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Morală și fericire 

Morala conduce la construcția de sine pentru că ea conduce la depli‑
na realizare de noi înșine. A te îndrepta către propria realizare de sine 
înseamnă a merge către fericire, care este unica dorință indelebilă a 
inimii omenești. Și, în fapt, știm cu toții din experiență că orice alegere 
a noastră, chiar și atunci când greșim sau când vrem să greșim, provine 
dintr‑o dorință de fericire și, mai mult, din dorința de a obține maximul 
de bine posibil, dat fiind că noi toți ne dorim să fim fericiți, adică „plini” 
de bine și realizați. 

„Fericirea este ceea ce își dorește oricine în cel mai înalt grad — 
scrie Sfântul Toma. Mai mult, este ceea ce oricine nu poate să nu își 
dorească”.2 

Prin „fericire” înțelegem cu toții dobândirea celui mai mare bine, 
adică a unui bine complet satisfăcător, care să nu fie precar și depen‑
dent de forțe străine sau de alte persoane (care ni l‑ar putea sustrage). 
Aspirând către fericire, noi de dorim în fapt un bine care exclude orice 
imperfecțiune și care poate fi în măsură să satisfacă într‑un mod defini‑
tiv și complet inima omenească. Acest bine, așa cum este ușor de intuit, 
nu poate fi altceva decât Dumnezeu, Adevărul prim, Binele Suprem și 
creatorul oricărui alt bine. 

Dat fiind că morala este reditus ad Deum, adică întoarcere la Dum‑
nezeu, așa cum explică Sfântul Toma în cea de‑a doua parte a lucrării 
Summa Theologiae, ea reprezintă acea cale către fericire la care orice 
persoană este chemată să ajungă într‑un mod personal și liber. 

Din aceste motive, cei care urmează efectiv regulile moralei se an‑
gajează pe drumul care conduce la Dumnezeu, Adevărul prim care 
strălucește pentru toți și Binele Suprem pe care îl doresc cu toții. Prin ur‑
mare, morala care conduce la Dumnezeu este o morală a optimismului, 

1. Traducere din limba italiană de Tereza Brîndușa Palade.
2. De Regimine Principum, I, 8.
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Morala tomistă și virtutea 

în schimb, morala tomistă, care este dezvoltată într‑un mod magis‑
tral, coerent și riguros în partea a doua a lucrării Summa theologiae, 
este morala realizării și a fericirii pentru că reunește persoana cu prin‑
cipiul său, Dumnezeu care a creat‑o și, mai ales, cu finalitatea sa, care 
este Dumnezeu, privit ca Adevăr prim și Bine Suprem. 

Dacă este desprinsă de acești doi poli, creatura rațională nu se mai 
poate orienta. Ea, care este creată pentru adevăr și iubire, se găsește în 
schimb într‑un pelerinaj continuu, melancolic și de multe ori aspru în 
căutarea unui paradis pierdut sau a unui izvor care să‑i potolească în 
final setea. 

Cu toate acestea, nu trebuie să credem că morala s‑ar realiza numai 
în viitor. Dobândirea fericirii, adică a realizării de sine, se actualizează 
și prin cucerirea cunoașterii și are loc progresiv și în timp. Este adevă‑
rat că en plein‑ul apare numai la sfârșit, dar acela este numai momen‑
tul încununării. înainte de acel moment, se află satisfacția dobândirii 
fericirii. 

Pe măsură ce avansează pe drum, persoana se bucură de tot mai 
multă stăpânire de sine și libertate interioară; percepe tot mai clar că 
bunurile terestre sunt trecătoare și de multe ori înșelătoare; iubește tot 
mai mult binele pentru el însuși. 

Totul depinde de faptul de a te înscrie pe drumul cel bun. Ulteri‑
or, adevărul și binele atrag și fascinează mai mult decât răul. Dacă în 
schimb se merge pe un drum greșit, răul va predomina și va face astfel 
încât să fie preferat, deghizându‑se în bine. Se întâmpla aici la fel ca în 
cazul persoanei care trebuie să studieze: cu cât studiază mai puțin, cu 
atât este atrasă mai mult de lucruri care i se par foarte interesante, dar 
care o distrag de la obiectivul studiului; cu cât studiază mai mult, cu 
atât devine mai pasionată de lucrurile care trebuie învățate. 

