
kvietimq,- juk kartais taip atsitinka. Taigi draugq
pasirodymas visais atvejais yra pageidautinas.

12. Ar panaSiai kaip isimylejeliams maloniausia yra
vienas kitq regeti- jie Sitq pojuti vertina labiau uZ
visus kitus, nes per ji meile gimsta ir gyvuoja,- taip
ir draugams mieliausia yra gyventi kartu? Juk drau-
gyste - tai bendravimas, Ir kaip Zmogus elgiasi pats
su savimi, taip elgiasi ir su savo draugu. Tad jeigu
mums yra miela Zinoti, kad esame, tai pana5iai miela
iinoti, kad draugas yra. Veikliai Sitai pasirei5kia kaip

ll72a tik tuo gyvenimu clrauge. Toclerl ne be reikalo Zmones
to siekia. Ir kas paskireim imogui sudaro gyvenimo
prasmq arba prieZasti, del kurios gyvenimas jam atrodo
vertingas, tas skatina ji gyventi kartu su draugais. To-
del vieni kartu geria, kiti kartu iaidiia kauliukais, kiti
kartu mank3tinasi ir kartu medZioja arba kartu filoso-
fuoja, visi leidZia laiktl sykiu clarydami tai, kas gyve-
nime jiems teikia dicliiausiq malonumq. Mat, noreda-
mi gyventi kartu su draugais, jie daro tai ir rupinasi
tuo, kas, jq nuomone, padeda sykiu gyventi.

Nedorq Zmoniq draugyste yra netikusi - budami
nepastovtls, jie susideda su nedoreliais ir, vienas su
kitu supanaiedami, tampa nedori; o gerq Zmoniq drau-
gyste yra gera, bendraujant jinai stipreja. Kartu veik-
clami ir vienas kitq paremdami, jie darosi geresni. Jie
perima vieni i3 kitq tuos vertingus dalykus, kurie jiems
patinka. Todel ir sakoma: ,,I5 gerq i5moksi tik ge-
fo"  12.

Tai tiek uZteks apie draugystq. Toliau kalbesime
apie malonumq.

DESIl\1TA KNYGA

I3 eil('s reikia pakalbeti apie malonumq. Atrodo, kad
iis itin glaudiiai susiiqs su mr"rsrl -'- lmonirl - gimine.
Torlel ir' .-ruklecltrrni vaikus Zmonis pasitelkia malonu-
mus ir nemalonumus. Ir buclq tobulinant sv(ubiausia

zso yra dZiaugtis tuo, kuo dera, ir neapkqsti to, ko reikia

ncapkgsti, Sitokios nuostatos iaikomasi visq gyvenimq;
ji labai svarbi ir turi itakos brldo ugclymui ir iJimingam
gyvcnimui; juk imones pasirenka tai, kas molonu-, ir
vengi(r to, kas nemalonu. Toclel tokio svarbaus clalyko
nc,galima atidcti i Sal!, ypitc kad di.r iikyla visot<iq
keblurnq.

Mat vieni malonumq laiko geriu, o kiti, prieAingai,
visiSkai blogu dalyku, Ii pastaiqjq kai kurie isitikine,kad taip ir yra, o kiti mano, jog m[sq gyvenimui butq
naudingiau parodyti, kad malon.rma. yii blogas claly_
kas, net jei jis ir nera blogasr. Mat Ourgu*I Zmoniq
linkstat i malonumus ir jiems vergauja, todel reikia
juos 

-pakreipti prie5inga linkme, nes taip jie galetq
pasiekti viduri. Bet toji nuomone yra neteisirrgu. Vai
samprotavimai apie imoniq iigyvenimus ir elgesi yra
maZiau patikimi negu darbai: kai jie neatitinta paiir-
ties, netenka savo reiksmes ir, be to, sunaikina net
tai, kas juose buvo teisinga. Kai imones pamato, kacl 11726tas, kuris peikia malonumq, pats siekia kokio nors
malonumo, i5 to padaro i5vadq, kad malonumas kaip
toks yra vertas, kad jo siektum. Juk dauguma imonifi
nesugeba grieZtai skirti vienq dalykq ,rrro t ito. fuigi
teisingi pasisakymai yra labai naudingi ne tik paiini_
mui, bet ir gyvenimui. Kai jie atitinki clarbus, 

-prade-

clama jais pasitiketi, todel tuos, kurie juos uupruritu, liupaskatina gy-venti pagal juos. Apie iai uZteks. pame_
ginkime aptarti lvairias nuo-o.re. apie malonumq.

2. Eudoksas mane, kad malonumas yra dicliiausias
geris, nes jis mate, kacl visi __ protingi ir neprotingi
padarai -... jo siekia, be to, visais atvEjais pailrenti_
ma tai, kas yra vertinga, o ]abiausiai pasirenkama tai,
kas vertingiausia. Visq butybiq verZimasis ! tq pat!
tikslq roclqs, kacl tai visiems yra didiiausias geris, nes
kiekvienas gyvlnas ranclqs tii, kas jam yra vertinga,
kaip jis susirandqs jam tinkamq maistq. Taigi tai, kas
yfj:*t.ytu.gera. ir ko visi siekia, esqs dldZiau"sias geris.
Srtais i5vedZiojimais daugiau buvo tikima del futi",2mogaus doro bldo, o ne del jq patiq. Mat Eudbksas
buvo nepaprastai nuosaikus Zmogus. Todel atrod6, kad zs1



I

i
' l

tq mokslq skelbe ne kaip malonumq Salininkas, o
to, kad taip yra i5 tikrUjq.

Jis taip pat mane, kad jo mokslo tikrumas ne ma-
Ziau iSryikejqs is [malonumo] prieiingybes: visos bfty-
bes veugia nemalonumo kaip tokio ir kartu laiko ver-
tingu dalyku jo priesingybe. Vertingiausia esq tai, kq
mes pasirenkame ne del ko nors kito ir ne kaip prie-
mone tikslui siekti, ir neatsiZvelgdami i kE nors kita;
visi sutinka, kad toks dalykas kaip tik yra malonumas,
juk niekas neklausia, kodel kas nors dZiaugiasi, nes
malonumas pats savaime yra vertybe. Kai malonumas
prisideda prie kurios nors vertybes, pavyzdZiui, prie
teisingo ir santtraus elgesio, ji pasidaro dar vertinges-
ne. Bet vertingum4 gali padidinti tik toks dalykas, ku-
ris pats yra vertingas.

Pastarasis samprotavimas rodo, kad malonumas yra
viena iS vertybiq, bet ne didesne uZ kitas vertybes,
nes kiekviena vertybe, sujungta su kita vertybe, yra
vertingesne negu budama vieniSa. Tokiu budu ir Pla-
tonas irodineja, kad malonumas ndra didZiausias geris.
Jis sako, kad malonus gyvenimas, paremtas supratin-
gumu, yra vertingesnis negu be jo; o jeigu 3is derinys
yra geresnis, tai malonumas nera didZiausia gerybe,
nes priedas prie didZiausio gerio negali jo padaryti
dar vertingesnio. I5 to aiSku, kad ne viena kita verty-
be, kuri, sujungta su kuo nors savaime vertingu, pasi-
daro dar vertingesner nera didZiausia vertybe. Tai kas
gi yra toji vertybe, kurios ir mes esame dalininkai?
Reikia iSsiaiSkinti.

Tie, kurie prieStarauja, kad tai, ko visi siekia, ne-
11?3a fufln6i turi buti vertybe, nieko rimto nepasako. Mes

teigiame: tai, kuo visi yra isitikinq, atitinka tiesq. Tas,
kuris nori t4 isitikinimq paneigti, nieko itikinamesnio
nepasakys. Jeigu tik neprotingi padarai to siektq' jq

teiginiuose butq Siek tiek tiesos. Bet jeigu ir protingi
taip daro, tai kaip jie galetq kq nors teisingo sakyti?
Tatiau galbut ir Zemesnieji padarai turi koki nors pri-
gimtini instinktq, kuris yra stipresnis uZ jrros padius ir

2s2 kuris siekia gerio, brrdingo jrl esmei?

