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PIRMA KNYGA

I. 1. Kadangi kiekviena valstybe, kaip matome, l2S2a
.vra tam tikra bendrija, o kiekviena be4drija yra
susikurusi del kokio nors gerio...fuk visi visk4 da-
ro to, k4 jie laiko geriu, labui), akivaizdu, kad vi-
sos jos siekia kokio nors gerio, o labiausiai ir
aukidiausiojo gerio siekia ta bendrija, kuri yra vi-
sq svarbiausioji ir apima visas kitas; 5i bendrija
ir vadinama valstybe, arba pilietine bendrija..

2. Tie, kurie mano, kad tai, kas budinga vals-
tybe* vyrui, karaliui, ukio valdytojui ir Seiminin-
kui, yra tas pat, teigia neteisingair, nes taria, kad
kiekvienas i6 jq skiriasi tuo, ar jis valdo daugelf,
ar nedaugeli, bet ne ruiimi, ir kad valdantis ne-
daugelf yra Seimininkas, daugiau - Dkio valdyto-
jas, o dar daugiau - valstybes v;.'ras arba karalius,
tarsi didelis -nkis niekuo nesiskirtq nuo maZos
valsty,bes, o valstybes vyras nuo karaliaus skirtq-
si tik tuo, kad tas, kas valdo vienas pats, yra ka-
ralius, o kas pagal tokio [valdymo] mokslo desnius
pakaitomis valdo i.r yra valdomas, tas yra valsty-
bes vyras; tadiau tai nera teisinga. 3. Tai paaii-
kes tiriant kalbamqji dalykq musq iprastu budu:
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kaip kitais atvejais sudetine 
"istiri? 

reikia suskai-

clyti i 4glalijamus elementus\nes tai yra smul-

kiausios visumos daleles), taip ir cia nagrinedami,

i5 ko susideda valstybe, mes ir apie tas livairias
valdovq ru6isl fZvelgsime, kas reikia, ir ypad - kuo
jie skiriasi vieni nuo kitq ir ar imanoma moksli3-

kai aptarti kiekvien4 ii jq.

Kaip kitur, taip ir dia tas, kas nuo pat pradZiq

stebetq pati dalykq susidarym4, butent tokiu bu-

du pamatytq visk4 aiikiausiai. 4. Pirmiausia ne-

i5vengiamai s-uP*ijungia i por-h tie, kurie vienas be

kito negali egzistuoti: moteridkasig lr -vyliikasis
pradai kad pratgstq giming (1{ai lemia ne lais-

vas pasirinkimas,'bet pati-Frigimth, kuri, kaip ir

kitq g)-viq bei augalq. reikalauja p4]i\[ naujq i sa-

ve panadi4 butybg), taip pat i5 prigimties valdan-

tysis ir valdomasis, kad iigyventq (nes pajegian-

tis protu numatyti yra i5 prigimties valdantysis ir

virSesnis, o pajegiantis kuno gaiiomis fvykdyti [o
paliepimusl yra valdomasis i{.iL pligi$le-g Ig-rgiS.-
k-as;: del to tas pat yra naudinga ir ieimininkui,

ir vergui). 5. Vis delto moteriSkasis ir vergiika-

1252b sis pradai savo prigimtimi yra skirtingi (juk gamta

nieko nedaro taip taupiai, kaip kalviai, gaminan-

tys Delfq peili2, ji vien4 dalyka skiria vienam tiks-

lui, nes kiekvienas irankis geriausiai atliks gayo
paskirtf tarnaudamas ne daugeliui tikslq, bet vie-

nam). Tadiau barbarai motei'iai ir vergri skiria to-

kia padia vietq - taip yra todel, kad jie neturi i3
prigimties valdandiojo,prado, ir jq [vyro ir moters]

s4junga tampa ,r"rgo ii verges ;alii"b Todel po-

etai ir sako:
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Juk dera graikams barbaruq valdytij,

t.uredami galvoje, kad barbaras ir vergas savo pri-
g imL imi  y ra  tas  pa t .

6. IA tq dviejq bendrijos rusiq pirmiausia atsi-
rado ukis, ir teisus buvo Hesiodas, raigs:

Nzrmq pirmiausia ir  moteri ,  jauti  taipogi artoj4r.

nes jautis neturtingiesiems yra vietoj tarno. Si ii
prigimties paskatq kasdieniam reikalui susikuru-
si bendrija yra [kis, ir jos narius Charondas5 va-
clina ,,valgio dubens dalininkais",, o Epimenidas
Kretietis6 -,,edZiq dalininkais".

7. Pirmoji jau ne kasdieniams poreikiams ten-
kinti i6 keliq ukiq susidariusi bendrija yra kaimas.
I,abiausiai savo prigimtimi kairnas panaius i ukio

[susiskaidymq i] kolonijas, kuriq narius kai kas
vadina ,,pieno broliais", <taip pat vaikais ir vai-
kr1 vaikais>7. Kaip tik del to valstybes ii pradZiq
ir buvo valdomos karaliq (o [negraikq] gentys dar
ir  dabar tebera jq valdomos),  kad jos yra susida-
t'iusios i5 karaliaus valdomq sudedamr{q daliq:
kiekvienas Dkis tarsi karaliaus yra valdomas vy-
riausiojo, taigi del giminystes ryiiq lygiai taip pat
valdomos ir jo kolonijos. Butent apie tai Home-
las  i r  sako:  

\
. . .  i s ta tymus duoda k iekv ignas
Zmonai beigi vaikamss,

nes [Homero kiklopai] gyveno atskirai ir [imoniq]
senoveje buvo taip gyvenama. Visi sako, kad die-
vai taip pat yra valdomi karaliaus, nes patys -
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vieni dar ir dabar, kiti senoveje - buvo iitaip val-
domi: Zmones isivaizduoja pagal save tiek dievq
isvaizd4. t iek gywenimq.

8. Ii-keliq kaimq susidedanti baigtine bendrija
yra valstybe, jau pasieltusi, je.r*eeliqu taip pasa-

ky t i, vi s i i k o (re_be4k Agq1gq s a U* lyCt s u s i d a r i u s i
gyvenimo, o gyvuojanti gero gyvenimo labui. To-
del kiekviena valstybe, kaip ir ankstesnes bendri-
jos, yra nulemta padios prigimties, nes valstybe
yra jq tikslas ir prigimtis yra tikslas, - juk koks

XLa -ki-ekvienas .dalykas pasibaigus jo tapsmui, to-
ki4 ir sakome esant jo prigimtf, pavyzdZiui, Lmo-

1253a gaus, arklio, ukio. Be to, paskirtis, arba tikslas,
yra tai, kas geriausia, o pakankamumas sau ir yra

tikslas ir tai, kas geriausia. 9. Tad i5 viso to ai6-
ku, kad valstyhe-yr-a prigiflitielrt+I,emtas dalykas
ir kad Zmogus is prigimties yra pilietiskas gyr/x-

-nas; tas, kas i5 prigimties, o ne del aplinkybirr ne-
ra p ilietis, yrq A lb,A qre nke-s-nis,. arba'pra nai e sni s
uZ Zrnogq.(kgip ir Homero suniekintasis

be gimines, be istatymq, be i idinioe,

nesbute,n!-takios.prig:int-i9p-?TgC_ya!4okltat<aro),
tarsi vieni6a figura Zaidimo lentoje. 10. Kodel Zmo-
gus yra pilietiikas g).vunas labiau nei kokia bite ar
bandos glwulys, akivaizdu: _kaip sakeme, g_a,mta nie-
k++edaro$--e- l$ s I o, o k a Ib 4 v i e nin te Ii s -fq-Uqg-gy -i rnfn[-furi ZmlEns Zinoma, balsas i5reidkia skaus-
m4 bei malonum4, todel ji turi ir kiti gyvunai, nes
jq prigimtis jau tiek i5sivyste, kad jie jaudia skaus-
m4 bei malonum4 ir tai vieni kitiems perteikia; ta-
diau kalba yrp skirta reikiti tam, kas naudinga ir
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kas Zalinga, taigi ir tam, kas teisinga ir kas netei-

singa. 11. O Zmones i5 visq gyvunq iSsiskiria tuo, kad
jie v-ie-a|4!9l11r ggvokia. ka9 yra s"ru3i-b-lb, t"i-

singa ir neteisinga ir t. t., ir 5iq dalykq bendrumo
pagrindu kuriamas ukis bei valstybe.

