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– facsimil –

PREFAŢĂ
[1] Morala stă întru a nu face niciodată rău.
Cea de căpetenie slujbă a moralei este de a da învăţături spre a regula
patimile şi a desamăgi mintea de rătăcirile imaginaţiei şi ale simţirilor.
Morala învaţă a cumpăta patimile, a cultiva virtuţile şi a stinge viţiurile.
Morala învaţă a’şi cunoaşce cineva a sa slăbiciune şi a se îndeletnici numai
întru a îndrepta greşelele inimii sale.
Morala este adevăratul şi singurul povăţuitor al fericirei. [2]
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Izvorând din virtute şi din minte, morala este şciinţa-mumă a datoriilor şi a
virtuţilor omului.
Morala este şciinţa ce descoperă şi arată regulile şi măsurile faptelor
omeneşci ce povăţuesc la fericire, şi mijloacele de a pune aceste reguli în lucrare.
Morala se fololseşce [foloseşte] mai mult cănd se insânue în sufflet prin
cugetări în deosebi.
ÎNŢELEPCIUNE A NAŢIILOR
Tales
Nu face aceea ce nu’ţi place în alţii.
Iubeşce’ţi părinţii; de îţi pricinuesc nişce supărări uşoare, învaţă ai sufferi.
Ca să trăiască cineva bine, trebue a se depărta dela lucruri ce află vrednice de
defăimat în alţii.
Fericirea trupulului [trupului] stă în sănătate şi a duhului întru şciinţă.
Solon
Căt vei trăi, caută a învăţa: nu socoti că bătrâneţele adduc cu sine minte. [3]
Temete de desmierdare: căci ea e muma durerei.
Nu te apropia de împăraţi, sau spunele ceea ce le este de folos a auzi.
Chilon
Mai bine e să păgubească cineva de căt să căşcige necinstit.
Fereşcete de omul iscoditor care caută a se amesteca în trebile altora.
Pittacu
Aşceasptă [aşteaptă] dela fiii tăi la bătrăneţele tale ceea ce ai făcut şi tu
pentru tatăl tău.
Îmi place casa unde nu văz nimic de prisos, şi unde aflu toate căte sunt de
trebuinţă.
Poruncind altora, învaţă a te cărmui pe sineţi.
Bias
Cel mai nenorocit din oameni este acela ce nu şcie să suffere nenorocirea.
Buna conşciinţă singură este mai pre sus de ori ce temere.
Ascultă mult şi vorbeşce numai la vreme.
Cleobolu
Fii făcător de bine către prietenii tăi ca [4] să te iubească cu mai mare
dragoste: fii asemenea şi către vrăjmaşi ca să ţi se facă pănă în sfărşit prieteni.
Vorbe multe, şi mai multă neşciinţă; şi aceasta se află cu îmbilşugare între
oameni.
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Periandru
(către stăpănitori)
Desmierdarea ţine numai un minut şi virtutea este nemuritoare:
Nu te mulţumi numai a pildui pe cei ce au făcut greşale, ci înfrănează şi pe
cei ce au de gănd să facă.
Vrei să domneşci în siguranţă; nu pune a fi strejuit de paznici armaţi în fer;
nu iubi altă pază de căt dragostea suppuşilor.
Pitagora
Cinsteşce pre tatăl tău şi pre mumăta şi pe rudele de aproape.
Păzeşcete de a te certa cu prietenul tău pentru o greşală uşoară.
Deprindete a stăpâni lăcomia, somnul, desfrânarea şi mânia. [5]
Nu face nimic vrednic de ruşine nici înaintea altora, nici în taină.
Dreptatea domnească în toate faptele tale şi însoţească toate vorbele tale.
Addu’ţi bine aminte că oameşcii [oamenii] sunt hotărâţi să moară.
Cele mai frumoase daruri ce a făcut cerul oamenilor sunt de a fi folositori
semnilor [semenilor] lor şi de ai învăţa adevărul.
Focilide
Nu contracta însurătoare scandeloasă , nu te stăpâni de dragosti ruşinoase.
Nu urzi viclenii, nu’ţi mânji mâinile în sânge.
În toate căte zici fii tălmaciu al adevărului, nu ierta buzii tale minciuna.
Uraşce mărturie mincinoasă, limba ta să fie organul dreptăţii.
Nu e destul a fi drept, trebue a nu sufferi nedreptatea.
Fii povaţă orbului, deschide casa ta nemernicului.
Mănăncă, bea, vorbeşce cu măsură; păzeşce [6] în toate cumpătul şi în toate
fugi de covârşire.
Din copilărie trebuie a învăţa binele.
Isocrat
Nu face celor lalţi ceea ce n’ai vrea să sufferi dela dânşii.
Ceea ce defaimi în altul nu o arăta în tine însuţi.
Nu e îndestul numai a lăuda pe oameni cinstiţi, trebuie ai şi imita.
Poartă-te către părinţii tăi, dupe cum ai vrea să se poarte într’o zi, fiii tăi
către tine.
Crede că nici odată nu este cuviincios a zice ceea ce şade rău a o face.
Fii încredinţat că ceea ce şade mai bine unui june este smerenia, cuceria
[cucernicia], dragostea cumpătării şi a dreptăţii: căci acestea sunt virtuţile ce
trebuie a forma haracterul juneţei.