Am descris aici pe scurt sarcina decisivă a moralei: să orienteze per‑
soanele pe drumul cel bun, pe drumul virtuților morale.

pentru că orientează spre realizarea de sine și spre dobândirea [ferici‑
rii — n. trad.], fiind în același timp o morală a unei umanități active și 
mulțumite, care crede în adevăr și în bine. 

Morala și lumea modernă  

Cu toate acestea, oamenii din timpurile noastre au o senzație com‑
plet diferită și privesc morala cu neîncredere. De multe ori, o consideră 
o adevărată cămașă de forță care ucide libertatea, alteori cred că este o 
moștenire plictisitoare a trecutului care împiedică spontaneitatea, iar 
alteori o privesc ca pe un soi de taxă necesară pentru o remunerație 
viitoare. în viața practică predomină, așadar, o idee despre morală care 
nu poate fi conciliată cu fericirea. 

Această stare de spirit atât de răspândita are rădăcini mai adânci 
decât hedonismul, consumismul și materialismul din zilele noastre. 
Această perspectivă a devenit inevitabilă atunci când filosofia medie‑
vală a apus — și, împreună cu ea, și tensiunea către infinit și Absolut. 

începând cu acel moment aproape toți filosofii și toate școlile de 
gândire s‑au străduit să închidă persoana între limitele strâmte ale 
existenței terestre care se desfășoară între naștere și moarte. Și, în 
consecință, morala a fost adaptată la acest nou orizont. 

Din acel moment au apărut morala utilitaristă, morala datoriei, mo‑
rala spontaneității, morala sentimentului, morala descriptivă, morala 
valorii și multe altele. Toate aceste teorii au un numitor comun: toate 
încearcă să dea un răspuns la nevoia de moralitate, care este o nevoie 
înnăscută a naturii raționale. Dar nici una dintre ele nu răspunde la 
întrebarea esențială: la ce anume conduce morala? Care este punctul 
final către care este orientat un anumit fel de conduită? Și unde anume 
apare acea nevoie de comportament corect care este imprimată încă de 
la origine în natura umană? 

în felul acesta, morala și‑a pierdut punctul său de sprijin final și 
destinația sa ultimă. A ajuns să se vadă în situația unui pod care este 
aruncat de pe un mal al răului, dar care trebuie să rămână suspendat, 
pentru că lipsește mecanismul de ancorare pe malul celălalt. Prin ur‑
mare, e vorba de un pod inutilizabil. De ce să îl mai păstrăm? Nu este 
oare o structură inutilă? 
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Prudență, dreptate, tărie și cumpătare

Aceste virtuți cardinale pot fi individualizate cu ușurință și merită 
să fie descrise rând pe rând. La fel cum pentru facultatea vederii, co‑
moara cea mai prețioasă este capacitatea de a reuși să‑și îndeplinească 
bine, constant și cu ușurință propria sa funcție (cea care garantează 
mereu fără efort o vedere excelentă), la fel și comorile, adică virtuțile 
facultăților care stau la originea comportamentului morale (rațiunea, 
voința, agresivitatea și satisfacția) sunt constituite din capacitatea de 
a‑și realiza excelent, constant și cu ușurință propria lor funcție. Din 
acest motiv, Aristotel afirmă că „virtutea oricărui lucru este ceea ce 
face ca acțiunea sa să fie bună”.4 

Rațiunea își îndeplinește cel mai bine propria sa funcție atunci când 
reușește în practică să fie cea care conduce în mod luminat întreaga 
activitate morală, pentru că știm cu toții că, mai întâi de toate, „trebuie 
să se acționeze conform rațiunii”. 

Dar pentru a se putea acționa într‑adevăr conform rațiunii, nu este 
suficient să posezi rațiunea, care reprezintă prin sine „capacitatea” 
de a surprinde adevărul și, deci, de a identifica binele „adevărat”, ci 
este necesar ca rațiunea să fie efectiv capabilă să discearnă în diferite 
circumstanțe adevăratul bine, fără a se lăsa deviată de ceea ce pare că 
este bine, deși nu este. 