TaigivalstybAsasclpgerrlllyl,e-pllngsl_e'uz
Dki ar kiekviena i3 musq, nes visuma#jiyp-ngtu-

Tq.! y13 piIT.::"" uZ,dali: suardZius visa [kuna],
nebebus nei rankos, nei kojos, nebent iiliks tik pa-

vadinimas, kaip tuomet, kai kalbama apie akme-

ning rank4, bet sugadinta ranka jau nebebus ran-

ka. Viskas yra apibreZta savo,.paskille) ir galioE

taigi, kas jq netenka, nebevadintinas tuo padiu, o
tik turindiu tq pati vardq. 12. Tad akivaizdu, kad

valstybe ir id prigimties yra pirmesne uZ kiekvie-
n4 [atskirq Zmogq]: juk-jei-imogus, budamas at-

s4!!as,-n-era-s-au pgkglk?T*u.9, io santykis su vi-

suma yra panaius i kitq daliq santyki su visuma,
o tas, kuris negali fsijungti I bendrija ar yra sau
pakankamas ir nieko nestokoja, nera ir valstybes
dalis, taigi ym arbagyvut:rs; arliadieidS.

Vadinasi, visiems is prigimties budingas sieki-
mas jungtis i tokia bendrijq, o pirmasis juos su-
junggs buvo didZiausias geradarys, nes kaip buda-

mas tqbulag_-ZglqglS.-$a ee"iru$Ill:i gyvtmq, taip

atskirtas nuo istatymo'ir teisingum)o jis yra visq
blogiausias. Juk blogiausia neteisybe yra ta, kuri

turi ginklq, o- imogu€, gimsta turedamas ginklus

ligyti] supratingumui bei dorybei, tadiau jais pui-

kiausiai galima pasinaudoti prieiingu tikslu. Todel

belgrvbes Zmogus yra dventvagi5kiausias rr ha v-

riausias [i5 gyvunq] ir blogiausias seksualiniu bei

1 0



P I R M A  K N Y G A

valgio poZiuriut0. Teisingumas yra valstybes pra-

das, nes teismas, kuris sprendZia, kas teisinga,
yra piliediq bendrijos nustatyta tvarka.

1253b Ii. 1. Kai jau ai3ku, i5 kokiq daliq susidare vals-
tybe, pirmiausia butina aptarti ukio valdyma, nes
kiekvien-a.. valelyb,e .pgEldeda !! gl<fq. Utrio v aldy mo
dalys atitinka dalis, i5 kuriq susideda pats ukis, o

tobulffi'tkfu-susideda ii $biEtl ir laisr,rfq. Kadangi
kiekvien4 dalyk4 reikia pradeti tirti nuo srnulkiau-
siq daliq, o pirmines ir maZiausios ukio dalys yra

r'-'y leimininkas.ir vergas, vyras ir Zmona, tevas ir vai-

1: kai, tai reiketq iitirti Sias tris [santykiq rDiis],
kokios jos yra ir kokios turi buti. 2.Tai yra verg-
valdystes, santuokiniai (moters ir vyro sqjunga ne-
turi j4 fvardijandio todLio)l1 ir, tredia, tevystes san-
tykiai (ir iie neturi atskiro pavadinimo), - tebunie
iie iivardyti trejopi [santykiai]. Yra dar viena da-
Iis, kuri4 vieni tapatina su ukio valdymu, kiti laiko
svarbiausia jo dalimi, o kaip yra i5 tiesq, reikia ii-
siai5kinti; kalbu apie vadinam4ji turtejimo menq.

Pirmiausia aptarkime Seiminink4 ir verg4, idant
pamatytume tai, kas susijg su butinaisiais porei-
kiais ir ar paZing 5i santyki galesime sprgsti geriau,
nei ligi Siol nusprgsta. 3. Juk vieniems atrodo, kad
buti Seimininku yra tam tikras mokslas ir kad ukio
valdym as, deimininko valdZia, v4lstybes y"aldymo

fnenas ir karaliavimas yra tas pat, kaip sakeme
prarlZioje; kitiems atrodo, kad buti Seimininku yi'a
prieiinga prigimdiai, nes tik pagal istatym4 vienas
yra vergas, o kitas - laisvasis, bet i5 prigimties jie

niekuo nesiskiria, ir kadangi [di valdZia] grindZia-
ma pr ievarta, j i  yra neteiseta.

7 2
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Nuosavybe yra ukio dalis, o nuosavybes isigiji-
rno menas yra okio valdymo dalis (nes b.e butinu
dalykq neimanoma nei gywenti, nei gerai gyventi).
4. Kaip tam tikriems menams butini atitinkami
irankiai, jei norima uZbaigti darb4. taip jie butini
i r ukio valdpoj ui. girankr-a i r4e4t*-b_q Llqgg1gr-J1rti
gyvr: antai vairininkui vairas yra negyvas frankis,
o stebetojas - gyvas, nes padejejas menuose yra

irankio vietoje; lygiai taip pat" nuosavas daiktas
yra g5,wenimo irankis,,nuosavyblyra irankiq san-
kug.p-q-ir-:ye$agJ,ry A114 4g S dm6. Kiek- I

vie4gs_padejejas yra netgi svarbiaus-ias G jrankiq.
5. Juk jei kiekvienai irankis palieptas arba nujaus-
damas paliepimq galetq atlikti savo darb4, kaip pa-
sakojama apie Dedalo12 [statulas] arba Hefaisto
trikojus, kuriuos poetas sako savo kojomis ateida-
vus I dievq susirinkimusr',, t. y. jei Saudykles pa-
cios austq ir plektrai patys skambintq kitara, visai
nereiketq meistrams padejejq nei Seimininkams
vergq. Minetieji irankiai yra skirti gaminti, o nuo- i2S4a
savas daiktas - veiklai, nes i5 daudykles atsiranda
kaikas nauja, ne vien tik pats jos naudojimas, o
ii drabuZiq ir lovos - tik pats naudojimas. 6. Be to,
kadangi gaminimas nuo veiklos skiriasi ruiimi,
o jiems abiem reikia frankiq, neidvengiamai ir Sie
turi tureti t4 pati skirtumq. Gy"vpniqas-yra.veik-
la, o ne gaminimas, todel ir vergas yra padejejas
veiklos dalykuose.

Apie nuosavq daikt4 pasakytina tas pat, kas ir
rrpie dali, nes dalis ne tik yra ko nors kito dalis,
lret ir visi5kai priklauso tam kitam; tas pat tinka
ir nuosavam daiktui. Todel vergo Seimininkas te-

l l l
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ra tik jo Seimininkas, tadiau nepriklauso jam. o

vergas ne tik yra Seimininko vergas, bet ir visii-

kai jam priklauso.

7. Kokia tad yra vergo prigimtis ir galia, tampa

ai5ku i5 iiq dalykq: kas, budamas Zmogus, priklau-

!91*e.sau.padiam, bet kitam, tas i5 prigimties yra

ver{gas; kitam priklauso tas Zmogr-rs, kuris, budamas

imogus, yra nuosavas daiktas, o nuosavas daiktas

yra veiklos irankis, atsiejamas [nuo savininko]. To-

Iiau reikia i5tirti, ar kas nors yra toks is prigimties,

ar ne, ir ar kam nors yra geriau ir teisingiau ver-

gauti, ar, atvirkidiai, bet kokia vergove prieiinga

priginriiai. 8. Tai nesunku suvokti samprotaujant ar

pjtil,ti.ls to, kas vyksta. +kJg*dvtt"t&h"ti valdo-
ma- yra ne*tik nei5vengiama, let ir naudinga, ir

kai kurie dalykai skiriasi tiesiog nuo gimimo - vie-

ni linksta valdyti, kiti - buti-Yaldomi. Yra daug tiek

valdandidq, tiek valdiniqi:uSld(ir visuomet geres-

niq valdiniq valdymas yra geresnis, - pavyzdZiui'