Nu căuta de căt plăceri cinstite: plăcerile sunt bune cănd se învoiesc cu
cinstea, şi se fac rele cănd se depărtează dela dănsa.
Fii iubitor de învăţătură şi te vei face mult-învăţat. [7]
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O comoară de frumoase macsiine [maxime] este mai preţuită decăt o
grămădire de bogăţii.
Fugi de prilejele de a bea; însă daca adunarea în care te afli te îndeamnă,
tragete pănă să nu te prinză vinul. Duhul turburat odată de beţie este întocmai ca un
car ai căruia cai, aruncănd jos pe povăţuitorul, rămăn întru voiea lor şi se prăvălesc
în fuga lor; şi de căte rătăciri nu este destoinic omul cănd mintea nu’l mai
povăţuieşce!
Temete mai mult de neruşinare şi de numele cel rău de căt de primejdie;
numai cel înrăutăţit [înrăit] trebue a se teme de moarte; iar omul cel de omenie
n’are a se sfii decăt de neruşinare.
Menandru
De îţi pătimeşce trupul, chiamă medicul; de îţi suffere suffletul, chiamă
prietenul: dulcele glas al prieteşului [prietenului] este’cel mai sigur leac împotriva
mâhnirei.
Cea mai mare mângăiere în nenorocire este a afla inimi compătimitoare.
Nădejdea este binele ce rămăne nenorociţilor.
Nu sunt arme mai puternice de căt virtutea. [8]
Vremea descopere adevărul; adesea el se arată cănd nici nu se găndeşce
cineva a’l căuta.
De vrei să’ţi dea oamenii dreptate, fii drept.
Cicero
Nimic nu este mai frumos ca a cunoaşce adevărul; nimic nu este mai de ocară
ca găsi cu cale minciuna şi a o lua drept adevăr.
Mai bine este a fi împilat prin silă într’o pricină bună de căt a se băga de bună
voie într’o pricină rea.
Cea mai frumoasă moşcenire ce poate un tată lasa fiilor săi este pilda
virtuţilor şi faptelor sale celor frumoase.
Perderea puterilor noastre este mai adesea pricinuită din viţiurile juneţei de
căt din nenorocirile anilor. Juneţea fără cumpăt şi desfrânată adduce la bătrăneţe un
trup sleit.
Moartea este lesne a se sufferi cănd poate cineva a se mângăia în momentele
cele din urmă de adducerea aminte a unei vieţi frumoase.
Nu este iertat omului a părăsi viaţa fără porunca aceluia de la care a priimit’o;
căci aceasta ar vrea să zică că părăseşce cineva postul în care s’a orănduit de însuşi
Dumnezeu. [9]
Plutarchu
Natura împlănd cu lapte sânul maicelor, va să zică că ele înseşi trebue să
hrănească pruncul ce au născut.
Trebue mai vărtos să depărteze cineva pe juni de urâtele adunări; pentru că cu
dănsele se învaţă şi se obicinuesc cu viţiul.
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– Pausania, Riga Lacedemoniei se fălea neîncetat de isbăndele sale. Într’o zi
el ruga cu un ton batjocoritor pe poetul Simonid ca săi facă vre o înţeleaptă
macsimă. Poetul simţi toată trufia Lacedemonianului şi îi zice numai: „Addu’ţi
aminte că eşci omu”.
– Dioţen tot da ocol statuilor în Ceramic şi le cerea milostenie. Nişce oameni
văzăndu’l se mirară de aceasta: „Mă deprinz, le zice el, întru a cerca tăgăduire”.
Nu trebue a uita vorba plină de simţire a lui Euclid unul din discipli
[discipoli] lui Socrat: fratesău îi zicea: „poate să mor de nu’mi voiu răsbuna
asupră’ţi – Şi eu poate să mor, îi răspunse Euclid, de nu te voiu îndupleca să’ţi
potoleşci mânia şi să mă iubeşci ca mai nainte”. [10]
Un obraznic isbi pe Socrat cu piciorul. Căţi era pe lăngă înţeptul [înţeleptul]
se supărară, şi vrea ca el să tragă pe vinovatul la judicată: „însă le zicea el, daca un
măgar m’ar fi lovit cu piciorul, m’aţi fi sfătuit voi să încep şi eu a asvărli din
picioare ca să’l isbesc?
Cănd vede cineva pe altul făcănd greşale, trebue a se întreba pre sine ca
Platon: „Nu cumva îi seamăn şi eu?”
Seneca
A se învoi cineva cu sărăcia, va să zică a fi prea bogat: căci omul este sărac
nu pentru că nu are, ci pentru că doreşce multe.
Omul ar trebui totd’auna să facă ca şi cum ar avea marturi la purtarea sa, şi să
cugete ca şi cum ar putea lumea să vază în fundul inimii sale, şi aceasta este foarte
cu putinţă.
Beţia aprinde şi întărâtă toate viţiurile; ea depărtează ruşinea cea d’ăntăiu
stavilă a găndurilor criminale, căci întru adevăr mai mulţi oameni se depărtează de
la rele de frica ruşinei de a păcătui de căt de dragostea virtutei. Cănd siluirea începe
a se simţi în sufflet, scoate afară dintr’însul toate [11] viţiurile ce se afla în el
ascunse; beţia nu le naşce, ci le dă vădeşce.
