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nera, nei kad bus tai, ko dar nera."e Panaiiai jis

sako veikalo,,PradZios knygos iddestymas" astunto-
je knygoje:,,Kadangi Trejybes prigimtis yra visiSkai
nekintama, ji yra tokia amZina, jog niekas negali
buti toks pat amZinas kaip ji."r0 Panaiius ZodZius jis

sako ir,,I5paZinimq" vienuoliktoje knygojell.
Sios paZiuros naudai pateikiarni dar kiti argu-

mentai, kuriuos filosofai taip pat minejo ir paneige.
Is jq kebliausias yra sielq begalybes argumentas:
jei pasaulis buvo visada, tai sielq turi buti begalybe.
Bet 5is argumentas netinka: juk Dievas galejo su-
kurti pasauli be Zmoniti ir be sielq arba Zmones
sukurti tada, kai sukure, net jei vis4 kit4 pasauli
butq suknres nuo amZiq, tad nebutq begalybes
sielq, kurios paliko kunus. Be to, dar neirodyta,
jog Dievas negaletq padaryti, kad begalybe buttl
aktualiai.

Yra ir kitq argumentq, bet 5i kartq i juos neat-
sakysiu - tiek del to, kad i juos jau atsakyta kitur,
tiek del to, kad kai kurie i5 jq tokie silpni, jog vien
savo silpnumu atrodo sustiprinantys prieiingq
tiketinum4.

' Au re l i us  Augu .s t i r t t t s .  De  c i v i t a t e  De i ,  X I I ,  c .  16 ,  2  (PL  41 .361 ) .
1"  Au.re l i .us Augu.s l l r t t rs .  De Genesi  ad l i t temm. Vl l l ,  c .  23 (PL 3.1,
3rJ9).
1t  Aurel i jus August inas.  ISpaZinimai  /  i5  lotynt l  k .  ver te l iu-
geni ja Uldinai te,  Vaidi le Stal io la i ty te.  -  Vi ln ius:  Aidai ,  200.1,
p. 292 (xI, 30).

APIE VALDZIA
Kipro karaliui

DE REGNO

ad regem CYPri



Svarstant, k4 galediau dovanoti, kad tai butq
verta karaliSkosios didenybes ir atitiktu mano
Iuom4 bei pareigas, man pasirode, kad karaliui
ypac vertinga dovana bus knygos apie karaliavimq
paraSymas. Pagal savo proto gebejimq kruop6diai
joje aptarsiu karalystes kilmg bei karaliaus par-
eigas dievi5kojo Raito autoriteto, filosofu moks-
lo ir garbiq valdovq pavyzdZiq Sviesoje. Tikiuosi,
kad Tas, kuris yra ,,Karalitl Karaiius ir vieipadiq
Vie5pats" (Apr 19,16),  , ,didis Dievas, gai ingas Ka-
ralius, aukstesnis uz visus dievus" (Ps 95,3), pades
man 5f veikal4 pradeti. dirbti ir j i uZbaigti.

PIRMA KNYGA

1. Ka iymi vardas ,,karalius"

Savo sumanyma pradesime aiikinimu, koks
m4stomas vardo ,,karalius" turinys. Visur, kur yra
koks nors nukreipimas i tiksl4 ir kur galima veikti
vienaip arba kitaip, reikalingas koks nors vadovas,
kurio nurodymu tiesiogiai pasiekiamas deramas
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tikslas. Jr.rk besikeidiandiq vejq stumiamas i skir_
tingas puses laivas nepasiektq skirtojo uoslo, jei
tuo nesirupintu ji vedantis vairininkas. O Zmosus
turi tam tikrq tikslq, I kuri nukreiptas visas jo glve_
nimas bei veikla, nes jis veikia pasitelkgs i,",Lul"kta,
ir aisku, kad pastarasis visada veikia tikslingai.
Bet Zmones ivairiai siekia to, kq numate. Tai liucliia
pati jq pastangq ir veiklos ivairove. Tad siekdanras
tikslo, Zmogus reikalingas kokio nors vadovavimo.

O kiekvienas imogus disponuoja jam iS prigim_
ties iskiepyta proto iviesa, kuria savo veiksrnus
kreipia i tikslq. Ir jei Zmones gyventq pavieniui,
kaip gyvena daugelis gyvunq, jiems siekiant tiks_
lo nereiketq jokio kito vadovo, bet kiekvienas pats
sau butq karalius. pavaldus aukddiausiajam ka_
raliui - Dievui, pats vadovautq savo veiksmams.
pasitelkgs jarn Dievo duot4 proto Svies4. Bet
Zmogus i5 prigimties yra vistromenine ir politine
butybe, gyvenanti buryje net labiau negu visos ki_
tos gyvos butybes. Tai kyla iS natDralaus prigirn_
tinio bntinumo. Juk gyvunams gamta parengia
rnaistq, aprengia kailiais, suteikia ginkla daniq,
ra€iq. nagrl pavidalu arba bent greitum4 pabegant.
O Zmogus ii gamtos negavo ne vieno Sill aaiykq,
bet vietoj to buvo apdovanotas protu, kad visu tuo
galetq apsirupinti dirbdamas rankomis. Taciau
vieno Zmogaus tam nepakanka, nes Zmogtrs pats
vienas negeba pakankamai Zengti gyvenirne. Tad
naturalu, jog jis gyvena gausioje bendrijoje.

Be to, gyvunai igimtu instinktu atpaZfsta, kas
j iems naudinga arba ial inga, pavyzdZiui ,  avis
naturaliai vilk4 laiko prieiu. Kai kurie gyvunai
natural iu inst inktu atpaZista gydomqsias ioles
ar k4 nors kita, ko jiems reikalinga gyvenant. O
Zmogui budingas tik bendras prigimtinis to, kas

1'IRNIA IiNYCIA

jam gyvenime reikal inga. Zinoj imas, nes remda-
masis prigimtiniais pradais jis geba protu paZinti
atskirybes, butinas Zmoniq gyvenime. Tadiau
neimanoma, kad vienas Zmogus galetq visa tai
apimti savuoju protu. Tad Zmogui butina gy-
venti bendruomeneje, kad vienas paremtq kit4,
kad ivairus Zmones uZsiimtq skirtingais proto
i6radimais, pavyzdiiui, vieni - gydymo menu, kiti -

kitkuo, treti - dar kitkuo.
Geriausiai tai pasireiSkia tuo, kad vien tik

Zmogus vartoja kalba, kuria vienas savo sumanylnq
gali puikiausiai perteikti kitam. Gyvunai vienas
kitam tik apskritai perteikia savo i5gyvenimus
ir juos ivairiai i5rei6kia, pavvzdZiui, 5uo pykti
isrei5kia lodamas. Taigi Zmogus geba su kitu ben-
drauti labiau negu koks nors kitas bUryje gyve-
nantis gyvunas, antai gerve arba skruzde, arba
bite. Tai turedamas omenyje. Saliamonas pasake:

,,Dviem geriau negu vienam, nes jie gauna didesni
atlygi uZ savo triusq" (Mok  , $.

Tad jei Zmogui naturalu gyventi gausioje bendri-
joje, tai Zrnoniq visuma reikalinga kokio nors vado-
vavimo. Juk Zmoniq gausoje kiekvienas r[pinasi
tuo, kas jam dera, -  v isuma iSsisklaidytq i  dal is,  je i

stigtq to, kas turi rupintis visumos geriu. Panaiiai
Zmogaus arba kokio nors gyvlno kunas suirtq,
jeigu jame nebutq bendrosios vadovauiandiosios
jegos, sutelkiandios visus organus bendrajam
geriui .  Apie tai  Sal iamonas sako: , ,Kur nera kam
vadovauti, tauta Luva" (Pat 1 1, 14).

Tai dera su racionalumu. Juk tai. kas savita.
netapatu tam, kas bendra: savitumas iiskiria, o
bendrybe vienija. Vadinasi, be skatinandiojo kiek-
vieno nuosav4 gerf , turi brrti tai. kas skatina bendr4j i
visq geri. Todel visur, kur daugis sutvarkytas
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kirip visuma,yya kas nors vadovaujantis. Juk kunq
pasaulyje pirmieji i5 jr{, butent dangaus kunai,
pagal dieviSkosios apvaizdos tvark4 vadovauja
kitiems kunams, o visiems vadovauja protingas
knrinys. Taip pat Zmoguje siela vadovauja im-
pulsyviajai ir geidZiandiajai dalims. Taip pat tarp
kDno nariq vienas i5 jrl - sirdis arba galva - yra
svarbiausias ir judina likusiuosius. Taigi visur,
kur yra daugis, turi buti valdantysis veiksnys.

O kur yra krypsmas i tikslq, ten pasitaiko tiek
derami, tiek nederami siekiai. Todel ir daugio
valdymas buna deramas arba nederamas. Dera-
mas vadovavimas ;rra toks, jei jis veda i adekva-
tq tiksl4, o nederamas -- jei veda i neadekvatq
tikslq. O laisvq Zmonitl visuomenei adekvatus
tikslas yra kitoks negu nelaisvq. Juk laisvas yra
tas, kur is yra pat ies saves pr ieZast is,  o nelaisvas -
tas, kuris priklauso kitam. T'ad jei valdantysis
laisvqjq visuomeng nukreipia siekti bendrojo
visuomenes gerio, tai bus deramas ir teisingas
valdymas, koks ir tinka laisviesiems. O jei valdZia
kreipia ne i bendrqjf visuomenes geri, bet i privatq
valdandiojo geri, tai bus neteisingas ir klastingas
valdymas. Todel Vieipats per Ezechieli grasina to-
kiems besirupinantiems savo nauda valdytojams,
sakydamas: ,,Vargas jums, Izraelio ganytojai, ga-
niusieji save padius! Argi ne ganytojq pareiga -
ganyti kaimeng" (Ez 34,2). Taigi ganytojai priva-
lo rupintis kaimenes geriu, o valdantieji - j iems
pavaldZios visuomenes geriu.

Tuo atveju, kai esant neteisingam valdymui
valdo tik vienas, kuris is valdymo siekia sau nau-
dos, o ne jam pavaldZios visuomenes gerio, toks
valdovas vadinamas tironu. Pavadinimo kilme
siejama su prievarta, nes, uZuot valdgs teisingu-

mu, tironas engia butent pasitelkqs jeg4, todei ir

senoves Zmones galinguosius vadino tironais. O
jei esant neteisingam valdymui valdo ne vietlas,

bet daugiau ar bent keli, tai vadinama oligarchi-
ja ir rei6kia nedaugelio vieipatavim4: butent kai

nedaugelis, siekdami praturteti, engia paprastus

Zmones ir nuo tirono jie skiriasi tik skaidiumi. O jei

esant neteisiam valdymui valdo daugelis, tai vadi-

nama demokratija, arba Iiaudies valdZia: butent

kai iiaudis, plebejai. pasitelkq minios galiq, engia

turtinguosius. Juk Sitaip visa liaudis yra tarsi vie-

nas tironas.
Panaiiai reikia skirti teising4 valdym4. Kai val-

do kokia nors bendrija, tai vadinama respublika,

pawzdZiui, jei miest4 ir Sali valdo kariq bendrija'

O jei valdo nedaugelis, bet dori Zmones. tai toks

vaklymas vadj.namas aristokratija, t. y. geriau-

sioji, arba geriausi{q, valdzia, o jie patys vadina-

mi clidZiunais. O jei teisinga valdZia priklauso tik

vienatn, jis vadinamas karaliumi. Kaip VieSpats

pasake Ezechieliui: ,,Mano tarnas Dovydas bus jq

karalius, ir visi tures vien4 ganytoj4" (Ez 37, 24)'

Ii to aiSkiai matyti. kad savoka ,'karalius" sudaro

tai, jog vieuas yra valdantysis' j is yra gan5ztojas' sie-

kiantis bendrojo visuomenes gerio, o ne gerio sau'

Kadangi Zrnogui ter-rka gyventi visuomeneje - li-

kgs vienas negali tenkinti gyvenimo reikmiq' - tai

visuomene tuo tobulesne, kuo labiau ji pati sau pa-

kankama gyvenimo reikmiq srityje. Juk paviene

seima jau yra kai kuo gyvenime pati sau pakan-

kama, butent ruo6dama maist4, augindama pali-

kuonis ir panaiiai; pavienis kaimas - kokio nors

ukio srityje, o miestas kaip tobula bendruomene -

visq gyvenimo reikmiq srityje; dar tobulesne visa

Salis - del butinumo nugaleti prieius ir tarpusavio

I ' I ITNIA KNY( iA
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kviesdamas tikinciuosius vienytis, sako:,,uoliai
sergekite Dvasios vienybg taikos rydiu" (Ef 4, 3).

Tad kuo veiksmingiau valdZia siekia vienybes tai-

koje, tuo ji naudingesne, nes naudingesniu vadi-

name tai, kas veiksmingiau veda i tiksla. Tadiau

aiiku, kad vienybg lengviau sukuria tas, kuris

savo esme vienas, negu j4 sukuria daugis, panaSiai

kaip veiksmingiau Sildo tas, kuris savo esme yra

kardtas. Taigi naudingesne yra vieno asmens negu

daugelio valdZia.
Negana to, ai3ku, kad daugis niekaip negaletq

visuomenes valdyti, jei butq visiSkai sukirSintas.

Juk jis turi buti kaZkaip susivienijgs, kad kokiu

nors budu galetq valdyti, panaiiai kaip daugis

negaletq nukreipti laivo i vienq pusg, jei kokiu

nors budu nesusivienytq. O susivienijimas reiskia

daugio artejim4 i vienum4. Taigi yra geriau, kad

valdytq vienas negu I vienum4 artejantis daugis.

Be to, tai, kas atitinka prigimti, yra geriausia.

nes prigimtis pavieniuose esiniuose sukelia tai.

kas geriausia. O bendrasis valdymas naturaliai
yra vieno valdymas. Juk ii daugelio nariq vienas

narys, bntent Sirdis, judina visus kuno narius;

taip pat sielos dalims vadovauja vienas pamatinis
gebejimas, butent protas. Bites turi vien4 valdov4,

o visos visatos kurejas ir valdytojas yra vienas Die-

vas. Ir tai protinga. Juk kiekvienas daugis kyla i5

vieno. Kas sumaniai sukurtas, tas remiasi prigim-

tiniu dalyku, ir i5 sumanumo gimgs kurinys tuo
geresnis, kuo pana5esnis I tai, kas yra prigimtyje.

