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1260b kas laikosi atokiau. ir io daliai tenka tiek dorvbes.

Q:I_n1r pqdingas vergi5kuma$ Juk paprastam

amatininkui budingas tam tikras vergi5kumas; ver-
gas priklauso prie tq, [kurie y'ra tokie] i6 prigimties,

tadiau joks batsiu\ys ar koks kitas amatininkas ne-
ra [toks i5 prigimties].) f 1. Taigi akivaizdu, kad sei-
mininkas turi Qiegti vergui tokiq dorybp, tadiau ne
toks, kuris yra deimininkas [ta prasme], kad moko
ji darbq. Todel neteisus tie, kurie nepripaZfsta, kad
vergams budingas m4stymas, ir sako, kad reikia tik

i s aki n e ti':8. - vel ga_gf. juB-d+-f .teb-iau reikia p a mo -

\Ym-qneeu vgj}ams.
Tadiau Siuos dalykus taip ir apibreZkime, o vy-

r4 ir moteri, vaikus ir tev4 ir kiekvienam i5 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 santvark42e. 12. Kadangi kiekvienas ukis
yra valstybes dalis, o sie dalykai - ukio dalis, ir
kadangi atskiros daiies dorybe turi btrti susijusi su

I visumos dorybe, tai vaikus ir moteris butina auk-
leti atsiZvelgiant i santvark4; 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 pusg laisvqjq, o i5 vaikq i5augs
tie, kurie dalywaus valstybes valdyme. Kadangi 6ie
dalykai jau apibreZti, o kiti aptartini kituose [sky-
riuose], tai, palikg dabartinius samprotavin-rus ir
Iaikydami juos uibaigtais, tgskime svarstyma nuo
kito i3eities taiko ir pirmiausia aptarkime tai, kas
pasakyta apie geriausiqj4 santvark4.
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ANTRA KNYGA

I. 1. Kadangi mes pasirinkome tirti tq pilieti-
n9 bendrij4, kuri i6 jq visr4 butq tinkarniausia su-
gebantiems gyventi taip, kaip labiausiai trokitama,
butina apZvelgti ir kitas santvarkas - ir tas, ku-
rios yra kai kuriose ii tq valstybiq, apie kurias sa-
koma, kad jos turi gerus fstatymus, ir tas, apie
kurias yra kalbejg kai kurie [m4stytojai] ir kurios
trtrodo esandios gerai sugalvotos, kad pamatytu-
me, kas jose teisinga ir naudinga, be to, kad ne-
atrodytq, jog ies,koti kaZkq+ito, skirtingo nuo jq,

skatina vien 6ias gudrauti) bet suprastume, jog
mes imames Sio tyrinejimo todel, kad nunai eg-
zistuojandios -santvarkos-nelabai gerai -veikia..

2. Pradeti pirmiausia reikia nuo to, kas ir yra
naturali tokio svarstymo pradiia: nei5vengiamai
visq piliediq arba viskas yra bendra, arba nera
nieko bendro, arba kai kas bendra, o kai kas - ne. t26ia
Kad nebutq nieko bendro, akivaizdliai neimanoma.
r-res valstybe yra tam tikra bendrija. ir visq pir-
ma nei5vengiamai bendrai naudojamasi vieta; vie-
nos valstybes vieta yra viena, o piliediai yra vie-
nos valstybes dalininkai. Tadiau ar tai valstybei,
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kuri ketina gerai tvarkytis, geriau, kad viskas,

kas tik gali buti bendra, ir butll bendra, ar ge-

riau, kad kai kas butq bendra, o kai kas - ne? Pi-

Iiediai savo tarpe gali padaryti bendrus ir vaikus,

ir Zmonas, ir nuosavybg, kaip Platono ,,Valstybe-
je":  Sokratas ten kalba, kad vaikai ,  imonos ir

nuosavybe turetq buti bendral. Tad ar geriau,

kad butq taip, kaip yra dabar, ar pagal ,,Valsty-

beje" apraiytaji istatYma?
3. Tas imonq bendrumas sudaro daug visokiq

keblumq, o ir toji Sokrato nurodoma prieZastis, ko-

del reiketq i5leisti butent toki istatyma, neatrodo

kylanti i5 jo samprotavimq. Ir to tikslo, kurio' pa-

sak jo, valstybe privalanti siekti, neimanoma igyven-

dinti tokiu budu, koks dabar i5destytas, o kaip tai

reiketq pletoti toliau, nieko nenurodyta: kalbu apie

tai, kad valstybei geriausia buti kuo vieningesnei,

nes Sokratas remiasi tokia prielaida.