Un lucru folositor este foarte scump, şi chiar cănd va costa o bagatelă.
Frica sfătueşce tot d’auna foarte rău.
Mai tot d’auna ne întrec părinţii noşciri [noştri] în faceri de bine; căci nui
avem de căt într’o vreme pănă ni se par supărători, cănd nu simţim preţul facerilor
lor de bine; cănd vârsta ne dă puţină esperiinţă, cănd începem a cunoaşce că
părerile lor , străşnicia lor, grija lor de a privighea asupra neînţeleptei noastre junii,
într’un cuvânt că toate aceste purtări de grijă ce nu ne lasă a fi de capul nostru, le
dau atătea drepturi de ai iubi, atunci moartea nii ia de la noi.
Un erou poate să iasă dintr’o colibă, poate dar şi un sufflet frumos dintr’un
trup schimonosit şi stricat.
Fără economie nu pot fi bogăţii în destul de mari; şi cu dănsa nu sunt nici de
cum de cele mai mici.
Toate stările de oameni sunt nişce robi; trebuie dar a se mlădia cineva dupe
soarta sa, a se plănge de dănsa căt de mai puţin se va putea, şi [12] a se folosi de
toate înlesnirile ce o însoţesc: căci nu este nici o stare ori căt de aspră în care
mintea să nu afle oarecare mângăiere.
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Curăţenia sau neprihănirea este frumoasă podoabă a femeilor; căci este
singura frumuseţe ce stă împrotiva [împotriva] isbirei anilor.
De căte ori o durere straşnică te va stăpâni şi îţi va porunci, socoteşce la tatăl
tău şi vei simţi că este mai drept de a te păstra şi trăi pentru dânsul de căt de a te
jărtfi pentru a ceea ce plăngi şi te măhneşci. Grija de a’l face să’şi săvărşească viaţa
în linişce şi pace este o datorie ce îţi rămăne a împlini; pănă cănd trăieşce el, ar fi o
nelegiuire pentru tine a te plănge că prea mult ai trăit.
Înrăutăţitului îi este frică dupe proporţia răului ce a făcut, cu o conşciinţă
mustrătoare poate cineva afla scăpare dar nici odată siguranţă: căci ori unde se
ascunde se crede descoperit. Somnul îl mustră; cănd vorbesc alţii de nelegiuiri, lui i
se pare că pe dănsul îl înţeleg; i se pare că nelegiuirea lui nici nu s’a stins, nici nu
s’a ascuns îndestul. Făcătorul de rele poate să fie norocit dar nici odată încredinţat
de a nu fi descoperit. [13]
Demofile
Relele sau necazurile ce faci altora nu vor întărzia a cădea asupra ta.
Oamenii ce se laudă mult seamănă foarte des cu armele aurite: pe din afară
seamănă scumpe, dar luândule faţa, înnăuntru vei afla un metal de nimic.
Nu făgădui minuni, şi fă lucruri mari.
A se părăsi cineva în viclenele amăgiri ale linguşitorului, va să zică a bea
otravă dintr’o cupă de aur.
Fereşce-te de graşale [greşale] nu din frică ci pentru că trebue.
Neşciinţa binelui este pricina răului.
Înlesnirile trupului şi toate ale norocului nu fac nici decum fericirea: căci ea
nu se află decăt în a fi cineva drept şi îndreptăţitor.
Cel ce amănă neîncetat, îşi va lăsa lucrul nesăvârşit.
Prieteşugul unui singur înţelept plăteşce [preţuieşte] mai mult decăt la unui
mare număr de nebuni. [14]
MORALĂ A INDIENILOR
Să nu aibi nici o dată drept îndemn a unei fapte bune nădejdea unei răsplătiri.
Faptele cele bune sunt cele mai preţioase bogăţii ale oamenilor.
Acela care trăeşce numai ca să’şi îngraşe trupul, nu poate să iubească pe
aproapele său.
Relele ce facem altora se ţin dupe noi ca umbra dupe trupul nostru.
Acela căruia îi place a’ţi povesti greşalele altora, nu va lipsi a povesti şi pe
ale tale la alţii.
Înţelept este acela care face bine, iar nu cel care învaţă pe alţii să’l facă fără
a’l face el.
Natura dândune două urechi şi numai o limbă, ne învaţă că trebue mai mult a
asculta de căt a vorbi.
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Acela care în deosebite împrejurări ale vieţii se stăpâneşte de pornirea cea
d’întâiu, sau carele lucrează fără a se socoti, face adesea greşale şi intră în multe
primejdii; trecerea cu vederea şi linişcea sufletului l’ar face a scăpa şi de unele şi
de altele. [15]
Urâţenia cu un haracter bun este mai vrednică de iubit într’o femee de căt
frumuseţe cu o fire urâtă.
Talentul face a se cunoaşce adevăratul preţ al omului.
Imaginaţia este o ţară foarte mare, acela care trece printr’însa se rătăceşte
adesea daca mintea nu’i va sluji de călăuză.
Cel ce are braţe şi va a se întrebuinţa cu dănsele e sigur că nu va muri de
foame. Munca este isvorul cel mai sigur al lipsei; toate celelalte sunt nesigure.
Muma este vitregă şi tatăl un cumplit, cănd nu îngrijesc de educaţia fiilor lor.