Bet ir tai, kq sako Eudokso prieiininkai apie malo-
numo prie5ingybg, nera tvirta. Jic sako: iei nemalonu-
mas yra blogis, tai dar nerei5kia, kad malonumas yra
geris, nes blogio prieiingybe gali buti ir blogis, ir Sie
abu blogiai gali sudaryti prieiingybg to, kas yra nei
bloga, nei gera. Nebiogai pasakyta, bet Siuo atveju tai
neatitinka tiesos, nes jeigu malonumas ir nemalonu-
mas bltq blogybe, reiketq jq abiejq ir vengti, o jei
abu nera nei gera, nei bloga, tada nereiketq abiejg
arba lygiai ir vieno, ir kito vengti. Tuo tarpu matome,
kad Zmones vieno vengia kaip blogio, o kitq pasirenka
kaip geri. Ta prasme juodu sudaro prie5ingybg.

3. Jei malonumas net nebrltq viena i5 kokybiq, iS
to dar nei5plauktq, kad jis negali brlti geris. Juk ir
dorybes veiklos aprai. kos nera kokybe, nei laime nera
kokybe. Jie sako, kad geris yra grieZtai apibreitas, o
malonumas - neapibreZtas, nes jis gali buti didesnis
ar maZesnis. Jeigu jie tokiq i5vadq daro i5 malonumo
patyrimo, tai t4 pat! galima pasakyti ir apie teisingumq
bei kitas dorybes, kuriq atZvilgiu aiSkiai sakoma, kad
vieni jomis apdovanoti daugiau, kiti .- maZiau ir kad
Zmones savo veikloje daugiau ar maZiau vadovaujasi
tomis dorybemis. Juk Zmones gali brlti teisingesni ar
narsesni, jie gali elgtis teisingiau ir santuriau arba ne
taip teisingai ir santuriai. O jeigu [tie filosofai] remia-
si ivairiomis malonumq atmainomis, tai nepasako tik-
rosios prieZasties, nes vieni malonumai buna gryni,
o kiti - miSnrs 2. Kas kliudytq sakyti, kad kaip svei-
kata, kuri yra aiSkiai apibreita, gali buti stipresne ar
silpnesne, taip ir malonumas? Juk ne visi Zmones turi
tq paciq pusiausvyrq, ir tas pats imogus ne visada i3-
laiko tq padiq pusiausvyrq: ji gali pablogeti arba tam
tikru mastu iSlikti nepasikeitusi, arba pagereti. Pana-
siai gali kisti ir malonumas.

Toliar.r. DidZiausiq geri laikyclami tobulu, o judesius
ir  tapsmq-netobulais,  j ie megina iror lyt i ,  kacl  malo-
numas yra judesys ir tapsmas. Bet ir tai netiesa, kad
malonumas esqs judesys. Juk kiekvienam judesiui yra
fudingas greitumas ir letumas, ir jeigu judejimas nera

j i s
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greitas ar letas pats savaime, kaip, pavyzdZiui, visatos
judejimas, tai jis toks yra ko nors kito atZvilgiu' Ma-
lonumui nebudinga nei viena, nei kita. Galima greitai

1173b nudZiugti ar supykti, bet greitai clZiaugtis negalima,
net ir palyginti su kuo nors kitu,- tai lmanoma tik
einant, augant ir panaiiai. Taigi galima greitai arba
letai pereiti ! dZiaugsmo busenq, bet negalima jos grei-
tai patirti, kitaip sakant, diiaugtis. Kaip malonumas
galetq buti tapsmas? Juk ne bet kas i5 bet ko atsiran-
da, o is ko atsirancla, i tq ir suyra. Tad kam malonumas
yra atsiradimas, tam nemalonumas - iSnykimas.

Toliau. Jie sako, kad nemalonumas yra stygius to'
kas i5 prigimties turetq iia buti, o malonumas - tai
prisipilclymas. Bet tai kuno busenos. Jeigu malonumas
yra prisipildymas prigimtiniq dalykq, tai turetq dZiaug-
tis tas, kas prisipildo, atseit klnas. Bet taip niekas
nemano. Taigi malonumas ner.r prisipildymas, bet ma-
lonumas iauciamas tat la,  kai  pamaiu pr is ipi ldoma, o
nemalouumas - kai, pavyzcliiui, pjaunamas kunas']'
Sita nuomone kilo ii tq malonumq ir nemalonumQ, ku-
rie yra susijq su maitinimusi. Mat kai kr-rnui ko nors
truksta, jis jautia nemalonumq, o kai prisipildo, jam

darosi malonu. Bet visiems malonttmams tai netinka. An-
tai mokslinio paiinimo malouumai, o i3 jusliniq malo-
numq -- skonio, kai kurie klausos ir regejimo malonu-
mai, atsiminimai ir viltys atsirancla be i5ankstiniq
nemalonumq. Taigi, kieno tapsmas yra 5ie pojttdiai? Juk
cia nebuvo jokio trlkumo, kurio uZpildymas juos su-
kelttt.

Jeigu kas kaip 1roclym.1 pasitelkia smerktinus malo-
numus a, tai galima atsakyti, kad tie malonumai ii
tikrqjq nera malonls. Juk jeigu jie necloriems Zmo-
ncms yra malonus, tai negalima sakyti, kad jie yra
maionus ne tik iiems, bet ir l iai kuricms kitiems 7mo-
nents, prrn.r i ia i  kaip tai ,  kas t ik l igoniarns yra sveika
arba salrlu, arba kartu, arba tai, kas tik sergtrnciam
akiq liga at.rodo btrlta. Arba bhtrt gatlimar atsakyti: ma-
lonumai yra verti, kad juos pasirinktum, tik jie turi

254 brlti kilq ne i3 tokirl dalykq [kaip nedorumas, liga],

panai iai  kaip, pavyzdi i t t i ,  turtas yra vertas pasir inkt i ,
bet ne iSdavysti:s kaina, arba sveikata, bet ne kemiant
i pilvq kas perkliuvo. Be to, malonumai skiriasi savo
rlr imi;  juk ne tas pat,  ar mnlonumas kyla i : - i  k i ln iq,  ar
ii b.;auriq rlalyktl, ir nesant teisingam negirlinr.r patirti
tcisingo imogaus malorrumq arba muziko mal<-rnumq -
nesant muzikaliam ir t. t. Atrodo, kad ir tai, jog drau-
gas yra kas kita ncgu pataikrrnas, paryskina, kad ma-
lonuuras nera geiris ir kad yra visokiq rtsiq malonu-
rnq. Mat vienas draugeruja del dorybes, o kitas - siek-
damas malonumo, ir torlel vienq giria, o kitq peikia ll?aa
u2 tai, kad jis turi kitoki tikslq. Niekas nepasirinktq
visq gyvenimq pasillkti su vaiki5ku protu ir net ir la-
biausiai d2iaugtis vaikiSkais clZiaugsmais, arba dZiaug-
tis dirbdamas koki nors labai bjaurq darbq, net jei
niekada del to nepatirttl nemalonumo. Pagaliau yra
daug daiykq, kuriq mes labai rimtai imsimes, net jeigu
jie neteiktq mums jokio malorrurno, pavyzdiiui, matyti,
atsiminti, lgyti Ziniq, i5siugdyti dorybiq. Nesvarbu, ar
iie dalykai tcikia malonumq, mes juos pasirinktume ir
tada, jeigu i5 jq neb[tq jokio malonumo. Taigi paai5-
liejo, kad malonumas nera didiiausias geris ir kad ne
kiekvienas maionumas yra vertas pasirinkti; be to, kai
kurie malonumai yra savaime verti pasirinkti - j ie ski-
riasi vienas nuo kito savo rt5imi arba kilme. Tad pa-
kaks apie ivairias nuomones malonumo ir nemalonumo
atZvilgiu.

