sunt numai Dumnezeu, el însuşi şi bărbaţii cei vrednici.
Tinerii trebuie să se hrănească cu înţelepciunea bătrânilor, să se înfrâneze de
la rele şi să stăruiască în isprăvi minunate.
Omul desăvârşit trebuie să respecte graniţele impuse prin firea lucrurilor.

29.
30.
31.
32.
33.

37.
38.
39.
40.

să

pui raţiunea diriguitoare mai presus de trăirile instinctive.
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Faptele proprii trebuie

cwnpănite

pentru a te

păzi

de viciu

şi

a urma calea

virtuţii.

42.
43.
44.
45.
46.

Pentru a te bucura de o putere de neînfrânt, trebuie să făptuieşti cu dreptate, să fii
omenos, să priveşti spre folosul comun şi, în toate, Dumnezeu să-ţi fie model.
Nu trebuie să pui niciodată interesul propriu înaintea binelui comun, fiindcă
nimeni nu poate fi fericit de unul singur.
Trebuie să te păzeşti chiar şi de răul cel mic, fiindcă el duce la unul mai
însemnat şi, tot astfel, fără încetare.
Dacă doreşti să atingi cele mai însemnate virtuţi, trebuie să asculţi sfaturile
ce pot aduce folos şi să stărui în cele bune.
Oamenii virtuoşi aleg binele în locul plăcerii, dacă nu le pot avea pe
amândouă.

49.

Omul se poate înşela o dată fără voie, dar a stărui în greşeală, e mult mai rău.
Principele nu se poate ascunde atunci când greşeşte.
Viaţa e o zbatere neîncetată. Jalnic e să plăteşti pentru orice cu libertatea ori
să cumperi clipa, plătind cu veşnicia.
Principiile contrare se întâlnesc şi ne conduc viaţa.

50.

Rădăcina oricărui rău stă

51.

Om între oameni şi muritor între muritori, împăratul pământesc trebuie să îl
urmeze pe Împăratul cel veşnic, acela care i-a pus sceptrul în mână şi care se
oferă pe sine drept model, normă şi lege.
Trebuie să fii asemenea Domnului, ce nu s-a iubit pe sine, ci pe noi, şi a
sfârşit năzuind să îi îndrepte pe cei răi.
Forţa trupească nu înseamnă nimic fără înţelepciune, iar învăţătura e bună
doar dacă ştii s-o foloseşti. Să domneşti şi să fii om de rând sunt lucruri
diferite şi fiecare e bun în felul său.
Nimic nu aduce mai multă durere decât faptul de a ne lăsa pradă dorinţelor.

47.
48.

52.
53.

54.
55.
56.
57.

în a judeca strâmb finalitatea lucrurilor.

Filozof este acela care o arată în faptă, iar nu cu vorba, cel care face binele în
chip desăvârşit şi acceptă doar răul care îl împovărează mai puţin.
Despre pace şi despre necesitatea de a respecta tratatele şi de a nu lupta
împotriva fraţilor întru Christos.
Despre natura comună a oamenilor şi despre cum să te porţi faţă de cei
apropiaţi.

58.
59.
60.

Să nu te laşi purtat de binefacerile păcii şi
temându-te de neştiutul sorţii.
Despre calităţile ce trebuie să încoroneze sufletul

să
şi

te

pregăteşti

luptă,

mintea împăratului.

Despre datoria împăratului de a nu pleca urechea la ocara altora
permite să-şi ducă răutăţile pe mai departe.
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61.

Despre alegerea darurilor şi a recompenselor.

62.

Câte sunt pe lumea aceasta, toate sunt umbră, vis, fum

63.

Despre iluziile

64.

Timpul nu trebuie irosit, ci îndreptat spre cultivarea moravurilor.

65.

de a nu irosi timpul e cu atât mai mare. El trebuie să
cele dumnezeieşti şi să poarte de grijă supuşilor, neglijâdu-şi
chiar propriul trup.
Împăratul trebuie să sporească ce ţine în mâinile sale, f'ară să nască vreun
reproş meritat. Şi pentru tot ce a obţinut este dator să-i mulţumească Domnului.
Pacea sufletului şi bucuria, dar şi îngrijorarea şi zbuciumul sunt mai degrabă
în sufletele noastre, decât în natura lucrurilor.
Doar liberul arbitru determină şi cele bune, şi toate câte-s rele.
Datoria

şi rătăcirile

ce

stăpânesc viaţa

şi amăgire.

muritorilor.

împăratului

împlinească

66.
67.
68.

70.

Punându-ne viaţa în mâna lui Dumnezeu, nu trebuie să ne înece
să ne bucurăm nechibzuit de plăceri.
Despre cum poate fi apreciată bunătatea şi virtutea bărbaţilor.