Leneşul este o greutate sine însuşi; ceasurile atărnă greu pe capul lui.
Ascuţitul oţelului e mai puţin tăios de căt blândeţea; ea birueşce armele cele
mai neînvinse, şi săvărşaşte mai mult de căt oşcirile î-pprotiva [împotriva] vrăjmaşului.
Dacă ne este scumpă viaţă, trebue să fie asemenea la toate fiinţile. Prin
urmare oamenilor simţitori trebue să le fie milă de toată fiinţa ce răsufflă.
Omul seamănă cu cele lalte dobitoace întru [16] mâncare, somnu, frica şi
chipul de a se îmmulţi; numai cu mintea este el mai presus de dănsele; căt îi va
lipsi mintea sau cuvântul ajunge de o potrivă dobitoacelor.
Pilind, face cineva un ac dintr’o părghie.
Mai înainte de a râde de cel schiop, ia seama daca tu mergi drept.
Creşceţi copiii, şi apoi vei şci căt eşci dator tatălui tău şi maicii tale.
Adevărata înţelepciune este cu mult mai puţin trufaşă decăt nebunia.
Înţeleptul se îndoieşce adesea şi adesea şi schimbă voinţa; neghiobul este
pismatariţ; el nu se îndoieşce la nimic, toate le şcie, afară de aceea că nu şcie nimic.
Cine este acea frumuseţe nevinovată ce trece cu atătea graţii? trandafirul e în
obrajii ei; răsufflareai e răcoroasă ca a aurorei; o bucurie dulce stămpărată de smerenie
insuffleţeşce căutăturile ei... Este Sănătatea, fiica Ostenelii şi a Cumpătului.
Daca vrei vre un leac pentru beţie deschide’ţi ochii şi priveşce pe cel beat. [17]
MORALĂ A CHINEZILOR
Cănd vezi un bătrân cinsteşce’l ca pre tatăl tău, cănd vezi un copil iubeşce’l
ca pre fiul tău.
Fii mai întăiu drept şi pe urmă darnic, şi fii mai întăiu iubitor de oameni şi pe
urmă drept.
Nu căuta cinstea în vorbe; căci de multe ori sunt sau meşceşugite sau
linguşitoare.
Poate cineva să robească pe cel mai viteaz războinic, dar slobozenia cugetării
n’o pate răpi nici de la cel mai slab.
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Cel mai grozav din viţiuri, ale căruia urmări sunt cele mai vătămătoare, este
ipocrisia (făţărnicia). Acela care se împodobeşce pe dinafară cu înţelepciunea în
vreme ce suffletul îi e prada desfrânării, seamănă cu un proclet care zioa trece de
om de treabă, şi noaptea o întrebuinţează întru tâlhărie.
Tot îmi spui: cănd voiu avea de prisos voiu ajuta pe cel nenorocit. Căt te
plâng! lasă-mă în pace; că nu vei ajuta nici odată.
Acela care zice: „Nimini nu şcie ce am eu [18] în inimă” se amăgeşce; căci şi
cele mai ascunse sintimente ale noastre bune sau rele se dau pe faţă prin oare-care
semne ce nu pot scăpa nici din ochii ce văd mai puţin limpede.
Daca îţi place adunarea oamenilor de treabă, daca cinsteşci pe părinţii tăi,
dacă păzeşci datoriile ce ţi le prescrie prieteşugul, daca curăţenia îţi domneşce în
vorbe, şi buna credinţă în fapte; şi chiar de nu ai fi învăţat în viaţa ta nimic, eu te
voiu crede de cel mai învăţat om.
Dacă nu eşci sigur şi te îndoieşci că un lucru nu este dreptu, trebue a te
depărta de dănsul.
Nu zice nici odată: această greşală este foarte mică, pociu să’mi o iert fără
primejdie. Nu zice iar această faptă bună nu e aşa de însemnătoare şi pociu să n’o fac.
Nu e bine să fie cineva vrednic de mustrări; dar asemenea nu e bine să nu şcie
ale sufferi.
O carte bună, un cuvânt bun poate să facă bine, dar o pildă bună vorbeşce cu
mai mult înţeles şi mai lămurit inimii.
A neîngriji creşcerea fetelor, va să zică a pregăti ocara familiei şi nenorocirea
caselor în care vor fi ele să intre. [19]
Cănd îţi scapă vorba din gură n’o mai poate ajunge nici o căruţă cu patru cai;
învaţă dar a’ţi păzi vorbele.
Un ajutor mic făcut la vreme şi la trebuinţă plăteşce mai mult de căt o sută de
faceri de bine rău împărţite.
O colibă unde oamenii sunt veseli plăteşce mai mult decât un palat unde plăng.
Mai curănd face un postilion [poştalion] o milă de căt un leneş pănă să
deschiză ochiul.
Lucrarea este paznicul nevinovăţiei femeilor: nu le lăsaţi vreme a fi fără treabă.
Poate ghici cine va ce va fi o fată în casă bărbatului său, văzănd ceea ce este
în casa părinţilor.
Cu căt o tânără e mai frumoasă cu atăta perde mai mult din smerenie.
Ori ce scelerat (proclet) a început prin a fi un fiu rău.
Cine a sufferit cu smerenie toiagul tatălui său, nu’şi va bate nici odată câinele.