Este, de aceea, necesar ca rațiunea să fie formată, întărită și consoli‑
dată prin învățare și, mai ales, prin exercițiu, astfel încât să poată să‑și 
îndeplinească cu ușurință funcția sa, identificând fără eroare care este 
adevăratul „bine” ce trebuie urmărit, chiar și în situațiile cele mai com‑
plexe și dificile. Mai mult decât atât, pentru a‑și desfășura în mod adec‑
vat o asemenea funcție este necesar și ca rațiunea să nu fie împiedicată 
de „atracțiile” celorlalte trei facultăți (voința și cele două facultăți sen‑
sibile), care, atunci când sunt orientate înspre un bine „neadevărat” în‑
cearcă să determine rațiunea practică (și de multe ori reușesc) să judece 
altfel decât pe baza adevărului și a binelui autentic, luând în considera‑
re numai ceea ce este mai util, mai comod și mai plăcut. 

Despre o rațiune care reușește să‑și îndeplinească excelent, constant 
și ușor funcția sa de conducere asupra activității morale se spune că 

4. Etica nicomahică 6, 6.

Virtuțile cardinale

Termenul „virtute“ derivă din latinul virtus și denotă o calitate po‑
zitivă, adică o valoare, un merit, o capacitate sau o abilitate, un dar, o 
zestre — într‑un cuvânt, o mică „comoară” care îmbogățește persoana. 
Prin urmare, persoana care are virtutea de a fi sănătoasă, puternică, 
capabilă, tolerantă, generoasă, bună, înțeleaptă, erudită este o persoană 
care posedă atribute care o fac mai valoroasă. 

Este important de notat că virtuțile nu privesc sfera lui „a avea”, ci 
pe aceea a lui „a fi”. Prin urmare, ceea ce diferențiază efectiv o persoană 
de alta nu este dat atât de cantitatea de bunuri economice pe care o 
posedă, ci mai curând de cât de „bogată” este ființa lor, adică de cât de 

„vast” și de valoros este patrimoniul virtuților pe care le posedă. 
Virtuțile morale, care ne privesc aici îndeaproape, sunt și ele calități 

pozitive. Se numesc morale pentru că sunt virtuți ale comportamen‑
tului bun. Principalele virtuți morale sunt patru la număr: prudența, 
dreptatea, tăria și cumpătarea; de obicei, se numesc virtuți cardinale, 
pentru că reprezintă fundamentul întregii vieți morale. 

Funcția acestor virtuți este aceea de a perfecționa cele patru facultăți 
care stau la originea comportamentului moral, și anume: 

— rațiunea, care este facultatea care conduce întreaga viață morală și 
este perfecționată de virtutea prudenței;

— voința, care are sarcina de a realiza ordinea rațiunii în relațiile 
omenești și este perfecționată de virtutea dreptății;

— cele două facultăți apetitive ale sensibilității: agresivitatea3 (în lati‑
nă, irascibilis) și satisfacția (în latină, concupiscibilis), sunt perfecționate 
de virtutea tăriei și, respectiv, de cea a cumpătării, astfel încât să fie su‑
puse rațiunii și voinței pentru a nu devia de la binele „adevărat” pe care 
rațiunea și voința înțeleg să îl urmeze. Agresivitatea, așa cum se știe, 
are ca obiect binele greu accesibil, care se obține cu dificultate și efort 
(bonum arduum); satisfacția are ca obiect plăcerea sensibilă a hranei și 
a sexualității. 

3. Traducătoarea a optat să redea prin „agresivitate“ noțiunea de passio irascibilis, 
respectiv prin „satisfacție“ noțiunea de passio concupiscibilis; acestea se referă la afecte‑
le ce corespund lui vis irascibilis, adică facultatea apetitivă ce are ca obiect binele greu 
accesibil, respectiv lui vis concupiscibilis, apetitul senzitiv (n. red.).



30 VINCENzO BENETOLLO  MORALA DUCE LA CONSTRUCțIA DE SINE 31

aceste facultăți sunt „îmblânzite”, orientate și ghidate într‑un mod 
adecvat, astfel încât să se îndrepte din obișnuință înspre binele veri‑
tabil al persoanei, urmând indicațiile rațiunii și ale voinței, atunci se 
poate spune că cele două facultăți sensibile au dobândit o mare calitate: 
cea a virtuții tăriei și, respectiv, cea a virtuții cumpătării. 

