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KsiÚga I
1. Dziadkowi Werusowi — ïagodnoĂÊ i równe usposobienie.
2. Dobremu imieniu ojca i pamiÚci o nim — umiïowanie
skromnoĂci i charakter mÚski.
3. Matce — ducha poboĝnoĂci i dobroczynnoĂci. I odrazÚ nie
tylko przed wyrzÈdzaniem krzywdy, lecz i przed myĂlÈ o niej.
Nadto sposób ĝycia prosty, daleki od zbytku ludzi bogatych.
4. Pradziadowi — ĝem do szkoïy publicznej nie chodziï, lecz
miaï dobrych nauczycieli w domu, i nabycie przeĂwiadczenia,
ĝe powinno siÚ na to nie ĝaïowaÊ grosza.
5. Wychowawcy — ĝe nie staïem siÚ ani Zielonym, ani Niebieskim, ani zwolennikiem OkrÈgïych, ani Dïugich. I wytrwaïoĂÊ w trudach i poprzestawanie na maïym, przykïadanie rÚki
do pracy i niezajmowanie siÚ zbyt wieloma sprawami na raz.
I nieprzystÚpnoĂÊ dla potwarzy.
6. Diognetowi — wstrÚt do bïahostek. I brak wiary w to, co
mówiÈ czarodzieje i kuglarze o zamawianiach i wypÚdzaniu
zïych duchów itp. I brak zainteresowania siÚ hodowlÈ przepiórek i niechÚÊ do zajmowania siÚ podobnymi gïupstwami.
I znoszenie szczeroĂci drugich. I spoufalenie siÚ z filozofiÈ
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i sposobnoĂÊ sïuchania wykïadów Bakchejosa najpierw, nastÚpnie Tandazysa i Markiana. I sztukÚ pisania dialogów we
wczesnej mïodoĂci. I umiïowanie ïoĝa prostego, okrytego skórÈ, i tego wszystkiego, co zaleca helleñski sposób ĝycia.
7. Rustykowi — zrozumienie potrzeby poprawy i pielÚgnowania charakteru. I uchronienie siÚ przed ambicjÈ bïyszczenia
w sofistyce i brak chÚci do pisania rozpraw teoretycznych
lub ukïadania mów nawoïujÈcych do cnoty lub przedstawiania siÚ w sposób cheïpliwy za czïowieka ĂwiÈtobliwego czy teĝ
dobrodzieja. I unikanie retorycznoĂci, poetycznoĂci i wyszukanego dowcipu. I niechodzenie w domu w stroju uroczystym
i pod innymi wzglÚdami niewykraczanie przeciw prostocie.
I sztukÚ pisania listów prostych, takich, jak on sam na przykïad napisaï z Sinuessy do matki mojej. I pojednawcze usposobienie, i wyrozumiaïoĂÊ wobec tych, którzy mnie czymĂ
zgniewali i obrazili, jeĝeli tylko zechcieli sami bïÈd swój poznaÊ. I sztukÚ czytania dokïadnego, a nie zadowolenia siÚ
czytaniem pobieĝnym. I nie zbyt ïatwe nastawianie ucha plotkarzom. I poznanie wykïadów Epikteta, których mi udzieliï
z wïasnej ksiÈĝnicy.
8. Apolloniuszowi — niezaleĝnoĂÊ sÈdów i rozwaĝnÈ pewnoĂÊ w postÚpowaniu. I niezwaĝanie na nic innego, nawet
trochÚ, jak na rozsÈdek. I staïÈ równowagÚ umysïu w cierpieniach dolegliwych, przy stracie dziecka, w chorobie dïugotrwaïej. I zobaczenie na jego ĝywym przykïadzie jasno, ĝe ten
sam czïowiek moĝe byÊ bardzo stanowczy i ïagodny. I zupeïny
brak zïego humoru przy nauczaniu. I zobaczenie czïowieka,
uwaĝajÈcego doĂwiadczenie i biegïoĂÊ w udzielaniu nauki
stanowczo za najmniejszÈ ze swych zalet. I nauczenie, jak
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naleĝy przyjmowaÊ tak zwane usïugi ze strony przyjacióï, nie
tracÈc przy tym swej niezaleĝnoĂci ani ich nie przeoczajÈc
obojÚtnie.
