
niam jutlejirnui prieiprieiinamas arba.tos patios koky-

bes i5saugolimas, arba virtimas prie5inga kokybe' pa"

,rtraZi.,l, 
"puUutirnut -- pajuodimui' Mat dalykas pasi'

tl it ia tacla, kai jo kokybe virsta savo prieiingybe.

15. Zotlis ,,tureti" yra vartojarrras ivaitiotrris pias-

memis. Juo reilkitlnas arba savybes ir bfrst'tros' arba

kokios nors kitos kokybes turejimas - juk sakoma'
-k;A 

;"t turime kokiq nors iiniq arba dorybg'- arba

kiekybes turejimas, pivyzdiiui, kad kas nors turi tant

tix.i oyoi, juk saxoma, kad kas nors turi trijq ar ke-

i"iiq 
"truxti.l 

Oyoi; arba turejimas ko uors ant k[no'

pavyzdZiui, apsiausto arba chitono' arba turejimas ko

nors ant kuno dalies, pavyzclZiui' iiedo ant pirsto' arba

ktno claliq ture.limas, pavyzdZiui' tankos' kojos' arba

indo turinys, pavyzdZir-ri, medirnnasl kvieiiq arba mo-

linis qsotls vyno - juk sakoma' .kad 
molinis qsotis pri-

piltas vyno, o meclimnas - kviediq' Apie visus tuos

iuit t.,. yra sakoma, kad jie turi savyje kq nors taip'

f..ip i"aii. Arba Zocliiu ,,tuteti" rei5kiamas nuosavybes

trriiii-ut - juk sakoma, kad mes turime namE' ze-

mes. Apie mus taip pat sako, kad. turime Zmonq arba

kad imona turi vyrq' Bet atroclo' kad pastaroji ZodZio

,,tureti" vartosena yia visiskai netikusi' Juk sakydami'

kard turi Zmonq, mls tik nttroclome' kad jis su ja gy-

vena,
Galima butq sumindti ir claug kittl ZodZio "tureti"

reikSmiq, bet jau isvarclijome beveik visas iprastines

io vartosenas.

lJikom lcho
et iko



garbq, nes jis valstybes ativilgiu ivykde neteisingu-
mo aktq.

Toliau. Kadangi tas, kuris elgiasi neteisingai, yra
tik neteisingas, bet ne visi6kas nedorelis, ueimanoma
sau paiiam claryti to, kas neteisinga,- tai kitas argu-
m.cntas, greta ano. Mat neteisingas imogus yra maZ-
daug toks nedoras, kaip bailys,- ne toks, kad jis bntq
visi5kas niekias. Tad jis ir Siuo atZvilgiu nesielgia ne-
teisingai neteisingumo apskritai prasme, nes tai reikitq,
kad tam padiam Zmogui butq galima kartu tq pati duo-
t i  i r  at imti ,  o tai  neimanoma, nes teis ingl lmas ir  ne-
teisingumas pasireiSkia tik tada, kai yra daugiau imo-
niq. Toliau. Neteisingumo aktq galima vykdyti tik tu-
rint laisvE valiq, laisvq pasirinkimq ir pradedant j!
vykdyti pirmam. Todel tas, kuris, patyrqs skriaudq, at-
silygina tuo paciu, nelaikomas neteisingu. Bet jei kas
nors sau patiam darytq tai, kas neteisinga, i3eitq, kad
tas pats 2mogus tq pati sau ir daro, ir i ikencia. Tokiu
atvcju butq imanoma savo valia iSkgsti neteisingumq.
Be to, niekas nesielgia neteisingai nedarydamas paski-
rq neteisingq veiksmq, bet niekas nesvetimoteriauja su
savo paties imona, niekas neisilauZia i savo paties na-
mus, niekas nevagia savo paties daiktq. Klausimq, ar i3
viso imanoma sau padiam daryti neteisingus darbus,
galima iisprqsti ir ai5kinantis savanori5ko skriaudos pa-
tyrimo sqvokq.

Aiiku, kad ir viena, ir kita yra bloga: ir neteisin-
gum4 patirti, ir neteisingai elgtis. Pirmuoju atveju
geruni maZiau uZ viclurk!, o antruoju - daugiau. Ver-
tcs viclurkis yra panaius i sveikatq gy,lymo meno at-
2vi lgiu i r  i  gci t l  k lno br lk lq gimnast ikos mcno atZvi l -
giu.  Vis r l r , l to blogi(rLl  yr(r  c laryt i  tai ,  kas neteisinga.
M,i t  nt ' t t ' i r , ingas veiksmas susi jqs su ncdorumu - arba
vii;i lku neclorumu altskritai, arba artimu visi5kam nc-
r lorumui ( jnk ue kiekvienas savonori ikas neteisingas
veiksmas yra susijgs su visiiku nedorumu). Neteisingu-
mo pdtyiimas ne\ra susijqs su nedorumu ir neteisin-
gumu. Taigi netcisirgumo patyrimas savaimc yr.l ma-
Zesnis blogis,  bct atsi t ikt lnai  j is gal i  bnt i  didesne

blogybe. Taiiau menui tas nerlpi: plauditl u2degimq gy- ll38h
dymo menas laiko sunkesne liga uZ iinirimE, nors kar-
tais iSnirimas tam tikromis aplinkybr''mis gerli buti pa-
vojingesnis - jei kas iinirgs [kojq] parkris ir pateks
! prie5q rankas arba Zus.

Perkeltine prasme ir lyginant galima kalbeti apie
teisingumq paskirarne imoguje, bet jis rei5kiasi ne sa-
vqs paties atZvilgiu, o tik tarp kai kuriq [sielos] tlaliq.
Tai -- ne teisingumas visa apimaniia prasme, o tik
toks, kaip tarp Seimininko ir vergo, tarp ieimininko ir
jo tarnrl. Svarstydami i5skyreme protingqjE sielos dali
ir neprotingqjq. Turint galvoje tas dali,q ir atrodo, kad
buna neteisingumas, nukreiptas prries save pati, nes tos
dalys gali patirti netcisingumq, kuris prieiingas jq sie-
kimarns. Toderl kilo mintis, karl tarp Siq daliq yra abi-
pusis teisingumas, pana5iai kaip tarp valdovo ir pa-
valclinio.

Tai tokie yra teisingumo ir kitq dorybiq apibtJdini-
mai.