Pentru a rezuma, se pot spune, urmând gândirea Sfântului Toma, 
următoarele: 

— prudența este capacitatea de a atinge „adevărul” acțiunilor noastre, 
identificând fără eroare care este binele (care trebuie făcut) și răul (care 
trebuie evitat) în acțiunea noastră; ea se află la originea adevăratului 
bine omenesc (binele moral); 

— dreptatea impune corectitudinea rațiunii în relațiile omenești; ea 
realizează adevăratul bine omenesc; 

— tăria și cumpătarea îndepărtează obstacolele care pot să împiedi‑
ce funcționarea coerentă a rațiunii prin prevalența pasiunilor față de 
raționalitate; aceste virtuți conservă adevăratul bine omenesc mode‑
rând pasiunile. 

Celelalte virtuți morale 

Virtuțile prudenței, dreptății, tăriei și cumpătării nu epuizează între‑
gul patrimoniu al moralei. în fapt, Sfântul Toma, urmând propriul său 
model care face de multe ori referință la Aristotel, enumeră încă 50 de 
virtuți morale. Alți autori și comentatori enumeră fie mai multe, fie mai 
puține, urmând diferite sisteme. 

Trebuie totuși să precizăm că toate celelalte virtuți morale sunt 
într‑un fel sau altul corelate cu și reductibile la virtuțile fundamentale 
ale prudenței, dreptății, tăriei și cumpătării.

Urmând gândirea Sfântului Toma, la prudență, de pildă, sunt reduc‑
tibile docilitatea, prevederea, capacitatea de a da sfaturi bune, capaci‑
tatea de a valorifica experiența trecută etc.; cu dreptatea sunt corelate 
religiozitatea, pietatea, obediența, prietenia, gratitudinea, afabilitatea, 
generozitatea etc.; la tărie se referă mărinimia, răbdarea, perseverența 
etc.; de cumpătare sunt legate umilința, moderația, sobrietatea, casti‑
tatea etc. 

posedă o calitate, o capacitate și o comoară prețioasă pe care Aristotel 
a numit‑o virtutea prudenței. 

La fel cum rațiunea poate greși și celelalte trei facultăți morale pot 
devia de la binele „adevărat” pe care îl construiesc, orientându‑se către 
un bine „fals”, care, deși atrage, totuși distruge: droguri, alcool, plăcere 
pentru ea însăși, indolență, egoism etc. Aceste facultăți au, de aseme‑
nea, puterea de a determina rațiunea să le urmeze. 

în acest caz, voința, care este făcută pentru a dori întotdeauna „ade‑
văratul” bine, atunci când trebuie să aleagă să‑i dea aproapelui ce i se 
cuvine, dacă nu este formată și întărită astfel încât să‑și realizeze corect 
sarcina de a îndrepta spre ceea ce este în mod real bun în conformitate 
cu rațiunea, poate opta pentru ceea ce este avantajos și comod și poate 
alege să nu‑i dea aproapelui ceea ce‑i aparține de drept. Cine dintre noi 
nu a experimentat acea maximă latină care spune că „văd binele și îl 
aprob, dar fac răul” (bona video proboque, mala autem sequor)?

în schimb, despre o voință care își îndeplinește întotdeauna bine sar‑
cina, alegând ceea ce este drept și bun, se spune că are calitatea de a fi 

„dreaptă”. Ceea ce înseamnă că această voință posedă virtutea dreptății. 
Același discurs este valabil și în cazul celor două facultăți ale 

sensibilității. Atât agresivitatea, cât și satisfacția depind prin ele în‑
sele de voință. Prima are ca obiectiv să atingă binele sensibil care se 
obține cu efort (sau care este greu accesibil), cel care, pentru a fi cucerit 
sau apărat, presupune depășirea unor obstacole. Cea de‑a doua are ca 
obiectiv binele sensibil „plăcut”, adică acel bine care produce o încân‑
tare imediată. 

Problema derivă aici din faptul că această dependență a celor două 
facultăți sensibile de rațiune și voință este destul de „teoretică”, dat 
fiind că ele au o tendință spontană de a se îndrepta înspre ceea ce 
sunt „obișnuite” să facă. Dar dacă sunt „obișnuite” să se îndrepte spre 
droguri, alcool etc., vor găsi că este mai ușor și mai satisfăcător că re‑
fuze să urmeze rațiunea și voința, determinând rațiunea și voința să se 
complacă în tendința pe care au deprins‑o deja. 

