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у многим ьемо ПРИЛИRама наьи ,

Me~y мљењима ваљаних и

мимима

Димониче, да је

неваљR.llИХ

велико

растојање, и далеко се разликују понашања меџу љима,
јер ови воле пријатеље

док су пред

љима, а они их

љубе и кад одсуствују; и пријатељство неваљалих уништи
Kpa'l'KO

време, а ваљаних ни ЧИ'lЋВ век не би га могао ис

требити. МимеhИ дакле, да младиЪи, који теже к мави
и наукама се ванимају, треба да ваљанима подражавају а

не неваљалцима, mиљем ти ову беседу на дар, као внак
моје наклоности према теби, и као докав пријатељства
према оцу твоме Ипонику, јер деца, као што нас..IleЏују
очево имање, тако треба и очеве пријатеље да намеде.

Видим да нам и среЪа му.iltи и време помаже, јер ти во
лиш науку, а ја се ванимам да друге поучавам, теби је
сада

најлепше време да се одаm на науке, а ја таке

исправљам. Који даКЈ1е својим пријатељима пишу беседе,

које би их наговарале, истина да добро дело предувимљу,
ал ипак се не ванимају нај60ЉОМ страном философије, јер
који поучавају младиье не како ье се у лепом говору

веџбати, веЪ како Ъе показати јесу ли ваљаног

кара

ктера, ти користе својим мушаоцима више но они који

их спремају ва речитост. 3а то смо ти писали не на
говарајуЪи те но

светујуьи чему треба младиьи да те

же, и од чега треба да се чувају, с КaItИМ да се љу-
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дима друже, и како својим животом да управљају, јер који

су тим путем пошли, само су ти могли поr,тиь.и врлину,
од које

ништа вије претежније ви сталније, почем ле

пота или се временом руши, или болешьу увене, а бо
гатство
сеЬи

служи

више

ва

вего

3,110

лењост ,и примамљујуь.и

и пусто ти. Снага кад је
ње више шкоди; тело

на

добро,

доно

младиь.е к задовољству

с памеь.у, корисна је, а без

бораца краси, а душу помрача

ва; а којима снага вепокварена расте с памеЬу, њих
прати

до старости, и више вреди но богатство, и ко

рисније је но

одагородс'гво,

почем она и што је дру

гима немогуЬе, могуЬим учини, и што је мноштву страш
но, она храбро сноси, лељост држи за

похвалу.

Тесевса

То се може

видети.

укор а труд за

лако ив борбе Херкула, и дела

Љихова је дела тако врлина просла

вида, да се кров цело време не могу ваборавити.

Но кад се нарави твог оца сетиш, у фамилији ьеш
леп пример

мојих

речи имати,

јер је он свој

живот

провео не презируЪи врлину, ни у лењости, но је своје

тело

веџбао

трудовима, а душом је опасности

храбро

сносио, нити је волео богатство преко мере, него је као
смртан уживао,

а чувао је оно што је имао KaQ

мртан,

нити је

управљао

него је

љубио лепо и

својим животом

бес·

недостојно,

племенито, а пријатељима

био

прис'rупан; више је пазио ва оне, који су се око љега
С'1'арали него на своје сроднике, јер он мишљаше да према

пријатељству. више важи природа но закон, и характер

више но

сротство.

Не Ье

нам ни сав век бити доста

ако би хтели да сва љегова дела вабрајамо, вего ьемо
о

љима

другом

приликом

тачно

говорити,

ва

сад

смо

само природу ]lпоникову показали, &ао пример, по ком

треба да ти живиш, да за закон држиш љегов
и да

подражаваm

да живописци

очевим

врлинама,

снимају лепе

подражавају својим

ваљаним

јер

животиље,

начин,

срамота

је

а деца да

не

родитељима.

Помисли да

ни једноме борцу не доликује толико да се противу дру

гога бори,

колико теби да тежиш да твом оцу раван

будеш; али тако мислити ве може онај, који вије пун

многих и депих поука, јер обично тедо расте са сраз
мерним трудовима, а душа ваљаним речма, за то Ьу ја
покушати да ти укратко раЗJIОЖИМ она дела, којима Ьеш
попајвиmе

ВРЛИНУ постиЬи, и свима се другим допасти.