4. Kas yra malonumas ir kokios jo savybes, geriau
paaiSkes tada, jeigu pradesime i5 pradZiq. Regejimq bet
kuriuo metu galima laikyti tobulu, nes jam netruksta
nieko, kq veliau pridejus jo ideja pasidarytq tobula.
Toks yra ir malonumas. Jis mat yra vientisas, ir jokiu
metu nerasi tokio malonumo, kurio ideja tik per ilges-
ni iaiktl pasidarytq tobula. Todel malonumas nera ju-
desys. Juk kiekvienas judejimas vyksta laike ir turi
galutini tikslq, kaip, pavyzdiJui, namo statymas; jis
yra uZbaigtas, kai tikslas pasiektas - tobulumas pasie-
kiamas per visq laikq arba tuo uibaigimo metu. Pa-
skirais iaiko tarpais visi paskiri judesiai yra netobuli; 2ss



j ie skir iasi  i r  nuo viso judej imo, i r  v ienas nuo ki to.
Juk akmenq mtrijimas yra kitoks negu kolonq kane-
Iiavimas, o Sie clu darbai vel skiriasi nuo visos Sven-
tyklos statymo. Sventyklos pastatymas yra tobulas ju-
dejimas, nes galutinio tikslo po2iuriu nieko nebereikia
prideti, o pamatq ir triglifq statymas yra netobulas ju-
dejimas, nes Sie du judejimai yra tik statybos dalys.
Taigi judejimai skiriasi rt5imi, ir neimanoma kuriuo
nors laiko tarpu rasti ruSies ativilgiu tobulq judejimq,
nebent tik per visq judejimo laikq. PanaSiai ir del
ejimo, ir kitokiq judejimq. Jeigu ejimas yra judejimas
iS vieno taiko i kitq, tai ir dia yra rtlSiniq skirtumq:
lekimas, ejimas, Sokinejimas ir panasiai. Negana to,
net ir pats ejimas buna skirtingas, nes eiti i5 kur nors
i kur nors stadijo atstumq ar jo dali yra ne tas pat,
lygiai kaip eiti skirtingq stadijo daliq atstumus, ir ne
tas pat perZengti Sitq linijq ar anE - juk perZengiama

1174b ng apskritai linija, bet linija tam tikroje vietoje, o juk
5i linija yra vienoje, o ana - kitoje vietoje 5.

Apie judejimq smulkiai buvo kalbama kituose vei-
kaluose, ir atrodo, kad ne kiekvienu metu judejimas
yra tobulas: paskiri judejimai btna netobuli ir vienas
nuo kito skiriasi rt5ies atZvilgiu, nes judejimas i3 kur
nors ir i kur nors yra skirtingq ruSiq. O malonumas bet
kuriuo metu yra tobulas. Taigi aiSku, kad judejimas ir
malonumas vienas nuo kito skiriasi, ir malonumas pri-
klauso prie dalykq, kurie yra vientisi ir tobuli. Taip
galima sprqsti ir iS to, kad judejimas neimanomas ne
laike, o malonumas imanomas visas ir dabar, nes jis yra
vientisas. Tad aiiku, jog neteisinga sakyti, kad malo-
numas yra judejimas arba tapsmas, nes tq galima
teigti ne atriie visus dalykus, o tik apie tuos, kuriuos
galima dalyti, bet ne apie vientisus: juk nei regejimas
nera tapsmas, nei matematinis ta5kas, nei vienetas,-
ne vienas is tq dalykq nera nei judejimas, nei taps-
mas. Todel ir malonumas nera nei judejimas, nei taps-
mas, nes jis yra vientisas.

Kadangi kiekviena jusle reiSkiasi savo objekto at-
256 Zvilgiu, o tobulai veikia tik ta jusle, kuri yra geros

bikles ir nukreipta i geriausiq ii jai prieinamq objektq

{nes toks isesmesyra" toUutasve ik imas 'oarsakys ime '
il"i 

""ir.t" 
puti :"tio, ar kad tas' kam priklauso ta jus-

i*-Vru nesvarbul, vaclinasi' kiekvienu paskiru .atveju
g"tt'"".i"i :usle veikia tada, kai ji' brldama geriaustos

bukles, yra nutrreipia i geriausiq. jos sriiiai priklausanti

"n:"f.iq,'f"Xs 
veitcimas btna tobuliausias ir maloniau-

sias. Mat kiekvienas jutimas gali teikti malonumq' tatp

p.lt kiekvienas rnl'ly*ut ii s.amprotavimas' Bet di-

diiausiq malonum4 i"ixiu tobuliausias veikimas' o to-

buliausias veikimas btna tada' kai organas' brrdamas

g"t* LuXfes, Iietia geriausiq.iS jam priklausandios sri-

iies- ou:ettq. Malonirmas t'eikimq padaro tobulq' Bet

malonumas padaro *ittitttq tobulq ne- tokiu brldu' kaip

iii;" oblertas ir pojutis, nors abu.butq labai vertin-

gi, pana3iai kaip ,J"itut" ir gydytojas ne tokia padia
-ptoi*" 

yr.r sveikumo prieZastisl
"'-il€ill" 

"isrt", 

-xaa 
tiet<viena.iusle teikia malo-

numq,- juk sahome,-kad regejimo ir klausos ispudZiai

Vr"-it"f.""s ir kad diclZiausias malonumas patiriamas

iuJa, tui ir jusle labai gera' ir- objektas' kuri ji suvo-

kia, Iabai geras. Jeigu ir tai' kas juntama' ir tai' kas

junta, yra taip -tobu]a, 
tai' kai yra kas veikia ir kas

yru .ruit iu-as, butinai bus patiriamas malonumas'

Malonumas p"d"t; veikle tobulq ne kaip joje glu-

dinti savybe, o kaip veiklos metu atsirandantis Lobulu-

mas, panasiai xaip-iaunysteje i5siskleidZia groZis' Tai-

gi tol, kol mqsty;u ar luslemis-.suvokiamas objektas'

taip pat tai, kas apie ji- tgt9:dZ-t-u ,1r 
j! stebi' bus to- ttrsa

r.id fi"xi" turi buti, tt"itttui"itts. malonumEt nes kai tas'

kas veikia, ir tas,-ias yra veikiamas, yra lygus.ir vie-

nodai santykiauja 
'"i"ttut su kitu' ir padariniai bus to-

kie PatYs.
Tai kodel niekas visE laikE nesidZiaugia? Gal pa-

vargsta? .lnt ti 'a kas'budinga- Zmogui' negali be

paliovos veikti - t 
""gufi 

ir riaionumas' nes jis lydi

veiklq' Kai kurle dalyk"ai dZiugina' kol yra nauji' ve-

iiau buna iur. nu toXi" *ufonus' Del tos patios prie-

Zasties i5 pradZir] 
-t""t'l 

protas issijudina ir ltemptai 2;t7
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clomisi savo objektu, pavyz,dZiui, kai kq nors [nauja]
regeclarni atidZiai isiiirlrime, bet veliau mrlsq veikla
ertsl[gsta, Di'I to susilpneja ir malonunras'

Kacl vis,i irnotres siekia ma.lonumrl, galima paaiikin-

ti tuo, k.,<i visi nori gyventi, o gyvt'nimas yra tam
tikra verkl.r, ir kiekvienas veikia toje srityje ir tokiais
buclais, kuriuos labiausiai megsta; ptlvyzdZiui, muzikas
veikia klausa melodijq srityje, s:iekiantis paiinti -

mqstymu probiemq srityje, panaii.ri ir visi kiti. Ivlalo-
nurnas kiekvien.l veiklq padaro tobul'q, o kartu ir gy-

venimq, kurio Zmones troklt.r. T'ad supratltama, kad
imones troksta ir maiontrmor nes malonumas pripildo
kiekvieno Zmogaus gyvenim.l, o tai ir verta pasirinkti'
Ar rncs pasireukarne gyvenimq ciel malonumor ar ma-
ionumq del gyvenimo, kol kas nesprqsime, nes tie du
dalykai yra glaudiiai susijq, juos sunku atskirti. Mat
be vciklos nera malonurno, o malonumas kiekvienq
veikiq paciaro tobulq.

5. Del tos prieZasties malonumq yra ivairiq rtsiq.
Mat, musq nuomone, dalykus, kurie ruSies atZvilgiu
yra skirtingi, skirtingi dalykai padaro tobultts. Tai ma-
tome ir is gamtos, ir i3 meno kuriniq, pavyzdiiui, ii
gyvuiiq, medZiq, paveikslq, statulq, namq, rakandq b.
'fas pat ir del veiklos rtsiq: skirtingas veiklos rusis
paciaro t<-rbulas skirtingos rfSies tlatykai. Mqstymo veik-
la skiriasi nuo jusliq veiklos, ir kiekviena iS jq buna

lvairiq rfisiq. Todel ir malonumai, kurie jas padaro
tobulas, yra skirtingi.

Tai matyti ir i3 to, kad kiekvienas malouumas la-
bai glaudZiai susijqs su ta veikla, kuriq jis paciaro to-
bulq. N{at tan tikrai vciklai bidingas ma}onumas tq
veiklq skettina. Juk kas savo deirbq diri-ra su mal<-lnu-
mu, tas kiekvienq smrrlkmerrq sugeba geriau verlinti
ir pasiekia didesni tikslumq, pavyzdZiui, geometru pa-
sidaro tas, kuris jauiia maiorrumq clomedamasis geo-
metrija,- kiekvienq dalykq jis geriau supranta' Pana-
siai ir mdgstantys muzikuoti ar statyti ir kitokiai veik-
Iai atsidejq Zmones labai patobulina savo darbq, jeigu
jis jiems yra malonus. Vadinasi, malonumai pagerina

veikla, o tas veiklos skatintojas g,hicli pa|ioie veik- 1175b
Ioje. Bet skirtingos rr-r5ys susijusios su skirtingais ska-
t intoiais.