De aceea, în ce privește facultățile sensibile, trebuie să recunoaștem 
că dacă prevalează tendințele deja dobândite spre bunuri „neadevăra‑
te”, intelectul și voința sfârșesc prin a „accepta” ceea ce este mai ușor 
accesibil și mai plăcut, chiar dacă e vorba de bunuri „false”. Dar dacă 



32 VINCENzO BENETOLLO  MORALA DUCE LA CONSTRUCțIA DE SINE 33

Reiese, și din aceste exemple, felul cum cele patru facultăți operative 
care au influență asupra acțiunii morale au prin natura lor un soi de 
indeterminare și se bucură de o anumită autonomie. 

Indeterminarea apare atunci când aceste facultăți, care sunt făcute 
pentru binele persoanei, se îndreaptă în mod concret spre ceea ce este 
rău pentru ea, adică înspre contrariul binelui. De aceea, întorcându‑ne 
la exemplele de mai sus, pot să restitui sau nu împrumutul care mi‑a 
fost acordat și pot să‑l apăr sau nu pe copilul agresat. Simțurile — toate 
facultățile simțurilor — au, în schimb, un câmp de acțiune bine definit: 
vederea, de pildă, este făcută pentru a vedea și nu pentru contrariul 
vederii.

Autonomia constă în posibilitatea de „rezistență” și de „interferență” 
reciprocă. Aceasta înseamnă, de pildă, că facultățile sensibilității (agre‑
sivitate și satisfacție) nu ascultă întotdeauna de comanda rațiunii și de 
mișcarea voinței, sau că nu o fac întotdeauna fără a opune o anumită 

„rezistență”. 
în acest fel, chiar și în raportul între rațiune și voință pot apărea 

„opoziții”. în acel caz, dacă, de exemplu, rațiunea îi ordonă voinței să‑i 
dea aproapelui ceea ce este al său, voința poate nu numai să refuze, ci 
să și „convingă” rațiunea să schimbe acea comandă într‑o alta care să 
fie mai ușor de realizat pentru o voință rău înclinată prin obișnuințele 
deja formate. 

Cu toții avem nu doar experiența de a nu asculta de sugestiile 
rațiunii („văd binele și îl aprob, dar fac răul”), ci și de a ști să găsim mii 
de motive pentru a justifica voința atunci când este înclinată să facă ce 
este mai comod și mai facil. 

La fel, se știe din experiența obișnuită că perspectiva plăcerii sen‑
sibile nu numai că „învinge” motivațiile și predispozițiile contrare 
rațiunii și voinței, ci reușește chiar să „convingă” că acea plăcere este 
de preferat față de ceea ce este în mod obiectiv bine. 

Indeterminarea și autonomia rațiunii, a voinței, a agresivității și a 
satisfacției fac ca aceste trei facultăți să fie „protagonistele” vieții mora‑
le a persoanei, pentru că ele sunt cele care determină comportamentul 
nostru concret.  

Și, din aceste motive, dacă se dorește atingerea progresului moral, 
aceste facultăți sunt cele care trebuie perfecționate și consolidate în 

Atunci când virtuțile cardinale sunt numite virtuți principale, nu se 
intenționează să se afirme că aceste virtuți ar fi cumva cele mai elevate 
sau mai alese. în fapt, există virtuți, cum sunt religiozitatea, umilința și 
prietenia care sunt mult mai „nobile” decât virtuțile cardinale. 

Faptul că sunt numite „cardinale”, de la cuvântul latin cardo, deno‑
tă caracteristica acestor virtuți de a fi baza și elementul de susținere 
al tuturor celorlalte virtuți. De pildă, virtutea generozității (a oferi un 
dar în mod gratuit) este în mod cert inserată în și legată de virtutea 
dreptății (a da ceea ce este cuvenit), pentru că putem să dăm „în mod 
gratuit” ceea ce este al nostru numai după ce am dat altor persoane, din 
dreptate, ceea ce li se cuvine. 

Indeterminare și autonomie

Rolul virtuților constă efectiv în a îndepărta indeterminarea și o anu‑
mită „autonomie” a facultăților care se află la originea acțiunii morale 
(rațiunea, voința, agresivitatea și satisfacția). Pentru a explica aceasta 
mai bine, dincolo de ceea ce am spus deja, să luăm două exemple. 