SESTA KNYGA

Kaclangi anksdiau pasakeme, kad reikia pasirinkti
vidurl, bet ne pertekliq ir stokq, o tas vidurys yra
toks, koki nurodo teisingas proto sprendimas, tai su-
skirstykime tq vidur! i jo sudedamqsias dalis. Visos
musq minetos Isielos] nuostc'rtos, kaip ir visa kita, turi
tam tikrq tikslq, i kuri atsiZvelgdamas Zmogus, spren-
dZiantis savo protir, pagal reikalq savo energijq tai
ltempia, tai atpalaiduoja. Viclurio laikymasis vistir turi
tam tikras ribas, kurios, suderintos su teisingais ploto
sprendimais, yra, kaip sakeme, tarp pertekliaus ir sto-
kos. Tai, kq pasakeme, yra tiesa, bet neai3ku. Mat ir ki-
toms sritims, kuriose reilkiasi i,moniq pastangos ir ku-
r ios gal i  but i  rnoksl i  objeklas, l inka pasakvmas, kad

lsi tempti  i r  atsipalaicluol i  nercikia nei per r laug, nei  per
maZai, bet reikia laikytis virlurio, taip, kaip liepia teisin-
gas proto sprendimas. Bet iitai Zinoclamas, dar nedaug kq I6s

I
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Zinosi, antai neiinosi, kokiq vaistq reikia ktnui, jei
kas tau pasakytq: ,,tq, kuriuos nurodo gydymo menas
ir tas, kas ji iSmano". Todel ir sielos nuostatq atZvilgiu
reikia ne tik pasakyti tam tikrE tiesq, bet ir nustatyti,
kas yra teisingas proto sprendimas ir kokios yra jo
ribos.

Kai skirsteme sielos dorybes, sakeme, kad vienos
llssa i$ jrl yra budo, o kitos-proto. Brtdo dorybes mes jau

gana tiksliai aptareme, o apie kitas kalbesime Stai ko-
kiu b[du. Pirmiausia apie sielq. Jau anksdiau buvo
sakyta, kad sielq sudaro du pradai - protingasis ir ne-
protingasis. Dabar lygiai taip pat suskaidykime ir pro-
tingqji pradE. Pagrindas tegul bus tai, kad yra dvi
protingojo prado dalys: viena dalimi mes mqstome to-
kias buties formas, kuriq pradai negali kisti, o kita
dalimi - dalykus, kurie gali kisti. Tos blties formos
gimines atZvilgiu yra skirtingos, ir tos sielos dalys, iS
kuriq viena yra nukreipta i vienq buties fotmq, kita -

I kitq, gimines atZvilgiu taip pat yra skirtingos, nes
manoma, kad paZinimas priklauso nuo tam tikro [tu
sielos daliq paZinimo objektq panaiumo ir giminiiku-
mol. Vienq i3 tq sielos daliq pavadinkime mokslinio
paZinimo galia, o kitE - protaujandiqja. Juk sprqsti ir
protauti yra tas pat; be to, niekas nesprendZia apie
tai, kas negali buti kitaip. Taigi protaujandioji sielos
dalis yra protingojo prado dalis. Mes turime suZinoti,
kokia yra geriausia vienos ir kitos sielos dalies nuo-
stata. Tai bus vienos ir kitos dalies dorybe, o kiekvie-
nq dorybq matome i5 jai budingq darbq.

2. Yra trys sielos galios, kurios tvarko sielos veiklq ir
tiesos paZinimq: jusle, protas ir tro5kimas. I5 tq trijtl
gtrliq juslc ncgali buti jokios veiklos pradas - tai aiS-
ku i5 to, katl gyvuliai turi juslg, bet veikloje nedaly-
vauja. Kas protavimui yra teigimas ir neigimas, tas
troikimui yra siekimas ir vengimas. Kadangi budo do-
rybe yra sqmoningai pasirinkta nuostata, o sqmoningas
pasirinkimas - trpgalvotas troikimas, tai ddl to spren-
dimas turi buti geras, o troikimas teisingas,- jeigu tik

170 sqmoningas pasirinkimas yra doras ir troikimo obiek-

tas yra tapatus tam, kq patvirtina protavimas. Kaip
matome, Sitas protavimas ir tiesos supratimas susijg su
praktine veikla. Atsietinio m4stymo, kuris nesusijqs
nei su praktine veikla, nei su kurimu, atveju yra ki-
taip: gera ir bloga 6ia sutampa su tiesa ir netiesa, nes
tai - viso mqstandiojo prado reikalas, o veiklq numa-
tandios ir protaujantios dalies reikalas - tiesa, sude-
rinta su teisingu tro5kimu.

Veikimo akstinas yra sEmoningas pasirinkimas, bet
kaip judinamoji, o ne tiksline prieZastisr; sEmoningo
pasirinkimo akstinas yra tro5kimas ir sprendimas, nu-
rodantis tikslq. Todel sqmoningo pasirinkimo negali
buti be proto ir mqstymo, be dorovines nuostatos. Tai-
gi be mqstymo ir tvirto budo neimanoma nei vertinga
Zmogaus veikla, nei jos prieSingybe.

Pats mqstymas nesukelia jokio judejimo - tik tada
sukelia judejimq, kai yra nukreiptas i tam tikrq tiks-
lq, veiklq. Tada kaip toks jis vadovauja ir kuriamajam
mqstymui, nes kiekvienas, kuris kq nors kuria, tai 11395
daro turedamas tam tikrq tikslq; krlrimas kaip proce-
sas nera savitikslis, nes jis kq nors liedia ir kq nors
formuoja, bet veikla kaip procesas jau yra savitikslis,
nes vertinga veikla pati yra tikslas ir i ji nukreiptas
troSkimas. Todel sqmoningas pasirinkimas yra tro5kimo
valdomas protas arba proto valdomas troikimas, ir ta
prasme veiklos akstinas yra imogus.

Sqmoningo pasirinkimo objektu nebuna tai, kas jau
yra ivykq, pavyzdZiui, niekas nenusprendZia sugriauti
Ilijonq 2. Niekas ir nesvarsto to, kas jau ivyko, o
svarsto tik tai, kas dar bus ir gali pasikeisti; kas ivyko,
tas jau negali buti neivykg. Todel teisingai sako Aga-
tonas:

Tik Sito net dievai negali padaryt -

To, kas ivyko, padaryt nebuvus 3.

Abiejq mEstandiqjq sielos dallq veiklos rezultatas
yra tiesos paZinimas. Tos nuostatos, kurios labiausiai
padeda tiesq paZinti, ir bus vienos ir kitos dalies do-
rybes. fll



3.  ( j r l ik imc atgai l  i r  v t r t  pakalbekime apie tas nuo-

statas.  Tark ine,  kacl  pagr inc l incs formos,  ku; ' iomis s ie la

t<,igclant.r arha neig(lcll i l(t ptrTlsta ticstl, Yt.t pcnk ios:

nr( ' I r . rs ,  moksl in i : ;  p t r2 in i rnus,  supl ( r t ingt l f i ras i :mint is  i r