Tad nei5vengiama, jog Zrnoniq bendruomenei ge-

riausia, jei ja vaido vienas.
Tai rodo ir patyrimas. Juk Salys ir miestai, ku-

riuos valdo ne vienas, kankinasi del nesutarimq ir

vilnija netaikingumu, tarsi iSpildytq Vieipaties per

pagalbos su jais kovojant. Todel valdantis tobul4
bendruomeng, t. y. miest4 ir dali, antonomaziikail)
vadinamas karaliumi, o valdantis namus vadina-
mas ne karaliumi, bet ieimininku, tadiau kai kuo
panasus i karaliq, del to karaliai kartais vadinami
tautos tevais.

I5 to, kas pasakyta, aiiku. kad karalius vra
tas, kuris vienas valdo miesto ir dalies visuomeng
jos bendrojo gerio labui. Kaip sako Saliamonas:
,,Kradtui naudinga, kad dirbam 4 i,emq priZiuretq
karalius" (Mok 5, $.

2. Kas miestui ir ialiai
naudingiau - tureti

daug valdovq ar vien4

Po to reikia kelti klausim4: kas ialiai ir miestui
geriau - buti valdomam daugelio ar vieno. Tai sa_
lima svarstyti atsiZveigiant i pati valdymo tiksli.

Kiekvieno valdandiojo ketinimas turi buti skir_
tas r[pintis gerove to, kam imtasi vadovauti. Juk
vairininko uiduotis - nepaisant juroje tykandiq
pavojq, iisaugoti laivq ir ji nuvesti i saugq uost4.
O visuomenes geri ir saugum4 sudaro jos vienybes,
kuri4 vadiname taika, idsaugojimas. Jei taikos
nera, dingsta visuomeninio gyvenimo naudingu-
mas ir, Zinoma, sutrikdyta visuomene tampa pati
sau naita. Tad visuomenes valdytojas labiausiai
turi siekti garantuoti vienybg taikoje. Kaip gydyto_
jui nedera svarstyti, ar gydyti jam patiketa iigt"i,
taip nedera svarstyti, ar reikia garantuoti taikq
jam pavaldZioje visuomeneje. Juk niekas neturi
svarstyti tikslo, kurio siekti yra jo pareiga, bet turi
svarstyti tai, kas veda i tikslq. Todel Apa5talas2i,
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prana54 i5sakyt4 skund4: ,,Daug piemenq nusiaube
mano vynuogyna"(Jr 12, 10). Ir priedingai, vieno
karaliaus valdomos Salys ir miestai dZiaugiasi tai-
ka, klesti teisingumas ir dZiugina turtingumas.
Todel Vie5pats savo tautai per pranadus kaip
didiiulg dovanq i.ada, jog jai nustatys vien4 galv4
ir kad jiems bus vienas valdovas.

3. Tirono valdiia vra

blogiausia

Kaip karaliaus valdZia yra geriausia, taip tiro-
no valdymas yra blogiausias. Respublikai pries-
priedinama demokratija, nes, kaip sakyta, abiem
atvejais valdo daugis; aristokratijai prieipriedi-
nama oligarchija, nes ir vienoje, ir kitoje valdo ne-
daugelis; o karaliavimui - tironija, nes ir vienu,
ir kitu atveju tai - vieno valdZia. Jau parodeme,
kad karalyste yra geriausias valdymas. O kadangi
geriausiam prieiprieiinamas blogiausias, tirono
valdymas yra blogiausias.

Be to, veiksmingiau pasiekia tiksl4 suvienyta
galia negu issklaidyta arba padalyta: kai dauge-
lis susijungia drauge, patraukia tai, ko patrauk-
ti neistengia susiskirstg i atskiras grupes. Tai-
gi pana5iai kaip yra naudingiau, kad gerio labui
veikianti galia labiau vienytqsi, idant geri darytq
didesne jega. lygiai taip yra Zalingiau, kai blogf
daranti galia yra viena, o ne pasiskirsciusi. O ne-
teisingai valdandiojo galia sukelia visuomeneje
blogi, nes bendrqji visuomenes geri ji nukreipia
tik i geri sau. Taigi kaip teisingai valdant kuo la-
biau valdantysis yra vienas, tuo naudingiau jis
valdo, ir monarchija naudingesne ui aristokratij4,

o aristokratija naudingesne uZ respublik4, - taip

prieiingai esti neteisingai valdant: aiSkus daly-

kas. kad kuo labiau valdantysis yra vienas, tuo

daugiau jis padaro Zalos. Tad tironija Zalingesne

negu oligarchija, o oligarchija Zalingesne negu de-

mokratija.
MaZa to, valdymas tampa neteisingas tuo, kad

valdovas paniekings bendraji visuomenes geri'

siekia gerio sau. O valdymas neteisingas tuo la-

biau, kuo labiau nutolsta nuo bendrojo gerio' Nuo

bendrojo gerio labiau nutolstama oligarchijoje, kai

siekiama gerio nedaugeliui, negu demokratijoje -

joje siekiama gerio daugumai. O dar labiau nuo

bendrojo gerio nutolstama tironiioje, kur siekiama

gerio tik vienam. Juk kiekvienai visumai daugelis

yra artimiau negu nedaugelis, o nedaugelis arti-

miau negu tiktai vienas. Tad tirono valdymas yra

Iabiausiai neteisingas'
Tai taip pat darosi ai3ku, apm4sdius dieviikosios

apvaizclos, kuri viskam vadovauja geriausiai,

tvarka. Juk geris daiktuose randasi i5 kokios nors

vienos tobulos prieZasties, nes visa, kas gali sukel-

ti gerf, tarsi susivienija; o blogis randasi atskirai

ii pavieniq trukumq' Juk kunas nebus graZus,

jei visi jo nariai nebus deramai sudeti; o bjaurasti

sukelia nederamas kurio nors nario susiklosty-

mas. Tad bjaurastis randasi ivairiai del skirtingq

prieZasdiq, o groZis - vienu budu iS vienos tobulos

prieZasties. Taip yra visur, kur gera ir bloga, lvg

bi",rut rupintqsi. kad i5 vienos prieZasties kylan-

tis geris butq stipresnis, o i5 daugelio prieZasiiq

kylantis blogis butq siipnesnis. Vadinasi, yra ge-

riau, kad teisinga valdZia priklausytq tik vienam

asmeniui - tada ji stipresne. O jei valdZia nutolsta

ntto teisingumo, yra geriau, kad valdytq daugelis -

PIITN1A KN\'(IA
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tada ji silpnesne ir valdantieji vienas kitam ken-
kia. Taigi tarp neteisingq valdymq pakendiamesne
yra demokratija, o blogiausia yra tironija.

Tai labiausiai paaiSkeja stebint tironq daromq
blogi. Kadangi tironas siekia privataus gerio, pa-
niekings bendr4ji, tai jis ivairiai engia valdinius,
nes pats priklauso nuo ivairiq aistrq, kurios j!
skatina siekti kokio nors gerio sau. Jei leidZiasi
ikalinamas godumo, tai grobia valdininkq turt4,
kaip sako Sal iamonas: , ,Teisingumu karal ius pa-
daro savo krastq saugq, o tas, kuris uZkrauna
didelius mokescius, jf praZudo" (pat 2g, 4). Jei
leidZiasi iveikiamas pykdio, iis bet kuria dings-
t imi pral ieja krauj4, kaip pasake Viespats per
Ezechieif: ,,Jos didZiunai iyg vilkai drasko grobi,
l ie ja krauja" (Ez 22,2n.IBmincius taip pat ispeja,
kad tokios valdZios reikia vengti: ,,Laikykis atokiai
nuo Zmogaus, kuris turi galios uZmuiti, ir tau ne-
sivaidens mirt ies baime" (Slr  9,  1J),  nes j4 naudo-
ja ne teisingai, bet Zudo pagzrl valios igeicli. Taigi
tada saugumas nefmanomas, nes del teises ignora-
virno viskas yra nepatikima. Ir tada niekas negali
stipreti, nes viskas priklauso nuo kito valios, jeigu
nesakytum - nuo fgeidZio.

Tironas apipleiia valdinius ne tik kuniikq
gerybiq srityje, bet ir trukdo jiems siekti dvasiniq
gerybiq. Kadangi jis labiau geidZia valdZios, negu
buti naudingas, todel trukdoma bet kokia valdiniq
paZanga, nes itaria, kad bet koks valdiniq i5kilimas
pakenks jo nederamam viespatavimui. Tironams
itartinesni yra geri imones. o ne blogieji, ir j ie visada
baisiai bijo svetimos dorybes. Tad tironai stengiasi
neleisti, kad jq valdiniai taptq dorybingi ir pasisem-
tq didZiadvasidkumo dvasios, nes tada nepernestq
jq nederamo vieipatavimo. Tironai taip pat siekia,

PIRI I , \  KNY( ; I \

kad tarp valdiniq neisitvirtinttl draugystes ry5iai
ir kad jie nesidZiaugtq abipuse taikos nauda, nes
kai vienas kitu nepasitiki, negali ko nors imtis pries
jq valdymq. Todel tarp valdiniq paseja nesantaik4.
o esamq nesantaikq palaiko ir uZdraudZia tai, kas

Zmones sieja, pavyzdLiur, draugijas ir susirinki-
mus bei panaiius dalykus. kuriq deka tarp Zmoniq
gimsta bidiuiyste ir pasitikejimas. Dar jie siekia,
kad valdininkai netaptq nei stiprus, nei turtingi,
nes juos ftaria remdamiesi savo klastinga s4Zine, -

kadangi patys gali4 ir turtus naudoja kitiems

kenkti, tai baiminasi, kad valdiniq galia ir turtai
jiems nepakenktll. Todel Jobo knygoje apie tirona

sakoma: ,,Siaubo klyksmas aidi jo ausyse; ramybes
metu" [vadinasi. jam niekas negresial ,,tiZklumpa ji

plesikai" (Job 15, 21).
Taip ir atsitinka, kad valdant tironams dortl

Zmoniq buna nedaug, nes valdovai,  kur ie pr iva-

lo vest i  valdinius i  dorybg, j iems nieki iSkai pa-

vydi dorybes ir  k iek galedami iai  k l iudo. Juk,
kaip pasake Aristotel is l ,  narsiq vyrq netruksta
ten, kur gerbiami narsiausiej i .  O Tul i jus'r)  sako:

,,Visada guli sustingg ir menkai pletojasi tai, kas

negerbiama"' .  Pagal iau naturalu, kad baimeje
gyvenantys imotres iSsigimsta i  vergiskai paklus-

nius i r  tampa si lpnadvasiai  drqsos ir  istvermes
reikalaujandiame reikale. Tai akivaizdLiai matyti
Salyse, kur ias i lgai  valde t i ronai.  Todel Apaitalas
Laiske kolosiediams sako: , ,O jus, tevai,  neerzin-
ki te savo vaikq. kad j ie nepasidarytq baiki t t is"
(Kol 3, 21).

I  Zr . :  Ar is tote/ is .  Nikomacho et ika /  i i  son.  graikq k.  vet ' te Jonas

Dumditrs l l  Ar is tote l is .  Rinkt in ia i  raAtai .  -  Vi ln ius:  Mint is '  1990'

p .  I  l 1  ( I I l .  8 ,  I I I  6  a ) .
t  Cicero.  

' fusculanae disputat iones,  I ,2.
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Matydamas tironijos Zalq, karalius Saliamonas
sako: ,,Kai kradtas mai5tauja, jame daug valdo-
vt1" (Pat 28, 2), nes butent del tironq niekiiikumo
valdiniai dorybiq tobulumu silpsta. Ir toliau sako:
,,kai nedoreliai valdo, tauta dejuoja" (Pat 28, 2),
nes atsidlre nelaisveje. Ir dar: ,,Kai nedoreliai pa-
ima viritl, Zmones bega sleptis" (Pol 28, 28), kad
iSvengtq tironq Ziaururno. Cia nieko nuostabaus,
nes Zmogus, kuris valdo be proto ir pagai savo sie-
los igeidi, niekuo nesiskiria nuo laukinio gyvulio.
Todei Saliamonas sako: ,,Kaip riaumojantis liutas
ir raji meika yra nedoras vargingos tautos valdo-
vas" (Pat 28, 15). Del to Zmones nuo tironq slepiasi
kaip nuo grobuoniq Zveriq, ir pasiduoti tironui - tai
tas pat, kaip kristi veidu prieiais isiutusi Lver1.

4. Kodei valdiniai neapkendia

karaliSkojo taurumo

Kadangi monarchija, t. y. vieno vieipatavimas,
gali buti geriausia ir blogiausia valdZia, tai dauge-
liui karaliikasis taurumas nepakendiamas del jo
virsmo tironija. O geisdami karaliSkosios valdZios,
kai kurie virsta Ziauriais tironais, ir daug valdo-
vq vaikosi tironijos, dangstydamiesi karaliSkuoju
taummu.