Zmogaus valdymas yra geresnis negu gyvulio, - nes

geresniqjq atliekamas darbas yra geresnis, o kur

tiktai kas nors valdo ir kas nors yra valdomas, ten

yra ir tam tikras jq darbas). 9. Mat, kas tik suside-

da i5 daugelio [daliq], arba i5tisiniq, arba skaidomq,

ir sudaro vien4 visumq, ten visuomet pasireiSkia

valdantysis ir valdomasis pradai; nors tai budinga

tik Srviems padarams, ladiau kyla !.s visos gamtos'

nes ir tarp neapdovanolqgprryhe daiiil esama tam

tikro valdymo, kaip, pavyzdZiui, dermes atveju, ta-

diau tai jau turbut buttl atskiro-tpirnotema. 10. Gy-"
vunas pirmiausia susideda i5 sielos ir kuno: pirma-

sis i5 iiq dalykq yra i3 prigimties valdantysis, o ant-

1 A
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rasis - valdomasis. Pati prigimties pradq reiketq
tirti tq dalykq, kurie atitinka prigimti, o ne tq, ku-
rie yra sugedg. Todel tirtinas toks Zmogus, kurio ir
kol3;, ir sieldyra g9_{LA-u!igq}ukles. nes jame tai
irkivaizdu, o sugedusiq, arba sugedusios bukles, i2S4b
Zmoniq butent*\unas dainqi gali pasirodfii vald4s
sielqdel j.tdUGlrr4,{gimdia-i,p-rieiinso"-6nFl-e.}

11. Taigi, kaip sakeme, gywoje butybeje pirmiau-
sia galime iZvelgbi ir deimininko, ir pilieting valdZi4,
nes siela kun4 valdo ieimininkui budinga valdZia, o
protas trodkimus - pilietine bei karaliaus valdiia;
akivaizdu, jog nepriedtarauja prigimdiai ir yra nau-
rlinga, kad kunas butq valdomas sielos, o aistringa-
sis pradas-- proto bei protingojo prado, tadiau ly-
giaverte arba priedinga jq padetis yra visiems Za-
linga. 12. Tas pat pasakytina apie Zmones ir kitus

syvu nu s : 4 4nl+g"l.ry1yul ia i yra ge reji n9 s p {i gjlgli e s
trZ laukinius, ir visGifrn"-" yr" g;fiiuti valdo-
rniems Zmogaus, nes taip jie uZsitikrina saugum4.
Ir vyriskojo prado santykis su moteriSkuoju yra i5
prigimties aukitesnio santykis su Zemesniu, valdan-
t:iojo su valdomuoju. 'Ias pat neiSvengiamai budin-
ga ir visiems Zmonems. 13. Tie, kurie skiriasi taip,
l<aip siela skiriasi nuo kuno, o Zmogus nuo gyvulio
(prie jq priklauso tie, kuriq darbas yra kuno nau-
rlojimas, ir tai yra geriausia, ka jie gali duoti), i5 pri-
gimties yra vergai, ir jiems geriau buti valdomiems
lrDtent tokios valdZios, kaip ir kitiems minetiems

llradarams]. Juk vergas i6 prigimties yra tas, kas
*ali priklausyti kitam (del to kitam ir priklauso) ir
li:rs susijgs su mqstymu tiek, kad ji supranta, bet
pats jo neturi; kiti gyvr padarai, fnAstymo nesupran>

1 5
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-, tantys, p6t t.otu pojudiams. 14. MaZai skiriasi ir jq
' 

teikiama nauda: ir vergai, ir naminiai gyvuiiai savo

kuno galiomis padeda patenkinbi btrtinuosius porei-

kius. Tad prigimtis siekia laisviesiems ir vergams

suteikti ir skirtingus kDnus, vergams - stiprius bu-

tini-esierns poreikiams tenkinti, o laisviesiems - tie-

sius ir nenaudingus tokiems darbams, tadiau tinka-

mus pilietiniam gyvenimui (kuris susideda ii karo

ir taikos poreikiq), bet daZnai atsitinka ir prieiin-

gai: pirmieji turi laisvqjq kunus, o antrieji - tik lais-

vqjq sielas. 15. Akivaizdu bent jau tai, kad jei [kas
nors] savo kunais iSsiskirtq taip, kaip dievq statu-

Ios, visi pasakytq, kad kiti teverti j iems vergauti.

O jei tai teisinga kuno atZvilgiu, dar teisingiau iiq

tai sykl 9 taikyti sielai, tilr+*r+atyti-sie.los-groZi ne

@. Vis delto akivaizdu, kad vieni

l255ct yra i5 prigimties laisvieji, o kiti - vergai, kuriems

vergauti ir naudinga, ir teisinga.

16. Tadiau nesunku iZvelgti, kad ir prieiingai tei-

giantieji tam tikru atZvilgiu kalba teisingai. Juk

,,vergauti" ir,,vergas" sakoma dvejopa prasme: esa-

ma tokiq, kurie yra vergai ir vergauja pagal fstaty-
ffi4, - tas istatymas ).ra tam tikras susitarimas, pa-

gal kuri !ai, kas-uzgtobiama kare, priklauso uigro-

bejui. Tiesa, Sia teise daugelis susijusiqjq su

istatymq leidyba kaltina neteisingumu (kaip ir ne-

teisingrs dalykus skelbianti oratoriq): esq siaubin-

ga, jei galindiojo panaudoti prievartq ir stipresniojo

vergas ir valdinys bu\tas, kuris ta prievartq paty-

re. Net ir iSmindiamszvieniems atrodo taip, o ki-

tiems kitaip. f Z. Sio nesutarimo ir prieiingq sam-

protavimq prieZastis yra tai, kad tam tikru budu

1 6
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rlorybe, fgijusi idtekliq. puikiausiai gali panaudoti
prievart4 ir visuomet stipresnysis pranoksta kitus
t.am tikru geriu. Taigi prievarta neatrodo esanti vi-
siikai be dorybes, ir nesutarimas kyla tik del tei-
singumo (nes vieniems atrodo, kad teisingumas

.yra ggl4 y_alia, o kitiems - kad teisinga. kai valdo
stipresnis); i3skyrus Siuos tolimus vienas kitam
samprotavimus, kitokie svarstymai - esq tas, kas
rlorybes atZvilgiu yra geresnis, neturi valdyti ir iei-
rnininkauti - visai nepasiiymi svarumu ir itikina-
nlumu. 18. Kai kurie, remdamiesi tam tikru teisin-
gumu (nes fstatymas ir yra tam tikras teisingu-
mas), i5 karo nelaisves kylandi4 vergijq laiko
t.eisinga ir kartu tai neigia, nes mano, kad karo
pradZia buna ir neteisinga, ir jokiu budu nepava-
rlintq v_e_rgu to, kas-vergauti nevertas; priedingr at-
veiu iSeis taip, kad net kilmingiausieji bus laikomi
vergais ir kilusiais id vergq, jeigu kartais jiems at-
sitiktq patekti I nelaisvg ir buti parduotiems. Bu-
tent del to jie ir -vedirrti=t&{gpig, -o.!.rk .
lrarba^rgs. Ir kai jie tai sako, jie iesko ne ko kito, o

lrrigiintii[ver4r$<}mo, apie kuri kalbejome ii pra-
rlZiq. nes jiems neiSvengiamai tenka sakyti, kad
vicrri.yra+e+gai:rllut-gk{LffgEgr. 19. Tq pati -'\ ':

i ie sako ir apie kilmingum4: juk save jie laiko kil- !
rningais ne tik savame kraite, bet visur, o barba-
rrrs - tiktai teryneje, tarsi butq kaZkoks absoliutus
liilmingrmas bei laisvumas ir neabsoliutr-rs, kaip sa-
l io ' feodekto Helena:

Ar atialq dvejopos dieviSkos kilmes,
Mane kas nors vadint i  ryZtqsi verge?, '

VU Bib l io teka
:ilosofijos fakulteto

\ : L t :  ^ - - \ .  -
v .  v . . v - s \ . 4rlll i,rl I liS ill,ilVFtisllr' ILI 1?
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1255b Taip kalbedami, vergA ir laisvaji, taip pat.kilmin-

Brlosius ir bekilmius jie apibreZia pasitelkg ne k4
kita, kaip dorybg ir yd4, nes mano, kad kaip i5
Zmogau,s gimsta Zmogus, o i5 iveries - iveris, taip
i5 gerq [f,evq1 gimsta geras [vaikas]. Vis delto
nors prigimtis ir noretq taip padaryti, tadiau daZ-
nai negali.