Dar labiau tai roclo ta aplinkyhe, kad vienai veik-
Iai btdingas m:lonumas trukdo kitos r.r-riies vejklai.
Pavyzdiiui, fleitos megcjas neisfsngl.r susikaupti moks-
Iiniams samnrotavimams, ieigu jis gircli kita groiant
fleita., nes fleitos muzika iam teikia clidesni malonuma
negu jo veikla tno metrr .  Tad malonumas, hrrr i  te lk ja
groiimas fleita, panaikina mokclinio samprotavirno
veiklq. Panaiiai brlna ir kitais atveiais, ieigu veikla
tuo padiu metu susijrrqi su dviem dalykai.: malonesne
veikla iistumia kita veikle o ie.i malonumo a.tivilsiu
skirtumas bfrna lal,.ai r:lidelis. tacla. maiiorr maloni veik-
Ia visai sustoia. Todel kno nors lal,.ai clii".rrgclamie_qi me,s
negal ime ka nors ki ta di ;-ht i , -  ka ki ta gal ime veikt i
tik tacla, kai nelabai diiaugiamos, antai ;monds valpo
teatre salclumJmus, ir ypad noriai tada, kai aktoriai
blogai vaidina. Kadangi su veikla _"usiies malonumas
ja padaro tikclesne, pastovesnq ir geresne, o svetimi
malonumai ia gadina, tai  ai iku, kad tarp malonumo
rtiiq yra didelis skirturnas. Mat svetimi malonr_rmai
padaro maidatrg ta pati ka ir bridingi tai veikloi rrl-
Siai nemalonumai, no.q su veikla susiie nernalonumai
sustabdo veikl4, pavyzciiiui, jei kam trfina nemalonu jr
koktrr raiyti arba skai6ir,roti, tada imogus neraio arba
neskaidiuoia, nes iam tai nemalonus r.risiinrirnas. Taisi
i3 brlclingu veiklai molonrlrnu ir pemalonumu krrla nrie-
Singi paclariniai, br-rdingas malonumas yra tas, kuris
kyla ii paiios veiklos.

Jau sak6me, kacl svetimi malonrrmai padaro beveik
ta pati, ka ir nemalonumai: iie sustabdo veikla, tik ne
tokiu padiu bt-rdu. Kadanp'i veiklos rtliys hiina geros ir
blog'os i r  v ienas i i  i r t  ver-ta pasir inkt i ,  k i tas -  nn.rerta,
cler k i tas --  nci  vc.r ta,  nci  ncverta pasir inkt i ,  ta!  pana-
i ia i  1,1n i r  di , l  mrlonlrml l ,  neq kiol<rr iena ve' ik la tur i  ja i
bf ic l inga malonrrma: gr ' rai  vc, ik lai  bf ldingas goras ma-
lonumas, o blogai -- blogas. Juk kilniq dtrlyku troi-
kima giriame, o biauriq aistrr-r geismus peikiame, z5tl



Veiklai budingas malonumas yra labiau susijqs su
veikla negu troSkimai (kurie bflna veiklos prieZastis),
nes pastarieji laiko ir prigimties atZvilgiu labiau skj-
riasi nuo veiklos, o malonumai yra labai artimi veiklai
ir taip menkai nuo jos atskirti, kad net kyla klausimas,
ar kartais veikla ir malonumas nera tapatfrs. Vis clelto

malonumas nera tas pat kas mqstl'rnas arba pojltis:

tai butrl nesEmone. Bet kadangi iie rei3kiasi kartu, tai
kai kam atroclo tapatus. Taigi kaip skiriasi veiklos rtf-
Sys, taip skiriasi ir su jomis susijq mtrlonumai'

1176a Regej imas skir iasi  nuo lytei imo, o girdej imas ir
uosle - nuo skonio savo grynumu. Panaiiai skiriasi ir
atitinkami malonumai; uZ juos yra pranaEesni malo-
numai, susije su mqstymu,- Sios dvi rtiys vel skiriasi
viena nuo kitos grynumu. Kiekvienas g1rut1nas turi jam

btrdingq malonttmq, panaiiai kaip ir veiklq, kuriq ati-
tinka tas malonumas. Tq pamatysime isiTiureie i kiek-
vienq gyvul!: malonumas yra kitoks arkliui, iuniui ir
imogui,- kaip sako Heraklitas, asilas vertiau pasirink-
tq iienq negu auksq. Juk asilui maistas yra svarbiau
negu auksas. Bttybes, kurios skiriasi rfriimi' turi ir
skirtingos rrli ies malonumus, o tos paiios rrl3ies blty-
bes - tuos patius malonumus' Tai suprantama. Ir tarp
imoniq yra dideliq skirtumq: tie patys dalykai vie-
niems yra malonrls, kitiems - nemaloniis, vieniems
skausmingi ir nekeniiami, kitiems - malonfis ir verti
pasirinkti. Tas pat ir del saldumynq: ne tas pat atrodo
salclu clrugio kreiiamam Zmogui ir sveikam, ne tas pat

atrodo karita silpnam ir tvirtam imogui. Pana5iai ir
del kittl clalykq. Visais Siais atvejais yra svarbu, kaip
atror'lo tlorovingam Zmogui.

Jeigtr ,  kaip atrodo, tai  yra t iesa ir  je igu kiekvieno
daikto matas yra tlorybe ir rlorovingas imogus kaip
toks, tai  pana5iai  i r  del  malonumtl :  kas r lorovingam
imogui malonu, i5 tiknfjU yra malonumasr ir tikrai
malonu yra tai, kuo jis diiaugiasi. O jeigu dalykai, ku-
rie iam atrodo biaurts, kam kiterm btna malonus,
neta ko stebetis, nes daug yra Zmogaus prigimties su-

260 gedimo ir i5krypimq. IS tikrqiq tokie clalykai nera ma-

lonus, bet Sitiems ir Sitokiems Zmonems jie atrodo ma-
lonus.

Arsku, kad maionumq, kuriuos visi pripaiista esant
bjaurius, nereikia vadinti malonumais, - juos laiko
malonumais tik pagedg Zmones. O kuriuos iS malonu-
rnq, laikomq gerais, reiketq pavadinti Zmogui budin-
gais? Ar nebus aiSku, isigilinus i Zmogaus veiklq-? Juk
veikla teikia tam tikrq malonumq. Taigi ar tobulam ir
Iaimingam imogui budinga viena, ar kelios veiklos ru-
Sys 7, malonumai, kurie tq veiklq padaro tobulq, teise-
tai turi buti vadinami Zmogui bldingais malonumais,
o kiti malonumai, kaip ir veiklos rO5ys, uiims lvairias
pakopas - antrq ar dar Zemesnq,

6. Pakalbejus apie dorybes, draugystes ir malonumq
rtSis, lieka dar bendrais bruo2ais aptarti laimg, nes jE
laikome Zmogaus prigimties galutiniu tikslu. Jei pakar-
tosime tai, kas buvo ankstiau pasakyta, destymas iS-
eis trumpesnis. Jau sakeme, kad laime nera [sielos]
nuostata. Jeigu tai bttq laime, jq turetq ir tas, kuris
visq gyvenimq miegotq arba gyventq kaip augalas,
arba patirtq didZiausias nelaimes. Jeigu Sitai mums
nepatinka, jeigu laimg, kaip anksdiau buvo sakyta, 1176b
reikia laikyti veikla, o iS veiklos rrlSiq vienos yra
butinos ir kaip priemones tikslui siekti yra vertos pa-
sirinkti, o kitos - vertos pasirinkti savaime, tai aiSku,
kad laimg reikia laikyti viena i5 tq veiklos rlSiq, ku-
rias savaime verta pasirinkti, o ne ii tq, kurios yra
priemone tikslui siekti, nes laime nieko nestokoja, ji -
savarankiska. O savaime yra vertos pasirinkti tos veik-
los rrriys, ii kuriq nieko daugiau nereikalaujama, tik
pacios veiklos. Tokia veikla - tai veikla, kuri remiasi
clorybe, nes kilni ir dorybinga veikla priklauso prie
dalykq, kuriuos savaime yra verta pasirinkti,