Akivaizdus pavyzdys yra Romos respublika.
Romenq tauta i5vare karalius, nes negalejo pakgsti
karaliikojo, o veliau tironiSkojo i5puikimo. {steige
sau konsulatq bei kitas valdZios institucijas, ku-
riomis eme juos valdyti ir j iems vadovauti, siek-
damos monarchijq paversti aristokratine santvar-
ka. Kaip sako Salustijusl), ,,sunku patiketi, kaip
valstybe, atgavusi laisvg, neitiketinai trumpu laiku

iSaugo"'r. Juk daZnai atsitinka, kad Zmones' €{yve-

.rutty, valdant karaliui, nerangiai prisideda prie

bendrojo gerio, nes mano' jog jtl indelis i bendrqji

geri neatne6a jiems jokios natrdos, o -naud4 
teikia

iam, kuris valcio bendraji geri. Tadiatt kai mato' kacl

bendrojo gerio nevaldo vienas, liaujasi ji laike tarsi

svetimu, ki"kni"ttut prie jo prisideda kaip prie sa-

vojo gerio. Tad patyrimas rodo, kad valstybe, valdo-

,rru kl.-"t keidiamq vadovq, kartais gali nuveikti

daugiau, negu galetq tris ar keturias tokias vals-

tybes turedamas karalius. Ir nedidele karaliaus

uZdeta nadta pakeliama sunkiau, negu piliediq

bendruomenes nustatytos dideles prievoles' Tai pa-

sitvirtino plediarrtis Romos respublikai' Juk liaudis

lygiai taip pat stojo i kariuomeng, kaip ir rnokejo

mikescius kareiviams iSlaikvti. O kai bendrosioms

reikmems mokesdiq buvo per maza, ',visuomeni-

niams tikslams naudoti privatus iitekliai tokiu

mastu. kad net senatoriai sau visai nepasiliko auk-

so, i5skyrus vien4 auksini Zieda ir sagq kaip savojo

orumo Zenkl4"r.
Tadiau imones ntlvargino nepaliaujamos ne-

santaikos, kurios peraugo i pilietinius karus' Per

Siuos karus i5 jl l ateme laisvg, del kurios jie labai

stengesi, ir j ie atsidure imperatoriaus valdZioje'

,r". i-p"ratoriai i5 pat pradiiq nenorejo vadintis

karaliais - toks nepakendiamas romenams buvo

iis vardas. Kai kurie i5 jq, laikydamiesi karaliikojo

paprocio, iStikimai rupinosi bendruoju geriu,

ir l.l pu.tangomis Romos respublika i6augo bei

iSsilaike. Tadiau d.auguma jtl buvo tironai, o priedq

' C"l^ S"t^ irc Krirpo". Katilinos sqmokslRs ' / ii krtynq k' verte

Janina Mai. iul ieni: .  -  Vi lnius: Vaga, 197;1, p 12(?' :1)
'  Aurel ius Aulttst ir tus. De civi tate Dei, I I I ,  l9 (PL 4i '  87)'
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atZvilgiu - tingus ir bejegiai, tad ir suZlugde Ro-
mos respubl ika.

PanaSus procesas iSt iko hebrajq taut4. IS
pradZiq, kai  hebrajus valde teisejai ,  pr ieiai  juos
pleie i5 visq pusiq, nes kiekvienas dare tai ,  kas
jam atrode gera. J iems praiant Dievas dave j iems
karalius. Tadiau del karaliq pagedirno jie liovesi
garbing vien4 Diev4 ir galiausiai pateko i ne-
laisvg.

Taigi pavojai gresia ii dviejq pusiq: arba bijantis
tironijos vengiama geriausios karaliSkosios valdZios,
arba kai jos geidZiama, ji virsta tironiSkuoju klas-
tingumu.

5. MaZesnis blogis yra
monarchijos virsmas tironija

negu daugelio didZiunq valdZios
pagedimas

Bet kai tenka rinktis i5 dviejq valdZios sistemq,
kuriq kiekvienai gresia pavojus, reikia visa galia
pasisakyti ui, t.4, i5 kurios, atrodo, kyla maZesnis
blogis. O ii monarchijos, jei ji virsta tironija, kyla
maZesnis blogis negu i5 daugelio didZiunq valdZios,
kuri pagenda. Juk i5 daugelio valdZios daZnai kyla
nesantaika, kuri naikina taikos geri, ypad svarbq
pilietinei bendruomenei. Tironija Sio gerio nenai-
kina, bet ji kesinasi i pavieniq Zmoniq gerybes, ne-
bent jos savivale siauteja visoje visuomeneje. Taigi
reikia labiau noreti vieno valdZios, o ne daugelio,
nors abiem atvejais i5 to kyla pavojq.

Be to, atrodo, kad labiau vengti reikia to, ii
ko gali kilti daugiau pavojq. O dideli pavojai vi-
suomenei daZniau kyla, kai valdo daugelis, negu

kai valdo vienas. Juk daZniau atsitinka taip, kad

sav4ja nuostata del bendrojo gerio labiau silpneja
kas nors i5 daugio, negu tai budinga vienam. O

kai kas nors i5 daugelio vadovq liaujasi laikqsis

bendrojo gerio nuostatos, tuomet gresia nesu-

tarimai visoje valdiniq bendruomeneje - juk jei

grumiasi kunigaikidiai, kyla nesutarimai visoje
bendruomeneje. Taciau jei vadovauja vienas, pa-

prastai jis atsiZvelgia i bendraji geri. O jei nuo

bendrojo gerio nusigrgZia, is bo ne id karto kyla

nuostata engti valdinius - pastaroji yra tironijos
savivale, o tironija, kaip parodeme, yra klastin-
giausias valdymas. Taigi labiau reikia vengti pa-

vojq, kylandirl iS daugelio valdymo, negu kylanciq
i5 vieno valdZios.

MaZa to, daugelio valdymas turbut daZniau

virsta tironija negu vieno valdymas. Juk kai val-

dant daugeliui gimsta nesantaika, daZnai atsitin-
ka, kad vienas nugali kitus ir pasisavina iiskirtini

vieipatavim4 visuomenei. Tai ai6kiai galima ma-
tyti i i to, kas buvo praeityje. Juk beveik visos dau-
gelio valdZios baigesi tironija, ir tai aiSkiai matyti

Romos respublikoje. Jq ilgai valde daugelis valdy-
tojq ir joje atsirado prieiiSkumas, nesantaika ir
pilietiniai karai, kol pateko i iiauriausiq tirontt
rankas. Ir jei kas nors kruopidiai visuotiniu mat-
meniu i6tirs istorinius faktus bei tai, kas vyksta

dabar, isitikins, jog tironija daZniau apeme 5alis,

valdomas daugelio, negu valdomas vieno. Tad jei

monarchijos. kuri yra geriausias valdymas, atrodo,
reikia labiausiai sergetis del tironijos gresmes, tai

vis delto tironija pasitaiko ne reciau, bet daZniau
ten, kur valdo daugelis, o ne vienas. Tenka atvirai
pripaZinti, kad yra geriau gyventi valdant vienam

karaiiui, negu valdant daugeliui.

PIRN, IA  KNY( ]A
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6. KA daryti, kad karalius
netaptq tironu

Kadangi vieno valdymui kaip geriausiam reikiateikti pirmenybg, taiiau pu.itaif,o, kad jis ,ri.riotironija ir tai, kaip aiiku iS to, kas pasakyta, yrablogiausia, - todel visuomene turi uotiomis pa_stangomis rtrpintis karaliurni. kad ji nepatektrl- it i roni jq.
O pirmiausia butina, kad tie, kur.iems tai reikiad.arV!i, iSkeltq karaliumi toki Zmogtr, kuris netu-ri polinkio i tironii4. Todel sr-.,"ii, srovindamas

di-evi6kqiq apvaizdq uZ karaliau. pu.t yri_4, sako:
,,Vieipats susiiedkojo vyrq pagal =^- Si"ai, Vieipatspaskyre ii buti savo_tautos valclovu,, (lSam iS,' jq:.
Paskui 

-valdym4 karalysteje reikia sutvarkyti
taip, kad jau nustatytas karalius neturetq progos
ivesti tironijq. Kartu reikia jo valaZlq taip riboti,kad negaletq lengvai nuk"ypti i tironije i<aip taipadaryti, netrukus aptarsime. Galiausiai reikiartrpintis galimybe pasipriei int i .  jei karal ius n,-kryptrl i tironija.

. O kad tironija neidsiSakotq, kuri laik4 naudin_giau pakgsti nuosaikia tironijq, 
""f" 

,ruif.iant priei
tironijq sukelti uZ j4 padi4 au"s frid".nrt1 pavojq.
Juk gali atsitikti taip,. kad ." tl"o"iiu kovojantys
ne.gales jos iveikti, o sukurstytas tironas dar labiau6els. Arba kai kas nors tironq gali iveikti, tuomettautoje daZnai kyla didZiausi nesutarimai tiek su-kylant pries tiron4, tiek ii nuvertus. kui ,ri..,o-"n"
nusratant santvark4 susiskirsto i partijas. Kar_tais atsitinka, kad kam nors paduaant visuomene
iSvaro tirona, o atemusi ,ratjZiq gri;Ulu"i tironi_jos, ir bijodama, kad ii ko nors 

"*|uii.tq 
to, talipadare ankstesniajam, dar labiau puu""glu valdi-

nius. Paprastai su tironija ir nutinka taip, kad uZ
ankstesniqjq tironijq sunkesne bnna paskutinioji,
nes ji ne tik nenumeta iki tol buvusios naitos, bet
savo Sirdies klastingumu dar prasimano ir naujq.
Todel kai visi sirakuzieciai geide tulo tirono Dioni_
sijo;) mirties, kaZkokia senute be paliovos meldesi
uZ jo gyvybes ir valdZios idsaugojim4; kai tironas
tai suZinojo, pakiause jos, kodel ji taip daro, ji
atsake: ,,Kai buvau mergaite, kadangi turejome
Ziaurq tiron4, geidZiau kito. Ji nuZudZius ateio
Ziauresnis, todel jo vieipatavimo pabaigq laikiau
didinga. Kaip trediasis, tu tapai dar iiauresniu
mtrsq valdovu. Tad jei tave sunaikins, i tavo vieta
ateis dar blogesnis"s.

Bet kai tironijos nusiZengimai darosi nepake-
liami, kai kas ima manyti, jog veikliq vyrtl clorybe
busianti paSalinti tiron4 ir gresiant mirciai ri_
zikuoti iSlaisvinant visuomeng. Tokio elgesio
pavyzdf aptinkame ir Senajame Testamente.
Mat kaZkoks Ehudas panardino durklq Eglono _
Moabo karaliaus, sunkia nelaisve engusio Die-
vo taut4, - strenose ir tapo tautos teiseju (Ts S,
l2-30). Tadiau tai nesiderina su apaitali5kuoju
mokslu. Juk Petras mus moko: ,,br,rkite klusnus
seimininkams, ne tik geriems bei ivelniems. bet
i r  inor ingiems. Tai malone, jei  kas, paZinclamas
Diev4, pakeiia vargus ir nekaltai kendia,, Q pt 2.
1B-19). Todel kai daugelis romenq imperatorir,l
tironiikai persekiojo kriksdioniskali tikejima, la,
bai daug tiek kilmingr{q, tiek liaudies atsiverte i
tikejimq, ir j ie nesiprieiino, bet kantriai mire ui
Kristq ir diovino Ji, kai buvo ginkluoti, kaip atsi-

' Voi rl i ur ii"ri rr ir. Facto^rm et dict.r.rn rnemor:rbili.m. lib.i IV,
V I .  c .  2 .
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tiko iventajame tebiediq legione. O Ehuda reikia
laikyti veikiau prieSo negu tautos valdovo Zudiku.
Todel ir Senajame Testamente raioma, kad Judo
karaliaus Jehoaio, nors atsitraukusio nuo Dievo
kulto, Zudikai buvo nuiudyti ir tik jq sDn[s apgin-
ti remiantis istatymars (2Kar 14, 6).

Visuomenei bei jos valdovams butq pavojinga,
jei vadovaujantis savo supratimu butq rengiami
pasikesinimai i valdovus, nors jie ir tironai. Juk
daZnai i tokius pavojus ieidZiasi blogieji, o ne gerieji.
Faprastai karaliq valdymas veii blogiu ne maZiau
negu tironq - kaip sako Saliamonas, ,,idmintingas
karalius issijoja nedorelius" (Pat 20, 26). Tad jei
pasikesinimas, remiant is savo is i t ik inimu, butq
leidZiamas, visuomenei labiau grestq netekti ka-
raliaus, negu ji laimetq pasalinus tironq.

Atrodo, kad priei tirontl Ziaurum4 reikia stoti
remiantis ne savo isitikinimu, bet vie6uoju auto-
ritetu. Pirma, jei kuri nors visuomene turi teisg
tureti karalitt, tai butq teisinga, kad ji taip pat
galetq ji nuversti arba paZaboti jo gali4, jei jis ka-
raliaus valdZia tironi5kai piktnaudiiauja. Ir ne-
reikia manyti, kad tokia visuomene, nuversdama
tironq, nusideda neistikimybe. net jei iki tol jam

visuomet paklausdavo, nes jis nusipelno, kad val-
diniai nesilaikytq sutarties su juo - valdydamas
visuomeng j is nebuvo. ist ik imas, kaip reikalau-
ja karaliaus pareiga. Sitaip romenai Tarkvinijq
ISdidrlir;t, kuri iki tol pripaZino karaliumi, nuverte
nuo sosto del jo bei jo sunq tironisko valdymo ir
ji pakeite rnaZesne, butent konsulq, valdZia. Taip
pat DomicianasT), kuris atejo po labai nuosaikiq
imperatoriq - savo tevo VespasianoE) ir brolio
Ti.tos), - buvo Romos senato nu5luotas uZ tironijq:
senatas teisetai ir isganingai nutarimu atiauke

kaip negaliojandius visus jo romenams pactarytus

,r.,krypi-lts. Senato nutarimas leme tai' kad pa-

Iaimintasis Jonas Evangelistas' Dievo pamiltas

mokinys, galejo grlLtr i Efesa, nes Domicianas ji

buvo pasmerkgs iStremti i Patmo saia'

O jei kas nors ankstesnis turi teisg rtlpintis ka-

raliumi visuomenes labui, tai i ji reikia kreiptis

pugufUot priei tirono niekii5kuma' Sitaip Arche-

iuliii 'u', kuris jau pradejo Judejoje karaliar"rti vietoj

savo tevo Eroio")ir seke tevo klastingunru, Zydams

p.i"S :i pateikus skund4 imperatoriui Augustuil2)'

pit-iu.t.iu buvo apribota valdiia' t' y' atimtas

i<araliaus vardas ir pareigos bei puse karalystes

dviejq jo brolitt naudai, galiausiai - kadangi ir siucr

bndu nepavyko sutramdyti jo tironijos - imperato-

rius Tiberijus"" i| i3treme i Galiios miesta Lion4'