Cine este fiu bun, este frate bun, soţ bun, tată bun, rudă bună, prieten bun,
vecin bun, cetăţean bun. [20]
Virtutea e frumoasă şi în cei mai urâţi; viţiul e urât şi în cei mai frumoşi.
Ceea ce nu o va cineva pentru sine să nu o facă altuia.
Poate cineva sa facă răsboi, dar pănă să vie la această silă, trebue să fie foarte
sigur că drept temeiu al începutului său are iubirea de oameni, drept cuget justiţia
drept regulă dreptatea. Nu trebue a se hotără cineva a atinge viaţa unor oameni, de
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căt ca să păzească pe a unui număr mai mare de oameni. Nu trebue a voi să tulbure
odihna unor particulari de căt ca să asigure linişcea publică; nu trebue a vătăma pe
câţi va oameni de căt ca să facă bine cu aceasta neamului omenesc. Nu trebue a voi
cineva de căt aceea ce se cuvine după lege. Din aceasta urmează că numai Nevoiea
să ne pue armele în mănă. Aşa dar daca cineva va face răsboiul de nevoie şi cu
condiţiile ce arătaiu, atunci va iubi şi pe aceia împotriva cărora se bate; va şci a se
opri în mijlocul celor mai strălucitoare biruinţe; va jărtfi vitejia înaintea virtutei; va
uita însuşi interesurile sale ca să dea noroadelor şi celor vingătoare [21] şi celor
învinse, liniştea lor cea d’intăiu şi odihna de care se bucura mai nainte.
Sunt două feluri de învăţaţi: unii sunt oameni şi alţii omuleţi. Oamenii se
ostenesc şi învaţă ca să cunoască, şi omuleţii ca să se facă cunoscuţi.
Oamenii tărâtori şi de nimic, putea-vor, şi cu talente de vor fi, a sluji
oamenilor? Nu fără îndoială. Căci pănă cănd nu sunt în slujbă nu se socotesc de căt
cum să o dobândească, şi dupe ce au intrat în slujbă, nu se mai socotesc de căt cum
să n’o pearză. Prin urmare pentru unii ca aceşcia nu este nimic care să nu fie
destoinic a o face, numai să apuce slujbă şi să nu o pearză; ei nu se vor teme nici de
ruşine nici de nelegiuire.
Daca eşci straşnic către tine, blând şi iertător către ceilalţi, nu nu vei fi nici
odată urât de nimeni.
Nu te mândri de o sărăcie de bună voie: căci acela care calcă în picioare
mijloacele de a fi folositor celor lalţi este un nebun; el nedreptăţeşce soţietatea: căci
datoria omului este de a’şi îmmulţi înlesnirile de a face bine.
Lucrează zioa ca să ai dreptul de a te odihni noaptea. [22]
Daca îţi este frică a te întrebuinţa cu otravă, tremură ca nu cumva limba să ţi
se facă organ al pârei.
Mai bine ar fi să fie cineva ucigaş de căt pârâtor, sau năpăstuitor: căci
ucigaşul dă numai o moarte şi năpăstuitorul o mie.
Ca să faci bine, opreşcete şi din închinăciune.
MORALĂ A TURCILOR
Daca vre un nerod va cunoaşce în sine o virtute, crede că are o sută, şi daca
are o mie de greşale, nu vede nici una. Iar cănd priveşce la un om deosebit, daca
zăreşce în el o greşală, i se pare că vede o mie.
Ce este pofta da hrană, aceea este lucrarea la plăcere; nici una nici alta nu au
în sine gustarea, dar amândoă sunt pricina de a o afla, cu deosebire că pofta nu
înlesneşce locul hranei, în vreme ce lucrarea ne hrăneşte.
Neînvăţătura este o copilărie vecinică; pe lăngă aceasta ea aduce şi lenea care
naşte toate viţiurile. Omul învăţat, se poate să nu fie norocit, însă are mai multe
mijloace de [23] cât neînvăţatul ca să şcie ce să facă şi să iasă din nenorocire.
Leneşul zice: n’am putere.
Ranele cuţitului se lecuesc, dar ranele limbei nu se mai lecuesc.
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Unde sunt acei biruitori vestiţi ce au împlut lumea de sgomotul isbăndelor
lor? Unde sunt acei monarhi trufaşi asupra acărora suppuşii lor abia cuteza a’şi
ardica ochii tremurănd? s’au făcut nevăzuţi dupe faţa pământului sau mai bine sunt
numai cenuşă şi pulbere.
Nu’jărtfi pe nimeni poftei de a zice o glumă, o vorbă cu duh; căci ea întocmai
ca o săgeată ascuţită pătrunde inima aceluia înpotriva căruia o repezi. O luare în râs
fină şi delicată este suffletul conversaţiei şi toată sarea, dar prea puţini oameni şciu
să o cârmuiască, şi este foarte anevoie să nu o împingă cineva prea departe.
Virtutea singură iar nu norocul ar trebui să facă deosebirea între oameni. Nu
face dar pe nimeni să simţă mărimea rangului ce ai; fii apropiat şi blănd cu toată
lumea: căci adevărata mărime este iubirea de oameni; Nu avea o frunte nebăgătoare
în seamă, nici un [24] ochiu în care seamănă că lăcuesc trufia şi despreţul către
ceilalţi: Fă ca chipul tău în loc de a însufla groaza, pretutindeni să ducă seninul şi
să vestească bunătatea suffletului tău.