I ) rotas.  Ci . i  t re ]c i t t . r  sp,  i imas i r  n t tomol l r r ,  l l t 's  i i t - '  ga l i

klysti,
Kas yra mokslinis 1;. '. i inimas, . ieigu k.rlbcsime tiks-

l ia i  i r  nesi remsime pan.- r :umais,  pc 'a i ikes is  i ta i  ko;  v is i

manorne, kacl tai, kq moksliskai paZinome, negali buti

kitaip. O apie dtrlykus, kurie gali btit i  kitokie, kai mes

negalime jq tiesiogiai sterbeti, mes neZinome, ar j ie

egzistuoja, ar rle. Taigi mokslinio paiinimo objektas

egzistuoja butinai, vadinasi, j is yra amZinas, nes visa,

kas egzistuoja absoliudiai butinai, yra amZina, o am-
Zini dalykai neatsiranda ir neisnyksta. Be to, kiekvienq
mokslin! paZinimq galima perteikti kit iems, jo objektq
gal ima i imokt i .  Bet  v isa,  ko mokoma, remiasi  tuo,  kas
j i ru f rc l  Z inoma,- t t1  mes sakcme i r , ,Anal i t iko je" ;  v ie-
nai : ;  u tveja is  i ia  pasr te lk iama in i lnkc i ja ,  k i ta is  -  iSpro-
t.rvimas. Inciukcija yrei pagrindas paZinti tam, kas bend-
ra, o i lpr<-rtavimas remiasi tuo, kas bendra. Taigi yra
p.rgrinclai It. y. prielaido:'], kuriais remiasi iSprotavi-
mas, bct juos surandane ne i ipiotaudami, o pasitclkq

indukci je l . ' foc i t ' l  rnoksl in is  paZin imas yra sugebej imas
clarryti l t ikinamas iSvtrclas, virtgs ttuostata (tia priklau-
ro ir vis.r kita, kq pridetlame ai:kindanii sqvokas

, ,Anal i t iko je") .  Mat ,  ka i  i rnogus yra kuo nors is i t ik ines
i r  1r ; rgr iu t lc i  j . rm i i t tomi ,  ta t l . r  j is  jau moksl i i l<a i  L inoa.
Jei p.rg,inrlai jrrrn i inomi nc geriau ncgu padarytoji
i iv.rcln, t.rcla jo molis:l ini:, pcu:inimas bus tik atsit iktinis'
l "a i  t ick r l t  l  moksl in io paZir r imo apibre i imo.

4 .  I ( . r l l r . r r r t  ( r l ) i ( ' ( l , l l ' y k r r : , ,  ku r i e  ga l i  ke i s t i s ,  r e i k i a

t140a r - lcr i l i  J l . r l , r ' r1 , [1 '  l . ; .u ; - t i  i r  g , r l im-y l tg vc ik t i .  Kur imas i r
vc i ir l .r y l..r ire tas pat - a.1'l i t- '  tuos <lallrftqt kalbama
veikaiurr : , t ,  sk i ; tuose p ladia ja i  publ i l ta i  5 .  Tot lc \ l  i r  n tqs-
tymo nuostata, nukreipta i veiklq, yra kas kita negu
mqstymo nuostata, nukreipta ! kurimq. Tad ne vienir i5
jq negali apimti kitos, nes nei veikla nera kurimas, nei

172 kurimas nera veikio. Autai statyba yra menas' Is es-

mes tai tam tikra I kurimq nukrc.ipta mqstymo nuosta-
ta,  nes nera tok io meno,  kur io ncgulr : tum pavadint i
i kurimq nuki'eipta mqstymo nuosiata, ir nirra tokios

[s ie los]  nuostatos,  kur i  nehh[r l  mcnas.  J 'a i  rodo,  kad
menas yra tapatus i l iurimq nukreiptai teisingo rnqs-
tymo vaclo-/aujamai nuostatai. Kiekvlcnas mcnas susi-
jqs su atsiraclimu ir iSradingu svarstymu, kaip kas nors
galetq atsirasti i5 tq dalykq, kuric gali brlt i ar nebtti
ir kuriq prieZastis yra tas, kuris kuria, o ne tai, kas yra
kuriama. Juk menas nera nei tai, kas butinai cgzistuo-
ja arba atsiranda, nei tai, kas egzistuoja arba atsiran-
da pagal prigimties clesnius, ncs tt1 dalykq egzistavimo
aiba atsiraclimo prieiastis glhtl i juose paiiuosr'. Kaclan-
gi kurimas ir veikla yra skirt ingi clalykai, tai menE
reikia sicti su kurimu, o ne su veikla. Tarn tikra pras-
me menas ir atsit iktinumas susijq su tais patiais daly-
kais. Pasak Agatono, ,,menas megsta artsit iktinumq, o
atsit iktinumas - menq" 0. Taigi, kaip j i iu sakyta, me-
nas yra tam tikra teisingo proto sprenclimo vadovauja-
ma kurti nukreipta [sielos] nuostata, o nesugebcjimas,
prieSingai,- nuostata, nnkreipta kurti, bet vaclovauja-
ma klaidingo proto sprendimo. Abiejq objektas yra tai,
kas gal i  buLi  i r  k i ta ip.

5. Apie supratingumil susiclar 1-silne tikrq vaizdq, jei
paZiuresime, kohius Zmoncs varlintime siupratingais.
Supratingas imogus sugr:ba teisingai splqsti, kas jam
paciam yra gera ir narit l inga,-- ne apie paskirus claly-
kr:s, kaip antai kas nauclinga sveikatai, kas stiprina
k[nq, bet apskritai apie rlalykus;, kurie sukuria laimin-
gq gyvenimq. Tq patvir:t ina ir tai, kacl mes vadiname
supratingu ir tq Zmogq, kuris paskiru atveju protingai
nusprenciZia, ko reikia norint pasiekti kokl nors gerq
t iks lq,  ie i  t ik  j is  ncpr ik lauso mcno sr ic ia i  7 .  Tocle l  su-
p iat ingu gai ima vacl in t i  t4 ,  kur is  sugr-ba prot ingai  nu-
, , p r cs t i . . I l e ' t  n i i ' kas  nesv , - r r s to  r l a i yk r l ,  l i u r i ( r  J r cg i r l i  pe -
s i k t ' i s t i ,  a rba  t r1 ,  ku r i q  nc ,ga l i  i v yk r l y i i .  I o i g i ,  k ; r r l . r ng i
mokslinis paiinimas remiasi irodymu, o claiykll, kuriq'
pagrinclai gali keistis, nclmanoma lrodyti, nse yick6s 1140b

gali brlt i ir kitaip, ir kaclangi ncgalima svarstyti cialy- r7s



kq, kurie egzistuoja butinai, tai supratingumas nera
nei mokslas, nei menas - ne mokslas todel, kad veikti
galima ir vienaip, ir kitaip, o ne menas todel, kad
veikla ir kurimas yra skirtingos ru5ics clalykai. Tad
galima tik teigti, kad supratingumas yra su teisingu
proto sprendimu susijusi Isielos] nuostata, igalinanti
Zmogq veikti srityje tq dalykq, kurie yra imogui geri
ar blogi. Krlrimo tikslas yra uZ paties krrrimo, o veiklos
tikslas negali buti iSorinis, nes gera veikla yra pati sau
tikslas. Todel mes manome, kad Periklis 8 ir kiti tokie
vyrai yra supratingi, nes jie sugeba iZvelgti, kas yra
gera ir jiems patiems, ir kitiems imonems. Tokiais mes
laikome flkiq ir valstybiq valdytojus.