O jei apskritai negalima gauti Zmogi5kos pa-

galbos priei tiron4, reikia kreiptis I Diev4' kuris

lru ,,.t.."r.gtqjq tvirtove, tvirtove nelaimes metu!"

ipt s, l0). J;k jo galioje Ziauria tirono Sirdi nu-

kreipti i romrtmq, pasak Saliamono i6taros: "Ka-
raliaus iirdis - vand'ens srove Vieipaties rankoje'

jis ntrkreipia jq kur tik nori" (Pat 21, -l)' Jis kara-

iiaus Ahaivero, ketinusio isZudvti Zydus, Ziauruma

nukreipe i romum4 (Est B, lfl' Jis Ziaurq kara-

Iitl Ne,bukadnecar4rr' taip pakeite, kad iis tapo

dievi6kosios galybes saukliu: ,,I)abar a3' Nebuka-

d.necaras, ilovinu' aukstinu ir garbinu f)angaus Ka-

raliq, nes visi jo darbai teisingi ir jo keliai teistrs; jis

gali faZeminti iiclidiiai besielgiandius"(Don 4' 34)'
" 

O tironus. kuriuos pripaZins netinkamais atsi-

versti, Jis gali paialinti i6 vieiumos arba nukelti

i Zemesng padeti. Kaip sako I$mindius: "Vie5pats
sugriauna valdovLl sostus ir vietoj j-q i sost4 sodina

,-t.l"iZerrrinusius" (Sir 10, 14)' Tat Jis' matydamas
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savosros tautos priespaud4 Egipte ir girdedamas
jos aimanavim4, tiron4 faraon4 kartu su jo kariuo_
mene ivare i jura. Tai Jis minet4 Nebukadnecara.
kuris anksiiau kilo I puikybg, ismete ne tik ii ka_
raliaus sosto, bet net ii Zmoniq bendrijos ir pri_
lvgino gyvuliui (Dan 4, S0). Ir Jo ranka .r"ru p",
trumpa, kad negaletq savo tautos i5vaduoti ii ti-
ronq. Juk per pranad4Izarj4Zadejo, kad duos savo
tautai ,,atilsi nuo kandios ir baimir4, nuo nuoimios
vergijos" (Iz 14, J), kuria iki tol buvo engiama.
O per Ezechieli sako: ,,idgelbesiu savo avis id jq
nasrq"(Ez 34, 10), t. y. id ganytojq, kurie gano pa-
tys save. nasrq. Taiiau tauta turi l iautis nusideti,
kad pelnytq prieigq prie Dievo Siai geradarystei.
Juk Dievas leidZia nenaudeliq vieipatavimq kaip
bausmg uZ nuodemes, Ozejo lupomis sakydamas:
,,Daviau tau karaliq savo iniriiu,, (Oz 1J, 11) bei
Jobo knygoje: ,,DeI imoniq nuodemiq jis padaro,
kad karaliauja piktadarys" (Job 54, 50. - Vulga_
/o). Vadinasi, kad tironq kirdiai iiautusi. reitia
paialinti nuodemg.

7. Pasaulietiskoji garbe ir dlove
karaliui nera pakankamas

apdovanojimas

Kadangi, kaip sakyta, karaliaus pareiga yra
rlrpintis visuomenes geriu, tai karalia.,, 1u..ry-
ba atrodytq esanti nepakeliama. jei ii jos nekiliq
koks nors geris sau. Tad reikia paZitrreti, koks ap_
dovanojimas yra adekvatus geris karaliui.

Kai kas rrano, kad karaliui apdovanojimas
yra kaip tik garbe ir ilove. Tulijus veikale ,,Apl"
respublikq" sako, kad valstybes vadovas gyvena

5love6. Atrodo, kad Aristotelis tai pagrindZia ,,Eti-
koje", teigdamas, jog valdovas, kuriam nepakan-
ka garbes ir Sloves, neidvengiamai tampa tironu"?.
Juk gerio sau siekis idiegtas visoms sieloms; tad
jei valdovas nesitenkina Slove ir garbe, jis sieks
prabangos ir turtq ir todel bus linkgs valdinius
engti bei skriausti.

Bet jei su 5ia i5tara sutiktume, i5 jos i6plauktq
daug nederamq dalykq. Pirma, karaliams btrtq
skriauda, jei jie uZ toki trapq atpildq turetq tiek
darbq ir rupesdiq. Juk Zmoniq reikaluose nieko
nera trapiau, negu Zmoniq palankumu igyta Siove
ir garbe, nes tai priklauso nuo Zmoniq nuomoniq ir
i,odLir4, uZ kuriuos nera nieko nepastovesnio. Todel
prana6as Izaijas toki4 ilovg vadina laukq gele
(Iz 40,6). Be to, Zmogi5kosios Sloves geidimas i,aloja
sielos didingum4, nes kas ieiko Zmoniq palanku-
mo, turi tarnauti jq valiai visais zodLiars ir veiks-
mais - stengdamasis visiems itikti, tampi atskirq
Zmoniq belaisviu. Todel tas pats Tulijus knygoje
,,Apie pareigas" sako, jog reikia saugotis sloves
geismo: ,,Juk ji pagrobia dvasios laisvg, kuri turi
brrti didZiadvasio vyro tikras pasitenkinimas"s. O
valdovui, kuris pa6auktas didiems dalykams, nie-
kas labiau nedera kaip didZiadvasi5kumas. Tad
Zmogi6koji i love nera deramas apdovanojimas uZ
karal iaus tarnyste.

Visuomenei taip pat butq skriauda, jei valdo-
vams butq nustatytas toks apdovanojimas. Juk pa-
nieka Slovei, kaip ir kitoms Zemi5koms gerybems,
yra gerojo Zmogaus pareiga: kas doras ir galingas

"  Ci .cero.  De Respubl ica,  V,  c.  7.
1 Ar istote l is .  Nikomacho et ika,  p.  158 (V.6.  1 l :1.1 b)
n Cicero. De of{iciis. I. c. 20.
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dvasia, del teisingumo privalo Slovg laikyti nesvar-
biu dalyku kaip ir pragyvenimo leias. Cia ir yra
paradoksas, kad dorybes sekmuo yra Slove, o dory-
bei Slove yra nesvarbus dalykas, - taip menkinda-
mas Slovg Zmogus tampa vertas Sloves, pasak Fa-
bijausr:'), ,,Kas Slovg niekina, igyja tikraj4 5lovg"e.
O apie Katon4to) Salustijus sake: ,,Juo maZiau jis
sieke garbes, juo daugiau jam jos teko6'10. Ir Kris-
taus mokiniai elgesi kaip Dievo tarnai,,gerbiami ir
Zeminami, SmeiZiami ir giriami" (2 Kor 6, S). Taigi
gerdq laikoma nesvarbiu dalyku dlove nera dera-
mas apdovanojimas gerajam vyrui. Tad jei tik to-
kia gerybe butq skirta valdovams, i5 to i5plauktq,
kad gerieji vyrai nesiimtq valdyti, o jei imtqsi, lik-
tq neapdovanoti.

Mai,a to, i5 Sloves geismo gimsta gresmingas
blogis. Juk jau daugelis be saiko sieke Sloves ka-
ruose ir Zuvo kartu su savo kariaunomis, o tevynes,
atitekusios prieiams, laisve virto nelaisve. Todel
romenq valdovas TorkvataslT), noredamas parody-
ti pavyzdf, jog reikia vengti i5skirtinumo, nuZude
savo sunq (kuris, prieiingai jo isakymui, prie5o su-
kurstytas i5 jaunatvi5ko ikaridio, uZuot jf iveikgs,
nukove), kad savivales pavyzdys neatneitq dau-
giau blogio, negu butq naudos Slovinant prie6o
nukovim4.

Sloves geism4 lydi dar kita yda - apsimetimas.
Juk sunku igyti tikrzui iaunuma, tai pavyksta
nedaugeliui ir tik jiems priklauso garbe ir Slove.
O daugelis iloves geisdami apsimeta es4 Saunus,
kaip sako Salustijus: ,,Garbes troikimas daugelf
mirtingqjq padare veidmainiais, pri.verte viena

" 
'lliltts Liuius. Ab u.tr., cor.rclita. XXII. 39.

l" ( ioju.s Salttst i jus Krispas. Kati l inos sqmokslas. p. 61 (5,1. 6.)

tureti i irdy, kita sakyti, draugystg ir nedraugyste
vertinti ne pagal naud4 ir labiau branginti graZq

veid4 negu gera dirdi"tt. Bet ir musq Isganytojas
pavadino hipokritais, arba veidmainiais, tuos. ku-
rie daro gerus darbus, ,,kad butq Zmoniq matomi"
(Mt 6, O. Tad panaiiai kaip visuomenei pavojinga,
jei valdovas siekia malonumq ir turtq kaip apdo-
vanojimo, nes gali tapti niekingu pleiiku, taip yra
pavojinga, jei kaip apdovanojimas valdovui skiria-
ma 51ove, nes jis gali i6puikti ir tapti veidmainiu.

Tadiau pateikti iSmintingi pasisakymai garbg ir
5lov9 kaip apdovanojimq valdovui skelbia ne todel,
tarsi geras karalius pirmiausia privalo to siekti,
bet del to, kad yra labiau pakendiama, kai siekia
Sloves, negu kai trokita pinigq arba vaikosi malo-
numq. Mat 5i yda artimesne dorybei, nes Zmonitl
geidZiama dlove yra, kaip sako Augustinas, ne
kas kita, o tik geras Zmoniq sprendimas apie
juosl2. Juk sloves troikimui budingas tam tikras
dorybes Zenklas, nes bent jau siekiama, kad gerie-
ji pripaZintq ir vengiama nepripaZinimo. Kadangi
tikroji dorybe budinga nedaugeliui, tai atrodo, kad
lengviau pakgsti toki valdov4, kuris, bijodamas
Zmoniq sprendimo, susilaiko nuo aiSkaus blogio.

Juk geidZiantis Sloves siekia Zmoniq pripaZini-

mo arba teisingu budu, dorai veikdamas, arba to
siekia klastingai ir veidmainiikai. O kas trokita
vieipataut i  i r  negeidZia i loves, tas nesi jaudina,
jog skirsis nuo tq, kur ie deramai sprendZia i r

,daLnan net visai aiSkiais nusikaltimais stengia-
si  igyt i  tai ,  k4 megsta"r ' r .  Tokie Ziaurumo arba

r r  l b i dem,  p .  15  (10 ,  5 ) .

"  Au.re l i r rs August i t tus.  De c iv i tate Dei .  V (PL 46,  162).
' "  Ib idern,  19 (Pl ,  16,  165-166).
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pasileidimo ydomis pranoksta Zveris - tai maty-
ti i5 imperatoriaus Nerono, kuris, kaip sako Au-
gust inas, , ,buvo nugrimzdgs i  toki  pasi leidim4,
kad buvo gal ima manyt i ,  jog j is v isai  negabus
vyri6kumui, ir i toki Ziaurum4, kad buvo galima
manyt i ,  jog jam nebudingas joks dvelnumas"1a. Tai
gerai  paaidkina Aristotel is, , ,Et ikoje" kalbedamas
apie didZiadvasi, nesiekianti garbes ir Sloves kaip
kaZko didingo bei pakankamo apdovanoj imo uZ
dorybg, bet ir nereikalaujanti i5 Zmoniq nieko
daugiaul5. Juk id visq ZemiSkq vertybiq ypad ver-
tinga atrodo tai. kad Zmogus dorybes liudijimq
gautq i i  k i tq Zmoniq.

8. Pakankamo apdovanojimo
karalius turi laukti

i5 Dievo

Kadangi ZemiSkoji garbe ir Zmogiikoji 6love
nera karali6kajam uolumui pakankamas apdova-
nojimas, turime iSsiaiikinti, koks apdovanojimas
pakankamas.

Apdovanojimo karaliui dera laukti i6 Die-
vo. Juk tarnas uZ savo tarnystg laukia atlygio i5
pono, o taut4 valdantis karalius yra Dicvo tarnas.
Apaitalas sako, kad,,nera valdZios, kur i  nebutq i i
Dievo" ir kad valdiia yra ,,Dievo tarnaite ir rusti
baudeja darantiems pikta" (Rom 13, 1 ir 4). O
Iiminties knyga karalius vadina Dievo karalystes
tarnais ( Ism 6,4).  Taigi  karai iai  uZ savo valdym4
apdovanojimo turi tiketis i5 Dievo.

r l b i d e m .
l t '  Ar is tote l is .  Nikornacho et ika,  p.  l32 133 ( IV.  :1,  1124a).
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Kartais Dievas karalius uZ jq tarnystg apdova-

noja Zerni5komis gerybemis, bet tai yra bendras

atlygis geriesiems ir blogiesiems. Todel Vieipats
sako Ezechiel iui : , ,Babi lono karal ius Nebukadne-

caras isake savo kariuomenei atlikti sunkq darba

Tyrui... Tadiau nei jis, nei jo kariuomene negavo
jokio atlyginimo ii Tyro uZ darbq, kuri jam atliko"
(Ez 29, 1B) - butent uZ tarnystg, kad, kaip sako

ApaStalas, vaidZia yra ,,Dievo tarnaite ir rusti

baudeja darantiems pikta". O paskui priduriama

apie atlygf: ,,Todel taip kalba Vieipats Dievas: ,Ati-
duositt Egipto Zemg Babilono karaliui Nebukadne-

carui .  J is i5sinei jos turtus, apipled jq i r  pasi ims
grobi; ji bus atlyginimas jo kariuontenei' (Ez 29,
l9).  Tad jei  blogiems karal iams, kar iaujant iems
su Dievo priesais, nemqstantiems apie tarnavim4
Dievui, bet igyvendinantiems savo neapykant4 ir
geismus, Vieipats atlygina tuo, kad skiria nugaleti
prie5us, jiems atiduocla karalystes ir leidZia pasi-

savinti grobius, - ka jis skiria geriems karaliams,
kurie vadovaudamiesi pamaldZia nuostata valdo

Zmones ir nugali priedus? Jiems Zada tikrai ne

Zemiik4, bet dangiskalf atpildq, ir ne k4 kita, o
pati save. Stai kq Petras sako Dievo Zmoniq ga-

nytojams: ,,ganykite jums patiket4 Dievo kaimeng
<...>. Kai pasirodys Vyriausiasis Cianytojas". t. y.

karaliq karalius Kristus, ,,jus gausite nevystanti
garbes vainik4" Q Pt 5, 2 ir 4). Apie tai Izaijas

sako: ,,Galybiq VieSpats savo tautos likudiui bus

Slovingas vainikas bei puiki diadema" (Iz 28, 5)-

O tai ai5kinama argumentais. Mat vistl protu

besivadovaujandit{q galvosenoje idiegta, jog ap-
dovanojimas uZ dorybg yra laime. Juk kiekvienu

atveju dorybe apibudinama kaip tai, kas ,,t4, ktt-

rio ji yra dorybe, i5laiko ger4, ir jo darbq padaro
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ger4"1'j. O kiekvienas stengiasi geru veikimu pasiekti
tai, kas jo trodkime labiausiai idiegta, t. y. buti lai-
mingam, nes to niekas negali nenoreti. Tad pagrfstai
tikimasi dorybes kaip apdovanojimo * ji Zmogq daro
Iaiming4. Jei geri veiksmai yra dorybes darbas, o
karaliaus darbas yra gerai valdyti valdinius, tai
karalius taip pat bus apdovanotas tuo, kas ji darys
laiming4. Todel reikia apsvarstyti, kas tai yra.