4. Betgi akivaizdu, kad valstybe, tapdama vis

vieningesne, jau nebebus valstybe, nes valstybe i5

prigimties yra tam tikra dauguma, o tapdama vis

vieningesne, i5 valstybes ji pavirs ukiu, i5 ukio -

Zmogumi: juk sutiksime su tuo, kad ukis yra vienin-

gesnis uZ valstybg, o vienas Zmogus - uZ uki' Tad

jei kas nors ir fstengtq tai fgyvendinti, vis delto ne-

vertetq to daryti, nes tai valstybg sunaikins' Vals-

tybe juk susideda ne tik i5 daugybes Zmoniq, bet ir

i5 skirtingos ruiies Zmoniq, nes i5 vienodq valsty-

be nesusidaro. Karine s4junga ir vaistybe nera tas

pat, nes pirmoji vertinga savo kiekybe, net jei fos

nariai] yra tos padios rudies (juk karine s4junga su-

daroma teikti savitarpio pagalbai), panaiiai kaip nu-
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sveria didesnis svoris; o tai, i5 ko turi susidaryti
vienove, privalo buti skirtingos ruiies. 5. Butent tuo

valstybe skirsis ir nuo genties, jeigu pastar4jq su-
daranti dauguma gyvens ne issiskirsdiusi po kai-

mus, bet kaip arkadai2. Todel valstybes idsaugo tar-
pusavio lygybe, kaip anksdiau buvo sakyta,,Etiko-
je"n. Ji butina net ir tarp laisvq bei lygirl Zmoniq, nes

visi negali valdyti vienu metu, o tik ar po metus, ar

kokia nors kita tvarka, ar kitokiais laiko tarpais.
Taigi iSeina taip, kad valdo visi, - tarsi batsiuviai
susikeistq [profesija] su dailidemis, o ne tie patys

visq laik4 butq batsiuviai ar dailides. 6. Kadangi to-
kia tvarka yra geresne ir pilietines bendrijos atve-
ju, akivaizdu, kad geriau, kai vis4laik4 valdo tie pa- 126lb

tys, jei tik tai fmanoma; o kur tai nefmanoma del

to, kad visi savo prigimtimi yra lygus, ir todel yra

teisinga, kad valdyme dalyvautq visi, - nesvarbu,

ar valdymas yra geras dalykas, ar niekingas, - ten
lygieji paeiliui uZleidZia [vieni kitiems valdZi4], ir
taip imituojamas jq pradinis skirtingumas: pakai-

tomis vieni valdo, kiti yra valdomi, tarsi taptq ki-
tais asmenimis; ir lygiai taip pat i5 tq, kurie val-
do, skirtingi Zmones eina skirtingas pareigas. 7. I5
viso to akivaizdu, kad valstybes vieningumas nera
susidargs naturaliai, kaip kai kas sako, ir kad tai,
kas buvo pavadinta didZiausiu geriu valstybems, i5
tikn{q jas sugri.auna, tadiau juk tai, kas yra geris

kuriam nors dalykui, jf i isaugo. Ir kitu budu gali-

ma aiikiai parodyti, kad siekti pernelyg didelio vals-
tybes vieningumo nera gerai. Ukis yra labiau sau
pakankamas negu vienas Zmogus, o valstybe - la-
biau negu ukis, be to, valstybe tik tada gali tapti
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valstybe, kai susidaro sau pakankama daugelio ben-

drija. Tad jei pinnenybe teiktina tam, kuris yra la-

biau sau pakankamas, tai ir maZiau vieningam teik-

tina pirmenybe priei vieningesni.

8. Bet net jeigu bendrijai butq geriausias kaip

galima didesnis jos vieningumas, visiikai neatrodo,

kad butent Sitoki vieningumq atspindetq teiginys

,,Jei visi kartu sakytq ,,mano" arba ,,ne Inano"", o

kaip tik tai Sokratas ir mano esant visiiko valsty-

bes vieningumo poZymfa. ,,Visi" yra dviprasme [sa-
voka]. Jeigu ji reiSkia ,,kiekvienas atskirai", tai gal-

btrt butq ardiau to, ko siekia Sokratas, nes tuomet

kiekvienas t4 pati vaikq vadintq savo sunumi ir tq

padi4 moterf - savo Zmona, taip pat ir nuosavybg,

ir visk4, kas tik jam pasitaikytq. 9. Tadiau tie, ku-

rie tures bendras Zmonas ir vaikus, taip apie juos

nekalbes, o sakys ,,visq", bet .,kiekvieno atskirai" -

ne; pana6iai ir apie nuosavybg - ,,visq", bet ,,kiek-
vieno atskirai" - ne. Taigi akivaizdu, kad pasaky-