Cel dintâi exemplu. Rațiunea îmi spune că aș fi obligat, în conformi‑
tate cu dreptatea, să restitui banii celui căruia mi i‑a împrumutat, chiar 
dacă creditorul meu a uitat ce îi datorez. Dar dacă voința mea de a‑mi 
face această datorie este recalcitrantă pentru că acei bani îmi procură 
mie un confort, în final este posibil ca banii să rămână în buzunarul 
meu și ca, în acest fel, să fac contrariul a ceea ce este drept și bun. 

Cel de‑al doilea exemplu. Văd un copil lipsit de apărare care este 
agresat cu cruzime de un adult; îmi fac curaj și încerc să‑l apăr pe co‑
pilul nefericit, chiar dacă îmi asum un anumit risc. Această acțiune de 
apărare în favoarea copilului este inițiată de rațiune și de voință, dar 
mai ales de facultatea agresivității, pentru că dacă în mine ar prevala 
frica, nu m‑aș aventura în acea acțiune, chiar dacă rațiunea și voința 
m‑ar îndemna să acționez. Dar faptul că frica ar fi cea care mă împie‑
dică să fac ceea ce e drept nu mă absolvă de responsabilitățile mele. Nu 
este, în fapt, suficient să știi că este bine să intervii și apoi să nu faci 
nimic din cauză că ești oprit de temerile tale. 
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Dar din momentul în care virtuțile sunt prezente, se acționează dintr‑o 
necesitate interioară, adică din plăcere. La fel cum se întâmplă în cazul 
persoanei virtuoase care nu are nevoie ca legea să îi spună care este 
comportamentul onest și să îi impună acest comportament, pentru că 
îl realizează deja cu spontaneitate și bucurie. 

în acest efort al construcției de sine, după cum se observă, nici o 
persoană nu poate să își atingă de una singură obiectivul propriei sale 
realizări ca persoană, după cum nimeni nu poate deveni de unul singur 
profesor, programator, medic etc. Este nevoie de educație, de exemplu, 
de corecție etc. Pe scurt, este nevoie de instruire și de norme adecvate. 

Persoana protagonistă  
Orice persoană devine ceea ce este prin dobândirea virtuților. 

Virtuțile perfecționează în bine persoana, o fac, pentru a spune astfel, 
mai „umană” — sau, cum se spune de obicei, o fac „bună”, pentru că 
eliberează tot ce este mai bun din cadrul potențialităților umane.

Dat fiind că sunt conforme cu natura umană, virtuțile generează 
o armonie generală și intimă care, într‑o persoană, produce echilibru, 
amabilitate, realizare și bucurie de a trăi. Bucuria de a trăi poate deriva 
numai dintr‑o bună administrare a propriei vieți, din ceea ce poate 
fi definit ca un „a trăi bine”. Și ce înseamnă „a trăi bine” dacă nu „a 
acționa bine”? Iar a acționa bine nu este oare ceva specific și caracteris‑
tic persoanelor virtuoase? 

în schimb, viciile, care sunt contrariul virtuții, pentru că nu sunt 
conforme cu exigențele naturii umane, după euforiile inițiale ce deri‑
vă dintr‑un sens greșit înțeles al libertății și al auto‑afirmării, creează 
profunde dizarmonii interioare și conduc la dependențe și la sclavie, 
urmate de resemnare, nefericire și dezgust de viață. Viața celor vicioși 
este tristă pentru că acțiunile lor sunt numai în aparență satisfăcătoare. 

Virtutea și viciul sunt cei doi poli opuși între care se desfășoară în 
mod necesar acțiunea umană. Dacă se îndreaptă spre primul scop, per‑
soana „se construiește” prin dobândirea virtuților cardinale și a tuturor 
celorlalte virtuți care pot deriva din ea: iubire pentru aproapele și pen‑
tru mediul înconjurător, hărnicie, curaj, constanță, fidelitate, mărini‑
mie, prietenie. 

bine. Ameliorarea constă în a face astfel încât cele patru facultăți să ia 
în stăpânire virtuțile, pentru a fi în măsură să‑și realizeze cât mai bine 
funcțiile.

Virtuțile reprezintă, așadar, patrimoniul moralei și constituie o 
bogăție umană care nu poate fi furată sau distrusă, dat fiind că ele sunt 
cele care conduc la perfecțiunea cunoașterii și a iubirii, adică la reali‑
zarea deplină a persoanei. 