Laime vadiname galiausiq troikimq tiksla. Juk
tro6kimq skatuiiai negali buti begaliniai - tada
prigimtinis trodkimas butq tuidias, nes begalybe
negali tureti ribos. Kadangi intelektinio pobudZio
tro5kimas susijgs su visuotiniu geriu, tai padaryti
tikrai laiming4 gali tik toks geris, kurf pasiekus
jau daugiau negalima trokiti jokio gerio. Todel ir
Iaime vadiname tobulq gerf, tarsi apimanti visa,
ko galima trok5ti. Taiiau ne vienas ZemiSkas geris
nera toks. Juk kas turi turtq, jq trok5ta tureti
daugiau, kas naudojasi malonumais, nori daugiau
jais naudotis - taip buna visada. O jei kas nesiekia
daugiau igyti, vis delto trokita, kad tai tgstqsi arba
kad jr{ viet4 uZimtq kitos gerybes. Juk Zemi5kuose
dalykuose nera nieko pastovaus, tad joks Zemi6kas
dalykas negali numal6inti troikimo. Vadinasi,
joks Zemiikas dalykas negali padaryti laimingq ir
negaletq buti karaliui deramas apdovanojimas.

Be to, kiekvieno dalyko galiausias tobulumas
ir visiSkas geris priklauso nuo ko nors viriesnio.
Kuni6ki dalykai taip pat tampa geresni del sqsajos
su tuo, kas geresnis;  o jei  j ie siejami su bloges-
niuoju, pasidaro dar blogesni: pavyzdZiui, sidabrq
sumaiSius su auksu, sidabras tampa geresnis,
o pridejus alavo, jis bus uZter5tas. Todel nera

abejones, jog visa, kas Zemi6ka, yra Zemesnrs uz
ZmogiSkaJi intelekt4. O laime yra L,mogaus galiau-

sias tobulumas ir visi6kas geris, jos trokita visi.
Tad joks ZemiSkas dalykas negali padaryti Zmogq
laiming4 ir jis negali btrti pakankamas karaiiaus
apdovanojimas. Augustinas sako:,,KrikSdioniSktd q

valdovq nevadiname laimingais del to, kad ilgiau
valde arba ramiai mirg paliko slnus valdyti, arba
kad sutramde respublikos prieSus, arba mokejo
patraukti ir suvaldyti maiStaujandius piliedius.

Bet juos vadiname laimingais, jei valdo teisingai,
jei siekia valdyti veikiau aistras negu kurias nors
tautas, jei viskq daro skatinami ne tu5dios iloves
geismo, bet pamilg amZin4j4 palaim4. Tokius
krikidioniSkus valdovus vadiname laimingais kol
kas jq tikedamiesi, paskui - kai jq sulauksime, -

tikroveje"r?. Ir niekas kitas i5 to, kas sukurta, ne-
gali Zmogq padaryti laiming4 ir buti karaliui skir-
tas apdovanojimas. Juk bet kurio dalyko troikimas
grli,ta i savo prad4, kuris yra esaties prieZastis. O
Zmogi6kojo intelekto prieZastis yra ne kas kita,
kaip Dievas, kuris ji padare pagal savo paveiksl4.

Taigi tiktai vienas Dievas gali numaldinti Zmogaus
troikim4 ir ji padaryti laiming4, ir tai yra deramas
karal iaus apdovanoj imas.

Be to, Zmogaus siela gali intelektu paZinti

visuotini geri ir valia jo trokiti. O visuotinis geris

esti tik Dieve. Tad niekas negali Zmogq padaryti

Iaiming4 - iSpildyti jo tro5kim4, - o tik Dievas, apie
kurf psalmeje sakoma: ,,jis sotina tavo gyvenim4
gerybemis" (Ps 103, O. Del to Jame turi karalius
talpinti savo apdovanojimq. Apie tai galvodamas,

karalius Dovydas kalbejo: ,,K4 kit4 turiu danguje?

" irrdf la iui 'urtfnur. De civi tate Dei. V' c. 24 (PL '+1' 17()).

PIRN,IA KNYTiA

r ' '  I b i dem.  p .  90  ( I I ,  6 ,  1 l 06a )
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Kadangi turiu tave, ko dar trok5diau Zemeje?,,
(Ps 73, 25), ir i 5i klausim4 atsako: ,,O man gera
bnti arti Dievo; prisiglaudZiau pas Vieipati Diev4,,
(Ps 73,28). .Iuk Jis karalius apsaugo. Ne tik laiki-
nai, nes iiuo budu lygiai sergsti Zmones ir gyvr.rlius,
bet taip, kaip kalba per lzaij4 ,,mano iAganymas
tvers per amZius" (Iz 51, 6), - i,mones apsaugo tuo
budu. kad juos sulygina su angelais.

Taigi gali buti tiesa tai, kad garbe ir Blove yra ka-
raliaus apdovanojimas. Juk koki4 Zemiikq ir laikin4
garbg galima lyginti su ta garbe, kad Zmogus yra
Dievo pilietis bei namiskis ir. priskirtas Dievo sunq
bendrijai, kartu su Kristurni paveldes dangaus ka-
ralystg? Tai garbe, kurios trosko ir kuria stebejosi
karalius Dovydas:,,Dar ir pagerbti yra, Dieve, Tavo
draugai" (Ps 138,1fl. Su kokia Zmogiik4ja Slove ga-
lima lyginti t4 6lovg, kuri4 skelbia ne veidmainiika
pataikDnq kalba, ne apgaulinga Zmoniq nuomone,
bet vidinis sqiines liudijirnas. patvirtintas liudiji-
mtr Dievo, kuris savo ispaZinejam s i,ada, jog juos
pripaZins Tevo dloveje Dievo angelq akivaizdoje? O
tie, kurie 6ios Sloves siekia, jq ras, o t4 imogiika:A
5lovg, kurios neieiko, pasieks Saliamono pavyzdZiu:
jam Vieipats ne tik suteike i6minti, kurios praie,
bet ir kitus karalius jis pranoko Blove.

9. Kokiu mastu dangi5kqja
laimg igyja laimingi

karaliai

Toliau lieka aptarti, koki prakilnq ir puikq
dangiskosios laimes mast4 igyja tie, kurie clera-
mai ir pagirtinai atliko karaliikqjq tarnystg. Juk
jei laime yra apdovanojirnas uZ dorybg, tai iS to ga-

I ' IRMA KNY( ;A

l ima sprgsti. kad didesng dorybg atitinka didesnis
Iaimes mastas. Valdyti ne tik save, bet ir kitus -

tai ypatinga dorybe, ir j i tuo didesne, kuo daugiau
tq, kurie valdomi. Juk ir kuno jegos poZiuriu sti-
presnis laikomas tas, kuris istengia iveikti dau-
giau Zmoniq arba pakelia didesnius svorius. Tai-
gi didesnes dorybes reikia vadovauti Seimai negu
valdyti pati save ir daug didesnes valdyti miestq
ir karalyste. Tad reikia iSkilios dorybes, kad gerai
atliktum karaliaus pareig4, o todel jam turi buti
skirtas aukitas apdovanojimas laime.

Be to, visuose mokejimuose ir gebejimuose di-
desnio pagyrimo nusipelno tie, kurie gerai vado-
vauja kitiems, negu tie, kurie gerai veikia kitq
vadovaujami. Moksle reikimingiau yra perteik-
ti ties4 kitiems jq frodant, negu gebeti j4 priimti
perteikiama kito. Statyboje labiau vertinamas ir
geriau atlyginamas statybai vadovaujantis archi-
tektas negu arnatininkas, dirbantis pagal archi-
tekto nurodymus. Ir kare didesne ilove ui pergalg
tenka vado sumanumui negu kario narsurnui. O
visuomenes vadovui priklausandiuose reikaluose,
kuriuose kiekvienas privalo dorai elgtis, jo padetis
tokia, kaip destytojo moksluose, architekto stat5r-
boje bei vado kare. Tad karal ius, je i  gerai  valde.
vertas didesnio apdovanojimo, negu kas nors i5
valdiniq, jei gerai gyveno valdant karaliui.

Be to, jei dorybe yra tai. kad jos deka Zmogaus
veiksmai yra geri, tai, atrodo, didesne yra toji
dorybe, kurios deka iSsipildo didesnis geris. O
didesnis ir puikesnis yra visuomenes, o ne vie-
no Zmogaus gcris. Del to kartais leidZiama, kad
blogis iitiktrl vien4, jei iis kesinasi i visuomenes
geri ,  pavyzdZiui ,  piktadarvs nuZudomas, kad
visuomeneje butq ramybe. Ir  pats Dievas nepakgstq

u l
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pasaulyje blogio, jei i6 jo nei5gautq gerio visumos
naudai ir groZiui. O karaliaus pareiga - uoliai
rDpintis visuomenes geriu. Taigi didesnis apdova-
nojimas priklauso karaliui ui, ger4 valdynq negu
valdiniui uZ gerus veiksmus.

Tai bus aiskiau i tai paZvelgus iiskirtiniu
poZiuriu. Juk Zmones ilovina privatq asmeni, o
ir Dievas ji apdovanoja, jei pagelbsti reikalingam
pagalbos, sutaiko besigrumiandius, stipresniajam
neleidZia persekioti, galiausiai - jei kaip nors veiks-
mu ar patarimu prisideda prie kieno nors geroves.
Tad tuo labiau turi buti Zmoniq Slovinamas ir Die-
vo apdovanojamas tas, kuris padaro, kad visa Salis
dZiaugtqsi taika, kuris suturi smurt4, iSsaugo
teisingumq, savo idleistais istatymais bei potvar-
kiais Zmonems nurodo, ka reikia daryti.

Karali5kosios dorybes didybe matoma ir ii to,
kad karaliui budingas ypatingas pana5umas i
Diev4: karalysteje jis daro tai, k4 Dievas daro
pasaulyje. Del to Iiejimo knygoje bendruomenes
teisejai vadinami dievais (Ii 22,8), o romenai im-
peratorius vadino dievidkaisiais. Ir valdovas Die-
vui tuo mielesnis. kuo labiau Juo seka, kaip prime-
na Apadtalas: ,,Blkite Dievo sekejai, kaip jo myli-
mi vaikai" (Ef 5, 1). Ta pati l iudija ir I5mindiaus
posakis ,,Kiekvienas gyvonas myli i save panaiq"
(Sir 13, -l.f;, nes prieZasties sukeltas yra kuo nors
panaius i prieZasti. Vadinasi, geri karaliai Dievui
ypad mieli ir turi buti Jo labiausiai apdovanoti.

Kartu pasinattdosiu ir Grigaliausls) ZodZiais:

,,Kas yra audra juroje, jei ne audra prote?"I8 Kai
jura rami, net neturedamas patyrimo laiv4 dera-
mai vairuoja; bet kai audra juroje sukelia bangas,

r' (iregorrirz.s Magnus. Regula pastoralis, I, c. I (P1.,77. 22).

PIRI\{.\ KNY(IA

net patyrgs jureivis sutrinka. Todel daZnai tas,

kuris ramiai gyvendamas puoseleja geras pastan-

gas, igijgs valdZi4 jas praranda' Juk labai sunku'

kaip sako Augustinas, ,,tarp rafinuotq pagyrimq

ir Zeminanditl pataikavimtl ne i5siaukitinti, bet

atminti, kacl esi Zmogus"ll)' Taip pat Ekleziastas

iaimingu vadina turtuol i : , ,Laimingas turtuol is,

rastas be demes, neinantis paskui savo turtus!"

Kas galejo nusiZengti ir nenusiZenge, galejo daryti

pikta i r  nepadare?" (Sir  31, B i r  10) Toks, kaip i r

dorybe iSmegintas, pasirodo es4s patikimas' Tai

atitinka Biantore) posaki,,ValdZia parodo Zmogq"'".

Juk daugelis, budami Zemesneje padetyje, atrode

es4 dorybingi, o idkile i valdZios vir5ung doroviskai

silpsta.
Taigi pats sunkumas, su kuriuo susiduria val-

dovai daryclami gera, daro juos vertus didesnio

apdovanojimo. Ir jei kartais del silpnumo nuside-

da, imones juos lengviau pateisina ir Dievas no-

riau atleidZia, jeigu' kaip sako Augustinas. ,,uZ

savo nuod,emes rupinasi tikrajam Dievui aukoti

nusiZeminimo, gerasirdi5kumo ir maldos auk4"2r'

Pavyzdys yra Ahabas' Izraelio karalius, dideiis

nusidejelis, apie kuri Vie6pats EIijui pasake: ,,Ka-

dangi jis nusiZemino prie5 mane, neuZtrauksiu

nelaimes jo dienomis" (1 Kar 21' 29).