9. Sekstusowi — ducha ĝyczliwoĂci. I wzór domu rzÈdzonego
po ojcowsku. I zrozumienie ĝycia wedïug natury. I powagÚ
niewymuszonÈ. I zdolnoĂÊ troskliwego odgadywania potrzeb
przyjacióï. I cierpliwoĂÊ w obcowaniu z prostakami i luděmi
myĂlÈcymi w sposób nienaukowy. I zdolnoĂÊ przystosowania
siÚ do wszystkich ludzi takÈ, ĝe obcowanie z nim byïo im milsze
nad wszelkie pochlebstwo, a chwila, którÈ z nim spÚdzali, byïa
im wïaĂnie ze wzglÚdu na jego osobÚ bardzo poĝÈdana. I umiejÚtnoĂÊ wyszukania w sposób rozumny i stosowny i uïoĝenia
sobie zasad ĝyciowych. I unikanie nawet pozoru gniewu lub
innego jakiegoĂ uniesienia; wzór najwyĝszego opanowania siÚ,
równoczeĂnie spokoju i bardzo wielkiej tkliwoĂci; umiejÚtnoĂÊ
chwalenia bez natarczywoĂci, wielkÈ teĝ naukÚ, lecz bez popisywania siÚ.
10. Aleksandrowi, gramatykowi — niechÚÊ do ganienia
innych. Gdy kto uĝyï zwrotu barbarzyñskiego, bïÚdnego lub
niezrÚcznego, niewytykanie tego w sposób obraěliwy, lecz
wypowiadanie tego, co naleĝaïo powiedzieÊ, i to w formie odpowiedzi lub potwierdzenia lub w formie wspólnego zastanowienia siÚ nad samÈ sprawÈ, a nie nad formÈ sïowa, lub
w jakiĂ inny tego rodzaju sposób delikatnej poprawki.
11. Frontonowi — uĂwiadomienie, jak okropna jest zawiĂÊ,
chytroĂÊ i obïuda, idÈca w parze z tyraniÈ, i jak ci, którzy zwÈ
siÚ u nas patrycjuszami, jakoĂ nikogo nie kochajÈ.
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12. Aleksandrowi ze szkoïy Platona — aby czÚsto i bez koniecznej potrzeby nie mówiÊ i w listach nie pisaÊ do kogo
„jestem zajÚty” i aby w ten sposób, powoïujÈc siÚ na okolicznoĂci, nie uchylaÊ siÚ od obowiÈzku udzielania pomocy
naleĝnej bliěnim.
13. Katulusowi — nie lekcewaĝyÊ ĝalów przyjacióï, choÊby
nieuzasadnionych, lecz usiïowaÊ przywróciÊ ich zwykïy stosunek do nas. Z gorÈcÈ teĝ pochwaïÈ wyraĝaÊ siÚ o nauczycielach tak, jak to czytamy we wspomnieniach o Domicjuszu
i Atenodocie. SerdecznÈ takĝe miïoĂÊ dzieci.
14. Bratu memu Sewerowi — miïoĂÊ rodziny, prawdy i sprawiedliwoĂci. I zaznajomienie siÚ z jego pomocÈ z Trazeaszem,
Helwidiuszem, Katonem, Dionem i Brutusem i pojÚcie istoty
pañstwa demokratycznego z jednakim dla wszystkich uprawnieniem, rzÈdzÈcego siÚ wedïug zasad równoĂci i sprawiedliwoĂci, i istotÚ monarchii, która ponad wszystko szanuje
wolnoĂÊ poddanych. I czeĂÊ dla filozofii staïÈ i zawsze jednakÈ. DobroczynnoĂÊ i hojnoĂÊ szerokÈ i ufnoĂÊ i wiarÚ w miïoĂÊ przyjacióï. I otwartoĂÊ wobec ludzi zasïugujÈcych na jego
naganÚ. I to, ĝe przyjaciele jego nigdy nie byli w tym poïoĝeniu, aby dopiero domyĂlaÊ siÚ, czego on chce lub czego sobie
ĝyczy, bo byïo to jasne.