Cia priskiriami ir mtrlon[s iaiclimai, nes 2ntones
;uos pasirenka ne tikslui siekti,- jie daugiau kenkia
negu duoda naudos, ncs del jq Zmones nesirlpina nei
savo kuno, nei turto reikalais. Dauguma tq, kurie yra
laikomi laimingais, vaikosi tokiq laiko leidimo budq.
Todel tironq rumuose tokie Zmones, kurie sugeba kitus 26r



linksminti, yra labai megstami: jie moka tcikti rnalo-
numq visuose tuose dalykuose, kuriq trokita tironai,
Tokre Zmonis jiems reikalirtgi. Toks gyvcnimas atrodo
laimingas, nes valdovai megsta sitaip gyventi. i3cl tai
nc lroclynras. Juk ne valdzios vietomis rcriiitrsi dorybe
ir piotas, iS kuriq kyla dorybrng.r veikla. jclgu 2nto-
nes, niekada nepdzule grylro ir krlnaus dZiaugsmo,
metasi i kunrskus malonumus, nereikia manyti, kac
tie malonumai. yla labiau verti pasi.ririkti. iuk ir vai-
kai tuos dalykus, kuriuos jic labai vertina, laiko ge-
riausiais. Suprantama, kad v.rtkq ir suaugusiq, gc'rq
ir blogq imoniq ne tie patys dalykai yra laikomi ver-
tingars. Kaip jau ne kartq sakeme, vertinga ir malonu
yra tai, kas dorovingam imogui yra verthga ir malo-
nu. Kiekvrenam ta veikla atrodo veltingesne, kuri ati-
tinka jo dvasinq nuostatq, o dorovingam Znt<.rgui -

veikla, atitinkunti dorybq. faigi tte Zaidimuose laime.
BDtq keisto, jei galutrnis gywenirno tikslas butq Zaidi-
mas, ir Zmogus vis(l gyvenim4 sunkiai dirbtq, iikgstq
visokius vargus tik clel iaidirnql Zodzitt, mes viskq
pasirenkame tiksiui siekti, tik ne laimq, nes Iaime yra
galutinis tikslas. Darbuotis rr pakelti visokius sunku-
mus tik del iaidimq atrodo kvaiia ir tiesiog vaikiika.
Bet Anacharsio s pasakymas ,,Zaisti, kad galctum rimtai
dirbii" atroclo teisingas. Mat iaidimas yra poilsis:

1177a i.msgus negali visq laikq iSvien dirbti, jam reikia atsi-
kvepti. fad poilsis nera tikslas, jis reikalingas del
veiklos.

Laimingos gyvenimas -- tai dorybingas gyvenimas.

Toks gyveninias ne z.,ridimas, tai rirnto darbo gyveni-

mas. Rimtus datbus laikome vertingesniais u2 juokq ir

Zaidinus, ir vertitrgesnes [sielos] dalies ir vertingesnio
irnogaus veiklq--rimtesne. tsct vertingesnio Zmogaus

veikla yr.r pt-unaiesite, joje slypi daugiau laimes, Kuno

malonrtntais gcr l i  t . l2 iougt is kiekvienas, nei  i r  vergas --

ne maZiau kaip dorovingas Zmogus. Bet vergtti rtielias

nesuteiks laimi's dalies, uebent jam leisttl ir savaran-

262 kiskai gyventi. Juk ne Zaidimuose ir panaiiuose lais-

valaikio malonumuose yra laime, o, kaip jau anksdiau
sakeme, dorybingoje veikloje.

7. Jeigu laime yra veikla, atitinkanti dorybes rei-
kalavimus, tai suprantama, kad cia turima galvoje
veikla, atitinkanti aukidiausiosios dorybes reikalavimus,
o tai yra aukidiausios musq sielos dalies veikla. Ar
ta aukitiausioji m[sq dalis bus protas, ar kas nors kita,
kas i5 prigimties valdo, vadovauja ir turi supratimq
apie tai, kas kilnu ir dievi5ka, ar tai bus kaikas die-
viika, ar mumyse esanti clieviikiausioji mrlsu dalis,
ios veikla,  paremta iai  bldinga dorybe, i r  bus laime.
Jau buvo sakyta, kad ta veikla - tai kontempliacija.
Tai atitinka mtsq ankstesnius samprotavimus ir tie-
s4. Tai - auk'iia.usia imogaus veill la. .Iuk ir protas yra
aukitiausias i5 mums budingrl dalyktl, o i5 paiinimo
objektrr aukidiausi yra tie, kuriuos pailsta protas. Be
to, Si veikla tgsiasi isvien be pertraukos, ncs mes
labiau sugebame be pertraukos kontempliuoti negu kq
nors kita veikti. Be to, mes manome, kad ! Iaimq yra
ipintas malonumas, o maloniausia i5 visq dorybingrl
veiklos rr13iq yra, kaip visi pripaiista, filosofine veik-
la. Filosofija teikia gryniarrsiel ir pastoviausia malonu-
mq, ir suprantama, kad tiems, kurie vcikia jau igijg
Ziniq, glruenimas yra mellonesnis negu tiems, kurie jr1
d.rr tik ie-iko.

Vadinamasis savarankiikumas d.iugiausia susiiqs su
kontempliacija. Mat to, kas bfitina gyvybei palaikvti,
reikia visiems - ir i$mintiui, ir teisuoliui, ir visiems
kitiems Zmonems. Ret kaj tokiais dalykais pakankamai
apsirtpinta, tada teisuoliui reikia imonitl, kuriq at-
Zvilgiu ir su kuriais kartu iis galetq teisingai elgtis;
pana5iai ir santrlriajam, ir narsiajam, ir visiems ki-
tiems, o i$mindius gali kontempliuoti ir vienas pats, ir
tuo labiau, kuo jis i5mintingesnis. Zinoma, ir jam ge-
riau eitrlsi iurint padejej.l, bet vis delto jis yra sava-
rankiSkiausias' lt7lt)

Sita veikla yra vieninteli:, kuria irnoni's meeaulasi
<ldl  jos padios, nes, be kontcmpl iaci jos, nieko r larr-
giau ii ios nelaukiama, tuo tarpu i5 veiklos, kuriq su- z6i



daro poelgiai, mes turime, be padios veiklos, dar ir
didesnq ar maiesnq naudq. Be to, laimq teikia laisva-
laikis. Juk mes dirbame, kad turetume laisvo laiko, ir
kariaujame, kad gyventume taikoje. Su poelgiais susi-
jusiq dorybiq veikla reiikiasi arba visuomeniniuose, ar-
ba karo reikaluose, bet tokia veikla laisvalaikio netei-
kia, ypai susijusi su karu. Juk niekas nesiima kariauti
clel paties karo, ir niekas del to nesiruo5ia karui. Tas,
kuris draugus padarytq savo prie5ais tam, kad galetq
kovoti ir Zudyti, butq visi5kas niekias. Bet ir visuo-
meniniame darbe neblna laisvalaikio: be visuomenines
veiklos, Zmogus 6ia siekia dar ir valdiios, garb6s arba
laimes sau padiam ir bendrijai - laimes, kuri yra kas
kita negu visuomenine veikla; jq mes ir nagrinejame
kaip kitokiq. Kadangi i3 dorybingos veiklos rfSiq savo
puikumu ir didybe ypai iisiskiria visuomenine ir ka-
rine veikla, bet ji nesuteikia laisvalaikio, siekia tam
tikro tikslo ir nera verta, kad ie pasirinktum del jos
padios, ir kadangi, kita vertus, protine veikla, kaip,
kontempliacija, labai i5siskiria savo rimtumu ir nesie-
kia jokio iiorinio tikslo, ir teikitr jai btdingq malonu-
mq, kuris savo ruoZtu sustiprina tE veikl4, kadangi joje
pasirei5kia savarankiSkumas, laisvalaikio galimybe ir'
kiek tai imanoma Zmogui, nenutrtkstamumas, ir visa
tai, kas priskiriama laimingam Zmogui, tai toji veikla ir
bus tobula Zmogaus laime, jeigu ji tgsis visq gyvenimq'
nes jokia laimes dalis negali bhti netobula.