Bet ne vien tik protu irodoma, kad karaliai bui'i

gauti i ikilq apdovanojim4, tai taip pat patvirtina

ir dieviikasis autorit etas. Zacharijo pranaSysteje

skaitome, kad t4laimingq dien4, kai  Vieipats bus

Jeruzales gvventoju apgynejas - t. y. kai regesime

" 'At t re l ius Augttst i r tus.  De c iv i tate Dei .  V,  c 24 (Pi '  11 '
: \ 'Ar is tote l is .  Nikomacho et ika,  p.  1 '16 (V.  l l30a) '

"  At t rc l ius Aul t ts t i r t t ts .  De c iv i tate Dei ,  V '  c  24 (PL'11'

1? 0)

170)
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amZin4 taikq, - kitq namai bus kaip Dovydo na-
mai (Zch 12, B). Juk tada visi bus karaliai ir ka-
raliaus su Kristumi kaip nariai kartu su savo gal-
va, o Dovydo narnai bus tarsi Dievo namai: kaip
valdydamas iitikimai atliko dievi5kajq tarnystg
Zmonems, taip apdovanotas Dievui bus artimesnis
ir glaudZiai su Juo susijgs. Net pagonys kaikaip
apie tai svajojo, kai jiems atrode, jog valdovai ir
valstybiq iSgelbetojai pasikeidia i dievus.

10. Kokio karaliams budingo
gerio netenka tironai

Kadangi karaliq laukia toks didelis apdovanoji-
mas dangiSkafa laime, jei gerai elgsis valdydami,
jie privalo uoliai save stebeti, kad neatsigrgZtq i
tironijq. Juk niekas jiems negali buti mieliau, kaip
is karali5kosios garbes. kuria buvo iiaukstinti
2erneje, tapti nuvestais i dangaus karaiystes slovg.
O tironams, kadangi del kokios nors Zemidkos
naudos j ie pamyne teisingumq, 5is apdovanoj imas,
kuri galejo igyti teisingai valdydami, nebus skir-
tas. Turbut tik kvailys arba netikintis nesupranta,
kokia didele kvailyste yra del tokiq maZq ir laikinq
gerybiq netekti didZiausio ir amZino serio.

Dar reikia pridurti, kad net ta laikina naucla.
del kurios tironai pamina teisingum4, vertesne
teisingu mo besi iaikant iems karal iams. Pirmiausia
del to, kad tarp visq Zemi5kq geriq, atrodo, nera
ne vieno, vertingesnio uz draugystg. Juk ii suvie-
nija dorus Zmones, sergsti dorybg ir skatina ja. Jos
visi reikalingi visuose uZsiemimuose, ji nei nede-
ramai siulosi sekmeje, nei apleidZia nelaimese. Ji
teikia daugiausia malonumq, nes be draugq kiek-

vienas malonumas virsta nuoboduliu. O bet kuri

sunkum4 meile daro lengv4 ir menka,' Joks tironas

nera tiek Ziaurus, kad draugyste jo nedZiugintq.

Kai Dionisijas buvo Sirakuzq tironas, ten buvo du

draugai - Damonas ir Pitijas. Si antr4if tironas

isake nuZudyti. Pasmerktasis i3praie id jo atideti

bausmg, kad galetq sutvarkyti savo nalnu, reikalus,

o jo draugas pasidave tironui ikaitu, kol sugris pa-

smerktasis. Skirtai dienai atejus ir pasmerktajam

negriZus, visi prikai5iojo draugu pasitikejusiam

kvai lum4, tadiau i is sake, kad visai  nenuogqstauja

del draugo pastovttmo. O nustatyt4 valanda pa-

smerktasis gr1Lo. Stebedamasis jq abiejq laikyse-

na, tironas, atsiZvelgdamas i tikejimA draugyste,

bausmg atiauke ir dar papraie, kad prlimtq ji

trediuoju i jq draugyste".
Nors tironai draugystes gerio ilgisi, tadiau jo ne-

gali igyti. Juk jie siekia ne bendrojo gerio, bet gerio

sau, todel nedaug kas arba visai niekasjq nesieja su

valdiniais. O kiekviena draugyste isitvirtina kokio

nors bendrumo pagrindu: matome, kad draugyste

susivienija tie, kuriuos sieja kilme arba panasus

paprodiai, arba koks nors visuomeninis bendru-

mas. Tad tirono ir valdiniq draugyste bus neZymi

arba veikiau jokios nebus. Valdiniai niekaip tirono

nemyli, nes jis juos neteisingai engia ir jie jaudia,

kad juos ne myli, bet niekina. Ir tironai neturi kaip

sktlstis valdiniais, kad nera jt1 mylimi, nes jie pa-

tys elgiasi taip, kad nesileidiia buti niylimi'

Bet gerieji karaliai, uoliai besirupinantys

bendr4ja paianga, o valdiniai jaudia jq pastangq

didele naud4, yra daugelio mylimi, nes ir jie rodo,

" 2r.,  iolun,, M1'r imur. l"actot ' t t tn ct dictomm tncmorabil i trr .n, I ibr i

IX .  IV .  c .7 .
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kad myli valdinius.. Juk draugq neapkgsti ir gera-
dariams atsilyginti blogiu uZ geri 

""it "t.l 
didesniopiktumo, negu bend"uomenej! pasitaiko. Del iiosmeiles gerq karaliq vardzia yia patrra"i, nes valdi-niai nesvyruoja uZ_karaiius-pa[kti i ivairius pa_

vo3us. Pavyzdiiui, Julijus Cezarisr,,), apie kuri radeSvetonijusrr,, savo karius taip mylejo, kad, idgrrdgs
apie kurio nors kareivio Zuti, toi nesikirpo plrk.l
ir nesiskuto barzclos, kol uZ jineatkerSijo2,r; tuo ka_rius taip -sr_rvienijo apie save ir ikvepe jiems tokiryZtq, kad, kai jie pateko I nelaisvg ir paZadejo juos
palikti gyvus tuo atveju, jei kovos p"luS C"rori, _
daugelis iq nesutiko. Nuosaikiausiai vardiiusi im-peratoriq Oktavianq2r) valdiniai taip mylejo, kaddaugelis miritandiqjq iiepdavo pulua"ti u"f.o:urrl
dekoti ui tai, kad jis 1.,o. p".gyveno,,. Taigi ne_lengva sukelti samysi 

"l"Sputu.iu.rl uuldo,r,li] k.,"itaip sutart inai myli  tauta. ToduiSuliu_onas sako:
,,Jei karalius s4iiningai teisia beturiius, jo sostas
bus amZinai tvirtas,, (pat 2g, l4\.
. O tironai ilgai i5likti ualjZiole negali, nesvisuomene jq nekendia. Juk n"guti ilgai trukti

tai, kas priedtarauja daugumo, ,rJ"u_.. Mat retai
5"T olytlsta nugyventiZemi6k4 gyvenimq taip,kad neiitiktq kokios nors nesek-ur. O ,.".0t _irllaikais nestokojama progq sukiiti pneS tirona. ir
]"t yr1 proga, tarp daugelio atsiras bent vienas,
kuris ja pasinaudos. o sukitusiajam zmones buspalankos, ir sunku pasikesinimui, kuri remia
vislromene, uZkirsti kelia. Tad vargu ar imanoma,kad t irono vieApatavi-u" trut tq l t lul.

,,"iL: !i.r:, 
,St,et,,n4u" .Itunhuitus. 

Dwlikos Cezanr.l gyvenimas /ts lotvnq k. vertc Janina MaZiul ienr:.  _ Vi lniu.":  V),turys. l9gg,p .  9a(67) .
I  Ibidc,m. p. a7(59).

Tai dar labiau paaiikeja apm4sdius, kieno deka
tironas iBsilaiko valdZioje. Juk ne meilei pade-
dant, nes, kaip sakeme, pavaldi visuomener tironui
rodo menk4 draugystg arba jokios nerodo. O tiro-
nas negali tiketi valdiniq istikimybe: juk Zmoniq
daugumai nebudinga tokia galia, kad iitikimybes
dorybe sulaikytq j4 nusimesti - jei tai imanoma -
nepelnyt4 nelaisves jung4. Daugurna mano, kad bet
kuriuo budu prieSintis tironiSkam niekiiikumui
galbut net neprie5tarauja i5tikimybei. Taigi telie-
ka pripaZinti, kad vien tik baime palaiko tirono
valdym4, todel jis visomis pastangomis siekia, kad
valdiniai jo bijotq. Tadiau baime yra silpnas pama-
tas. Mat pasiduodantys i5 baimes, kai tik pasitaiko
proga. jog gaiimas nebaudZiamumas, sukyla prie3
valdov4 tuo didesniu fkarddiu, kuo labiau pries
savo vali4 ir tik i5 baimes leidosi laikomi paZaboti -
panaiiai kaip priverstinai uZdarytas vanduo vos
tik randa ply5i veriliau i6teka. Bet ir pati baime
kupina pavojq tironui, nes del baimes pertekliaus
daugelis krinta i neviltf, o vilties apsisaugoti stoka
skatina visokias pernelyg drqsias pastangas. Taigi
tirono valdymas negali bnti i lgalaikis.

PavyzdLiai tai rodo ne maZiau kaip argumentai.
Juk paZvelgus i senoves istorij4 ir i naujqjq laikq
ivykius beveik neaptinkamas ilgai valdgs tironas.
Todei Aristotelis, savo ,,Politikoje" i5vardijgs daug
tironq, paZymi, kad visi jie savo valdymq baige per
trump4 laik4, o tie, kurie valdZioje laikesi ilgiau,
sav4ja tironija ne per daug siege ir daugeliu atvejq
laikesi karaliSkojo nuosaikumo.

O dar labiau tai  paaiskeja, kai  apm4stomi
dievi6kiej i  nuosprendZiai .  Jobo knygoje sakoma:
,,Del Zmonit l  nuodemiq j is padaro, kad karal iau-
ja piktadarys" (Job 34, 30. - Vulgata). O nieko
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negal ima teisingiau pavadint i  piktadariu kaip t4,
kuris priima karaliaus tarnystg ir pasirodo esql
t i ronas. Juk piktadariu vadiname t4, kur is apsi-
rneta esqs ki tas asmuo, kaip tai  paprastai  vyks_
ta spektakl iuose. Dievas leidZia t i ronq valdym4
del to,  kad baustq valdinius uZ nuodemes. O
tokiq bausmg Sventasis Radtas paprastai  vadi_
na Dievo pykdiu, kaip sako Vieipats per Ozejq:
, ,Daviau tau karal iq savo inir i iu i r  atemiau savo
pyki iu" (Oz 13, I  l ) .  I r  nelairningas tas karal ius,
kur is tautai  buvo skir tas Dievo inir i iu.  Mat jo
valdymas negal i  but i  tv ir tas, nes , ,argi  uZmirSo
Dievas kaip pasigaileti ir pykdio iniriyje nutilde
savo gai lest ingumq?" (ps TT,10).  pr ie5ingai,  kaip
sako per Joel i ,  J is , ,kantrus i r  kupinas gerumo,
pasirenggs atleisti, o ne baustl,, (Jl 2, jB). Todel
Dievas neleidZia t i ronams i lgai  valdyt i ,  bet po
audros, kur i4 j is tautai  sukele, nuramina t i ronus
suzlugdydamas. Todel I imindius sako:, ,Viedpats
suEJriauna valdovq sostus i r  v ietoj  jq i  sostq sodi-
na  nus iZeminus ius"  (S i r  10 ,  l4 ) .

_Patyrimas tai pat rodo, kad daugiau turtq ka-
rahai sukaupia teisingumu negu tironai grobimu.
Kadangi tironq valdZia valdomai visuomenei nepa_
tinka, jie privalo tureti daug talkininkq, kurie juos
apsaugo nuo valdiniq ir kuriems turi duoti rlau-
giau, negu atima ii valdiniq. O karaliq valdymas
patinka valdiniams, todel visus vaidinius karaliai
la iko savo dal ininkais,  besirDpinandiais jq saugu-
mu, ir valdiniai neturi jiems duoti, bet kartais rei_
kalui esant savanoriikai karaliams duoda daugiau,
negu tironams pavyksta prisiple6ti. Taip iSsipildo
Saliamono i,odLiai: vieni, butent karaliai, ..dosniai
dalija ir turteja", o kiti, butent tironai, ,,sykitauja
darl'1i, kas teisu. ir skursta,, (pat 11, 24). panaiiai

teisingas Dievo nuosprendis padaro, jog neteisin-
gai sukaupusieji turtq juos nenaudingai iiSvaisto
arba jie i5 jq teisetai net atimami. Kaip sako Salia-
monas:, ,Pinigus megstant is niekada nepasisot ina
pinigais, ne turtus rnegstantis - pelnu" (Mok 5,9):
Zinoma, kaip ir kitur pasako: ,,Kas ii gobSumo ieiko
neteisetos naudos, tas kenkia savo Seima|" (Pat 15,
2n. O teisingumo siekiantiems karaliams Dievas
prides turtq - taip kaip Saliatnonui. prasiusiam

iimint ies darant nuosprendf,  buvo paZadeta gau-

siai turtq.
Atrodo, kad kalbeti apie ger4 vard4 nereikia'

Kas gi abejoja, jog geri karaliai, ne tik gyvendami,

bet dar labiau po mirties, gyvena Zmoniq Slovinami
ir jq ilgimasi, o blogq karaliq vardas isnyksta arba
tuojau pat, arba, jei buvo ypad piktavaliSki, prisi-

menamas su pasibjaurejimu? Todel Saliamonas
sako: ,,Teisiojo vardas bus laiminamas, o nedoreliq
vardas sutrlnys" (Pat 10, fl, nes arba iSnyks, arba
liks dvokiantis.