Taigi akivaizdu, jog sis nesutarimas turi tam tik-
rq pagrindq ir nera taip, kad vieni i5 priginties yra
vergai, o kiti laisvieji. 20. Taip pat ai$ku, jog kai ka-
da buna skirta, kam naudinga vergauti, o kam - bnti
Seimininku. ir yra teisinga bei reikalinga, kad vie-
nas butq valdomas, o kitas valdytq prigimtine val-
clZia. Blogai valdyti yra neparanku abiem, nes da-
liai ir visumai, kunui ir sielai naudinga tas pat, o
vergas yta tam tikra ieimininko dalis, tarsi tarn tik-
ra gyva, tik atskirta nuo kuno dalis. 21. Todel ver-
gui ir ioimininkui y'r'a narrd.ing_a netgi kaZkas pana-
Saus i tarpusavioidlt;;Gh, jei tik jq padetis yra
nulemta padios prigimties; tadiau tiems, kurie to-
kie tapo ne iiuo budu, o pagal istatyma ir prievar-
ta.  vra pr iei ingai.

Jau ir id to aiiku, kad ieimininko ir valstybes
vyro valdiia, lygiai kaip ir visos valdymo ru5ys,
nera tas pat, kaip kai kas sako, nes viena is jq

yra i5 prigimties laisvq [Zmoniq] valdymas, o ki-
ta - vergq; u_]5!o v_aldyrras yra monarchija (nes
kiekvieni namai yra val{o1g1.vieno valdovo). o
valstybes valdyrnas yrq' laisrr-,{ lr iy!fu1zmonlq1
valdymas. 22. Taig ieimininkas vadinamas taip ne
del igyto rnokslo, bet del to, kad jis yra toks, pa-
naiiai kaip vergas bei laisvasis. Nors galbut esa-

1 8

P l t i M , \  K N \ ' ( i / \

rrur rrrokslo but i  Seimininku ar vergu - pastar4j i
I rr l l r t r t  deste tas sirakuziet is.  kur is uZ uZmokest i
rrroki, vergq vaikus atlikti fprastinius patarnavi_
nrus; {) galbut yra ir platesnis tokiq dalykq rnoks_
l:rs.  pavyzdZiui ,  v ir imo meno ir  k i tq panadiq pa_
lrrrnlrv imq rui iq,  -  juk vienam viena, o ki tam ki-
l:r. vicni darbai garbingesni, kiti tik neiivengiami,
rr ' .  kaip sako pr ieZodis,

. Iuk vergas vergui ,  ponas ponui  nelvgusr i ' .

2;i. Taigi visa tai yra vergo mokslai, o ieimi_
rr inko mokslas -  kaip panaudot i  ve_rgus, nes iei_
rrrininkas yra Seimininkas ne isigydamas, bet,na_r-
,lotlamas vergus. Ir Siarne moksle nera nieko cli_
r i ingo ar ki lnaus, nes kq vergas tur i  moket i
prrtlaryti, t4 jam reikia moketi nurodyti. Todel uZ
trros. kur iems turtas leidi ia nesivargint i ,  6ias pa-
rc i ga s prisiima priZiurelilas, .o_ jiApatys dalyvau -
1;r vtilstybineje veikloje arba filosofudja. fVergq] isi_
*i.iimo mokslas skiriasi nuo iiq abieiq mokslq _
t i l i .  Zinoma, teiseto fs igi j imo, kur is yra tarsi  tam
tiliras !-aro a_r rnedZiokles menas. Taigi tiek tebus
lrisakyta apie verg4 ir Seiminink4.

III. 1. Tadiau aptarkime musq fprastu bOdu t2S6a
rrrrosavybg apskritai, nes ir vergas yra tam tikra
rrrrosavybes dal is.  I r i rmiausia kam nors gal i  but i
rrt'aisku, ar turtejimo menas yra tas pat, kas ukio
r rilclymo menas, ar jo dalis, ar pagalbinis, o jei pa-
r i rr lb inis,  tai  ar pana6iai  kaip Saudykl iq darymo
rn(,nzrs audimui, ar kaip bronzos liejimas skulptu_
r';ri (nes jie padeda nevienodai - vienas teikia iran_
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kius, o kitas - medZiaga; rnedii"aga vadinu sub-

stancija, is kurios pagaminamas koks nors dirbi-

rys, - audejui tai vilna, o skulptoriui - bronza)'

2. Akivaizdu, kad ukio valdymo menas nera tas

plt, kas turtejimo m-e-nas, nes vienam budinga

ti-eklU o- kitam - vartot) (koks kitas menas var-

tos ukio isteklius, iei ne ukio valdymo?)' Tadiau

ar [turtejimo menas] yra tam tikra jo dalis, ar jis

kitos ruiies, nesutariama. Juk jei i5manantis tur-

tejimo mena turi nusprgsti. i3 kur gauti pinigtl ir

nuosavybg (. . . ) t6,  o nuosavybq ir  turta sudaro

daug daliq, tai, pirmiausia, ar Zemdirbyste yra

lam tikra okio valdymo meno dalis, ar ji kitos ru-

Sies? Tas pat pasakytina ir apskritai apie rDpini-

mqsi maistu ir su juo susijusiq nuosavybg'

3. Taciau yra daug maisto rriSiq, ir del to tiek gy-

vunq, tiek Zrnoniq gyvenimo budtl taip pat yra daug;

be m.a-iqto neimanoma gyventi' taigi maisto skirtu-

mai nuleme skirtingus gyvunq gyvenimo budus' Juk

vieni Zverys gJrvena bandomis, kiti - pavieniui, pri-

kiausomai nuo to, kaip parankiau susirasti maisto'

nes vieni yra nqdsedZiai, kiti - Lo\ddLiar' o dar kiti

minta viskuo, todel prigimtis nustate jq gyvenimo

budus atsiZvelgdama i patoguma ir jrl [maisto] po-

megius. O kadangi ne visoms [gyvuntl ruiims] i6

prigimties skanus tas pats [maistas]' bet skirtin-

goms - skirtingas, tai net ir padiq mesedZiq ar i 'o'

ledZiq gyvenimo budai tarpusavyje skiriasi' 4' Pa-

nadiai yra ir su Zmonemis, nes ir jqgr-veg-i-mo ba-

dai yra labai skirtingi. {ingiausi yra klajoklidi, nes

prijaukinti gywuliai teikia maist4 be vargo leidZiant

laikq, tik del butinybes bandoms keltis i6 ganyklos

P I I { N , I A  K N Y ( ; A

r grrnyklA jie ir patys priversti sekti i5 paskos, tar-
si rlirbtrl gyv4 Zemg; kiti gyvena i6 medZiokles, tik

;i nt' visq vienoda: vieniems tai pleiikavimps, ki-
lit 'rns, kurie gywena prie eZerq, pelkiq, upiq ar tam
linkumos juros, - Zveiyb-a, dar kitiems tai paukddiq
;rr laukiniq Zveriq medZiokle, o- daugiaus-iai Zmo-niq

srrvona i5 Zemes ir uiauginto derliaus. 5. Taigi tur- +

lrrrt, tiek yra gyvenimo budq, bent jau tq, kuriq pa-

srindas yra savo paties darbas. kai maisto pasiru- 1256b
pin:rma be mainq ar prekybos, - klajoklio, Zemdir-
lrio. pleiiko, Lyejo, medZiotojo. Kiti taip pat gyvena
rrrrloniai, derindami siuos [gyvenimo budus] ir pa-
pildydarni ko nors stokojanti gyvenimo brld4 tuo, ko