Toks gyvenimas brltq antZmogiSkas, nes imogus ji
gyventq ne kaip Zmogus, o kaip mumyse glfrdintis tam
tikras dieviSkas pradas, ir kiek tas dieviSkas pradas
skiriasi nuo mtsq sudetines prigimties, tiek ir to die-
viiko prado vt'ikla skiriasi nuo su kitomis dorybemis
susijusios veiklos. Taigi, jeigu protas, palyginti su
imogumi, yra dieviSkas, tai ir protui pakltstantis gy-
venimas, palyginti su imogaus gyvenimu, yra dievii-
kas. Mes neturime sekti tais, kurie ispeja, kad buclami
imones galvotume kaip Zmones ir budami mirtingi --

taip, kaip clera mirtingiems, bet, kiek tai imanoma, tu-
rime pakilti iki nemirtingumo ir daryti viskq, kad mu-

sq gyvenimas butq tvarkomas remiantis tuo, kas 611- il78a
myse yra aukitiausia,- nors toji dalis yra palyginti
nedidele, bet savo galia ir vertingumu pranoksta vis-
kq. Reikia pasakyii, kad tai, kas mumyse yra auki-
ciausia, sudaro miisq ,,a5", nes tai yra svarbiausioji
ir geriausioji mflsq dalis. Butq keista, jei mes pasi-
rinktume ne savo padiu gyvenimq, o kokios nors sve-
timos brJtybes. Ir kq anksdiau sakeme, tas tiks ir tia:
kas kam yra budinga, tas kiekvienam iS prigirnties yra
geriausia ir maloniausia. Zmogui tai yra gyvenimas pa-
gal proto reikalavimus, nes ypad jis sudaro imogaus
esmq. Toks gyvenimas yra ir laimingiausias.

B. Antroie vietoje - gyvenimas, paremtas kitomis
dorybemis. Siuo atveju veikla yra imogiika. Tarpusa-
vio santykiuose mes pasitelkiame teisingumq, narsum4
ir kitas dorybes: sudarydami sanderius, iStikti bedos,
jvairiomis gyvenimo aplinkybemis ir patirdami viso-
kiausius i5glrvenimus mes laikomes to, kas kiekvienam
pritinka,- tai vis imonems budingi dalykai. Daug kas
kyla iS to, kad mes turime k[n4, daug kur matomas
glaudus iigyvenimq ir brldo dorybes ry5ys. Bet ir su-
pratingumas susijqs su budo dorybe, o 3i - su supra-
tingumu, nes supratingumo pradmenys kyla ii budo
clorybes, o budo dorybes patikimumas priklauso nuo
supratingumo. Budo dorybe, susijusi ir su iigyvenimais,
priklauso musq sudetinei prigimdiai. Sucletines prigim-
ties dorybes yra Zmogiikos, taigi Zmogiiki yra ir gy-
venimas pagal tas dorybes, ir laime, Bet protas yra
atskirtas nuo kuni5kq dalykq. Tai tiek apie tuos da-
lykus. Smulkesnis nagrinejimas neleina i musq uZ-
duot!.

Galima manyti, kad protinei veiklai reikia neclaug
i3oriniq gerybiq, arba maiiau negu laimei, kuri remiasi
budo dorybe. Abiem yra lygiai reikalingi gyvenimui
butini dalykai - skirtumas dia visai ne<lidelis, nors
visuomenes veikejas claugiau rupinasi kunu ir pana-
iiais reikalais. Bet veiklos ertivllgiu skirtumas yra la-
bai didelis. Mat dosniam reikds pinigq, kacl galcttl buti
dosnus, o teisuoliui - kad galetq atsilyginti (norai yra z6s



neiZvelgiami, ir neteisingi imones apsimeta nori tei-
singai elgtis), narsuoliui reikalinga jega, jci nores kq
nors narsaus atlikti, o santuriajam - progos [vienaip
ar kitaip pasielgtil; kaip kitaip galetq i3ryiketi, ar jis
toks, ar kitoks? Be to, giniijamasi, ar budo dorybei
svarbiau ryitas, ar veiksmai, nes dorybe, kaip atrodo,
priklauso ir nuo vieno, ir nuo kito. Tobulumq sutei-

l178b kia abu dalykai, bet doram veiksmui reikia daugelio
iSoriniq dalykq, ir kuo jis didingesnis ir kiinesnis, tuo
daugiau jq reikia. Bet tam, kuris kontempliuoja, tq
clalykq nereikia, bent jau Siai veiklai; net galetum sa-
kyti, kad tie iSoriniai dalykai trukdo kontempliuoti'
Bet kadangi Zmogus yra Zmogus ir gyvena kartu su
daugybe kitq Zmoniq, tai jis pasirenka elgtis pagal
dorybes reikalavimus, todel jam bus reikalingi ir tie
iSoriniai dalykai,-- kitaip jis nebuitl imogus.

Kad tobula laime yra tam tikra kontempliacijos
veikla, paaiikes ir Stai i3 ko: pirmiausia clievus mes
vaizduojames esant laimingus ir palaimintus. Kokiq
veikl4 jiems priskiriame? Argi ne tq, kuri remiasi tei-
singumu? Argi nebltq juokinga, jeigu jie sudarinetq
sanderius, atsiiminetq pasidetus pinigus ir pana5iai? O
gal jie yra narsts, nebijo pavojtl del to, kad tai garbin-
ga? Gal yra dosnus? O kam jie turctrl dovanoti pinigus?
Keista bttq,  je igu j ie naudotqsi  pinigais-ar kuo nots
panaiaus. O kokie galetq bnti jq santtrfls poelgiai?
Ar nepaZemintumem jq girclami ui tai, kad jie ncturi
Zemq geiduliq? Viskq iS eilcs apZvelgus paaiSkes, kad
visi tie isivaizduojami dievq darbai yra smulkmeni:'ki
ir neverti dievq. Bet visi vaizduojames, kad jie gyve-
na, atseit ir veikia,- juk ncgi visq laikq miega kaip
Endimionas e? Tadiau jeigu ii gyvo padaro atimsime
veiklq ir net kurybq, tai kas lam liks, iiskyrus kon-
templiacijq? Todel dievq veihla, teikianti didZiausi4
palaimq, yra kontempliacija. Taigi ir imonems didZiau-
siE laimg teikia ta veikla, kuri yra artimiausia dievii-
kai veiklai.

T4 irodo ir tai, kad visi kiti gyvi p,,darai nera lai-
266 mes dal ininkai,  nes l iems visi3kai r .c-btdinga lokia

qeilila. Dievq gyveninras yra iStisai laimingas, o Zmo-
niq gyvenimas - tiek, kiek jame pasireiskia tokios
veiklos ativaitas, tuo tarpu kitq gyvunq gyvenimas
vi'sai nera laimingas, nes jic nedalyvauja kontemplia-
cijoje. faigi kiek i:siskleidiia kontempliacija, tick ir
laime, ir kuo labiau imogus sugeba kontempliuoti, tuo
jis laimingesnis, ir ne del atsitiktiniq aplinkybiq, o del
pacios kontempiiacijos, nes ji yra savaime vertinga.
Taigi laime yra tam tikra kontempliacija.

Bet imogui reikes ir palankiq i5oriniq aplinkybiq,
nes mtsq prigimtis nera tokia savarankiSka, kad gali-
ma butq tik kontempliuoti: reikalinga ir kuno sveika- 1179a
ta, ir maistas, ir kitokia prie2iura. Vis delto nereikia
manyti, kad jeigu jau negalima be isoriniq gerybiq
buti laimirrgam, tai reikes labai daug ko. Juk savaran-
kiikumui ir veikiai reikia ne pertekliaus, o atvirk5-
ciai: net ir nesant juros ir Zemes valdovu, galima da-
ryti tai, kas kilnu. Juk ir su vidutiniais i3tekliais gali-
ma dorovingai elgtis. Tai visiSkai akivaizdu; juk
paskiri pilieciai ne blogiau uZ valdovus atlieka gerus
darbus,- dar net geriau! Tad uitenka nedideiiq i5ori-
nirl gerybiq, ir gyvenimas imogaus, kurio veikla yra
doi'a, bus laimingas.