15. Maksymowi — opanowanie siebie samego i nietracenie
przy niczym gïowy. I pogodÚ ducha w przykrych stosunkach
ĝyciowych i w chorobie. I charakter zrównowaĝony, ïagodnoĂÊ w parze z powagÈ. I wypeïnianie obowiÈzków bez narzekania. I to, ĝe wszyscy mu wierzyli, iĝ tak myĂli, jak mówi,
i ĝe co czyni, czyni bez zïych zamiarów. I to, ĝe niczemu siÚ
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nie dziwiï, niczego nie baï, nigdy siÚ nie Ăpieszyï, nie wahaï,
nigdy nie byï bezradny lub zakïopotany, nikomu nie staraï
siÚ przypodobaÊ uĂmiechem, na nikogo siÚ nie gniewaï, nikogo nie podejrzewaï. I ducha dobroczynnoĂci i skïonnoĂÊ
do przebaczania i prawdomównoĂÊ. I wzór czïowieka idÈcego
raczej prostÈ drogÈ niĝ takiego, który wraca na prostÈ drogÚ.
I ĝe nikt nie mógï przypuszczaÊ ani na chwilÚ, iĝ on patrzy
na niego z góry, ale teĝ nikt nie mógïby siÚ odwaĝyÊ na to, by
siebie wyĝej stawiaÊ od niego. I wdziÚk w caïym postÚpowaniu.
16. Ojcu — ïagodnoĂÊ i niewzruszone trwanie przy sÈdzie
wydanym po dokïadnej rozwadze. I obojÚtnoĂÊ wobec tak
zwanych zaszczytów. I pracowitoĂÊ, i wytrwaïoĂÊ. I chÚtne
skïanianie ucha tym, którzy mieli jakiĂ wniosek poĝyteczny dla
ogóïu. I bezwzglÚdne wymierzanie zasïugi kaĝdemu. I doĂwiadczenie, gdzie trzeba nacisku, a gdzie sfolgowania. I usuniÚcie
miïoĂci nienaturalnej. I towarzyskoĂÊ. I pozwalanie przyjacioïom zasiadaÊ z nim zawsze do stoïu i nie towarzyszyÊ mu
w podróĝach. I okazywanie siÚ jednakim zawsze wobec tych,
którzy z jakiegoĂ powodu byli nieobecni. Podczas obrad dokïadne i cierpliwe badanie kaĝdej sprawy i niezaprzestawanie
myĂlenia o niej pod pierwszym lepszym pozorem. I sztukÚ
utrzymywania przy sobie przyjacióï, nieprzykrzenia ich sobie
i nieprzesadzania ich w miïoĂci. I wystarczanie samemu sobie
we wszystkim i umysï pogodny. I umiejÚtnoĂÊ patrzenia w przyszïoĂÊ rozumnie i baczenia na okolicznoĂÊ najdrobniejszÈ bez
przesady. I ukrócenie zwyczaju okrzyków powitalnych i innych oznak pochlebstwa wobec siebie. I baczne czuwanie nad
potrzebami pañstwa i oszczÚdnoĂÊ w szafowaniu groszem publicznym i obojÚtnoĂÊ wobec wyrzutów z tego powodu czynionych. I ani strachu zabobonnego przed bogami, ani

Kup książkę

Poleć książkę

12

MAREK AURELIUSZ — ROZMY¥LANIA

ubiegania siÚ o wzglÚdy ludzi, ani o to, aby siÚ im podobaÊ
czy teĝ schlebiaÊ pospólstwu; owszem, trzeěwoĂÊ w kaĝdej
sprawie i staïoĂÊ, zawsze wielki takt i niechÚtne skïanianie
siÚ do jakichkolwiek nowoĂci. Skromne zarazem i chÚtne
uĝywanie darów losu, które siÚ przyczyniajÈ do umilenia ĝycia,
ale po prostu uĝywanie tego, co byïo, a brak pragnienia tego,
czego nie byïo. I to, ĝe nikt nie mógïby wyraziÊ siÚ o nim, iĝ
to sofista, gaduïa lub pedant, chyba raczej, iĝ jest mÚĝem
dojrzaïym, zupeïnym, niedostÚpnym pochlebstwom, zdolnym