11. Kokios bausmes i5tinka
tironus

Taigi i5 to ai3ku, kad valdZios stabilumas, tur-
tai, garbe ir dlove, del kuriq valdovai pasuka i
tironij4, kad juos nederamai igytrl, labiau budinga
karaliams negu tironams. Juk nuo teisingumo
kiekvienas nukrypsta ne kitaip, o tik geisdamas

kokios nors naudos. Negana to, tironas netenka
nuostabiausios laimes, kuria karaliai apdovano-
jami, ir, o tai dar blogiau, nusipelno didZiausios
kandios bausmg. Juk jei kas apipleSia vien4 Zmogq
arba at ima jam laisvg, arba j i  nuiudo, pelno
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Izaijo knySoje sakoma: ,,Bet buvai nugramzdintas
iemyn I Seolq, i  padias kapo gelmes. Visi,  pamatg
tave, sutriks, Zvelgs I tave ir klaus: ,,Nejaugi cia
tas Zmogus'"' (Iz 14, 15-1A, nes giliai nugramzdin-
tas i kandias.

12. Pirmos knygos
susumavitnas

Taigi karaliams gausiai tenka ZerniSkq gerybiq
ir Dievas jiems parenge aukidiausio laipsnio Iaim9.
O tironams geidZiamas Zemiskas gerybes daZnai
paverdia niekais, be to, juos iklampina I gausius
pavojus: negana to, jiems neteks aniZinr4iq gerybiq
ir bus skirtos sunkiausios kandios. Todel tie, kurie
emesi valdymo tarnystes, turi ryZtingai stengtis
valdiniams buti karaliai, o ne tironai.

Tiek pasakiau apie karaliq: kas jis yra ir kad
visuornenei dera tureti karaliq, be to, kad valdovas
visuomenei turi buti karalius. o ne tironas.

ANTRA KNYGA

1. Kas vra karal iaus
institucija

Remiantis tuo. kas iSdestyta, reikia apmastyti,
kas yra karaliaus institucija ir koks privalo buti
karal ius.

Kadangi dirbinys megdiioja naturalum4 ir pro-
to vadovaujami juo remianres savo veikloje, tai
turbut geriausia, kad karaliaus institucija perimtq

didZiausi4 bausmg: Zmoniq teisme _ mirties, o
Dievo teisme - amZinojo pasmerkimo. Tuo labiau
reikia manyti, kad tironas, kuris grobia iS visur,
kesinasi I bendraj4 visq laisvg ir apimtas igeidZio
nuZudo, uZsitarnauja didesniq kandiq. pagaliau
tokie puikuodamiesi pasiputimu retai atgailau_
ia, def nuodemiq yra Dievo apleisti ir aptulg nuo
Zmoniq pataikavimq, todel rediau gali deramai pa_
sitenkinti. Juk kada gi gr4Zins viskq, k4 paeme,
isskyrus tai, k4 teisetai privalejo paimti? O niekas
neabejoja, kad privalo atlyginti skriaudas. Kada gi
atlygins tiems, kuriuos enge ir vienaip ar kitaip
neteisingai kenke?

P.1ie jq neatgailos prisideda dar tai, kad mano,
esq jiems leista viskas, kq gali daryti nebaudZiami
ir nesutikg pasiprieiinimo. Todel ne tik nemegina
pasitaisyti, bet, savo iprodiui suteikg istatlrmo
gali4, perteikia palikuonims iZUlum4 nusidedant, _
ir tuo yra priei Diev4 kalti ne tik del savo nusi_
kaltimq, bet dar del tq, kuriems paliko pretekstq
tapti nuodemingais Dievo akivaizdoie.

Jtt nuodeme dar padideja ddi j.a priimtos
tarnystes vertes. Kaip Zemiikas karalius grieZdiau
baudZia savo padejejus, kai nustato juos vei-
kiant priei jf, taip Dievas daugiau nubaudiia
tuos, kuriuos padare savo valdymo vykdytojais
ir padejejais, jei jie netikusiai veikia, dieviil4i
teisingurn4 paversdami karteliu. Todel Idminties
knyga kreipiasi i blogus karalius: ,,jos jo karalystes
tarnai budami, nevaldete teisingai, nesilaikete
{statymo ir negyvenote pagal Dievo valiq. Bai-
siai ir staiga jis ateis pas jus, nes grieZtas teismas
uZklumpa valdandiuosius. papru. iu- Zmogui gal i
buti atleista ii pasigailejimo, bet galingi"ji [",
grieZtai teisiami" (ISm 6, 4-6).Ir NeLukadnLcarui

9 l



naturaliq valdymo formtl poZymius. O daiktqprigimtyje aptinkamas tiek visuotinis, tiek dali_nis vald.ymas. Visuotinis _ kai viskas yra DievovaldZioje, kuris savqja apvaizda viskq ,rui.,,ojo. Odalini valdym4, labiausiai panadq ibi"uo valdyma,
atskleidZiame zmoguje, kuris aol to vadinamas
maZuoju pasauliu. nes jame gludi visuotinio valdy_rno forma. Juk kaip visus kurriskus kurinius ir vi_sas dvasines galias valdo Dievas, taip kuno narius
l:] "_*y. 

sielos gebejimus valdo proiu., tad protas
zmoguJe yra tam tikru budu taip, kaip Dievas yrapasaulyje.

ii prigimties. yra_ visuornenine, Jtno.riq gauso_
Je gyvenanti biitybe, tai pana6umas i aieviStiaji
valdym4 imoguje atsispindi ne tik tuo, kad protas
valdo vigna Zmogq. bet ir tuo, kacl vieno imogausprotu valdoma visuomene. Labiausiai tai budlngakaraliaus institucijai. Tam tik"a punusuma ! tokivaldymq rnatone 

I, j?r, bendrioje gyvenanciq
gyvunq, pavyzdZiui, biiiq, apie kuria. ,ukomu,kad jos turi karalius; taiiau 1'u, uuiao ne protas,
bet gamtinis instinktas, idilgtas aukBiiausiojo
valdovo, gamtos kureio.

Taigi karalius tegul.Zino, jog emesi tokios par-
3iqo.t kad karalysteje jis buiq"kaip ,i"la kun" i"kaip Dievas pasaulyje. Jei tai t 

".,ofitiui apm4stys,
uZsidegs uolumu teisingumui, kai lsisqmonins, jog
skirtas-tam, kad, pavaduoclamas Diu;;, karalysteje
fgyvendintq Jo sumanyma: kita vertus, fgis romumq
ir atlaidq svelnum4, nes pavienius valdinius laikyssavo paties nariais.

AN'fRA KNY(iA

2. Ka, karaliaus institucijai
reikia daryti ikuriant miestq

ir karalystg

Reikia Ziureti, k4 Dievas daro pasaulyje, ir is to
bus aidku, k4 privalo daryti karalius.

Apskritai paemus, reikia tureti omenyje du Die-
vo darbus pasaulyje: pirm4 - kad pasauli  sukure,
antrq - kad sukurtq pasatrli valdo. Siuos du darbus
taip pat atlieka siela kune: pirma, sielos galia kun4
formuoja, ir antra, siela valdo kun4 bei ji judina. O
5is antrasis dar labiau btldingas karaliaus institu-
cijai - valdymas yra uiduotis visiems karaliams ir
is vadovavimo valdymui kyla vardas ,,karalilrs"i,il.
Taiiau ne visi karaliai susijg su pirmuoju darbu,
nes ne visi ikuria karall's1g arba miestq, kuriame
valdo, bet rupinasi valdymu, dirbdami jau ikurtoje
karalysteje ir mieste.

Tadiau isidernetina, kad jei pradZioje nebuttl
buvg to, kuris ikure miestq arba karalystg, tai
nebutq buvg ir karalystes valdymo. Juk karaliaus
pareigai taip pat priklauso ikurti miest4 ir kara-
lystg. Kai kurie karaliai fkore miestus, kuritros
valde, pavyzdZiui, Ninas ikure Ninevg, o Romu-
las - Rom4. Panaiiai ir pareigq valdyti sudaro
tai, kad reikia iSsaugoti valdom.l ir iuo naudotis
pagal paskirtf. Tad pareigos valdyti neimanoma
iisamiai paZinti neZinant plano, pagal kuri buvo
ikurta karalyste.

O karalystes ikurimo planas atspindi pasau-
l io ikurimo plan4, kuriame matome, pirma, patf
daiktq sukurirnq ir, antra, atskirq pasaulio daliq
dermg. O po to atskirose pasar-rlio dalyse mato-
me ivairias suskirstytas daikttl rDiis, pavyzdZiui.
danguje - Lvargides, ore - paukidius, vandenvje -

9 l
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Zuvis, Zemeje - gyvulius. Galiausiai kiekvien4
jq atskirai Dievas gausiai aprupino viskuo, ko
reikia. O 5i pasaulio sukurimo planq iZvalgiai ir
kruopiiiai apraie Moze. Pirmiausia iSdesto daiktq
sukurim4, sakydamas:, ,PradZioje Dievas sukure
dangq ir  zemq" (Pr 1,1).  Paskui praneia, kad Die-
vas derama tvarka visk4 isdeste, butent:  dien4
atskyre nuo nakties, aukstesnius vandenis - nuo
Zemesniq, jura - nuo sausumos. Paskui nurodo,
kad dangq aprupino Sviesuliais, or4 - paukidiais,
jrra - Zuvimis, i,emg - gyvuliais. Galiausiai pasa-
koja, kad id dieviikosios apvaizdos Zmones gavo
jiems skirt4 vieipatavim4 Zemei ir gyvuliams, o
augalai  buvo duot i  naudot is t iek Zmonems, t iek
gyvuliams.

O miesto ir karalystes ikurejas negali i5 naujo
sukurti Zmoniq ir gyvenamqjq vietq nei kitq gyve-
nime reikalingq dalykq, bet turi pasinaudoti tuo,
kas gamtoje jau egzistuoja, taip kaip ki tuose ama-
tuose Zaliava veiklai imama is gamtos. pavyzdZiui,
kalvis ima geleZi, o statvbininkas - medi ir akme-
nis. Tad miesto ir karalystes ikurejas pirmiausia
turi parinkti deram4 viet4, kuri gyventojams tar-
nautq sveiku klimatu, derlingumu teiktq maistq,
dZiugintq graZiais vaizdais, itvirtinimais apsau-
gotq nuo prieiq. Jei minetuose patogumuose ko
nors stokojama, tai  v ieta bus tuo t inkamesne, kuo
dar"rgiau skaiciumi ir btrtinais dalykais joje bus to,
kas mineta. Paskui ikurejas parinkt4 viet4 mies-
tui arba karalystei turi suskirstyti pagal reikala-
vimus, kuriuos kelia miesto arba valstybes tobulu-
mas. PavyzdLiut,jei reikia ikurti karalystg, reikia
numatyti viet4, tinkam4 ikurti miestus, kaimus,
pilis, mokyklas, teritorijq kariuomenei, pirkliq
sueigoms ir  pana6iems dalykams, kokiq reikia

karalystes tobulumui. O jei imamasi ikurti miest4,

reikia numatyti viet4 baZnydioms, teismq pasta-

tams bei atskiriems amatams. Galiausiai reikia

rupintis, kad kiekvienas galetq tenkinti savo gy-

venimo poreikius pagal savo padeti ir luomq, nes

prieiingu atveju karalyste ar miestas negaletq

iSsilaikyti.
Tiek apskritai apie karaliaus uZduotis ikuriant

miesta arba karalystg, ir tai parodeme pagal

panaium4 su pasaul io pradej imu.

3. I5 dieviSkojo valdYmo
reikia sprgsti apie karaliaus

valdym4

Kaip miestas arba karalyste fkuriama pagal pa-

saulio pradejimo ivaizdi, taip ii dievi6kojo valdymo

reikia sprgsti apie karaliaus valdym4.
Bet pirmiausia paZymesime, kad valdyt i  -  tai

t4, kas valdoma, tinkamai vesti I deram4 tiksla.

Taip ir apie laiv4 sakoma, kad jis vairuojamas, kol
jureiviai veikliai ji tiesiu keliu ir be Zalos veda i
uost4. Tad jei kas yra nukreiptas i i5orini tiksla.

taip kaip laivas i uostq, tai valdandiojo pareiga -

ne tik 5i objekta i5saugoti nesuZalot4. bet, be to, ji

nuvesti i tiksla. O jei koks nors objektas neturetq

uZ jo esandio tikslo, tai valdanciojo sumanymas

turi siekti vien tik ji i6saugoti nepadarant Zalos
jo tobulumui. Nors tokio objekto tikroveje nera,

i6skyrus pati Diev4, kuris yra visq tikslas, tadiau

skirtingi Zmones turi ivairiai ropintis tuo, kas

kreipiama i iiorini tiksla. Juk gali atsitikti, kad

vienam rupi i6saugoti objekto esatf, o kitam rupi,

kad jis igyttt galutini tobulum4. Tai aiSkiai rodo
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i r '  l r r i r . , rrs,  krr l io vairavimas;ura valdymo pavyzdys.
. f  rrk t l i r i l ider i  rupi  la iv4 atnauj int i ,  je i  jame kas nors
sugcclt-r. o jureiviui rupi laiv4 nuvairuoti ! uost4.'l 'as pat su Zmogumi: gydytojas rupinasi jo gyvybes
iisar-rgojimu. ekonornas - gyvenimo reikmiq tenki-
nimu, mokytoias - kad paZintq ties4, o aukletojas -
kad gyventq sutartinai su protu.

Jei Zmogus nekryptq i koki nors isorini geri, jam
pakaktq ka tik rninetq uZsiemimq. Bet kol esame
mirtingi, egzistuoja anapusinis geris, kurio tikimes
po mirties, butent galutine laime, kuria sudaro
gerejimasis Dievu, kaip sako Apaitalas: ,,kolei gy-
vename kune, esame svetur, toli nuo Vieipaties,,
(2 Kor 5, 6). Todel krikidioniui, kuriam si4 laimg
suteike Kristus savo Krauju ir kuris jai pasiekti
prieme Sventosios Dvasios pradmeni, clai' reikia
dvasines globos, ji vedandios i amZinojo iiganymo
uost4. Sia Sloba tikintiesiems teikia iitikimi Ifuis-
taus BaZnycios tarnai.