Soionas teisingai vaizdavosi laimingq imogq: jis
vadino laimingu tq, kuris tik vidutiniikai yra apdova-
notas iiorinemis gerybemis, bet vis delto, jo nuomone,
e)giasi labai kilniai ir gyvena santttriai. Juk, turint
tik vidutinius iLteklius, galima claryti tai, kas reikia.
Atrodo, kacl ir 1\naksagoras laimingq imogq vaizdavosi
ne turtuoli ir ne valdovE; jis sake, kad nesistebetq,
jei minia laimingq imogq laikytq keistu, nes dauguma
i,moniq sprendZia tik is iiores - jie tik tq ir tesupran-
ta. Taigi isminciq paiirlros sutampa su musq i5vedZio-
jimais. Sitoks paiitrq sutapimas, Zinoma, gali ltikinti,
bet tiesq Zmoniq veikloje mes susekame tik i3 darbq
ir iB gyvenimo buclo - tai viskq lemia. Todel mtlsq iS-
vadas reikia patlkrinti darbais ir gyvernimo budu: jeigu
jos atitinka tikrovq, teikes jas priimti, o jei skiriasi,
tada jas laikysimc tik tusdiais Zod2iais. 267



O kas gyvena aktyvq protini gyvenimq ir rtpinasi
protu, to ir glvenimas yra geriausiai sutvarkytas, ir
dievai jj labiausiai myli. Jeigu dievai, kaip yra ma-
noma, kokiu nors budu r[pinasi imoniq reikalais, tai
b[tq visiskai suprairtama, jeigu jie ne tik dziaugtqsi
tuo, kas yra vcrtingiausia ir jiems giminiSkiausia -

o tai yra protas,- bct ir atlygintq tiems, kurie tq
auksciausiq dalykq myli ir gerbia, ui tai, kad jie ru-
pinasi tuo, kas dievams yra rniela, ir daro tai, kas yra
teisinga ir gera. Be abejones, labiausiai visu tuo pa-
siiymi filosofai. Jie yra labiausiai dievrl mylimi. Kaip
dievq numyletiniai jie yra ir laimingiausi. Todel fi-
iosofai ir iiuo ativilgiu yra laimingiausi.

9. Jeigu mes bendrais bruoiais pakankamai aptare-
me tuos dalykus -- dorybg, draugystq ir malonumq,-
ar rcikia manyti, kad mlsq uiduotis jau atliktalz O gal,
kaip sakoma, Zmogaus veiklos tikslas yra ne stebeti
ir pa2inti paskirus dalykus, o veikiau pati veikla? Ir
apie dorybes ueuZtenka iinoti, bet reikia stengtis jas

lgyti ir jomis vaclovautis. Argi kokiu kitokiu btdu
galetume tapti geri? Jeigu uZtektq samprotavimq, kad
Zmones padarytume dorovingus, tai, pasak Teognido,
ui tuos samprotavimus teisetai buttl gausiai ir visoke-
riopai atlyginta, ir jr4 reiketq pasirtpinti. Deja, tie
sanprotavimai istengtq kilnios Sirdies jaunuolius pa-
skatinti ir uidegti, o i5 prigimties kilnq ir is tikrqjq
mylinti kiinum4 Zmogq taip paveikti, kad sutvirtettl
jo dorumas, bet daugumos lmonirl ncsugebetq paskatin-
ti kilniems darb.ims. N4at daugurna imoniq is prigim-
ties yra linkq priklusti rie gc<ios jausmui, o baimei ir
susilaikyti uu<-r l-' logtl vciksnnl ne clt, I tr-r, kad tai slyks-
tu, o ticl to, katl ui tai yr.i bautlzii 'ma. Gyvendami
aistromis, 1i.e vaikos;i tik tokiq malonutrttl, kurie jiems
yra br"rciingi, ir priemonirl juos pa1 irti ir vengia jiems
prieiingrl ncmcrlonunll, o apic tai, kas kiinu ir iS tik-
rqjq malonu, jie neturi jokio supi'atimo, nes niekada
iito nc'ra ragavq. Kokic sampiotavimai tokius Zmones
galetq pakeistilz Juk neirnanolna ar bent jau nelengva
iodZiais pakeisti tai, kas nuo seno juose lsi5aknijq. U2-

tektq, jeigu, turedami visas sqlygas, kurios sudaro prie-
laidas tapti dorovingais Zmonemis, uisitikrintume bent
dali dorybes.

Kaip Zmogus tampa geras? Vieni mano, kad iB pri-
gimties, k i t i -kad i5 jprat imo, dar ki t i -kad del pa-
mokymq. Ai5ku, kad prigimtiniai dalykai ne nrro mu-
stl priklauso: jie tam tikru dievq lemimu tenka iB
tikrqjq laimingiems imonems. Pamokomas Zodis ne
visus istengia paveikti: klausytojo sielq reikia jau iS
anksto ipratinti kilniai ir dZiaugtis, ir neapkqsti, tarsi
paruoiti dirvq, kad ji augintq sekl4. Juk tas, kuris gy-
vena aistromis, neklauso atgrasaniiq iodZiu, o jeigu
ir klausytu, tai nesuprastq. Kaip tok! imogq galetume
pakeisti? Apskritai aistros mrsilcidiia ne ZoclZiui, o tik
prievartai. Todel jau i3 anksto turi buti dorybei gimi-
niikas btldas, kuris myletq kilnumq ir piktintqsi ne-
dorybe.

Sunku i6 pat jaunq dienrl sulaukti tikro vadovavimo
kelyje i dorybg, jei nesi uZaugqs atitinkamu istatymq
globoje. Juk daugumai imoniq nema.lonu santrlriai ir
i5tvermingai gyventi, ypad jauniems. Todel istatymais
turi buti nustatytas ir aukleiimas, ir lavinimas,
nes prie jq pripratus jie nebebus nemalonrfs. Bet
neuZtenka tik jaunysteje rtpintis prieiitra ir tei- r rooa
singu auklejimu. Kadangi ir uiaugg jie turi dary-
ti tuos padius dalykus ir prie jt1 priprasti, tad ir dia rei-
kia istatymtl - ir apskritai istatymq, kurie tvarkytq
visq gyvenimq, nes dauguma Zmonirl greiiiau paklfrsta
prievartai negu ZodZiui, greidiau bansmei negu kilniam
elgesiui. Del to kai kas r0 mano, kad istatymq leidejai
turetu dorovinio groZio ir kilnumo delei Saukti ir ra-
ginti Tmones i dorybq tikedamiesi, kad tie, kurie pra-
tindamiesi jau yra toli paZengg dorybes keliu, jrl pa-
klausys, o neklausantiems ir sunkiai aukleiamiems tu-
retq skirti baudas ir bausmes, pagaliau nepataisomus
visai iimesti i5 visuomenes. Mat dorybingas imogus,
kuris siekia gyventi kilniai, paklausysiqs, o nedorelis,
kuris siekia tik malonumq, busiqs tramdomas nemalo-
numais kaip gyvulys jungu. Todel iie sako, kad tokie 26s



n e m a l o n u n a i t u r i b f l t i i t i n p r i e 5 i n g i j q m e g s t a m i e m s
malonumams.

Jeigu, kaip sakyta, Zmogus, kuris turi tapti doro-

vingasl privaio buli teisingai auklejamas ir pratina-

mas-, o veliau turi daryti dorus darbus ir nei savo va-

lia, nei pries savo valiq nedaryti nieko blogo' ir jeigu

lai galima lvykdyti tik tvarkant- gyvenimq pagal tam

tikr{ planE ir tikslingq tvarkq, kuri turi pakankamai

galios priversti paklusti' tai tevo valdZia neturi tos ga-

iios ir negali priversti,- ap-skritai to negali padaryti

vieno Zmogaus valdZia, nebent tik karaliaus ar kieno

nors pana5aus; uZtat istatymas ttrri priverdiamqj4 ga-

li4, nes jis yra tvarkomaiis pradas' kilqs ii supratin-

gumo ir proto. Ir nors mes nekendiame tq Zmoniu'

iurie prieSinasi mr:sq norams, net ieigu jie teisetai

prie5inisi, lstatymo mes nelaikome sunkenybe' ieigu jis

isako tai, kas gera.
Tik Spartos valstybeje _- ir dar kai kur kitttr !r-

lstatymq leidejas yra pasirflpinqs- jaunuomenes aukle-
jimu ir prieiiira. 