do kierowania sobÈ i innymi. Do tego poszanowanie ludzi
szczerze oddajÈcych siÚ filozofii, a brak lekcewaĝenia dla innych, ale przy tym bez ïatwowiernoĂci. Do tego ïatwoĂÊ w stosunkach towarzyskich, uprzejmoĂÊ bez przesady. I umiarkowana troska o wïasne ciaïo, ale nie taka, jakby jÈ pojmowaï
czïowiek rozmiïowany w ĝyciu ani nie z chÚci bïyszczenia;
wszakĝe bez zaniedbania, tak ĝe dziÚki wïasnej uwadze niezmiernie rzadko uciekaï siÚ do sztuki leczniczej, czy to do
lekarstwa, czy maĂci zewnÚtrznych. I ustÚpowanie bez zawiĂci tym, którzy talentem jakimĂ siÚ odznaczyli czy to w wymowie, czy w znajomoĂci praw lub stosunków obyczajowych,
czy w czym innym. I ĝyczliwa nad nimi opieka, by kaĝdy
z nich stosownie do swych zdolnoĂci miaï odpowiednie uznanie. I trzymanie siÚ wzoru przodków, bez silenia siÚ przecieĝ
na okazywanie, ĝe strzeĝe tradycji rodowej. Do tego pewien
konserwatyzm i niechÚÊ do zmian gwaïtownych, nawet przyzwyczajenie siÚ do tych samych miejsc i zajÚÊ. A po gwaïtownych bólach gïowy natychmiastowa gotowoĂÊ i zdolnoĂÊ
zajÚcia siÚ zwykïymi sprawami. I niewielka liczba tajemnic,
owszem, bardzo maïa i rzadko, i to tyczÈcych siÚ spraw pañstwowych. I roztropnoĂÊ i umiarkowanie w urzÈdzaniu uroczystoĂci ludowych i budowie gmachów i rozdawnictwie zboĝa,
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i tym podobnych sprawach. Do tego bacznoĂÊ na to, co
naleĝy zrobiÊ, a nie na to, jaka sïawa nañ spïynie z jego czynów. Nie uĝywaï kÈpieli nie w porÚ ani nie miaï namiÚtnoĂci budowania, ani myĂlaï o wyszukanych potrawach, ani
materii i barwie szat, ani o piÚknoĂci niewolników. Suknie
z Lorium wyrobu wïoĂci tamtejszej i z Lanuvium po najwiÚkszej czÚĂci uĝywaï, pïaszcz z Tuskulum nosiï taki, ĝe prosiï
o wybaczenie itd. Nic przykrego, nic podejrzliwego lub gwaïtownego, ale i nic takiego, by kto mógï powiedzieÊ: „aĝ do
umÚczenia”, owszem, takie, ĝe wszystko moĝna byïo uznaÊ
jako rozwaĝone w spokojnej chwili, bez zamieszania, uporzÈdkowane, staïe i z sobÈ zgodne. Przystaïoby do niego to,
co opowiadajÈ o Sokratesie, ĝe umiaï i wstrzymaÊ siÚ, i uĝywaÊ
tego, od czego wiÚksza liczba ludzi z trudnoĂciÈ siÚ wstrzymuje, i czemu przy uĝywaniu namiÚtnie siÚ oddaje. Zachowanie zaĂ mocy i siïy, i trzeěwoĂci w obu wypadkach jest cechÈ
mÚĝa o duszy tÚgiej i niezïomnej, a takim siÚ okazaï na przykïad w czasie choroby Maksyma.
17. Bogom — ĝe miaïem dobrych dziadków, dobrych rodziców,
dobrÈ siostrÚ, dobrych nauczycieli, dobrych domowników,
krewnych, przyjacióï, prawie wszystkich. I ĝe wobec nikogo
z nich nie posunÈïem siÚ aĝ do obrazy mimo takiego usposobienia, ĝe przy nadarzonej sposobnoĂci byïbym to mógï
uczyniÊ. ¿yczliwoĂÊ to zaĂ bogów, ĝe nie nastÈpiï taki zbieg
okolicznoĂci, który by prawdopodobnie mnie tÈ winÈ obarczyï.
I to, ĝem nie nazbyt dïugo siÚ chowaï u kochanki dziadka.