Uitat ir santrlrumq vadiname tuo vardu (sophrosy-
ncl, nes jis iSsaugoja (sozei) supratingumq (phrone-
sis.l- i3saugoja kaip tik tq supratimq, kuri aptareme.
Juk ne kiekvienq supratimq panaikina arba iikraipo
malonumai ir nemalonumai, pavyzciZiui, nepanaikina
supratirno, kad trikampio kampq suma yra lygi arba
nelygi dviem statiems kampams, o tik supratim4 apie
veiklq. Juk kiekvienos veiklos prieiastis ir akstinas
yra tikslas, kuris ta veikia kaip tik yra realizuojamas.
Bet Zmogus, kuri sugadino malonumai ar nemalonumai,
jau nebeturi nei pagrinclo veikti, nei akstino siekti
tikslo ir del jo viskam pasiryiti ir viskq daryti. Mat
sugedimas sunaikina pagrindq ir akstinq veikti. Taigi
supratingumas yra su teisingu proto sprendimu susijusi
nuostata, lgalinanti Zmogq veikti jam pasiekiamq ver-
tybiq srityje.

Bet mcnui rlorybc gcrlima, o supratingumui - ne e.

Jci kas nors menc savo valia paclaro klaidq, galima
titleisti, bct srrpratingumo, kaip ir kitq dorybiq, atZvil-
giu klaidos neatleiclZiamos. I3 to ai3ku, kad supratin-
gumas yra tam tikra dorybe, o ne menas. Kadangi yra
dvi protingosios sielos daiys, tai supratingumas yra
vienos i5 tt1 clalirl dorybe - tos, kuri sudaro nuomonq,
nes ir nuomone, ir supratingumas lietia tuos dalykus,
kurie gali keistis. Bet supratingumas - tai ne tik pro-
to vadovaujama nuostata, Tq patvirtina toks dalykas:

tokiq nuostat4 g.rlima uimiriti, o supratingumo -.. ne-
galima.

6. Kadangi mokslinis pa2inimas - tai sprendimais
susidaryta nuornone apie tai, kas yra benclra ir kas
egzistuoja butinai, ir kadangi irodymas ir kiekvienas
mokslinis paiinimas remiasi pagrindais, nes mokslas
susijgs su sprendimais, tai to, kq galima moksliikai
paZinti, pagrindas negali buti nei mokslinio paZinimo,
nei meno, nei supratingumo objektas. Mat tai, k.l ga-
lima moksliSkai paiinti, gali brlti irodoma, o meno ir
supratingumo objektas yra tai, kas gali buti ir vienaip,
ir kitaip. Bet tie pagrindai negali buti ne i_{minties ob- lr4ta
jektas, nes i5mindiams brrdinga kai kuriuos dalykus
irodineti. Jeigu tai, kq pasitelkq pailstame tiesq ir nie-
kada nesuklystame sprqsclami apie tuos clalykus, kurie
negali keistis, ir apic tuos, kurie gali keistis, yra moks-
linis paZinimas, supratingumas, ismintis ir protas ir
jeigu i5 trijq galiq - mokslinio paZinimo, supratingumo
ir i3minties - ne viena dia netinka, tai lieka tik pro-
tas, kurio objektu gali brlti tie pagrindai.

7. Iiminti menuose mes pripaZlstame Zymiausiems
meistrams, pavyzdiiui, skulptoriui Fidijui r0, polikletui,
bronzos statulq meistrui. ISmintimi tia vadiname ne kq
kita, o tik darbo tobulumq. Bet kai kuriuos vyrus lai-
kome iSmintingais ne daline ar kokia nors iSskirtine,
bet visa apimandia prasme, kaip Homeras sako ,,Mar-
gi te":

Jo nepadard dievai nei artoju, nei Zemiq kaseju,
Nei kaip kitaip iSmintingo rr.

I5 to aiSku, kad i$mintis yra tobuliausia paiinimo
forma. Todel i3mindiui bttina Zinoti ne tik tai, kas is-
plaukia i5 pagrindq, bet ir apie patius pagrindus ture-
ti tikras Zinias. Todel galetume sakyti, kad i5rnintis yra
ir protas, ir mokslinis paiinimas. Ji yra mokslas apie
kilniausias btties formas, tai tarsi visq mokslq mokslas.

Butq keista, jei kas nors valstybes mokslq ar supra-
tingumq laikytq svarbiausiu mokslu - nebent Zmogus
butq vertingiausia bfltybe pasaulyje. Jeigu ,,sveika,; ir ns
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, ,g€ ' rc i "  nc  tas  pa t  Zmoncms i r  iuv ims,  o , ,ba l ta "  i r ' , , t ie -
su"--  v isuomet tas pat,  tai  imones gaietq sakyt i ,  kad
ir ilmintis visuomet yra tas pat, o supratingumas -
ne [as pat. Juk apit: iq, Luris gc,rai ismano sicivo pdtic,:j
reikaius, sakoma, kacl jis yra supratir)gosi .lrrrn zlnolltS
yra linkq patiketi ir savo kai kuriuos reikalus. Toclci
2mones sako, kad ir kai kurie gyvuliai erlgieisi supra-
tingai - tie, kurie sugeba nujausti, kas reikalinga jq
gyvybei iSsaugoti, Taip pat yra aiSku, hacl valstybcs
valdymo menas ir iSmintis nera tapatls dalykai, nes
jeigu iimintimi vadinsime Zmog.ius sugebejimE nutuok-
ti, kas jam naudinga, tai atsiras daug i5mindiq. Juk
nera vieno mokslo apie tai, kas visoms gyvoms buty-
bems yra gerd., o kiekvienam-atskiras, kitaip bttq
ir vienas gydymo menas visiems.

Nesvarbu, jei priekaii;taujama, kad imogus esqs
vertingiausia brltybe, nes yra dalykq, kuriq prigimtis
clieviskesne ui zmoniq,- imkime kad ir tai, kas geriau-
siai  matoma- [Zvaig; ides],  i5 kur iq susideda dangusr2.

Is to, kas pasakyta, aisku, kacl iimintis yra ir moks-
linis paiinimas, ir supratimas, kas i5 prigimties yra
vertingiausia. Toclel Anaksagorq, Tali ir kitus i juos
panasius Zmones laiko iimintingais, bet nesupratingais,
nes mato, kacl jie nemoka suprasti, kas jiems naudin-
ga, nors ir pripaZista, kad jie 2ino daug nepaprastq,
nuostabiq, sunkiai suprantamq ir mislingq, bet nenau-
dingq dalykq, nes ieSko ne to, kas imonems yra gera.