;:rrn trhksta iki pakankamumo sau, par,yzdiiui, vieni

s\ vcna klajokliq ir kartu pleiikq gyvenim4, kiti -

zt'rndirbiq ir medZiotojq, panaiiai ir dar kiti - \aip
vt'riia bulinybe, taip ir gyvena. 6. Tokios ruSies
rrtrosavybe, atrodo. visiems duodama padios prigim-
tit 's - tiek ka tik gimusiems, tiek subrendusiems.
\1it'ni [gyvnnai] savo ati,al4 nuo pat gimimo aprupi-
rrr rnaisto atsargomis, kuritl pakanka iki to laiko.
lirri ji pati sugebes tuo pasirupinti, - pavyzdZiui, tie,
I'rrrie veda lervas ar deda kiauiinius; kiti, kurie ve-
,lr gyvus jauniklius, iki tam tikro laiko savyje pa-
, irrose turi maisto savo atialoms - medZiag4, vadi-
rrrmq pienu. 7. Taigi akivaizdu, jog panabiai reikia
rrr;rny'ti ir apie suaugJusias butybes - kad augalai-eg-
zislrroja del gy_v_r1g_U-o kiti gywonai - del Zmogaus:
rr;rnriniai ir naudojimui, ir maistui, o i5 laukiniq jei

rrt, visi, tai bent jau dauguma maistui ir kitiems po-
r',,ikiams, idant i5 jq butq darorni drabuiiai ir kito-
l- rc daiktai. Jei tad gamta nesukuria nieko netobu-
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Io ar be tikslo, tai, be abejo, ji sukure visa tai del

Z-moniq. 8. Del to ir karo menas pagal savo prigim-

ti i5 dalies bus fsigijimo menas (juk medZiokles me-

nas yra jo dalis), kuri reikia panaudoti ir priei Zve-

ris, ir priei tuos Zmones, kurie, gimq buti valdomi,

nenori to; tqks karas savo prigimtimi yra teisingas.

Taigi viena isigijimo meno ruiis pagal savo pri-

gimti yra ukio valdymo meno dalis - mat privalo

buti (arba [isigijimo] menas turi pasirupinti, kad

butq) tlt iStekliq, kurie yra kaupiami ir kurie bu-

tini gyvenimui bei naudingi valstybes arba okio

bendrijai. 9. Atrodo, kad tikrasis turtas i5 jq ir su-

sideda. Juk tokios nuosavybes kiekis, pakankamas

Blrr]ggyV-eni.urui, +6#a.b66m' kaip sako savo ei-

lese Solonas:

Jokios turtejimo ribos imonems juk nera tlustat.vtosrt

Ribos yra, kaip ir kituose menuose' nes jokiame

mene nera tokio frankio, kuris butq beribis arba

kiekiu, arba dydZiu, o turtas yra ukio ar valsty-

bes valdymo irankiq visuma. Taigi akivaizdu, kad

yra tam tikras isigijimo menas' i3 prigimties bu-

dingas nkiq valdy'tojams ir valstybes vyrams, ir del

kokiq prieZasdiq taiP Yra.
10. Yra ir kita lsigijimo meno ruiis, kuriq daZ-

1257a niausiai vadina, ir teisingai vadina' turtejimo me-

nu. Su juo susijqs poiitris, kad nera jokios ribos

turtui ir nuosavybei; del jo artimumo [fsigijimo
menui] daugelis mano, kad tai yra tas pat, kas ir

minetasis [isigijimo menas]; vis delto tai nera nei

visai tas pat, nei kas nors labai tolima. Vienas jq

kyla i5 prigimties, o kitas - ne i5 prigimties, bet
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vt'ikiau ii tam tikros patirties ir meno. Pradeki-
rnt'io svarstymq taip. 11. Kiekviena nuosavybe bu-
rrrr naudojama dvejopai, ir abiem atvejais naudo-

.irrmasi tiesiogiai padia nuosavybe, tadiau skirtin-
grris budais; vienas ii jq yra iprastinis tam daiktui,
rr kitas - neiprastinis, kaip, pavyzdLiui, sandalo at-
u,-,.|u -.-avejirrrlb ir.mainyrihs [i kitus daiktus]: ir
v iena, i r  k i ta juk yra sandalo panaudoj imas, nes
il mainantysis sandal4 | pinigus ar i maist4 su tuo,
li uriam j o reikia, naudoj asi sande.Iu-kaip-sandalu,
ladiau ne pagal iprasting jo paskirti, nes juk san-
rlalas atsirado ne mainq tikslu. Tas pat pasakyti-
rra ir apie kitas nuosavybes rudis: visos jos gali
lruti naudojamos mainams, kurie atsirado pirmiau-
si:r del tokios naturalios padeties, kai Zmones tu-
ri kai ko daugiau, o kai ko maZiau nei pakanka-
rnai. 12. I5 to taip pat aidku, kad [smulki] preky-
lra pagal savo pr igimti  neprik lauso turtej imo
rnenui, nes mainai buvo butini tik tam, kad Zmo-
nes turetq pakg$Amai lvienq ar kitq daiktql. Tai-
gi akivaizdu, kad pirmojoje bendrijoje (o tai yra
rrkis) mainai nereikalingi; ffie atsiranda] tik pla-
tesneje bendrijoje. Juk anie [ukio nariai] visa sa-
\ro nuosavybe naudojosi bendrai, o die, pasidalijg

li atskirus ukiusl, naudojosi taip pat daugeliu ki-
tiems ukiams priklausandiq daiktq, kuriais pagal
poreikius buvo butina keistis atliekant mainus,
li.aip dar ir dabar daro daugelis barbarq genciq. .
\'{at jie naudingus daiktus keidia vienus i kitus, ir
nieko daugiau, - antai duoda bei ima vynq uZ ja-

vr.rs ir panaiiai keidia kitus dalykus. 13. Tatgr to-y'' '
liic mainai nera nei prieiingi prigirndiai, nei tur-

o a



I ' I I T M A  K N Y ( I A

I 257b

tejimo men-o dalis; jie buvo skirti papildyti prigim-

tiqi pakankamuma sau, bet vis delto i5 jt1 desnin-
gai kilo turtejimo rnenas, nes kai i mainus fsijun-
ge svetimos 5alys, i5 kuriq buvo fsiveZama tai, ko
stokota, ir i kurias buvo iSveZama tai, ko turetas
perteklius,af suede!_.f tinyle-4auand-6_G)..lrlk
ne kiekvien4 i6 natoraliai butinq dalykq lengva per-
gabenti. 14. Todel Zmones susitare tarpusavyje
mainydami duoti ir imti kq nors tokio, kas yra nau-
dingas dalykas ir placiai pritaikornas gyvenime, pa-

vyzdLiui, geleZf, sidabr4 ar k4 nors kita tokios ru-
dies; i5 pradZiq jie paprasdiausiai nustatydavo [ver-
t9] pagal dydi ir svori, o galiausiai ispausdavo
brrdingq Lyntg, kad nereiketq matuoti: Zyme buvo

dedana kaip kiekio Zentlas.
15. Del butinqir.r mainq atsiradyr pinqms. ra-

dosi kita_lg4Qj-t_lqq areDe LUiis -(prekyba,lii pra-
dZiq turbut vykusi paprastai, o paskui, igijus pa-
t i r t ies, jau panadesne i  menq, ka i r  kaip reikia
mainyti, kad tai teiktr{ didZiausiq naudq. Del to
atrodo. kad turtejimo menas labiausiai susijgs su
pinigais, ir jo uZdavinys yra sugebeti iZvelgti, kur
gludi gausa, nes tai yra turtD bei i6tekhq kurimo
melag. 16. O turtu daZnai laikoma pinigq €lausa,
nes to siekia turtejimo menas bei prekyba. Kita
vertus, prrueai*kat--|..-gi g g.!f odg esa 