Neînvăţătura este fântâna de unde isvorăsc toate relele ce chinueşce lumea:
Oarba Superstiţie, Necunoşcinţa de Dumnezeu şi Barbaria, derăpănătoarele artelor
merg cu dănsa d’aluturea: şi e urmată de Ocară, Despreţ şi de Nimicie.
MORALĂ A ARABILOR
Ori încotro se întorc căutăturile noastre noi întâmpinăm facerile de bine ale
celui Vecinic; ea împle universul de puterea, şciinţa şi nemărginirea sa.Toate căte
se află în fiinţă, sunt fapta lui, toate căte le acopere noaptea, căte le luminează
soarele, sunt împărăţia lui. El cunoaşce toate căte era înaintea lumii şi dupe dănsa.
Cel ce vorbeşce în taină şi cel ce vorbeşte în deobşce, cel ce se învăleşce în
umbrele nopţii şi cel ce se arată în lumină, lui îi sunt de o potrivă cunoscuţi. Toate
tainele sunt descoperite înaintea [25]
ochilor lui. El este făcător al Binelui şi răsbunător al Răului.Cu o singură
vorbă el trage fiinţe din nimic şi le păstrează fără greutate. La glasul lui se sue
munţii, arburii cresc, Marea ne dă bogăţiile sale, vasul despică undele, râurile curg
şi rodnicesc câmpiile noastre, luna şi soarele ne dă lumina lor, şi toate trupurile
cereşci se mişcă pe drumul ce li s’a însemnat. El deosebi aurora din întunerec;
statornici ziua pentru osteneala şi noaptea pentru odihna oamenilor. El face a luci
fulgerul ca să insuffle frica şi nădejdea; el deslanţă [deslănţuie] vânturile, mişcă
norii, îi întinde, îi leagănă în aer şi face a se coborî din sânul lor această ploaie
făcătoare de bine prin care se rodnicesc seminţele şi se rensuffleţeşce verdeaţa.
Aceste grăunţe adunate în spic, aceste bogate stălpări [?], aceste roade atârnate în
grămezi de aur, la dânsul le sunteţi datoari; lui sunteţi datori aceste secerişe ce le
îngălbeneşce căldura, umbra grădinelor voastre, lâna turmelor voastre şi casa ce vă
slujaşce de adăpost. Facerea sa de bine străluceşce şi în lucrurile cele mai ne
însemnate, şi chiar şi [26] cea mai urâcioasă tărâtoare este hrănită de mâinile lui.
Somnul nu se apropie de dănsul şi nedreptatea se depărtează. El este terminul unde
toate trebue a se împreuna. Cu toate că lauda sa este în el însuşi, însă nimic nu este
în natură ce nu se grebeşce a i se închina.
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Mahomet
Fii adevărat în mărturiile tale care ai ale da înaintea cerului, ori, de le vei da
împrotiva unui bogat sau împrotiva unui sărac, împrotiva unui prieten sau împrotiva
unui vrăjmaş, împrotiva unei rude sau împrotiva ta însuşi, patima niciodată să nu te
depărteze dela adevăr; Ura să nu te aducă nici o dată a face o nedreptate.
Doă covârşiri perde pe om: de se desfătează mult sau de vorbeşce mult.
Limba unui mut plăteşce mai mult de căt a unui mincinos.
O singură zi a unui înţelept plăteşce mai mult de căt toată viaţa unui neghiob.
Acela ce se lasă a se povăţui orbeşce de Nădejde are de tovaroş Sărăcia.
Cine sapă groapa vrăjmaşului cade ăntăiu el într’ănsa. [27]
Cine îşi silueşce vorba, el mai întăiu va avea paguba.
Omul ce se îmbracă mai bogat de căt îl iartă averea, seamănă cu acela ce
pune rumeneală pe obraz în vreme ce o bubă îl mistue.
Cumpătul este un arbure ce are drept rădăcină mulţumirea cu puţin, şi drept
roade linişcea şi pacea.
Nu crede că preţul unui omu stă numai în curajiu şi în putere: daca ţii să’ţi
stămperi mânia şi să ierţi, eşti atunci de un preţ nepreţuit.
Tot este perdut într’o ţară unde bogăţia este singurul îndemn al cinstirei; căci
acolo toţi oamenii voiesc să fie bogaţi, şi nimeni nu se socoteşce a fi virtuos.
Aseamănăte cu furnica în zilele verii.
Nici un om nu este mai vrednic de scârbă în lume ca acela care nu ar iubi de
nu ar vedea interesul său de a iubi.
Nu trebue a avea ruşine să întrebe cineva aceea ce nu şcie.
Neînvăţătura este tot d’auna nedreaptă către toată lumea.
Cine nu e virtuos, nu este bogat. [28]
MORALĂ A PEIRSANILOR
Cei cari seamănă grău sunt cei mai mari în soţietate.
De voieşci să fii sigur de viaţă învaţă vre un meşceşug folositor.
Mai bine să aibă cineva dureri de căt mustrări de cuget.
Neînvăţatul ce trăieşce desfrânat e mai vrednic de iertat de căt învăţatul cei
seamănă: căci el este un orb ce’şi a perdut drumul; iar celălalt, din protivă, merge
cu ochii deschişi a se arunca în prăpastie.