71.

Nu

72.

Comportamentul principelui e judecat după tovarăşii pe care îi îndrăgeşte.

73.

75.

cardinale (prudenţa, curajul, spriritul de dreptate ş1
cumpătarea), trebuie să li se adauge iubirea de semeni şi cumpătarea.
Tot ce se opune cumpătării e rău, fiindcă astfel virtuţile alunecă uşor către
viciu.
Învăţătura este hrana sufletului şi ei se cuvine să îi închini întreaga viaţă.

76.

Împăratul trebuie să fie mulţumit cu cele prezente, dacă nu poate să le

69.

merită apreciaţi

cei a

căror măreţie

provine din

supărarea

încălcarea

ori

poruncilor

dumnezeieşti.

74.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Celor patru

virtuţi

sporească cu o faimă onestă.
Prea puţin contează ce se spune despre tine. Doar fapta bună e un crainic
minunat.
Nu e lesne de judecat însemnătatea faptelor şi doar înţelepciunea ne poate
ajuta să cumpănim cu mintea cele ce sunt şi tot ce ne lipseşte.
Împăratul trebuie să îşi dezlege mintea de frământări, ca să poată alunga
descurajarea.
Chiar şi împăratul are nevoie de odihnă şi pe aceasta o află în mijlocul
naturii sau în pag.inile cărţilor.
Împăratul trebuie să alunge ipocrizia, să facă arareori jurăminte şi să-şi
împlinească mereu făgăduiala.
Principele trebuie să împletească purtarea binevoitoare cu severitatea demnităţii
şi să îi convingă pe cei din jur cu fapta, nu mai puţin decât cu vorba.
Nimeni nu e înzestrat cu toate calităţile şi nici lipsit cu totul de virtuţi şi
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89.

trebuie, cu moderaţie, să urmezi doar ce e bun în fiecare.
Principele trebuie sfătuit cu înţelepciune, iar povaţa trebuie să ajungă la el
înainte de a avea nevoie ea.
Împăratul legitim trăieşte după dreptate, iar tiranul, după propria voie.
Bazileul este părinte, păstor, vindecător şi dascăl al neamului său.
Binele suprem nu poate fi atins, dar trebuie să doreşti mereu să-l ajungi, căci
doar acela care îl urmăreşte este mai aproape de el.
Despre curaj şi laşitate şi despre faptul că moartea demnă trebuie preferată
unei vieţi ruşinoase.
E ruşinos să te arăţi mai prejos de duşmani, dar şi mai ruşinos este să fii
depăşit de prieteni. Cel mai rău între toate este să fii considerat un om de
nimic şi fiii tăi să poarte această povară.
Despre purtarea bătăliilor: lupta în timpul nopţii e o dovadă de laşitate.

90.

Oamenii cu mintea

84.
85.
86.
87.
88.

ageră

se pot

păzi

de uneltiri mai lesne decât fiarele.
aduce necazuri şi atrage suferinţa tuturor.
91. Uitarea şi amintirea sunt diferite întru totul, dar amândouă te ajută să
împlineşti ce ţi-ai propus, eliberat de cele trecute şi ferindu-te mai lesne de
ce va să vină.
92. O citadelă trainică e tăcerea şi ea e potrivită celor în floarea vârstei, mai mult
decât acelora ce se îndreaptă spre senectute.
93. Nu poate fi iertată purtarea aceluia căruia îi stă în putere să îndrepte vieţile
altora, dar el însuşi rămâne neîndreptat.
94. Nimic nu se compară cu înţelepciunea guvernată de o bună natură şi nimic
nu e mai de preţ decât o natură bună înnobilată prin înţelepciune.
95. Purtarea împăratului trebuie să fie în acord cu vremurile pe care le trăieşte.
Sufletul său trebuie însă să rămână statornic.
96. Mai abitir trebuie condamnat cel care, deşi ştie ce trebuie să facă, nu
împlineşte, decât acela care nu face, pentru că nu ştie ce e util.
97. Neştiinţa e rea, dar cunoaşterea e de temut, fiindcă dinspre ea ne paşte un
pericol însemnat.
98. Trebuie ca purtarea şi judecata ta să fie potrivite cu anii ce-ţi sunt daţi de
Dumnezeu.
99. Grija faţă de sufletul nemuritor trebuie să precumpănească aceleia arătate
trupului.
100. Între toate, cea mai însemnată este pilda divinului David: Fugi de rău şi
făptuieşte numai binele. Făcând întocmai, nu trebuie să te arăţi trufaş, căci
tot ce ai dobândit te părăseşte într-o clipă.
Neglijenţa şi delăsarea împăratului
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