mas ,,visi sako" yra susijgs su tam tikra klaida, nes

,.visi", ,,abu", ,,nelyginis", ,,lyginis" del savo dvipras-

miikumo ir samprotavimuose lemia gindytinas i5-

vadas. Todel kad visi sakytq tq pati, vienu atZvil-

giu tai yra gyaLu, tadiau neimanoma, o kitu atLil-

giu tai visai nereiSkia sutarimo. 10. Be viso to,

minetas teiginys turi dar ir kit4 ydq. Tuo, kas dau-

geliui bendrai priklauso, maZiausiai rupinamasi'

nes labiausiai visi rupinasi tuo, kas nuosava, o tuo,

kas bendra. - maZiau arba tik tiek, kiek tai svar-

bu kiekvienam atskirai; be kita ko, abejingesniais

tampama dar ir del to, kad tuo, kas bendra, esa ru-
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pinasi kaZkas kitas, - panaiiai ir ukio darbuose
rlaug tarnq kai kada patarnauja blogiau nei nedau-
gelis. 11. Kiekvienas i5 pilieiiq turi tukstandius su- 1262a

nq, ir ne vienas i5 jq nera kurio nors atskirai su-
nus, bet kuris vienodai yta bet kurio piliedio srlnus,
tad visi bus vienodai jiems abejingi.

Pagaliau kiekvienas apie gerai ar blogai gyve-

nanti pilieti sako .,mano" tik kaip apie vien4 i5
tam tikro skaidiaus: sako ..mano arba tokio ir to-
kio", turedamas galvoje kiekvienq i5 tukstandio ar
ii tiek piliediq, i6 kiek jq susideda valstybe, ir tai
dar abejodamas, nes neaiiku, kuriam dia gime ir
uZaugo slnus. 12. Tad ar geriau sakyti ,,mano" 5i-
taip - kai kiekvienas ii dviejq ar desimties tuks-
tandiq sako ,,mano" apie t4 pati, ar verdiau taip,
kaip dabar valstybese sakoma ,,mano"? Ta pati

Zmogq juk vienas vadina savo sDnumi, kitas -

broliu, dar kitas - pusbroliu arba pagal kokia ki-

t4 giminystg, ar kraujo, ar ryiiq, ar santuoking,
pirmiausia pagal savo arba jo paties; be to, kas
nors kitas jf vadina savo fratrijos ar files nariu.
Geriau jau buti tikru pusbroliu negu tokiu sunu-
mi. 13. Betgi nefmanoma idvengti ir to, kad kas
nors ko nors nepalaikytq savo broliais, vaikais, te-
vais ir motinomis, nes del pasitaikandio vaikq pa-

na6umo i tevus neiSvengiamai randasi toks isiti-
kinimas apie vienas kitq. Kai kurie pasaulio ap-
raiymq sudarytojai sako, kad taip is tikrt{q
atsitinka; jie pasakoja, kad kai kuriose Aukituti-
nes Libijos [gentyse] imonos yra bendros, tadiau
gimg vaikai paskirstomi pagal pana5um45. Be to,



A N ' I ' I t A  K N Y ( i A

esama tokiq moteni ir kitq g1'vunq, palyzdZiui, ar-

kliq ir jaudiq, pateliq, kurios ii prigimties yra lin-

kusios gimdyti palikuonis, labai panaiius i jq te-

vus, kaip ta kumele Farsale, vadinta Teising4ja.

14. Tokios bendrijos kurejams nelengva i5vengti

ir tokiq keblumq, kaip iZeidZiantys poelgiai, nety-

diniai, o kai kada ir tydiniai nuZudymai, susiremi-

mai ir paZeminimat L'odLiu; kiekvienas is 3iq da-

lykq yra sventvagyste, kai fvyksta tevq ar moti-

nq, ar kitq artimq giminaidiq atZvilgiu, tarsi jie

nebutq artimieji. Tadiau tokie dalykai nei6vengia-

mai daZniau atsitinka neZinant [giminystes ryiiq]

negu Zinant, ir kai tai atsitinka Zinant, imanoma
iApirkti kaltg, o prieiingu atveju - ne. 15. Keista