Прво, буди према боговима бдагочастив,
жртвом

но и постојанством у заклетвама,

знак да имаш

новаца,

а ово доказ

поштеног

јер

не само
оно је

карактера.

Поштуј бога свагда, а особито с l'pa~aHCTBOM, јер hеш·
тиме показати да и боговима жртвујеш, и да си у за
клетвама постојан.

ШЈди према родитељима такав, како би жедио да
твоја деца према теби буду.
! Упражњавај тело не крепости но

здравља ради, и

то 'ъеш, ако пр естајеш радити док још !IOжеm pa~
ДИ'l'и.

Нити престај на безобразио смејање, нити примај
такав разговор, јер оно је бесмислено, а ово лудо; ~Щ!о

је год срамота

чинити,

то држи да и .!оворити

није

лепо. наIlикиисе·да. ниси намргођен 1 но ··Оз"биљап, јер
hеш (Ј тим показати да (Ји ПРОiJ,рзљив, а овим паметан.

Помими да теби ва украс пристоји највише: стид, прав
да

и

целомудреНО(ЈТ, јер (Је мисли да се у томе свему
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састоји

чедноC'l'

J\lладиЪа.

~!}E_~a

немој

МИМИ'l'и

да

ьеш сакривен бити ако што срамно чиниш, јер ако то
од других сакријеш, сам Ъеш собом знати.

~ Бој ое богова, родитеље поштуј, пријатеља ое отиди,
а

'--

законима

се

.

ПОВИВ:УЈ.

3адовољства она тражи, која су скопчана са славом,
јер весеље с памеЪу најбоље је, а без тога је најгоре.
Чувај

се

клевета и ако су лажљиве,

истину не знају, а обзиру се на мљење.

јер

многи

Чини све као

да не Ъеш никога преварити, јер и ако за оно магновење

ватајиш, поме Ъе се обелоданити.

Понајвише

ьеш се

допасти ако не чиниш оно, за што би другима преба

цивао кад би учинили.

L~.!o

радо

учиш,

много ьеш и нњучити. Оно што

знаш, то сачувај читањем, а што ниси научио то задоби

трудом. Јер тако је исто срамота да чујеш каку кори
сну реч, а да је не научиш, и кад ти који

пријатељ

нешто добро да, да не примиш. Троши излишне часове
у мушању

беседа,

јер ьеш тако лако

други с тешком муком

учити што су

пронашли. ~.I1и да је наука

далеко веЬа од много новаца, ПQчем тог брзо нестаје а
она остаје кроз цело време,

мудрост 6есмртна ствар.
идеш к онима, који

мота да

трговци

'l'e

јер је

Немој

само једна једита

бити

лењ да

да.llеко

нечем: корисиом уче, јер је сра

ТО.llика

мора

ПРО.llаве

да

би

своје

имаље УМНОЖИ.llи, а 'И.I1адиhи да ие маре по сухоме хо-

дити да ~Boj ум побољmају.

.

у понашању буди дружеваи, ао у говору C.Ilаткоре

чив; дружеван ьеш бити ако свакога поздравиш кога су
среташ, а C.Ilа.ткоречив кад га својским речима предусре-
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таш. Према свима буди пријатан, а употреби оне, који

су најбољи, тако не :Ь.е нико омрзнути на

те, и свима

:Ь.еш бити љубазан. с!!?ходе немој да чиниш
дуге једнима истима,- јер се све досади.
Веџбај се својевољним трудовима,
невоље СНО(ЈИТИ.

ШТО је год

(маДО(Јтрастија),

да би могао и

срамно да твојом

овлада, тога свега уздржавај се:
ДОВОЉ(Јтва

честе и

душом

добита, љутине, за

жаЛО(ЈТИ;

такав :Ь.еш бити

ако МИ(ЈДИШ да је добит оно чим Ьеш се допа(ЈТИ, а не

оно чим

:Ь.еш се

обогатити. У љутини владај се према

онима, што грете, тако, као што би желео да (Је други
према теби владају кад ти грешиш, и у пријатностима,
ако

помисли ш да је срамота да над млађима

а заДОВОЉ(Јтвима да робујеш,

владаш,

и у непријатностима ако

гледаш на не(Јре:ь'е других, и помимиш да си и ти чо

век. Чувај заложене речи вите него џовац, јер ваља.
ним људима доликује
мими да

више

веровати но заклетви. По

неваљалцима не треба веровати, као што ва

љанима веровати

треба.