O supratingumas susijgs su Zmoniq reikalais ir su
tuo, kq galima patiam nusprgsti. Juk supratingas imo-
gus turi protingai nusprqsti, bet niekas nesprendZia
apie dalykus, kur ie4ckinta i r  netur i  t ikslo,  o tas t iks-
las yra gi ,r  is,  1>asic 'k iamas veikla.  Sugebanciu gerai
nusprqst i  apskr i tai  yra laikomas tas, kur is siekia auki-
iierusio i,mogaus tikslo, o j! galima pasiekti veikiant,
kai vadovauja sv.rrr:tantis protas. Supratingumas nu-
k te ip tas  ne  t i k  j ta i ,  kas  benc l ra ,  jam re ik ia  i ino t i  i r
paskirus titvejus. Mat jis turi reikalq su veikl.r, o veik-
la susijusi su paskirais atvejais. Todel pasitaiko, kad
imonc.s, neiimanydami bendrqjq dalykq, paskirais at-

vejais geriau sugcba veikt i  uZ tuos, kur ie juos iSmano;
tai 2mones, turintys praktinj p(rtyrimq. Antai jei iino-
si ,  kacl  l iesa mesa yr.r  gerai  v ir ik i rram.r i r  toclcl  svcika,
bet ue2ino:; i ,  k ieno mesa yrd l ics.r ,  nesu:; t t l r r i r rs i  svci-
katos, bet jei Zinosi, ktrcl paukitien.r yr,t l ic,scr, tada
ligoniui galesi padeti. Taigi supratingumas susijqs su
veikla, f-odel reikia i5manyti ir viena, ir kita [bencl-
ruosius ir paskilus dalykusl, Iabiau pastaruosius. Bet ir
Siuo atveju yra vadovaujantis mokslas - [vaistybes
valdymo mokslas],

B. Valstybes valdymo mokslas ir supratingumas yra
ta pati [sielos] nuostata, bet tai ne tas pat 13. Supra-
tingumas valstybes reikaluose rci5kiasi leidiiant ista-
tymus - tai aukitesne valstybinio supratingumo pako_
pa - ir kaip lieiiantis paskirus atvejus, turintis bendrq
valstybes valclymo mokslo pavadinimq; pastarasis nu-
mato veikiq ir sprendimq. Juk paskiras valstybes nu-
tarimas jgyvendinamas paskiru veiksmu: jis yra pas_
kutine pakopa. Todel tik iitie vyrai vadinami politi-
kais, nes tik jie vieni imasi praktines veiklo-s panasiai
kaip amatininkaira.

Yra paplitusi nuomone, kacl supratingumas pirmiau-
sia susijqs su paciu imogumi, incliviclu; jis vaclinamas
bendru supratingumo vardu, IS kitq supratingumo rt-
Siq vienas yra ukio tvarkymo, kitas - lstatymq leicli-
mo, dar kitas - valstybes valdymo; pastarasis shirsto-
mas I suprati.ngumq priimant spreridimus ir supratingu-
mq teisetvarkos [klausimais]. Tam tikra supratingumo
rtliis yra 2inoti, kas tau paciam yra naudinga, bet ji
nuo kitq labai skiriasi. Tas, kuris Zino, kas jam paiiam
yra naudinga, ir tuo rlpinasi, laikomas supratingu, o
apie valstybes veikejus manoma, kad jie ki5asi ne ! sa- rra2a
vo reikalus. Todel Euripidas sako:

Ar ai  prot ingas? Juk gale jau be vargr l
Kareiv iq minio je tq pat !  lygia i  gaut
Kaip i r  k i t i !
Kas  s i ek i a  gau t  pe r  daug  i r  s t e . l t g i as i l r . . .

Juk imones siekia naudos sau patiems ir mano, kad

:l ::,::_':t" 

daryti. Del to ir atsirado nuomone, kad to- n7

I
I
I
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kic inroni 's 5lr ' i . i  suprci t ingi .  Bet juk savo pat ies gerove
yra beveili. neimanoma be gero ukio ir valstybes tvar-
kymo. l3c to, neaiSku ir dar reikia iStirti, kaip reiketq
Lvalhyt i  savo pat ies rcikalus. Kad t ikrai  yra taip,  kaip
sakomt', rodo ir t.ri, kad jaurri inones tampa gerais
geomelrais, matematikais ir kitq sritiq iinovais, bet
ncpasiciaro supratingi. PrieZastis cia ta, kad supratin-
gumas i5ryikeja paskirais atvejais, kurie paZlstami pa-
tyr imu, o jaunuol is to patyr imo dar netur i , -  juk t ik
per iig4 lalkq igyjamas patyrimas. Cia galima kelti ir
toki klausinrE: kodel jaunas Zmogus gali pasiclaryti ma-
tematiku, bet ne filosofu ar gamtos tyrinetoju.2 Ar tik
ne del to, kad matematikos objektas yra abstraktus, o
filosofijos ir gamtos mokslo pradmenys gaunami paty-
rimu, ir todel jaunuoliai apie pastaruosius dar negali
susidaryti tvirtos nuomones - jie apie tai tik kalba,
o matematines tiesos jiems jau yra aiskios.z Be to,
sprcndZiant galima suklysti arba del bendrqjq dalykq,
arba clel paskirq, pavyzdZiui, sakant, kad visi netyri
vandenys yra ialingi arba kad iis vanduo yra netyras.

Visiems aisku, kad supratingumas nera mokslinis
paZinimas. Juk, kaip jau saheme, jo objektas yra pas-
krrtine paskirybe: haip tik toks yra veiklos objektas.
Supratingumas yra proto prieiybe. Mat protui rupi
bendriausios sqvokos, kurioms jau nereikia kito ai5ki-
nimo, o supratingumui -- paskutine paskirybe, kurios
negalima moksliSkai paZinti, o galirna tik pojuciais pa-
tilti, bet ne taip, kaip Ijuslinio suvokimo objektus],
o taip, kaip matematikoje patiriamc, kad paskutine
paskirybe yra trik(rmpis, ttes cia ir teks sustoti prie
ril;os. Bet tai bus daugietu pojutis negu supratingumas,
i r  s k i r t i r r g o s  r 0 5 i e s  r o .