ir  tai ,  kad [m4stytojas],  paskelbes sunus esant

bendrus, uidraude tiktai lytinius santykius tarp

mylindiqjq, o padiai aistrai nesudare kliudiq, taip

pat kitiems veikstrrams, kurie yra labiausiai nede-

rami tarp tevo ir slnaus arba tarp broliq, nes ky-

la vien tik ii aistros. Keista ir tai, kad jis uZdrau-

de lytinius santykius ne del kokios kitos prieZas-

t ies, bet t ik del  to,  jog pat ir iamas malonumas

esqs pernelyg stiprus, o kad tai vyksta tarp tevo

ir sunaus arba tarp broliq, jam visai neatrode

svarbu'i. Atrodo, kad Zemdirbiams bendros Zmo-

nos ir vaikai yra naudingesni negu sargybiniams,

1262b nes jei vaikai ir imonos bus bendri, tarp jq bus

maZiau draugystes, o kaip tik ir reikia, kad val-

diniai butq tokie, idant jie brrtq klusnls ir ne-

trokitrl naujos tvarkos. 16. Tadiau apskritai del to-

kio fstatymo nei3vengiamai susiklosto padet is,

prieSinga tai, kuriq turetq sukurti teisingai i5leisti
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isttitymai, ir tam, ko sieke Sokratas manydamas,
knd vaikq ir Zmonq reikalus butina sutvarkyti bD-
tent taip. Draugysbg laikome didZiausiu geriu vals-
tvbems - tada kiltq maZiausiai neramumq; ir Sok-
ra.tas labiausiai giria valstybes vieningumq, kuris
rrtrodo es4s ir kuri Sokratas mano esant draugys-
tes padarini; taip samprotaudamas apie meilg kal-
bejo, kaip Zinome, ir AristofanasT - kad isimyle-
.jusieji del stipraus prisirii imo trokSta visi3kai su-
silieti ir i6 dviejq tapti vienu. 17. Tokiu atveju
rtrba abu, arba vienas i6 jrl neiSvengiamai i5nyks-
ta, o valstybeje del tokio bendrumo draugyste ne-
iivengiamai tampa iiskydusi, ir labai retai sunus
apie tev4 ar tevas apie sonq besako ,,mano". Kaip
truputis saldumo. fmai5ytas i dideli kieki vandens,
tarnpa nejuntamas, taip atsitinka ir su tarpusavio
artumu, grindZiamu iiais vardais, kai tokioje vals-
t.vbeje belieka visiSkai menka butinybe tevui rD-
pintis sunumis ar sunui tevu, ar broliams vienam
kitu. (Yra du dalykai, kurie labiausiai Zmones ver-
iria rupintis ir prisiriiti: tai, kas nuosava, ir tai,
kas mylima; ne vieno ii jq negali buti tokioje vals-
t.ybeje, kur tvarkomasi tokiu budu.) 18. Bet ir gi-
rnusiq vaikq perkelimas i5 Zemdirbiq bei amatinin-
kr1 [uorno] | sargybiniq [uom4]8 ir ii pastarojo I
pirm4jf kelia didelf neai5kum4, kokiu budu tai
vyks. Be to, butina, kad atiduodantieji ir perduo-
rlantieji Zinotq, kam k4 atiduoda. Tokiu atveju dar
labiau neiivengiami ir anksdiau mineti dalykai -

iZeidZiantys poelgiai, meiles reikalai, Zudymas, nes
rrtiduotieji i kitus pilieciq fluomus] jau nebevadins
sargybiniq nei broliais, nei vaikais, nei tevais, nei

40



A N T l . t A  K N \ ' , ( l . 1

motinomis, ir atvirkidiai - gyvenantieji su sargy-
biniais nebelaikys tokiais kitq luomql piliedirl ir

nebesisaugos del giminystes, kad nepadarytq
jiems ko nors tokio.

Tad apie vaiktl bei Zmonq bendrum4 tegul bus
Sitaip nusprqsta.

II. 1. Kaip su tuo susijusi dalykq reikia apsvars-
tyti ir nuosavybg - kaip jq turi tvarkyti tie, ku-
rie ketina gyventi geriausioje santvarkoje, t. y. ar

1263e nuosavybe turi buti bendra, ar ne. Galbut kai kas
butq linkgs tai tirti atskirai nuo istatymq del vai-
kq ir Zmonq. Kalbu apie tai, ar, net jei vaikai ir
Zmonos nera bendri, kaip dabar visur ir yra, ge-

riau, kad nuosavybe ir jos vartojimas butq ben-
dras (...)e, pavyzdZiui, ar geriau Zemes sklypus
tureti atskirai, o derliq vartoti bendrai, kaip da-
ro kai kurios fbarbarq] gentys, ar priedingai - kad
Zeme butq bendra ir dirbama bendrai, o derlius
butq paskirstomas vartoti kiekvienam atskirai
(sakoma, kad taip bendrai tvarkosi kai kurie bar-
barai), ar kad ir sklypai, ir derlius butq bendri?
2. Jei iemdirbiai butq atskiras luomas, butLl ir ki-
tas, lengvesnis budas, bet jei [piliediai] dirba pa-

tys savo labui, nuosavybes reikalai sukels daugiau
sunkumq, nes visi nera lygus nei naudodamiesi