Construcția de sine

Prin dobândirea virtuților, orice persoană tinde către propria ei 
perfecționare și către propria ei realizare, chiar dacă ulterior, în prac‑
tică, se întâmplă să fie alese acțiuni eronate pentru atingerea acelui 
scop. Dar dacă persoana vrea să își construiască în mod deplin propria 
ei umanitate, adică dacă dorește să devină ceea ce este, după expresia 
atât de potrivită a lui Pindar, singura cale este aceea de a ajunge să ia 
în stăpânire virtuțile. 

Este, așadar, necesar un efort susținut de perfecționare și de rafinare 
și, de asemenea, unul de vindecare și de corectare a celor patru facultăți 
care influențează acțiunea morală. 

Dobândirea virtuții, în fapt, se obține printr‑un exercițiu și o pregă‑
tire continue care presupune repetarea multor acțiuni corecte și adec‑
vate. în practică, virtutea în exercitarea facultăților morale se obține 
printr‑o alegere perseverentă a unui comportament bun, prin căuta‑
rea continuă a binelui și prin intenția fermă de a acționa în acord cu 
rațiunea. Din acest motiv, virtuțile se numesc dobândite, pentru că se 
cuceresc prin exercițiu, la fel ca și toate celelalte țeluri omenești. 

La fel ca în orice alt domeniu de activitate liberă, acest exercițiu 
apare la început ca unul solicitant și neplăcut, dar în final devine spon‑
tan, ușor și satisfăcător, întrucât convine naturii umane și este potrivit 
cu ea. Să ne gândim, de pildă, la efortul care trebuie depus inițial de 
cel care vrea să învețe să cânte la vioară: la început se străduie să se 
supună regulilor instrumentului și muzicii, dar ulterior, când a devenit 
experimentat, se bucură mult de orice execuție reușită. 

De aceea, în momentul inițial, când virtuțile nu sunt încă dobândi‑
te, se acționează prin respectarea legii sau, cum se spune, din datorie. 
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Dacă se îndreaptă spre polul opus, persoana se degradează și se dis‑
truge în propriul său orgoliu, egoism, în propria sa senzualitate, invidie, 
vanitate, mânie, maliție etc. Totul este „în mâinile” libertății personale. 

în ce privește construcția de sine, instruirea morală care tinde către 
educarea voinței pentru formarea virtuții poate fi dobândită la nivel 
teoretic în orice școală. Dar dobândirea prudenței, dreptății, tăriei și 
cumpătării nu pot fi substituite cu nici o știință învățată într‑o școală, 
indiferent de tipul de instruire realizat. Prin urmare, deși există cu 
siguranță cursuri de morală, nu pot să existe cursuri de rectitudine 
interioară — aceasta din urmă se învață numai prin practica personală, 
prin constanță și prin experiență. în cadrul acestui exercițiu, persoana 
nu poate fi substituită: se poate spune într‑adevăr că fiecare persoană 
„se susține cu propriile sale mâini”.

Cu siguranță, toate persoanele sunt egale în raport cu natura și, prin 
urmare, egal este și drumul care le conduce la realizarea autentică și la 
fericire: legea morală naturală, care presupune un comportament inva‑
riabil corect și care se obține prin dobândirea virtuților. Totuși, fiecare 
persoană își are modul său propriu și specific de a parcurge acest drum. 
Este vorba de programul său de auto‑construcție cel mai personal, care 
va fi cu necesitate unic și irepetabil, la fel cum unică și irepetabilă este 
și personalitatea sa. 

Prin urmare, rolul persoanei de protagonistă a propriei sale fericiri 
se accentuează dacă se consideră că drumul pentru dobândirea virtuții 
nu este identic cu o deplasare în turmă către un unic punct de sosire, 
ci seamănă mai curând cu execuția unei simfonii de către o orchestră. 

în cadrul grupului, fiecare persoană este ca un fel de membru al unei 
orchestre: legile sunetului și regulile muzicale sunt aceleași pentru toți, 
dar fiecare are sarcina să execute o anumită parte care este diferită de 
a altora. Și, mai mult decât atât: este vorba de o parte absolut necesară 
pentru armonia finală. 

De aici derivă necesitatea imperioasă ca fiecare persoană să dobân‑
dească virtuțile, pentru a deveni în mod deplin „ceea ce este”, sau, și 
mai mult încă, pentru a deveni în întregime ea însăși. 