"es4moi:fi
vig4 tlk sutartinis dalykas, o i3 esmes - niekas,
nes kai jq naudotojai juos pakeidia, jie tampa nie-
ko neverti ir nenaudingi jokiam butinarn poreikiui
tenkinti, o irnogus, turtingas pinigq, daZnai gali
stokoti butiniausio maisto. Betgi absurdi6kas toks
tttrtas, kuriuo puikiausiai apsirupings mirita i5 ba-
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rLr. kaip pasakojama apie Mid4'8 - del nepasotina-
rrro jo maldos godumo visi  jam siulomi [valgiai ]
virsdavg auksiniais. 17. Todel kai kas iesko, kaip
l i r l r r ip apibrei t i  turtq i r  turtej imo menq, i r  elgia-
sr pi lgr istai ,  nes turtej imo menas nera tas pat,
li;rs prigimti atitinkantis turtas: pastarasis susijgs
-rr ltkio valdymo menu, o pirmasis - su prekyba,
l. \ '. su turto kgJimu ne visokiais bUdais, bet ge-
lvbiq mainais; atrodo, kad iis menas susijgs su pi-
rrigais, nes pinigai yra mainq priemone ir tikslas.
lr'. i inoma, turtas, igyjamas pasitelkus ii turteji-
nlo menq, yra neribotas, kaip gydymo menas ne-
tru'i ribq gerindamas sveikat4 ir kiekvienas menas
rrt'turi ribq savo tikslo poZiuriu fuk labiausiai ji ir
-t,'ngiasi pasiekti), tiktai ejimas prie to tikslo nera
lx'r'ibis,.nqq ti\slag_ visiems menggg yra-4_l-a) faigi - 1 --.r,

rr iiam, turtejimo, menui nera ribos tikslo atLvll-
r1irr, o jo tikslas yra iitaip susikrautas turtas ir ii-
t r , l i l iq valdymas. 18. Tadiau tas turtej imo menas,
lirrlis susijgs su ukio valdymo menu, ribas vis del-
to turi, nes toks [turtejirnas] nera ukio valdymo
rrrt'no reikalas. Todel atrodo, kad bet koks turtas
rrciivengiamai turi tureti rib4, o ii tikrtfq mato-
rrrr,. kad yra prieiingai, nes visi turto kaupejai sa-
rrr lrinigus stengiasi gausinti be galo. prieiastis cia
trr .  kad Sie [ turtej imo menai]  labai art imi.  Juos
.it,.j:r tai. kad jie naudojasi tuo padiu, t. y. ta pa-
, i;r nuosavybe, tadiau ne tuo padiu bUdu: vienas is
irr turi kitoki tiksl4, o kitas,- didinti {tq.nuosavy-
lrr , l .  Tad kai kur iems atrodo, kad tai  i r  yra ukio
r;r l r lymo meno darbas, i r  j ie visada yra is i t ik ing,
l.;rtl reikia arba saugoti, arba neribotai didinti pi-
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niginius isteklius. 19. Sio isitikinimo prieZastis ta,

1258a jog jq pastangos yra nukreiptos i tai, kad gyven-

: tq', bet ne kad gvt""t.l gerai; kadangi iis trodki-

mas beribis. jie trokita ir beribitl priemoniq jam

[igyvendinti]. Net ir tie, kurie siekia gero gyveni-

mo, ieiko jo lrUlq malonumuose, b kadangi ir

juos, kaip atrodo, teik ia nuosavybe, tai  v isa jq

veikla nukreipta i turtejimq, ir is to kilo antroji

turtejimo meno ruiis. Malonumq yra be galo daupl,

tad jie iesko tokio meno. kuris suteikttl j iems tq

malonumr+ pgg!g$H; ir jeigu jie negali uZsitikrinti
jo pasitelkg turtejimo menq, megina tai padaryti

kitu budu. naudodamiesi kiekvienu i5 sugebejimq

ne pagal jo pr igimti .  20. Juk narsumas tur i  ne

kurti turt4, bet [ikvepti] dresa; tai nera ir karo ar

gydymo meno paskirtis: pirmasis siekia laimeti

pergalg, o antrasis - stiprinti sveikat4. Jie gi vi-

sus [iiuos menus] paverdia turtejimo menais, tarsi

tai butq tikslas, o juk viskas turi siekti tikslo.

Taigi apie t4 turtejimo menq, kuris nera buti-

nas, jau pasakyta, kas tai yra ir del kokios prie-

Zasties esame jo reikalingi, taip pat apie butinaji

tr.rrtejimo mena pasakyta, jog jis, prigimti atitin-

kantis ukio valdymo menas, parupinantis maist4,

skiriasi nuo pirmojo tuo, kad nera beribis kaip iis,

beL tu r i  r ibas .
21. Ai5kus tampa ir pradZioje kiigs klausimas:

ar ukio valdytojas ir valstybes vyras turi rupintis

turtejimo menu, ar neturi, bet reikia' kad viskas

jau butu parupinta (kaip valstvbes valdymo menas

negamina Zmoniq, bet, gavgs juos i5 gamtos' nau-

dojasi jais. taip ir maistui gauti butina, kad gam-
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t : r  str lc iktq iemg arba jur4, arba kq nors ki ta),  o
rrli io vitldytojui tereiketq visa tai tvarkyti. Juk au-
,lrnro menui pridera ne gaminti vilnas, bet naudoti
1rrs.  t i r ip pat Zinot i ,  kur ios i6 jq geros i r  t inkamos,
, ,  l i r rr i<rs blogos ir  net inkamos.22. Kas nors gale-
trr  pirk laust i ,  kodel turtej imo menas yra ukio val-
, l l r rro dal is,  o gydymo lrenas ne, -  juk reikia.  kad
rrli.io nariai b0tq sveiki, kaip reikia, kad jie gyven-
trr ir darytq kitus butinus dalykus. Tam tikru at-
zvi ls i t r  ukio valdytojui  i r  valdovui reik ia Ziuret i
lrrrltl iniq] sveikatos, o kita vertus, tuo turi rupin-
tis ne jie. bet gvdytojas: tas pat pasakytina ir apie
trn't:1: ii dalies juo reikia rupintis ukio valdybojui,
,, i i dalies - ne jam, bet pagalbiniam menui. Visq
lrr l r i i rusiai ,  kaip anksdiau sakyta. reik ia,  kad tai
I r r r t,r1 parupinta prigirnties, ngs su_teikti gimusiaj am
rrr:rist4 yra pliqlr'_ntigs darbas. Del to turtejimo pa-
rrr :r t rr tojant Zemes vaisiais bei gywunais menas vi-
.it,rns yra prigimtinis. f,,: ' '

2ll. Sis menas, kaip inr-n6jome, yra dvejopas, jis
.rrsiigs ir su prekyba, ir su ukio valdymo menu; j2SSb

l,rrstarasis yra butinas ir giriamas, o pirmasis, ki-
l, 's i5 mainu, p.agristai peikiamas (nes jis nulem-
trs ne pr igimties, bet tarpusavio mainq);  paluki-
rr inkavirnas visai  pagristai  nekenciamas. nes cia
r r rrosav-ybe. tg$I-? pgtys pinlga\ naudojami ne tam
tr l is lui .  del  kur io j ie buvo i6rast i .  Juk j ie atsirado
rrrr inr l  reikalui ,  o palukanos juos gausina (del to
1,rs ir gavo toki vard4, nes pgieaugli,s*psti.p.ana-
'r* i girnd..ytoj+s;-o paltrkanos yra pinigai, teikia- ,

, r i  p inigqle);  taigi  i i  turtej imo meno rui is i t in
I ) r 'r ( 'slnga prlgrmcral
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IV. 1. Dabar, kai jau pakankamai apibreZeme
tuos dalykus pa{lrJoo, p,oijuriu. reikia juos ap-
Zvelgti ir prakJ*o.spoiiuriu. Visq tokiLl dalykq te-

orija yra laisvri,t o patiriis - suvarlyta butinybes.