O apie visos visuomenes tiksla reikia manyti
tq pati, k4 ir apie vieno Zmogaus tiksla. Tad jei
Zmogaus galutinis tikslas butq koks nors jame
paiiame esantis geris, tai valdomos visuomenes
galutinis tikslas taip pat butq igyti toki geri ir jame
iSlikti. Jei galutinis Zmogaus arba visuomenes
tikslas butq kuniskas - gyvastis ir kuno sveikata,
tai valdymas butq gydytojo pareiga. O jei galutinis
tikslas butq turtq gausinimas, visuomenes kara-
liumi taptq verslininkas. O jei - tiesos paZinimo
geris. kiek visuomene je gali paZinti. tai karaliui
t  ektq mokytojo pareigos.

Tadiau atrodo, kad visuomenes galutinis tikslas -
dorai gyventi. Juk imones buriasi I bendruomenes,
kad drauge gerai gyventq, o to negali pasiekti kiek-
vienas gyvendamas pavieniui. O geras yra g)/ve-
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nimas laikantis dorybes, tad doras gyvenimas yra

Zmoniq bendruomenes tikslas. Tai rodo, kad ben-

druomenei priklauso tik tie, kurie abipusiai vienas

kitam padeda gerame gyvenirne. Juk jei Zmones

burtqsi tik del to, kad gyventq, tai piiietinei ben-

druomenei priklausytq gyvr"rliai ir vergai; jei bur-

tqsi igyti turtq - valstybg sudarytq tik verslinin-
kai. O matome, kad vienai visuomenei priklauso

tik tie. kuriuos i gera gyvenima nukreipia tie patvs

istatymai ir tas pats valdymas.
Ret kadangi clorai gyvenantis Zmogus krypsta I

galtrtinf tikslq, kuri sudaro gerejimasis Dievu, tai,

kaip jau sakeme. Zmoniq visuomenes tikslas turi bnti

tas pats kaip ir vieno Zmogaus tikslas. Tad galutinis

visuomenes tikslas yra ne glwenti laikantis dorybes,

bet dorai glvenant pasiekti gerejim4si Dievu.
Jei ii tiksla butq galima pasiekti Zmogaus pri-

gimties galia, vedimas i ji butinai butlt karaliaus
pareiga. Juk sakoma, kadkaral iumi vadinamas tas,

kuriam patiketa aukidiausia valdZia Zrnogiskuose
reikaluose. O vaidZia yra tuo auk6tesne, kuo i
toiesni tiksia veda. Juk visuomet yra kas nors,

kuriam priklauso i5leisti isaktts, jog tai, kas daro-

ma, butq kreipiama i gaiutini tiksla. PavyzdZiui,
Iaivo plaukirnq sergstintis vairininkas isako laivo

statytojui, koki laiva jis turi pastatyti, kad tiktrr
jurininkystei; naudojantis ginklus pilietis isako
ginklininkui, kokius ginklus turi pagaminti. Bet

kadangi tiksle - gerejim4si Dievu - Zmogus pasie-

kia ne Zmogi3kaja, bet dieviikaia galia. tai vedirnas

i 5i tiksla yra I)e Zmogi5kojo, bet dievi5kojo valdy-

mo uZduotis, kaip sako Apaitalas: ,,Dievo malones
dovana - amZinasis gyvenimas" (Rom 6, 23).

Tad iis valdymas priklauso tam Karaliui, kuris
yra ne tik Zmogus, bet ir Dievas, butent priklauso

,a
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nusll Vie6paciui Jezui Kristui. kuris, Zmones da-
rydamas Dievo s[numis, fveda I dangiikqjq ilovg.
Jam buvo suteiktas niekada nesibaisiantis valdv-
mas. del to Sventajame Raste Jis vadi"namas ne tik
kunigu, bet ir karaliumi. Kaip sako Jeremijas:,,Kaip
karalius jis vieipataus ir sumaniai vykdys kraite
kas teisinga ir teisu" (Jr 2J,5), ii jo kyla karaliikoji
kunigyste. Negana to, visi Kristaus tikintieii, kiek
jie yra jo nariai, vadinami karaliais ir kunigais.

Todel tarnavimas 6iai karalystei - kad dvasiniai
dalykai butq atskirti nuo 2emiikqjq - patiketas
ne Zemi5kiems karaliams, bet kunigams, ypad
aukSdiausiajam kunigui, Petro fpediniui, Kristaus
pavaduotojui, Romos vyskupui. Visi krikScioniikq-
jq tautq karal iai  tur i  but i  jam pavaldus kaip pat iam
musq Viespadiui Jezui Kristui. Taigi, kaip sakyta,
jam, kuriam tenka galutinio tikslo rupestis, turi
buti pavaldus ir jo isakais turi vadovautis tie, ku-
riems priklauso rfrpintis pirmesniais tikslais.

Kadangi pagoniq kunigystes ir viso religinio
kulto tikslas buvo skirtas Zemiikoms gerybems,
kurios visos susijusios su visuomenes bendruoju,
karaliaus rupesdiui pavaldZiu geriu, tai pagoniq
kunigai pagrfstai buvo pavaldus karaliams. Bet
ir Senasis Testamentas Zadejo dievobaimingiems
Zmonems ZemiAkas gerybes - ne iS demonq, bet
iS tikrojo Dievo, - todel Senajame Testamen-
te kunigai taip pat buvo pavaldus karaliams.
Taciau Naujajame Testamente kunigyste yra kai
kas aukStesnio, nes imones veda i dangiSkqsias
gerybes, todel Kristaus istatyme karaliai privalo
buti pavaldus kunigams.

Todel dieviikoji apvaizda nuostabiai patvarke,
kad Romos mieste, kuri Dievas numate krikidionii-
kosios tautos svarbiausia sostine, pamaZu buvo

fdiegtas paprotys, jog miesto valdytojai buttl
pavaldus kunigams. Kaip sako Valerijus Maksi-
mas2t), ,,musq mieste viskas turi buti visuomet nu-
statoma pagal religijq, taip pat, kai norime iSvysti
auk6ciausiosios didenybes 5lov9. Juk valdantie-
ji nedvejoja tarnauti sventovems isitikine, kad
Zmogi5kieji dalykai bus geriau valdomi, jei jie gerai
ir nuolat bidiuliausis su dieviAkaja galybe"25. Taip
pat Galijoje, kur ypad suklestejo krikidioni5kosios
kunigystes iZadas, jau pagonybes laikais druidais
vadinami kunigai kaip dieviikaji reikalq nustate
teisg visai Galijai. Apie tai raSo Cezaris knygoje
..Galu karo uZraiai"2(;.

4. Karalius privalo siekti,
kad visuomene gyventq

gerai

Kaip Zemiikasis gyvenimas, jei Zmones j i  ge-
rai nugyvena, krypsta i savo tiksla - palaiming4
gyvenim4, kurio tikimes danguje, taip i gera
gyvenimq visuomeneje kaip i tiksla nukreipti visi
pavieniai Zmoniq siekiami geriai - turtai. pelnas,
sveikata, i5kalbingumas ar iisilavinimas. Todel,
kaip sakyta, tas, kuriam priklauso rtlpintis ga-
lutiniu tikslu, turi buti tq, kurie rupinasi tikslui
skirtais dalykais, priedaky ir savo isakais jiems
vadovauti. Is to, kas pasakyta ai5ku, kad kaip
karalius, vykdydamas dieviikaf valdymq, turi

' ! ' '  
Vuler i t ts  Mar imus.  Factorum ert  d ictorum memorabi l i l tm. VI l ,  c .  l .

t r - r . 9 .
' ' '  ( , 'o las .Jul ius ( l t t 'sar .  ( ia lq knro uZt 'aSai  /  i i  lo t lnr l  k .  r 'e l te Vio leta
Radvi l ieni .  -  Vi l r r ius:  Bal tos l t rnkos,  19!)U, p.  120 (VI .  13.5) .
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buti pavaldus kunigystes institucijai, taip ji turi
buti visq Zmogiikqjq tarnybq prieiaky ir jos isakai
turi vadovauti valdymui.

O kas siekia tobulinti tai, kas skirta kam nors
kitam kaip savo tikslui, turi stengtis, kad jo triusas
tiktq tiksiui. PavyzdZiui, ginklininkas pagamina
toki kalavijq, kad jis tiktq kovoti, o statybininkas
turi taip suplanuoti nama, kad tiktq gyventi. Ka-
dangi gywenimo, kuri dabar gerai nugyvename,
tikslas yra dangiSkoji laime, tai karaliaus uZduotis -
rupintis visuomenes geru gyvenimu taip, kaip to
reikalauja dangi5kosios laimes siekis. Butent, tegul
remia tai, kas veda i dangi6k4ja laimg, o tnos, kurie
priesinasi, tegul - kiek tai galima - nubaudZia.

O kas yra kelias i tikraa laimg ir kas kliuvi-
niai jame, suZinome i5 dieviSkojo istatymo, kurio
mokyti - kunigq pareiga. Kaip sako Malachijas:
,,Juk kunigo lupos turi saugoti paZinim4, o Zmones
turi ieikoti mokymo ii jo lupq" (Mal 2, 7). Tod6l
Pakartoto fstatymo knygoje Vieipats taip liepia:
,,fsodintas i savo karalystes sost4, jis tures fsakyti,
kad iio istatymo nuoraias butq jam padarytas ant
ritinio Levio gimines kunigq akivaizdoje. Tepa-
silieka jis su juo, teskaito ji visas savo gyvenimo
dienas, idant, iAtikimai laikydamasis iio istatymo
i,odziq ir 5ir{ istatU, i6moktq pagarbiai bijoti
Vieipaties, savo Dievo" (Ist 17, 1S-19).

Tad dieviSkojo fstatymo pamokytas, karalius
savo ypatingq pastang4 turi nukreipti I tai, kad jam
pavaldi visuomene gyventq gerai. Si pastanga api-
ma tris dalykus: pirma, gero g),'venimo susikurimas
pavaldZioje visuomeneje; antra, jo iSsaugojimas;
tredia, iSsaugotojo pavertimas vis geresniu.

O pavienio Zmogaus gerarn gyvenimui reikia
dviejq dalykq: vienas pagrindinis -  tai  veikimas
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laikantis dorybes (nes dorybe yra tai, kieno deka

kas nors dorai gyvena), o kitas, antrinis ir tar:-

si instrumentinis, - pakankamas kiekis kuniikq
gerybiq, kurios butinos doram veikimui. Pagaliau
padios Zmogaus vienybes pr ieZast is yra pr igim-

t is,  o visuomenes vienybe, kur iq vadiname tai-

ka, tur i  rupint is valdovas. Tad geram gyvenimui

visuomeneje sukurti reikia trijq dalykq. Pirma,
visuomeneje ivesti taikos vienybg. Antra, kad

taikos ryiiu suvienyta visuomene btrtu linkusi
daryti geri: panaiiai kaip Zmogus negali daryti
gera, je i  jam nebudinga i5ankst ine atskirq dal iq

vienybe, Iygiai taip ir Zmoniq visuomenei, kol ji

stokoja taikos vienybes ir kovoja su savimi, at-
siranda kiiutys gerai veikti. Tredia, geram gyve-

nimui reikia pakankamai i5tekliq - tuo privalo

rupint is valdovas.
Tad jei karali5kosios institucijos deka visuome-

neje sukurtas geras gyvenimas, reikia stengtis ji

i5saugoti. Yra trys klitltys, neleidZiandios viedajam
geriui tgstis, o viena i5 jq kyla i5 prigimties: juk

visuomenes gerio negalima nustatyti kart4 ir vi-

sam laikui. bet tai daryti reikia l5'g nepaliaujamai -

Zmones mirtingi, amZinai negali buti, ne neturi tq
padiq jegq per visq gyvenim4, nes jis labai keidiasi,
tad Zmones per vis4 gyvenima nepajegia vienodai
atlikti tq padiq pareigq. Antra kiiutis iSsaugant
viesqji geri kyla ii vidaus, o jos Saltinis - valios
i3krypimas: ar tingumas atliekant tai, ko reikalau-
ja viesasis reikalas, ar net kenkimas visttomenes
ramybei, kai kas nors, paZeisdamas teisingum4,
trikdo kitq rarn5'be. O tredia kliutis iisaugant
vieieji geri kyla i5 iSores: kai uipuolus priesams

taika sunaikinama ir karalyste arba miestas ku-

r ianr  la iku i  v is i i ka i  sugr iaunamas.
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Tad karalius privalo rupintis padalinti minetas
tris kliutis trejopai. Pirma, rupindamasis ipediniais,
kurie pakeis esaniius ivairiose tarnybose. TA pati
daro Dievas, valdydamas netvarius daiktus, kurie
negali nuolat tgstis: priZiuri, kad vieniems pakeisti
atsirastq kiti, ir taip i5saugo visatos taisyklingumq.
Panaiiai karalius, kuris uoliai rupinasi kitais pa-
keisti tuos, kuriq stokojama, 5ia pastanga iisaugo
pavaldZios visuomenes geri. Antra, tegul savo
istatymais ir fsakais, bausmemis ir apdovanoji-
mais suturi jam pavaldZius Zmones nuo nederamq
dalykq ir veda i dorus darbus, o pavyzdys tebuna
Dievas, kuris Zmonems dave fstatymus ir apdo-
vanoja jt1 besilaikandiuosius bei skiria bausmes
nusiZengusiems. Tredia, tegui karalius rupinasi
jam pavaldZios visuomenes apsauga nuo prieiq.
Juk niekas nepades idvengti vidiniq pavojq, jei ne-
apsiginama nuo iioriniq.

Lieka tredioji karaliaus pareiga gerai sutvarkyti
visuomeng - rupintis paZanga. .Ii atliekama tuo-
met. jei minetuose pavieniuose dalykuose iStaisoma
tai, kas netvarkinga, papiidoma tai, ko truksta, ir,
jei imanoma pagerinti, siekiama patobulinti. Todel
ir Apaitalas prirnena tikintiesiems, kad siektq
aukitesniqjq tnalones dovanrq Q Kor 12, 31).

Taigi tai priklauso karaliaus institucijai, ir
kiekvien4 SiLl dalykq reikia atskirai iisamiau
nagrineti.
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