Acela care învaţă pe alţii orânduelile înţelepciunei fără a’şi regula viaţa dupe
dănsa, este asemenea unui om ce şi’ar lucra cămpul fără să’l semene.
Adevăratul înţelept este acela care află şi învaţă dela toată lumea.
Vaide ticăloşii aceea carii, cănd miei fricoşi, şi când lupi sfâşiitori, linguşesc
de faţă pe cei carii îi sfâşie în taină! Socoteşcete că cel care îţi povesteşce greşalele
altuia, vine numai ca să iscodească pe ale tale.
Gândirea la rele îşi are începutul dela lene. [29]
A sluji lui Dumnezeu de interes, e o slujbă de precupeţu; a’i sluji de frică, e o
slujbă de rob; a’i sluji de dragoste şi de recunoşcinţă, e o slujbă de om slobod.
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Fie-care frunză a unui copaciu, e o foaie a cărţii ce ne descoperă pe Dumnezeu.
Nu’ţi da nici odată părerea şi hotărârea spre moartea unui vinovat, fără a fi
foarte adănc atins de părerea de rău că faci să moară un om; mai vărtos nu ardica
[ridica] nici odată spănzurătoarea pre casa lui: căci ce parte au cu a lui nelegiuire
văduva şi copii săi.?
Limba în gura unui om virtuos este cheea ce deschide o comoară.
Căinele recunoscător plăteşce mai mult decăt omul ingrat.
Toate intră întru nimic, afată de pomenirea faptelor celor bune.
Tu care îmbli slobod, ai milă de tovarăşul ce nu poate să se ţie dupe tine; tu
care eşci avut şi cu îndestulare, gândeşcete la acela ce’l apasă ticăloşia.
Neînvăţătura este o mărţoagă care trănteşce pe cel care o încalică şi face să
râză pe cel care o duce de căpăstru. [30]
Portarul unui neghiob poate tot d’auna să zică că nu e nimeni a casă.
MORALĂ A RELIGIEI CHRESTINESCI
Toţi oamenii sunt fraţi.
Iubiţi-vă unii pe alţii.
Nu faceţi altora ceea n’aţi vrea să vă facă altul.

Aceste Dumnezeieşci învăţături, le văzurăm şi la Indieni, Chinezi, Arabi, în
sfărşit pretutindei unde este soţietate. – Acestea au însoţit oamenii din aceleaşi
naţii, şi tot acestea vor însoţi naţiile acestui glob. – Ele desfiinţează robia, şi
sfărămă sabia biruitorilor.
Macsime ale lui Ladruyère
Straşnica sgârcenie şi nebuna chieltuire stâmpărate una prin alta, produc
înţeleapta economie, care este o virtute ce se naşce din aceste două viţiuri
amestecate. [31]
Urâtul a intrat în lume prin lene.
Duhul cel bun stă întru a face să preţuiască şi duhul celor lalţi.
Nerozii pe omul flecar şi deşărt îl cred om de merit.
Cea mai mare parte de oameni îşi întrebuinţează cea d’întâiu parte a vieţii lor
spre a’şi face cealaltă parte ticăloasă.
Numai trei întâmplări sunt pentru om: a se naşce, a trăi şi a muri. Nu simte
cănd se naşte, suffere cănd moare, şi a trăi uită.
Mai bine este a afla cine va nemulţumitori de căt a tăgădui facerea de bine la
cei ticăloşi.
Este o mare ticăloşie să nu aibă cine va îndestul duh ca să şcie vorbi bine,
nici îndestulă judicată ca să şcie tăcea. Acesta este principul obrăzniciei.
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Macsime ale lui Rochefoucauld
Fie, cine îşi laudă inima sa şi nimeni nu cutează a’şi lăuda duhul. Nerodul
însă îşi iartă şi una şi alta. [32]
Nădejdea, ori căt de amăgitoare este, ne slujaşce însă a ne duce către sfârşitul
vieţii printr’un drum plăcut.
Trebue a sta cineva în învoire cu cinstea şi virtutea, căci cele mai mari
nenorociri ale oamenilor sunt acelea în care cad prin nelegiuiri.
Nu trebue a judica un om prin calităţille lui cele mari, cin [ci] prin
întrebuinţarea ce’şi ar face cu dănsele.
Toţi avem în destulă putere ca să sufferim nenorocirile altuia.
Interesul vorbeşce tot felul de limbi, şi joacă tot felul de role [roluri] şi însuşi
pe a neinteresării.
(1)Nădejdea ce ne măngâe, aceea care ne face mai grabnici a întreprinde lucruri
frumoase şi vrednice de laudă, nu ne amăgeşce, căci ea dă putere, curagiu, virtute; şi
acestea ne făgădueşce, însă nădejdea care ne smulge fără încetare din vremea de faţă ca
să ne arunce într’un viitor depărtat şi nesigur, aceea care creşce dorinţele noastre, ne
întărâtă viţiurile, ne linguşaşce patimile, tot-d’ auna trebue să cază, căci făgădueşce o
fericire ce nu poate să o dea. [33]

E mai lesne a fi înţelept pentru alţii de căt pentru sine însuşi.