!). Tyrineti ir sprgsti yr.t ne tas pat, ues sprendimas
yra tam tikras tyrinejimo bulcias. Reikia taip pat nu-
stcrtyti, kas yra strgebejimas rasti gerE sprendimq: ar
tai tam tikras iiuojitnas, .rr nuomone, ar nuojauta, ar

1142b f t ;1s nors ki talT. Tai nera Zinoj imas, nes netur i  to,  kq
jau iinai, o sugebcjimas rasti gerq sprendimq susijqs

178 su tem tikiu sprenclimu, ir tas, kuris sprendZia, ie3ko

ir apgalvoja. Bet tai nera ir nuojauta, nes nuojauta ap-
sieina be apmqstymq ir atsir.tnrl,r staiga, tuo tarpu
sprendZia Zmones ilgai ir sakr,r, karl reikia greitai claryti
tai, kas nutarta, bet sprgsti - ilgai. ir !ivalgumas ski-
riasi nuo sugebejimo rasti gerq sprcnclima. Ii.t 'algumas
yra tam tikra nuojautos forma. Bet sugcberjimas rasti
gerq sprendim4 nera ne nuomone. Tadiau kaclangi tas,
kuris blogai sprenclZia, klysta, o tas, lcrrris gcrai spren-
dZia, teisingai Ielgiasi], tai sugebejimas gerai sprqsti
yra [padeties vertinimo] teisingumas, bet tai nebus nei
mokslinio paZinimo, nei nuomones teisingumas, ncs nc-
ra mokslinio paZinimo teisingumo (juk ncra ir klairlin-
gumo), o nuomoncs tcis ingumas yra t iesa18; be to,  nuo-
mones objektas jau yra apibrd:itas. Bct sugebejirnas
gerai sprgsti nei5siveriia be mq:-itymo. Toclel l;.eka tik
sakyti, kad sugebejimas gc'rai sprqsti yra piotavirno
procesas, nes tai clar nera teigimas. Juk ir nuomone
yra jau ne ieikojimas, o teigimas, tuo tarpu tas, kuris
sprendZia - nesvarbu, gerai .rr blogai,- rlar tik iei;ko
ir svarsto. Bet sugeberjimas gerai sprqsti yra tam tjkras
sprendimo teisingumas. Toclel pirmiausia rcikia i3l.irti,
kas yra sprenclimas ir kq iis lieiia. Kadangi ,,teisingu-
mas" turi daug prasmiq, tai aiiku, kacl tia turimas gal-
voje ne kiekvienas teisingumas. Juk nesusivaldantis ir
nedoras imogus gerai apgulvoigs pasieks uisibreitil
t ikslq,  taigi  bus teis ingai nusprenclgs, bet la imcjgs r l i -
delq blogybq. O sugebt jimas gerai sprqsti yra tam tik-
ras geris, nes toks sprcnclimo teriii ingumas rodo sugebc''-
jimq protingai sprqsti - tcili i sugeb<. jimq, kuris moka
pasiekti gerj. Bet ger! galima pasiekti ir klaidingu ii-
protavimu - pasiekti tai, kq reikia daryti, tadiau klai-
dingu keliu, nes vidurinis i5protavimo narys k)aidingas,
Taigi neturesime sugebejimo gerai sprgsti, jeigu juo
vadovaudamiesi pasieksime tai, kq reikia, bet ne tuo
keliu, kuriuo deretq, Galima pasiekti tikslq tik po ilgo
galvoj imo, tadiau gal ima ir  grci tai .  Bet i r  i lgas galvoi i -
mas dar nebus sugebej imas gera. i  sprqst i , --  tai  bus tei-
singumas naudos, tikslo, priemoniq ir laiko trtivilgiu,
Gal ima sr-rgebet i  gertr i  sprgst i  apskr i tai  arba kokio 17!)



nors paskiro tikslo atZvilgiu. Sugebejimas gerai sprqsti
apskritai veda i tikslq apskritai, o sugebejimas gerai
sprqsti paskiru atveju - i paskirq tikslq. Taigi jeigu
supratingam Zmogui bldinga gerai sprgsti, tai sugebeji-
mas gerai sprqsti yra teisingumas del to, kas veda i
tiksl4, kurj supratingumas deramai suvokia.

10. Nuovoka ir nuovokumas, del kuriq inones va-
diname nuovokiais ir gerai nusivokiandiais, nera tapa-
tts nei mokslui apskritai, nei nuomonei, nes tokiu at-

1143a ysiu visi imones bttq nuovokus, nei kuriam nors iS
paskirq mokshl, pavyzdiiui, gyrlyrno menui, kuriam
rupi sveikata, arba geometrijai, susijusiai su dydZiais.
Nuovokos objektas nera nei amZinai egzistuojantys ir
nesikeitiantys dalykai, nei kai kurie iS atsirandandiq
daiykq; jos objektas - dalykai, hurie verdia imogq
abejoti ir svarstyti. Toclel nuovoka liedia tuos padius
daiykus kaip ir supratingumas, bet vis delto nuovoka
nesutampa su supratingumu. Mat supratingumas turi
lsakomqjq galiq,- jo tikslas yra nustatyti, kq reikia da-
ryti ir ko nereikia, o nuovokumas tiktai sprendiia. Ne-
ra jokio skirtumo tarp nuovokos ir nuovokumo, tarp
nuovokaus ir gerai nusivokiantio imogaus. Buti nuo-
vokiam nereiikia nei btti supratingam, nei tokiam pa-
sidaryti, bet panaiiai kaip mokymasis buna vadinamas
suvokimu, jei naudojames paZinimo galia, taip ir nuo-
vokos sqvokq galima vartoti ten, kur, kitam kalbant
apie tuos dalykus, kuriuos liedia supratingumas, pasi.
naudojama nuomone, kai norima apie juos sprgsti -
suprantama, deramai sprgst i ,  nes , ,deramai" i r  , ,gerai , ,
yra tas p.rt re. I5 tia kilo ir nuovokumo, o is jo - gerai
nusivokianiio pavadinimas,- iS nuovokumo mokantis;
juk mokymtlsi rltrinai vtrcliname suvokimu,

11. O varl inamasis sveikas protas (gnomi),  del  kur io
Tmogrr vat l inamc at laic lZiu i r  tur int iu sveikq protq,
yra tr . is ingas gero Zrnogarrs sprendimas. K,rr l  ta ip yra,

,  ror lo tai ,  jog get 'q imogu mes vadinam<_. i t in .r i la ir l i iu,
o utlairlumas kai kuriq dalykq atZvilgiu yra gerlrmo
poZymis. Atlaiclumas - tai teisingas gero Zmogaus

IBo sprendimas; , , teis ingas" i ia rei5kia , ,at i t inkant is t iesq".

Suprantama, kacl visos ciu suminctos nuostatos turi
tq paiiq krypt!: juk sqvokas ,,sveikas protas,,, ,,nuo-
voka", , ,sLrpr.r t ingumas",, ,protas" taikome l . iems paLiems
2monems ir s.rkomc, k.rcl jie turi sveik4 protq ir protq,
)rcr suplcrtingi ir nuovokrrs. \' isos Sios galios susijusios
su paskutine paskirybe, t. y. su paskirais vciklos atve-
jais. Jei kas nors sugeba sprgsti apie dalykus, kurie
priklauso supratingumo sriciai, tas yra nuovokus, suge-
bqs teisingai sprgsti arba ailaidus. Mat gerumas budln-
gas visiems kilniems imonems tarpusavio santykiuose.