Naudingos turtejimo meno dalys I'r'a nusimanymas
apie isigyjamus daiktus, kokie, kur ir kaip jie bu-
tq naudingiausi, pavyzdZiui, kokius reikia laikyti ar-
klius ar jaudius, ar avis, ar kitus gyvulius fuk rei-
kia i5 patirties Zinoti, kurie i6 jq yra naudingiausi,
palyginti su kilqis, ir kokie kokiose vietose, nes

[skirtingos y91!f"9 klesti skirtingose vietose). Pas-

kui apie Zemdirbyste, nes ir iia [reikia nusimany-
til ir apie javu auginim4, ir apie vaisiq, ir apie bi-

tininkystg, ir apie kitq gyviq. plaukiojandiq ar
sparnuotq, i5 kuriu tik galima tureti naudos, [ai-
ky-a]. 2.Tat yra paties tikriausio turtejimo meno
dalys ir pradmenys. O su mainais susijusio [turte-
jimo menol didZi-aufa :lralis yra prekyba (jos dalys

. yra trys -1aivq laikymi\ [prekiq] gabenimas ir
'faidarri-aE j;S Viona-n-uo kitos skiriasi tuo, kacl

, vienos yra saugesnes, okitos duoda didesni peln4),

, antroji - skolinirnas ui palukanas, treiioji - parsi-

-g"f{Tgr fio viena atmaina yra-46a$, o liita -

.'tel1gkgllD kurie naudingi tik savo kunu, darbas).
Tredioji turtejimo meno ru6is yra tarp pastarosios

ir pirmosios (nes jai btrdinga kai kas ii prigimti

atitinkandio meno ir kai kas i5 mainq meno);ji su-
sijusi su visu tuo, kas [randasi] i5 Zemes, ir su tais
bevaisiaisi taciau naudingais dalykais, kurie i5 jos

gaunami, kaip, pavyzdZiui, medkirtyste ir kalnaka-
'i syba; kurios yra daug ruiiq, nes i5 Zemes kasama

daug rudiq iSkasenq. 3. Labiausiai susijq su menu

2 8

P I T T M A  K N Y ( i A

vrrr tie iA darbq, kuriems maiiausiai budingas atsi-
t iktintrmas, Rrasdiaugi - kurie labiausiai kenkia ku_
nrri, vergiikiausi - kur daugiausiai naudojamas ku_
n:rs. o niekingiausi - kur maZiausiai reikalinga do_
lvb6. Apie kiekvien4 i6 jq bendrais bruoZais jau
prrsakyta, o tiksliai idtirti darbus pagal atskiras cla-
lis nnudinga, taiiau dabar tam atsideti nederetq.
l. Kadangi kai kuriq autoriq veikaluose apie tai ra_
so.r.! - antai charetidas i5 Paro bei Apolodoras ii l2sgct
Lr,rnno2('raio apie iemdirbystg ir soclininkystg, o
liit,i autoriai apie kitkq, - tai tie, kugems_lalrrrpi,
rs .lq siuos dalylrus tgggljr stuCijuoja. Dar reiketq
srrrinkti atskirus pasakojimus apie tai, kokiais bo_
,lrris kai kam pavyko praturteti, nes gerbiantiems
trrrtejimo men4 visa tai yra naudinga, pavyzdZiui,
tri, k4 sugalvojo Talis Miletietis2l. 5. Tai yra tam
tikras turtejimo budas, priskiriamas Taliui del jo ii_
rrrinties, tadiau jis turbut yta bendias. Kai jam buvo
lrriki5amas skurdas sakant, kad filosofija niekam
rr,'naudinga, jis, kaip pasakojama, remdamasis ast,
lrrrrorlijt dar Ziem4 numate busiant gausr4 alyvq
,lr,rliq ir, turedamas diokiq tokiq iiteklitl, id anks_
t, sumokejo visoms Mileto ir Chijo alie3aus spau_
, lvkloms ir  nebrangiai  jas nusamde. nes nebuvo
rrrlZovq. Kai atejo metas ir daugeliui prireike [tq
yrrrudyklq] vienu metu ir staiga, jis, perleidgs jas
:rvo sqlygornis, surinko daug pinigq ir taip irocle,

l';rrl fiIosofams nera su4ku praturGti, jei jie to no_
r r. Ladiau tai nera tas dalykas, i kuri nukreiptos jq
lrrstangos. 6. Taigi sakorna, kad tokiu budu Talis
rr,rrle savo i6minti, o toks turtejimo bUdas _ suge_
l, , , t i  uZsit ikr int i  sau monopdl i  - , {"u.  kaip minejo_
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me, bendras. Todel ir kai kurie miestai taip daro,

kai pristinga i6tekliq - sukuria prekiq monopoli.

7. Sicilijoie kaZkoks Zmogus ui pacletus pas ji pini-

gus supirko visq geleZi ii geleZies liejyklq, o paskui,

kai atvyko pirkliai ii uostq, jis pardavinejo j4 vie-

nintelis ir. nors nustate nedidelf antkaini, vis del-

to, idejgs penkiasdedimt talentq, uZdirbo Simta.

8. SuZinojes apie tai Dionisijas22 liepe jam pasiim-

ti pinigus ir ilgiau nebepasilikti Sirakuzuose. nt's jis

atrado budus gauti pajamq, kurie paties [tirono]
reikalams buvo Zalingi. Be abejo, iis atradimas yra

tas pat kaip ir Talio, nes abu jie sugebejo susikurt-i

monopolf; O tai naudinga Zinoti ir valstybes vy-

rams, nes daugeliui valstybitl leios ir tokie budai

gauti pajamq reikalingi kaip ir [kiui, ir netgi la-

biau. Todel kai kurie valstybes vyrai savo valstybi-

n9 veiklq ir skiria vien tam. j

V. 1. Ukio valdymo meno clalys yra trys: viena -

Seimininko [valdZia], kuri aptarta anksdiau, kita -

tevo [valdZia], o tredia - santuokiniai [santykiai].
1259b Zmonos ir vaikq valdymas, 2. ir abejq - kaip lais-

vqjq (taiiau ne tuo paciti budu: imonos - pilietine.

o vaikq - karyliauq [valdZid). Juk vyridkasis pra-

das pagal savo prigimti labiau tinka valdyti negu
,moteriSkasis fiei tik fiq s4junga] nesusidare prieiin-

gai prigimdiai), o vyresnis ir subrendgs Zmogus - la-

biau negu jaunesnis ir nesubrendgs. Daugumoje

valstybiniq pareigq valdantysis ir valdomasis nuo-

lat vienas su kitu keidiasi vietomis (nes jie siekia,
1- ' katl jq prigimtvs butq lygios ir niekuo nesiskirtq),

bet vis delto, kai vienas valdo, o kitas yra valdomas,

P I I T M , \  K N Y ( i A

sichiama, kad skirtqsi jq idore, titulai ir paga.f "oi;
r.iikimas, kaip Amasis papasakojo apie dubeni ko-
jonrs plauti2'r; vyriSkojo prado santykis su moteris-
lirroju pradu yra kaip tik toks. O vaikus tevas val-
rlo kaip karalius, nes girndytojas--Jra v.aldanty:sis ir
tl i ' l to, kad myli, ir del to, kad jis vyresnis, - tai ir
irridinga karaliaus valdZiai. Todel Homeras teisinsai
lxrvtrdino Dzeusq, pasakgs

tevas Zmoniq ir dievqr.'

rrpie jq visq karal iq.  Juk reikia,  kad karal ius iS-
siskirtq prigirntimi, bet br.rtq tos pacios ruiies;
loks yra vyresniojo santykis su jaunesniuoju ir
rlinrdytojo su vaiku.

3. Taigi akivaizdu, kad trkio valdymas labiau
lLrpinasi Zmonemis negu befflg-urosavybe ir bu-
1r 'nt  jq,  o ne nuosavybes, vadinamos turtu,  geru-
r r r r r .  i r  lab iau  la isvq jq  negu vergr l .

Pirmiausia apie vergus Salima paklausti, 11lfa
liokia nors kita vergo dorybe) iiskyrus budingas
irrnr kaip irankiui ir pagalbininkui. kuri butq labiau
rtcrbtina uZ pastarqsias, pavyzdZiui, nuosaikumas,,
nrrrsumas, teisingrlmas ir kitos panadios savybes,,
in' nera jokios kitos, i5skyrus kuno tarnybq? Klau-
simas dia yra dvejopas: jei yra [tokia dorybe], tai
lirro jie tada skiriasi nuo laisvqjq, o jeigu nera. tai
lrrrtq keista, n€F Jig_yfp Zmones ir turi visiems ben- r
'1r'r1 sugebejimq protauti. 4. Beveik toks pat klau-
.,irnas kyla ir apie qfcii&) bei vaikqr- ar esama ir
rit,nrs budingq dorydltl ir ar turetq moteris buti
rrrrosaiki, narsi ir teisinga, ar vaikas blna ir nesu-
r;r l t lomas, i r  nuosaikus, ar ne? Apskri tai  s iuo at-

D 1
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Zvilgiu butina i5tirti i5 prigimties valdomqji bei val-

dantijf - ar jq dorybe yra ta pati, ar ne. Juk jeigu

jie abu turi pasiZymeti kilnumu ir gerumu, kodel

tuomet apskritai vienas turi valdyti, o kitas - bu-

ti valdomas? Jie juk negali skirtis didesniu ar ma-

Zesniu [dorybes] laipsniu, nes-val-dymas ir pavaldu-

4qas q-!<iriasi ruSimi, o ne didesniu ar maZesniu

laipsniu. 5. Bet jei vienas i5 jtl turetq [pasiZymeti
tokia dorybe], o kitas - ne, butq keista, nes jei val-

dantysis nebus nuosaikus ir teisingas, kaipgi gales

1260a gerai valdyti? O jei valdornasis - kaipgi gales gerai

pgt tgg-lit JUk, budamas nesuvaldofras ir bailus, jis

nepadarys nieko, kas jam pridera. Taigi akivaizdu,

kad jie abu turi pasiZymeti dorybe, tadiau si dory-

be yra skirtinga (kaip ir i5 prigimties valdomqjq).