Omul vorbeşce foarte puţin cănd nu’l face a vorbi deşărtăciunea.
Linguşirea este o monedă mincinoasă care n’are trecere de căt înaintea
deşărtăciunii noastre.
Macsime deosebite
Ca să poată un lucru fi socotit ca un bine de toată soţietatea, trebue să privească
spre folosul soţietăţii: aceasta este însuşi-mea virtutei; şi ca să fie un lucru privit ca
un rău, trebue a căta cătră dărăpănarea sa: aceasta e însuşimea viţiului.
Nu pot fi oameni mai acri de căt aceia ce sunt dulci pentru interes.
Ori care va fi scopul sau folosul unui lucru, cănd are asuprăşi pecetea
procleţeniei, nu poate cineva să’l facă fără a rămănea însemnat de dănsa.
Inima omului ingrat seamănă cu o pustie ce soarbe cu lăcomie ploaiea căzută
din cer, o înghite şi nu produce nimic. [34]
Nerecunoşcinţa e un viţiu împotriva naturei; căci şi dobitoacele sunt recunoscătoare.
Nerecunoşcinţa este cea mai mare mostruozite morală.
Învăţătura desvoaltă în noi sămănţa talentelor, şi nişce înţelepte principe ne
întălnesc întru dragostea virtutei.
Învăţătura este podoaba bogatului şi bogăţia săracului.
Învăţătura este o comoară, şi munca îi e chieea [cheia].
A fi învăţat are cineva doă foloase: hotăraşce mai puţin şi hotăraşce mai bine.
Neşciinţa este asemenea unei pănzi albe e pre care zugravul poate însemna
orice’i va plăcea.
Sunt trei feluri de neînvăţături: a nu şci nimic, a şci rău, şi a şci alt lucru şi nu
acela ce trebue să şcie.
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Nimic nu este aşa de nedrept ca un neînvăţat ce nu crede de căt acea ce face
el singur.
Singurul mijloc de a’şi ascunde cine-va neînvăţătura, este a nu vorbi nici
odată despre ceea ce n’a studiat’o cu băgare de seamă. [35]
Căci un lucru este anevoie pentru tine, nu’ţi închipui că e neputincios pentru altul.
Amăgitor este acela care amăgeşce, isvodeşce, profesează o mincinoasă
doctrină ca să înşale publicul; carele impută mincinos şi lipeşce cuiva un lucru
scârbos şi vătămător; carele amăgeşce sau prin mincinoase măsci [măşti] de
milostivire, înţelepciune, cinste, sau vrănd a trece de alt om şi nu acela care este.
Omul cu desăvârşire singur este cel ce n’are prieteni; lumea pentru dănsul
este un nemărginit pustiu, un loc de ecsil [exil] şi de întristare de care el se
împărtăşaşce cu dobitoacele.
Să nu’ţi cauţi prieteni într’unrang cu mult mai nalt nici mai jos decăt al tău.
Conşciinţa este cea mai bună carte de morală ce am putea să avem; pe dănsa
să citim şi să ne sfătuim mai mult.
Economia este fiică a orânduielei şi a strădaniei.
Omul obraznic e fără ruşine, omul îndrăsneţ e fără respect şi fără socotinţă;
omul semeţ e fără frică.
Curăţenia inimii stă nu întru a zice toate [36] câte se socoteşce cineva, ci
întru a se socoti la toate căte zice.
Trebue să lucreze cineva cu curăţenie de inimă de voieşce a fi cu adevărat virtuos.
Războiele se încep cu ambiţia prinţilor şi se sfârşesc cu ticăloşia noroadelor.
Oamenii sunt orbi la greşalele lor şi foarte limpezi-văzători la greşalele altora.
Cinstea este virtutea omului în ori ce stare.
Cinstea e ca şi zăpada ce nu poate să’şi mai ia albeaţa în dată ce a perdut’o.
Cinstea este cel d’ăntăiu sintiment al vieţii; ea priimeşce tot ce e mare, şi
goneşce tot ce micşorat.
Cinstea nu poate nici o dată a se veşcezi prin siluirile tiraniei.
Întrebară pe Diogen: ce este mai greu asupra pământului: „Un nenvăţat”
răspunse el.
Notă: Nu s-a intervenit în text în nicio situaţie (chiar şi în cele în care eroarea tipografică este
evidentă ca, de pildă, la p. 10 „înţeptul” pentru „înţeleptul”; la p.15, „î-pprotiva” pentru „împotriva”;
la p. 32, „cin” pentru „ci” ş.a.), şi aceasta pentru a oferi cititorului forma originală a textului tipărit,
care concretizează felul în care fiinţa limba română la mijlocul secolului al XIX-lea. S-au păstrat
formele gramaticale de atunci: „dela”, „celor lalţi”, „dupe” „doă”, „din tot d’auna”, „de căt”, „cănd”,
„adduc”, „suppuşi”, „sufflet”, „sufferă”, „macsime” „trebue”, „şciinţă”, „consciinţă”, „plăteşce” ş.a m. d.
Acolo unde exista riscul ca, din cauza unui cuvânt, propoziţia să devină neinteligibilă, s-a pus între
paranteze drepte […] forma actuală a acelui cuvânt.
Paginaţia originală este redată în text prin cifrele bolduite în paranteze drepte
Anul apariţiei lucrării: 1840.
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