Visa, kas susijq su veikla, yra paskiri atvejai ir
paskutines paskirybes, nes ir supratingas zmogus turi
tai 2lnoti; ir nuovokumas, ir sveikas protas susijg su
veiksmais, kurie yra paskutines paskirybes. Ir protui
rupi paskutines paskirybes - abiem kryptimis, nes ir
pirmieji apibreiimai, ir paskutines paskirybes priklauso
protui, o ne iSvadas darandiam mqstymui: mat tada, kai
protas veikia moksliSkai irodinedamas, jis liedia nekin-
tamus ir pirmuosius apibre2imus; o kai jis leiSkiasi
veiklos srityje, apima paskutines paskirybes, galindias
keistis, ir antrqjq prielaiclq, nes pastarieji dalykai yra
iieities taikas tikslui siekti. Juk nuo paskirybiq peiei-
nama prie to, kas bendra. Tad reikia pajusti paskiry_
bes, o tas pajutimas ir yra protas. Todel tie clalykai
yra laikomi prigimtiniais, ir nors iS prigimties niekas
nera i5mindius, vis delto imogus iS prigimties gali tu-
reti sveikq protq, nuovokq ir protq. lroclymu mes dia
laikome tai, kad Sie sugebejimai vystosi p.riklausomai
nuo amiiaus, t. y. kad tam tikram amZiui jau bldingas
ir protas, ir sveikas protas,- taigi prieZastis tia yra
prigimtis. [Todel protas yra ir iieities ta3kas, ir galu_
tinis taikas. Juk lrodymas remiasi pradmenimis ir nu-
kreiptas i paskirybes.l Toclel mes turime atsiivelgti
i prityrusiq ir vyresniq Zmoniq arba supratingqjq pa-
sisakymus ir nuomones, nors jos bttq be irodymq, ne
maZiau kaip i lrodymus. Mat jie del patyrimo turi ge-
rq aki, todel ir mato teisingai. Taigi jau pasakeme, kas
yra supratingumas, kas - i5mintis, kas yra jq objektai
ir kad tai - skirtingq sieios daliq clorybes.
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12. tst  L gal i rnr kt l t i  k l ' rusintq: kokia l l lums naudd

i3 jq.z .luk ismintis nesv.trsto tq dalykrl, kurie- tTog'

pcr( lct l r )  icr imitrgq: tai ,  kas atsi t ' t t lc ia '  t rortr  jos objeklas'

S'upr. , t ingurnui iaL L[pi ,  bct kam mums jo reikia? Tie-

scr, sLrprtitl l lgunlo objektas 1I'r tai' kas 2tnogui yra

teisinga, kilnu ir gera, bet kilnaus 2mog'rus bruoZas

yro .rlro tai igyvenclinti veikiallt, o tq dalykq iinoji-

mas tte kiek nepaclidina murq galios juos realizuoti'

nes tiotybe yra lsielosl nuostata' Antai mirsq elgesys

tiebus geresnis, jcigu mcs Zinositne' kas yra sveikata'

gera lil ino bukie nes Sic clalykai nera sukuriami'- jie

iaikomi tik [sielos] nuostatos padariniais' Juk del to'

kaci ijnranysime gyclymo menE ir Zinosime' kaip lavinti

kunq, mes ne t<ief ne geriau sugebesime tinkamai

elgtis.
O jeigu ne del iitq clalykq Zrnogq reikia vadinti su-

pratingulUet del to, kacl jis issiugdo [dorus iprodius]'

tai cloriem:; 2monens tas supratingumas yra jau 
l9tui.

kaiingas; jis nenattciingas ir tiems' kurie nepaslzyml

ctorybie; juk nera skirtumo, ar jie patys yra supratingi'

ar kiauso kittl -- supratingq' Ivlums uitektq elgtis taip'

kaip sveikatos ativilgiu: mes norime buti sveiki' bet

clel to nesimokon" gytty*o meno' Be to' bttq keista'

jei supratingumas, bUdamas Zemesnis u2 ilminti' butq

uZ iq 
-svari:esnis, 

nes toi'i galia, kuri kuria' yra auk3-

tesnO; ji duoda nurodym4 paskirais atvejais' Taigi tai

t144a yra probl"*or, kurias reikia sprqsti; iki i iol mes jas tik

keleme.
Pinniausia mes teigiame, kad jos abi -- i6mintis ir

supratlngumas - yra bUtinos vertybes; jas reikia pasi-

rinkti ciet jq padiq, ncs kiekviena i3 jr+ yra tam tikros

s i e l o s d a l i e s - v i e t r a v i e n o s , k i t a k i t o s - d o r y b e ' n e t
jcigu nei vlclla, nei kitit nicko iresukuria' Bet vis delto

ii"a.ri ir kuria_-ne taip, kaip gyclymo me-"9:-sveika-

tq, o kaip sveikata [sukuria sveikq kuno buklg]' taip

iimintis sukuria laimq' Mat kaip visuotines dorybes da-

lis ji tlaro imogq laimingq del to' kad jis jq turi ir

realizuojtr:0. Toliau. Zmogus lvykdo savo gyvenimo pa-

182 skirti, j6igu jame iSsiskfeidZia supratingumas ir budo

dorybe. Mat dorybe tik:;lq pcrdclro teisingq, o supratin-
gumas nurodo kel ius i  t iksiq.  Kctvir toj i  s ielos dal is rr--

maitinaniioji - tokios dorybes neturi, nes nc nuo jos
priklauso veikti arba neveikti.

DeI priekaiSto, kacl supratingumas ueirarli<lina musq
galios realizuoti tai, kas kilnu ir teisinga, griZkimer tru-
puti atgal ir pradekime nuo itai ko: kaip mes teigiamc,
kad kai kurie Zmones kai kuriais atvejais teisingai el-
giasi, bet i5 esmes vis tiek dar nera teisingi, pavyz-
dZiui, jei daro tai, kq liepia istatymai, bet ne savo noru,
arba del neZinojimo, arba clel kitos kurios prieZtrsties,
o ne del paties reikalo, nors jie claro tai, kas reikia ir
kq dorovingas Zmogus turi rlaryti, taip yra g.rlimi trt-
vejai, kai imogus, apimtas tam tikros clvasines buse-
nos, kiekvienu paskiru atveju taip elgiasi, kacl yra tik-
rai dorovingas,- ai turiu galvoje poelgius, kurie re-
miasi sqmoningu pasirinkimu ir atliekami kaip tik clil
paties reikalo. Mat dorybe pasirinkimq padaro teisingq,
o tai, kq reikia daryti norint t.1 pasirinkim4 igyvcnclin-
ti, priklauso jau ne dorybei, o kitai galiai.