Prie to paties mus atveda ir samprotavimas apie

alllg, nes ioje yra i5 prigimties valdantysis ir val-

domasis pradai, kr.triems mes tariame esant budin-

gas skirtingas dorybes - protingojo ir neprotingo-
jo prado. 6. Akivaizdu, kad tas pat yra ir kitais at-

vejais, - mat i5 prigirnties yra daug valdomqjq bei

valdandi{q [ruiiq], nes ne tuo paciu budu laisvasis

valdo verg4, vyri5kasis pradas - moteri6kaji ir vy-

ras - vaik4. Visuose 1,,or" gtud1--@s-@, 
laciau

gludi skirtingai, nes vergas i5 viso neturi-(14[os

p ru do-; motg_ri5 kas i s .pxa dasturi, taiia u qey g-ihgryin -

€4 ir vaikas turi, tadiaur^Gtiftla. 7. Todel val-

dovas privalo tureti tobulq proto dorybe (rresltiri-

lys is es[nqs, yra melstro, o protas ir yra meistras),

o kiekvienam kitam jos reikia tureti tiek, kiek jam

pridera. Reikia manyti, kad tas pat pasakytina ir

t , l . R l t A  K N Y ( ; . \

--,-l\.," I
;rpie budo dorvb-g.9-t.y. kad visi privalo jq tureti,
tadiau ne vienodai, o tiek, kiek kuriam reikia savo
pask-ilgigi'"allikri. 8. Tad akivaizdu, kad visi mine-
t ieji turi savas budo dorybes ir kad moters bei vy-
r'o nuosaikumas nera toks pat, taip pat ir narsumas
lrei teisingumas (taip mane ir Sokratas2s), tadiau
vienoks .yra. valdymp larsuriias, kitoks - vykdymo,
pnnaiiai ir kitos savybes. Tai aiSku ir i6ty'rus smul-
kiuu, nes tie, kurieGai6u GU""ari"ihesa do.y-
lre yra gera sielos b;eil ai feisingas elgesys, ar
rlar kas nors panaiaus), apsigauna. Daug teisingiau
teigia tie. kurie, kaip Gorgijas2(i, i5vardija dorybes,
negu tie, kurie apibreZia dorybg sitaip. Todel rei-
Iiia manyti, kad tai, k4 poetas pasake apie moteri,
t,inka joms visoms:

rU9lffffg1-gi;ggtersjuoi:aeua,:,

tirciau vyrams - jau ne. 9. Kadangi vaikas yra dar
neiisivystgs. tai aidku, kad ir jo dorybe yra susi-

itrsi ne su juo padiu, bet su tuo, kuris yra visii-
liai i5sivystgs ir jam vadovauja. Panaiiai ir vergo
rlorybe yra jo ieimininko atZvilgiu.

Nusta te m e, ka d v_ergas yra naudin ga(tr_utinie -

tiem] poreikiams tenkinti, taigi akivaizdu, kad
ir dorybes jam reikia nedaug - tiek, kad nesival-
rlymas ar bailumas nesukliudytq atlikti darbus.
( 10. Kas nors gali paklausti: jeigu tai, kas dabar pa-
sirkyta, yra teisinga, ar amatininkai irgi turi tureti
rlorybg, - juk jie daZnai del nesivaldymo apleidZia
rlrirbus, - ar tai yra visi5kai kas kita? Vergas mat

1 t'n fs,eimininkoJ gywenimij-datininkas, o amatinin-\
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1260b kas laikosi atokiau, ir.jo daliai tenka tiek dorybes'
' .--.--r-':'- i :
S.Ef*I3T pgdingas vergi5kuma$ Juk paprastam

uiuTi"i"r."i budingas tam tikras vergiSkumas; ver-

gas priklauso prie tq, fkurie yra tokie] ii prigimties'

tadiau joks batsiuvys ar koks kitas amatininkas ne-

ra [toks is prigimties]') 11' Taigi akivaizdu' kad Sei-

' mininkas turi l{iegtl vergui toki4 dorybQ' tadiau ne

toks, kuris ytu i"i-ittinkas [ta prasme]' kad moko

ji darbq. Todel neteisus tie' kurie nepripaZfsta' kad

vergams budingas m4sbymas' ir sako' kad reikia tik

is akineti28' - vg1 g4ry.': juk.4+x-}ebiau reiki a p a mo -

\Ym'R.L"gu Yaikams'- 
ltatiau Siuos dalykus taip ir apibreZkime' o vy-

r4 ir moteri, vaikus ir tevq ir kiekvienam i6 jq bu-

ding4 dorybg, ir jq tarpusavio santykius' kas yra

gerai ir kas negerai, kaip reikia siekti geroves ir

vengti blogio' butina aptarti ten' kur [bus kalba-

ma] apie santvarkq2e' 12' Kadangi kiekvienas ukis

yra valstybes dalis, o 6ie dalykai - ukio daiis' ir

kadangi atskiros dalies dorybe turi buti susijusi 'su

1 visumos dorybe, tai vaikus ir moteris butina auk-

leti atsiZvelgiant i santvarka; jei tik valstybes ge-

rove nors kiek priklauso nuo to' ar vaikai ir mo-

terys bus geri; bet ji butinai turi priklausyti' nes

moterys sudaro pusq laisvqjq' o i5 vaikq iiaugs

tie, kurie dalyvaus valstybes valdyme' Kadangi Bie

daiykai jau apibreZti' o kiti aptartini kituose [sky-

riuose], tai, palikg dabartinius samprotavimus ir

Iaikydami juos uZbaigtais, tqskime svarstyma nuo

kito i3eities tadko ir pirmiausia aptarkime tai' kas

pasakyta apie geriausi4jq santvark4'

ANTRA KNYGA

I. 1. Kadangi mes pasirinkome tirti tq pilieti-
rrt,, lrendrijq, kuri i6 jq visq butq tinkamiausia su-
rir,lrirntiems gyventi taip, kaip labiausiai trokitama,
lrrr t ina apZvelgt i  i r  k i tas santvarkas -  i r  tas, ku-
ros vra kai kuriose i5 tq valstybiq, apie kurias sa-
l,or)ul, kad jos turi gerus istatymus, ir tas, apie
Lrrrins yra kalbejg kai kurie [mqstytojai] ir kurios
:rtrodo esandios gerai sugalvotos, kad pamatytu-
rrrr ' .  kas jose teis inga ir  naudinga, be to,  kad ne-
rt lor lytq. jog ieikot i  kaiko{ i to.  skir t ingo nuo jq.

l':rtina vien 6ias gudrauti) bet suprastume, jog

rrrcs imames dio ty i inej imo todel,  kad nunai eg-
; r s I r,1 sj 2r5;os santvarkos*nelabai. gerai -veikia.,

2. Pradeti pirmiausia reikia nuo to, kas ir yra
rrrrt rrrali tokio svarstymo pradZia: neisvengiamai
'. rsrr piliediq arba viskas yra bendra, arba nera
,'r,' l<o bendro, arba kai kas bendra, o kai kas - ne. 1261a
lr;rrl nebutq nieko bendro, akivaizdZiai neimanoma,
rr,,s valstlbe yra tam tikra bendrija, ir visq pir-
',r,r neidvengiamai bendrai naudojamasi vieta; vie-
.,rs valstybes vieta yra viena, o piliediai yra vie-
,,s valstybes dalininkai. Tadiau ar tai valstybei,