I ĝem niewinnoĂÊ mïodoĂci ocaliï. I ĝem przed czasem nie
dojrzaï na mÚĝa, lecz owszem poza czas zwykïy pozostaï czystym. ¿em byï podlegïy wïadcy i ojcu, który miaï wszelkÈ we
mnie wykorzeniÊ zarozumiaïoĂÊ, a doprowadziÊ mnie do
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zrozumienia, ĝe moĝna ĝyÊ w païacu, a nie mieÊ ani straĝy
przybocznej, ani szat wyróĝniajÈcych, ani pochodni ani posÈgów i podobnego przepychu, lecz ĝe moĝna siÚ zbliĝyÊ ĝyciem
do czïowieka zwykïego, a przecieĝ nie byÊ z tego powodu
niezdolniejszym lub niedbalszym w wypeïnianiu dla dobra publicznego obowiÈzków kierownika pañstwa. I ĝem takiego
wïaĂnie miaï brata, który mógï swym zachowaniem zachÚciÊ
mnie do czuwania nad sobÈ, a zarazem radowaï mnie swym
powaĝaniem i miïoĂciÈ. ¿e me dzieci nie bez zdolnoĂci i nie
kaleki. I ĝem siÚ zanadto nie oddaï retoryce i poezji i innym
naukom, w których niewÈtpliwie byïbym ugrzÈzï, gdybym
byï zauwaĝyï, ĝe w nich robiÚ postÚpy. I ĝem mógï wczeĂnie
swych wychowawców do takich wynieĂÊ dostojeñstw, których
wedle mego mniemania poĝÈdali, a nie ïudziÊ nadziejÈ, ĝe to
zrobiÚ póěniej, poniewaĝ sÈ jeszcze mïodzi. I to, ĝem poznaï
Apolloniusza, Rustyka i Maksyma. I ĝem dokïadnie i czÚsto
rozmyĂlaï nad tym, czym jest teĝ ĝycie wedïug natury, tak ĝe
o ile to zawisïo od bogów i od darów z nieba i ich pomocy,
i natchnieñ, nic mi juĝ nie przeszkadza ĝyÊ wedïug natury,
a ĝem jeszcze tego nie dopiÈï, to tylko z powodu wïasnego
i dlatego, ĝe nie uwaĝam na wskazówki boskie, nieledwie na
bezpoĂrednie pouczenia. I ĝe mi siï fizycznych starczyïo na
tak ciÚĝkie chwile w tak ciÚĝkim ĝyciu. I ĝem nie miaï stosunków ani z BenedyktÈ, ani z Teodotem, lecz ĝem i póěniej,
popadïszy w namiÚtnoĂci miïosne, ozdrowiaï. I ĝem zagniewany
nieraz na Rustyka nic takiego nie uczyniï, czego bym póěniej
ĝaïowaï. I ĝe matka, jakkolwiek mïodo miaïa umrzeÊ, przecieĝ lata ostatnie u mnie spÚdziïa. ¿e ilekroÊ chciaïem dopomóc komuĂ w biedzie lub potrzebujÈcemu innej jakiejĂ
pomocy, nigdym nie sïyszaï, ĝe nie mam na to Ărodków i ĝe
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mnie nigdy nie przygniotïa potrzeba podobna przyjÚcia czegoĂ od innego. I ĝe mam ĝonÚ takÈ, tak posïusznÈ, tak kochajÈcÈ, tak prostÈ, ĝe mi nie brak dzielnych wychowawców
dla dzieci. I ĝe mi w snach Ărodki lecznicze zostaïy podane,
przede wszystkim przeciw pluciu krwiÈ i zawrotowi gïowy i ĝe
w Gaecie usïyszaïem, jak ich mam uĝywaÊ. ¿e jakkolwiek
pragnÈïem zaznajomiÊ siÚ z filozofiÈ, nie wpadïem w rÚce
ĝadnego sofisty i nie wgïÚbiaïem siÚ w pisarzy ani nie bawiïem
siÚ rozwiÈzywaniem sylogizmów, ani nie marnowaïem czasu
na badanie tajemnic nieba. Do tego bowiem wszystkiego potrzeba pomocy boskiej i szczÚĂcia.
WĂród Kwadów nad Granem
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