О тајнама немој ништа гово

ворити, ван ако и теби који ускажеМ 1 и ономе, који МУ
ша, подноси да се дела

примај

из два узрока,

преЬуте. Наметнуту заклетву

или да

себе

из срамне

беде

избавиш, или пријатеље од велике опасности спасе ш, а
због новаца никоме се богу немој заклети, и ако имаш
право, јер ье неки да миме да (Ји се лажно заклео, а.
другима

да

(Ји

то

учинио

новаца

ради.

Не пријатељи се ни с ким, док ниси најпре испитао

како се према пређашњим

пријатељима

пона.шао,

јер

надај се да :ь.е и према теби такав бити, какав и према

онима. Споро постај

пријатељ, а кад постанеш, старај
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се да остане ш ,

јер тако исто ј е срамота не имати ни

једнога пријатеља, као и многе познанике мељати. Rушај
пријатеља не са штетом,

а нити да опет не покушаш

познани.ке, а то hеш учинити ако се претвориш да по
требујеm нечега, а да ти то и не треба. Ствари, о ко
јима се сме говорити, саопштавај као тајна, јер ако не

погодиш, не ье ти од штете бити, погодиш ли, више hеш
им познати

нарав.

ПОRушавај

пријатеље у несреЪама

живота, и у саучешЬу и опасностима, јер мато проби
рамо у ватри, а

пријатеље

Најбоље Ьеш се понашати
чекаш дате

они

жеш у своје

време.

моле,

непријатеље

злочинством,

распознајемо у несреЪама.

према пријатељима,

него

им

ако не

незват у нужди пома

Помисли да је тако исто

као и пријатеље

срамно

доброчин

ством победити. 3а пријатеља прими не само оне, који
те у несреЪи сажаљевају, него који ти и у
sавиде,

среьи не

јер има много љих, који несреЬне пријатеље,

сажаљевају а среЬнима завиде. Пред пријатељима који
су ту,

сети се и оних који нису ту,

да се

види да

не Ьеш и ових, кад одсуствују, омаловажити.
у одеЈЈ.У буди љубитељ ЈЈ.епог, а не гиздавац, јер

ЈЈ.епо љубити је красно, а гиздавац бити је сујета.
Немој грамзити
умерено

уживаље.

да

имаш много добара, него воли

Преsри

оне,

који за

богатством

грамзе, а не умеју да употребе ни оно што имају, јер

ти су подобни онима, који имају

лепог коља, а Рђаво

јаше. Старај се да ти богатство

буде у новцу

fta'ta)

()(((~

и тециву ил~џ(иа, јер новац је онима, који умеју

уживати, а тециво, који умеју тећи. Поштуј оно што имаш
ради

две

ствари,

да

можеш

веЈЈ.ИКУ

штету

платити,

а

иокреном пријатељу у нужди помоь.и, а. ва оотали жи

вот немој одвише ИМУhОТВО да волиш, него умерно.

Задовољи ое оним што имаш, а. тражи боље. Ни
коме немој несреЬу да пребацујеш, јер судба је општа,
а бу дуЪност непревидљива.

Ваљанима чини добро, јер је краоно благо кад оу
ти ваљани људи обвезани. Злима ако добро чиниш проliи

ьсш као и они који туђе псе x~aHe; јер ти пои лају
и на оне који им хране дају као и на овакога из реда, тако

и Рђави људи чине неправо и онима, који су и~ од ко
ристи, као и онима, који оу им од штете. Мрзи на ла.

окатеље као и на варалице, јер обоје чине неправо они
ма који им верују. Ако примаш пријатеље који ти 3.110
одобравају, не Ъеш ва живота има1'И

пријатеља, који Ъе

те на ваљана дела упутити. Онима, који ти се прибли
жавају,

буди дружеван а не ropд, јер надутост гордих

једва би и слуге сносим, а дружевно

поиашање сваки

радо сноои, дружеван ьеш бити ако ниси кавгаџија, и
ако се не свађаш са свима;,
не

одговараш

је љут

упорно,

и у љутини суседа твога

и ако

се

неправо

љути,

него док

попушташ, а кад љутина прође, онда му пре

бацујеш; нити у смешним стварима да си озбиљан, нити
у озбиљним да се смејеш (јер што год бива у невреме
увек је жалосно); ако услуге радо чиниш, јер многе их

има, који покавују својим пријатељима услугу, али не
радо; нити да радо кудиш, јер то је

пити да радо грдиш, .јер
Понајвише

се

KaAroA

опити,

јер

се

сносити,

равдражи.