-Daugumoje 
valstybir+ tuo visai ne-

,irUpirru-u, ir kiekvienut g1'rrettu taip' kaip jam patinka'

tarsi kiklopas valdydamas vaiktrs ir Zmonq' Geriau-

sia butq, jei tuo rupintqsi visuomene' tikslingai nusta-

tytq reikalavimus ir, be to, taip, kad juos bittt ima191a

ivytOyti. Bet jeigu visuomene nesirfipina' tada kiek-

vilno-pilieiio pareiga savo vaikams ir drarrgams pa-

deti tapti doriems aiba bent pasiryZti eiti ta linkme'

Geriausiai jis tai galetq padaryti' jeigu' kaip mes sa-

keme, turetq lstatymq leiclejo gabumq' nes visuomenes

rrlpinimasis remiasi lstatymais,- rrlpinimasis bu1 e9las

1180b 1i1 tacla, jei istatymai bus geri' Irlesvarbu' ar tie ista-

tymai bus raiyti, ar nera3yti, taip pat nesvarbg, ar jie

aukles vienq Zmogq, ar daugel!' Panariai ir del muzi-

kos, gimna.iikot it t itq aukleiimo dalykq' Kaip vals-

tybese didelq galia turi lstatym.ai ir paprodiai' taip

paskirose Seimoie tevo lspejamieii ZodZiai ir iproiiai -

jq poveikis del giminystes ir gerarlarybiq yra dar. di-

desnis, nes vaikai jau i3 pat pradZiq myli savo t€vus

270 ir ii prigimties yri linkg mielu noru ir+ klausyti' Be

to, vaikq auklejimas pavieniui yra prana5esnis uZ visuo.
meirini auklejimq,- toks yra ir gydymo menas: sergan-
diam drugiu apskritai yra naudinga ramybe ir susi-
laikymas nuo vaigi<-r, bct paskirais atvejais galbtt tai
netinka; ir kuniityniq mokytojas ne visiems atvejams
nustato tq patl kovos budq. Taigi galima manyti, karl,
r[pinantis paskirai, kiekvienu atveju bus galima tiks-
liai nustatyti, kq reikia daryti; kiekvienas gauna tai,
kas jam geriau pagelbsti, Bet ir gydytojas, ir gimnasti-
kos mokytojas, ir kiekvienas kitas geriausiai gales
pasirupinti paskiru Zmogumi, jeigu iinos tai, kas yra
bendra, kas tinka visiems arba visiems tam tikros gru-
pes Zmonems. Juk visi sako, kad mokslo clalykas yra
tai, kas bendra,- taip i5 tikrqjq ir yra. Bet niekas
netrukdo gerai rtpintis vienu kuriuo Zmogumi net ir
neturint moksliniq Ziniq. Vien is patyrimo galima tiks-
liai nustatyti, ko reikia paskiru atveju. Juk yra Zinoma,
kad kai kurie Zmones puikiausiai gydo patys save,
nors kitam jie negaletq pagelbeti. Vis delto tam, kuris
nori pasidaryti savo dalyko meistru ir ji visapusi5kai
suvokti, reikia eiti p;ie to, kas yra bendra, ir kuo ge-
riau su tuo susipaZinti, nes, kaip sak€me, mokslas apima
tai, kas bendra.

Jeigu per istatymus mes galetume pasidaryti ge-
resniais Zmonemis, tai ir tam, kuris nori rtpintis, kad
imones - nesvarbu, ar vienas imogus, ar daug Zmo-
niq - pasidarytq geresni, reikia iisiugdyti gero ista-
tymq leidejo sugeLrejimus. Mat nesvarbu, koki imogq
mums pavestq padaryti gerq, ne bet kas tai sugebetq,
o jeigu kas ir sugebetr4, tai tik Zinovas, pana5iai kaip
gydynro mene arba kituose Calykuose, reikalaujandiuo-
se tam tikrq pastangq ir iSmanymo.

Todel dabar reikia paiiureti, is kur ir kaip galima
issiugdyti gero lstatyrnq leidejo sugebejimus. Kaip ki-
[ais atvejais, taip ir iia gal butq galinta pasirnokyti i5
valstybes vyrt1.2 Jr:k istatymq lcidimas yra valstybes
vrilclymo meno dalis, Argi valstybes valdymo menas
ntrra panaius ! kitus mokslus ir sugebejimus? Juk ki-
tuose moksiuose ir menuose tie patys Zmoncs savo 27t



sugebejimus percluoda savo mokiniams ir patys jais
naudojasi savo veikloje, pavyzcliiui, gydytojai ir dai-

llB1a |inipftai. Tadiau valstybes valclymo mokslas yra kitoks:
sofistai skelbiasi j! ismanq, bet niekas i3 jq neuZsiima
politika; tuo uZsiima tik polltikai, kurie, kaip atrodo,
daugiau remiasi tam tikru igimtu sugebejimu ir patir-
timi negu Ziniomis. Apie tokius clalykus jie nei raSo,
nei kaiba, nors tai butu graiiau negu raiyti teismams
ir liaudies susirinkimui sl<irtas kalbas,-- jie nepadaro
politikais nei savo sunrr, nei kitrl artimqjq. Tai buttl
visai protinga, je'i tik jie istcngtq tai padaryti. Tada
jie savo valstybei paliktq tok! palikimq, kad geresnio
jau negaletq palikti ir patys sau bei savo artimiesiems
negaletq linketi geresnio igyti.

Zinorna, politikoje labai svarbu patyrimas; kitaip
remdamiesi veikla Zrnones negaletq pasidaryti politi-
kais. Todel tienrs, kurie nori igyti Zinirl apie valstybes
valclymq, reikia dar ir patyrimo. O sofistai, kurie skel-
biasi iimane, yra labai toii nuo tikrqjq mokytojq. Juk
jie net ne2ino, kas yra valstybes valclymo menas ir
koks yra jo objektas. Kitaip jie valstybes valdymo
meno nelygintq su retorika, nelaikytq jo net menkes-
niu u2 retorik4 ir nemanytq, kad lengva leisti istaty-
mus, sudejus i kruvq visa, kas yra geriausia esamuo-
se isiatymuose 12. Jie sako, kad esq galima iSsirinkti
geriausius lstatymus, tarsi iisirinkimui nebutq reikalin-
gas supratimas, tarsi nebttq svarbiausia teisingai nu-
sprqsti, kaip, pavyzdZiui, muzikoje. Juk kiekvienoje
srityje prityrg 2mones teisingai sugeba sprgsti apie
darbus, til< jie supranta, kokiomis priemonemis ir ko-
kiu budu darbas uibaigiamas ir kaip derinasi viena su
kita to darbo paskiros dalys. O neprityrusiems pakanka
bendro ispudZio, ar clarbas yra gerai, ar blogai atliktas,
kaip, pavyzdziti, daiieje. lstatymas yra panaius i vals-
tybes valdymo meno darbus. Kaip kas nors, remciamasis
Biais darbais, galetq tapti geru istatymq leideju arba

1181b [aip sugebetq sprgsti, kurie istatymai geriausill Juk ir
gydytoju nepasidarysi is gydymo vadoveliq. O vis del-

zT2 to tq vadoveliq autoriai megina kalbeti ne tik apskritai

apie gydymo brldus, het ir kaip gydyti ir kaip elgtis
kiekvienu paskiru atveju ir aptaria ivair ias kuno san_
daras. Prityrusiems tokie dalykai buna naudingi, o
nei5manantiems yra beverciai. Taip pat lstatymq ir
valstybes santvarkq apraiymq rinkiniai yra labai r-rau_
dingi tiems, kurie sugeba juos nagrineti ir ivertinti,
kas juose yra gera ir kas bloga, ir kokioms santvarkoms
kokie istatymai tinka, O kas toliau veikalus skaito be
tvirto kriti5ko nusistatymo, tas nesugebes jq teisingai
ivertinti - nebent tik atsitiktinai, nors galimi atvei-ai,
\"i I toks Zmogus gauna geresn! supratimtl apie tokius
dalykus.

Kadangi ankstesnieji mqstytojai paliko neiStirtus !s_tatymq leidimo klausimus, tai bus geriausia mums pa_
tiems juos iinagrineti, kartu ir valstybines santvarlos
apskritai klausimq, kad pagal iigales uZbaigtume filo-
sofij4, susijusiq su imoniq gyvenimo reikalais.

Pirmiausia pameginsime iisiaiikinti, kq ankstesnieji
tyrinetojai yra gerai pasakg apie paskirus dalykus, t
paskui, lygindami valstybines santvarkas, paZiuresime,
kokie dalykai i5saugoja ir sunaikina valstybes ir ko_
kie - valstybines santvarkas, ir clel kuriq prieiasdiq
vienos valstybes buna tvarkomos gerai, o kitos _ blo_
gai. Visa tai kriti5kai api_velgg, mes galbrlt geriau pa_
matysime, kuri santvarka yra geriausia ir kokia yra
kiekvienos santvarkos tvarka, kokie istatymai ir pap_
rodiai laiduoja geriausiq santvarkq.

Tad pradekime iS pradiiq.

18.  Ar is to te l i s