Cia reikia geriau isigilinti ir pasakyti apie tai ais-
kiau. Kaip Zinome, yra galia, kuriq vaclina proto iira-
dingumu, Jai buclingas sugebejimas sutelkti virra, kas
veda i uisibreitq tiksl4, ir j i pasiekti. Jci tikslas ge-
ras, toki i5radingumq reikia pagirti, bet jci blogas, tui
bus jau suktumas. Toclel supratingus imones vacliname
ir i5radingo proto Zmonemis, ir suktais. Suprntingumas
nera tapatus tai  gal ioi ,  bet j is be jos neegzistuo j t r .  J is
tampa , ,s ielos trk imi",  kai  pr is ic leda dorybe,- t4 jau
sakeme anksdiau, ir aiiku, kacl taip yra. Juk iiprotavi-
mai, kurie susijq su veikln, turi tok! i5eities taikq: ,,Ka-
clangi galutinis tikslas, rlidiiausia vertvbc:, yra toks ir
toks. . ." (koks tas tikslas, nesvcfrbu: jis miuiiras tih rkil
pagrindimo). Bet irita rlidZiausitr vertybe pasiroclo tik
dorovingam Zmogui, nes nedonrinas suglumina ir su-
klaidina del veiklos iieities taiko. T'aigi aiiku, kacl ne-
imanoma buti supratingu imogurni ne-qant rlorovingam.

13. Reikia dar kartq aptai ' t i  r lo iybq. N1trt  l r  dorybes 114ab
atZvilgiu galioja panaius santykis, kaip tarp supratin- tB3



gumo ir isratlingu tai ne tas pat, bet panaiu: kaip

iuprattingumas susijgs su iSradingumu, taip prigimtine

doiybe iusijusi su absoliudia clorybe' Visi mano' kad

kiekvicnas buc'lo bruoZas tam tikra prasme kyla ii pri-

gimties,- juk mes esamc teisingi, linkq i santtlrttmq'

narsus ir kitomis clorybemis pasiT'vmime jau is prigim-

ties, o vis clelto ieikome kitokios dorybes tikrqja Sio

?odzio prasme, ir tas dorybes mes igyjame kitu llttlu'

[o ne iS prigimties]. Juk ir vaikai, ir gyvuliai i5 prigim-

iies turi prielaiclas toms clorybems, bet ieigtt protas

joms ncvadovauja, ios buna ial ingos'  Tik i ia mes ma-

iome Stai kq: kaip stiprus kunas aklai jucledamas smar-

kiai atsitrenkia, nes neturi regejimo, taip yra ir cia'

Bet jeigu pradecla vatlovauti protas, imogus elgiasi ki-

taip: nuosiata lieka ta pati, bet atsiranda clorybe tikrq-

ja io iodiio prasme. Taigi kaip toje sielos dalyje' kuri

sudaro nuomones' yra clvi [dorybesl rr:iys - iiradingu-

mas ir supratingumas,- taip toie dalyje, kurioje ug-

clomos buclo clor:ybes, yra taip pat dvi rr15ys - prigim-

tine dorybe ir clorybe tikrqja to iodZio prasme; pasta-

roji neaisiranda be supratingumo Todel kai kas sako'

kad visos dorybes esaniios supratingumo atmainos' Ir

Sokratas, ie5kodamas clorybes, vienur buvo teisu-q' o

kitur klydo. Sutapatindamas dorybq su supratinguTu'
jis klydo, bet teisingai sake, kad clorybe neimanoma be

,,rpruiingrr*o. 
.IE pitvirtina ir Siq clienq filosofai: api-

u.bZaami dorybg, ji" t ulbu apie [sielos] nuostatq ir tai'

kas su ja susijg, o toliau prideda: ,,atitinkanti teisingE

proto sprencl imq", bet teis ingas proto sprendimas re-

miasi supratingumu' Kaip matome, visi nujauiia' kacl

tokia nuostata yra dorybe - tokia nuostata' kuri deri-

nasi su supratingumu. Cia turime truput! pakeisti: do-

rybe yra ne tik ta nuostata, kuri derinasi su teisingu

p.oto sprenclimu, bet ir ta nuostata' kuri yra susiliejusi

su teisingu proto sprendimu, o teisingas proto sprcn-

tlimas ir yra supratingumas. Sokratas mane' kad clory-

bt's yra llroto sprenclimai -- visos clorybes esancios Zi-

ttoiimas, o mes sakomc: clorybes su proto sprendimais

184 sudaro vienYbq.

I5 to, kas pasakyta, aiiku, kacl imogus negali buti
dorovingas tikr4ja to iocliio prasnt() be supratingumo,
o supratingas Zmogus negali buti be budo clorybes. Si_
taip butq gal ima paneigt i  i r  r l ia lekt in!  argumentq, ku-
riuo norima lrodyti, kad clorybes egzistuoja skyrium
viena nuo kitos: tas pats imogus nesqs ii prigimtics
linkgs ! visas dorybes, toclel vienas jau turls, o kitq
dar ne. Tai tinka prigimtinems dorybems, bet netinka
toms, del kuriq imogus vadinamas dorovingu apskritai.
Juk kai tik imogus pasidaro supratingas, tuoj atsiranda n45a
ir visos dorybes.

AiSku, kad jeigu spratingumas ir neturetq ltakos
veiklai, vis tiek jis mums bDtrl reikalingas, nes jis yra
sielos clalies dorybe, ir be supratingumo s4moningas
pasirinkimas nebus teisingas, taip pat be clorybes, nes
5i nustato galutinl tikslq, o supratingumas - priemones
jam pasiekti. Kita vertus, supratingumas nera viriesnis
ui iiminti, t. y. ui geresniqjq musq sielos dal!, kaip
gydytojo menas nera aukSdiau ui sveikatq; jis ja ne-
sinaudoja, tik stengiasi jq sugrqZinti,- jis duoda nu-
rodymus del jos, bet ne jai, pana5iai butq, jei kas
valstybes valclymo menq laikytq virSesniu uZ dievus,
nes jis nurodo visa tai, kas susijq su valstybe.

SEPT/NTA KNYGA

1. Dabar imkime kita ileities ta5kq ir teikime, kacl
yra trys brldo bruoZai, kuriq reikia vengti: nedorumas,
nesusivaldymas ir gyvuliikumas. Dviem is jq yra aii-
kios prieiybes: vienq vadiname dorybe, o kitq
sivaldymu. Gyvuli5kumui geriausiai tiktq prie5prie5inti
antZmogi5kq dorybg, didvyriikq ir dievi5k4, kaip Ho-
meras leidiia Priamui sakyti apie Hektorq, kad jis
buvgs nepaprastai Saunus, ,,ne trumpaam2io imogaus,
o jau dievo sutrus kuo t ikr iausias" l .  Jcigu, kaip sako-
ma, del nepaprasto clorybingumo imones virsta clievais,
tai tokia tobulybe yra gyvuliSkumo priesingybe. Kaip
gyvuliui nebudingas nei nedorumas, nei dorybe, taip Si- tss