чувај у друштву при пиЪу, и ако

ПРИЈ1ика

деси,

кад

ум

се

'ro

тешко

устај пре него што Ъеш се
вином

поремети,

страда као
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ХО.l1а хад управљача изгубе, тахо и душа много греши
хад

се

ум

поремети.

Весмртно МИC.l1и у Вe.I1ИRодушију, а смртно у уме
реном

уживаљу

ПОМИC.l1и

олог што

имаш.

да је наученост

веьа

од

ненаученос'l'И,

јер порочна дела чине сви с добитком, а ова сама со

бом и оштеТИ.l1а је оне хоји је имају, јер кога су речма
увреди.l1И, од тога су делом кажљени БИ.l1и 1 ),
Кад хоhеш с ким да се опријатељиш,
пред онима,
јер

који

he

му кавати,

почетак је пријатељству

нешто

похвала,

ти

говори

лепо о њему,
а непријатељ

ству куђење.

Кад се сам посаветујеш о будуhности, нек ти про
шлост

буде пример, јер

неизвесно

се брзо из

извес

нога познаје. Дуже ПРОМИC.l1и а брао ивврши на што си
се решио. tI(омиC.l1И да је најбоље од Вога среЬа, а од
нас самих добра мисао. Чега се стидиш да неким при

јатељима саопmтиш, говори као о некој ТУђој ствари,
јер тако hеш и њихово

hеш од крити.

Кад

мишлење

xohem

довнати,

а себе не

да се ва себе с неким саве

тујеш, пави како тај својим ПОC.l10вима управља~ јер који

о својим сопственим стварима рђаво мисли, никада неье
о туђим добро саветовати. У толико Ъеш више поБУђен
бити да савет тражиm, ако погледаш на несреье, хоје
проиалазе,

највише чувати,

кад се сетимо на невоље које од бо

лести

јер и здравље онда

heMo

ив несаве'говања
долазе.

1) Rо.!lИКО је мудрих претрпидо затвор, иsгнање и смрт због на
учне иди догматичке истине.

Rao

Сократ и сам Исус Христос.
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Ако до каке

власти

ДОђеш.

немој се ни

Rаким

Рђавим људима У звању послужити, јер што би ГОД они

грешили, све би се теби приписивало.
Од јавне службе одступај не богатији но славпији,
јер народна је похвала

веьа но многи

новац.

Рђавој

ствари НИ'l'и да пристајеш, нити да је браниш, јер ье
се

мислити, да

и

'fИ

тако

што

радиш,

кад

другима

по

мажеш који то раде.

Покажи се да можеш више но други имати, а при
стајеш да имаш колико и други,

да би се видело да

волиш правду не због слабости но из правичности. Ви

ше трпи праведну
јер је правда

сиротињу но неправедно

толико

богатство,

боља од новаца, у колико

ови

само живима користују, а она и мртвима доноси славе,

новаца може и рђави имати, али славе није му могуЬе.

Никоме не завиди који је неправдом богатство

добио,

него више поштуј оне, који су праведно пропали, јер
праведни и ако немају

ништа

више

од

неправедних,

али их бар у добрим надам.а превазилазе.
Старај се за све што се живота тиче,

ал понај

више веџбај свој ум, јер добра памет је највеьа ствар
у најмањем телу

чевечијем.

Покушај да будеш

.телом

тру дољубив, а душом ФилосоФ, да би могао телом из
вршити

што

си

намислио,

а

душом

да

предвидиш

шта

ти је корисно. Шта год хоhеш да кажеш, испитуј на
пред својом

памеЋУ,

јер многима

језик трчи пре па

мети. Одреди себи два времена за говор, или кад хоьеш
да говориш о извесним

стварима,

или кад

је

нужно

говорити, јер је само тима случај има говор потребнији
но ьутање, иначе је свагда hутати боље но говорити.
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Помисли да вишта љуцко вије постојаво, тако ве
Ъеш се ви у среЪи радовати, ни у весреЪи жалити. Ра

дуј се кад ти се што

добро

догоди, а умерево жали

ако што зло, и вемој да те познаду, јер је неумесво

да имање у куЪи кријемо, а мисли да износимо на видик.
Више се чувај од куђења но од опасности; јер
љали

морају се бојати

смрти,

а ваљави

вева

живота

без

славе. Повајвише се старај да безбедво живиш; и ако

ти се кадгод догоди опасност, тражи да се из те борбе
спашеш, али не срамним именом,

јер

умрети је свима

суђено, а добро умрети дато је само ваљанима.
И немој

се чу дити, ако ти мвого

од овога

што

сам 'ГИ казао, не доликује у садаљим годинама твојим,

то и ја нисам из вида изгубио,

него сам хтео овим и

за садаљи живот да i'И изнесем

савет, а и за бу дуЪе

да ти остаВИN

препоруку,

јер у колив.о је то нужво,

лако Ъеш дозвати, али искревог саветодавца тешко Ъеш

наЪи; остало да ве би од другога тражио, вего да одавде,
као из неке магазе извесеш, мислио сам да није требало
ништа

пропуиити

од онога што сам те могао

све'fовати.

Ја би веома боговима благодарио кад се не би пре
варио о мнењу које о теби имам.

Међу осталима врло

Ъемо мвого наЪи, да као што се ва ув:усна јела радују
више

но ва

приближују

светују

;

здрава,

који

тако да се и овим

с љима

пријатељима

греше, а не овима

који их

а тебе мислим да сам противно познао, и то

закључујем из реввости око другог изображења, јер који

је себи задатак дао да оно чини што је вајбоље,

тај

мора да прими и оне који га на добродјетељ подстре
кавају.
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Највише Ь.еш бити поБУђен да добра дела волиш,
ако дозна ш да прва задовољства баш од истих имамо,
јер кад лакомислено претераност волимо одмах, осеЬ.амо

да задовољству жалост сљедује, а ако се око доброде
тељи

трудимо,

и

паметно

нашим

животом

управљамо,

увек Ь.емо имати и искрсну и поуздану радост,

и ако

се тамо напред радујемо а после жалимо, да овде по
сле

жалости

имамо

радости,

ал

у

свима

делима

не

Ь.емо тако осеЬ.ати у почетку као у свршетку, јер нај
више

ствари

око

живота

чинимо не за

со трудимо за резултате. Сети се и
II'Oдноси да свашто

чине,

ствари

Tora

саме,

Hero

да ХРђавима

јер су они одмах с почетка

себи то начело дали, али ваљани не

Mory

врлину пре

небреrнути, јер ь.е им мноrи пребацивати, почем

MHoro

мр!!е не толико на оне који rреше, колико" на оне који
кажу да су

добродјетељни а ни у чему се не

кују од обичних.

Тако и јест,

разли

јер кад ми презиремо

само оне који речима лажу, зар ови који целоr живота

неЬ.емо

rpeme,

казати да

држати да таки но само

су Рђави ~
противу

С правом

самих

себе

ь'омо

rpeme,

него су и судбину издали, јер она је њима и новац и
славу и пријатеље у руку дала,

да су те среЬ.е недостојни.
лити како боrови

мисле,

ал они су

показали

Ако као човек морам мис
ја држим да су и они врло

јасно над својима показали како су расположени према

рђавим и ваљаним људма, јер Јупитер је и Херкула
и Тандала родио, као што нам басне кажу и сви веру
јемо,

ал

oBora

збоr неваљалства највеьим је

Тих

oHora

је збоr

врлина

се примера ваља држати, и

учинио
к

бесмртним,

а

казнама подврrао.
врлини тежити, и
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усвојити не само
што

fJY

најбољи

'ro

што смо ми обрекли, него и

песници и други мудри

људи

казали,

ваља читати и учити, јер као што челу видимо да

на

fJBaKY

биљку fJпушта, и од сваке најлепшу

оно

fJe

честицу

прима, тако треба и онај који к науци те.ж.и да fJвашта
зна, али од

сваке стране да покупи

што му је нај ко

рисније, јер поред толиког труда једва се могу приро'
дне

погрешке

вадвладати.