[darbo vaisiais]. nei dirbdami, ir tie, kurie naudo-
jasi arba ima daug, o dirba mai,ai, neiSvengiamai

sulaukia kaltinimq i5 maZiau imandiq ir daugiau
dirbandiq. 3. Apskritai gyventi kartu ir dalytis vis-

kuo, kas reikalinga Zmogui, yra sunku, o ypai

sunku dalytis tokiais dalykais. Tai aiikiai rodo ke-
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l iautojq draugijos, kuriose beveik visi nesutaria
rli ' l paprasdiausiq dalykq ir uZsipuola vieni kitus
rlirl smulkmenq. Ir i5 tarnq daZniausiai uZsipuola-
rrre tuos, kuriq kasdieniais patarnavimais naudo-
jirrnes daZniausiai.

4. Taigi nuosavybes bendrumas sudaro ir tokiq,
ir kitq panaiiq sunkumq, o ta tvarka, kuri galioja
rlubar. be to, dar papuoita paprodiais ir paremta
tcisingais istatymais, turetq daug pranaSumq, nes
:rpimtq tai, kas gera abiejose tvarkose - as turiu
galvoje tas tvarkas, kai nuosavybe yra bendra ir kai
ii privati, juk butina, kad ji butq bendra tik tam tikra

l)rasme, o apskritai - privati. Kiekvienam paskirs-
i:ius rupintis ja, nekils tarpusavio kaltinimq, o tik-
riri bus daugiau naudos, kai kiekvienas rupinsis ja
liaip savo nuosavu reikalu. Dorybe lems, kad viskuo
lrus naudojamasi kaip toje patarleje -,,kas draugq,
las bendra"r0. 5. Kai kuriose valstybese jau dabar
bandoma Sitaip tvarkytis, vadinasi, tai nera neima-
noma; ypad gerai tvarkomose valstybese kai kas jau

\.ra, o kai kas dar gali buti igyvendinta, nes kiek-
vienas, turedamas savo privadiq nuosavybg, kai ka
sr"rteikia naudotis draugams, o kai kuo pats naudo-
iasi tarsi bendra nuosavybe, kaip lakedaimoniediai
rrtrr,rdojasi vieni kitq vergais tarsi, tiesq sakant, nuo-
savais, taip pat arkliais bei iunimis ir, jei reikalin-
gas maistas kelionei, visos Salies laukq derliumi.
'l 'aigi akivaizdu, kad geriau, kai nuosavybe privati,
t:riiau naudojimo reikalui subendrinama; o kad [pi-
licdiail nusiteiktq bUtent taip - tai fstatymq leide-
io darbas. 6. Be to, laikyti k4 nors savo privadia nuo-
srlnybe yra kur kas didesnis dZiaugsmas, nes ne vel-
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1263b tui kiekvienas jaudia meilg sau, tadiau tai yra pri-

gimtinis dalykas. Savimyla teisingai smerkiamas,

betgi savimyla yra ne tas, kas myli save, o tas, kas

myli save labiau negu deretq; tas pat pasakytina ir

apie mylintij i pinigus, nes visi, jei taip galima pa-

sakyti, myli tokius dalykus. Betgi padaryti kam

nors malonumq, padeti draugams ar atvykeliams,

ar bidiuliams yra didZiausias dZiaugsmas, o tai ima-
noma tik esant privadiai nuosavybei. 7. Sito negali

tie, kurie sbengiasi padaryti valstybg pernelyg vie-

ningq, be to, jie atima galimybg pasireikiti dviem

dorybems - nuosaikumui moterq atZvilgiu (nes i5

nuosaikurno susilaikyti nuo kitam priklausandios

moters yra graZus poelgis) ir dosnumui savo nuosa-

vybes atZvilgiu (nes niekas negales nei parodyti dos-

numo, nei atlikti kokio nors dosnaus poelgio * dos-

numas juk pasirei5kia naudojant nuosavybg).

8. Tokia istatyrnq leidyba atrodytq patraukli ir

ZmoniSka;juk tas, kuris klausosi apie jq pasakojant,

mielai pritaria, manydamas i5 jos rasiantis nuosta-

bia vistl draugystg su visais, ypad kai kas nors kal-

tina dabar santvarkose slypindias blogybes, es4 jos

kyla del to, kad nuosavybe nera bendra: kalbu apie

tarpusavio bylas del sutardiq, teismus del melagingq

liudijimq ir nuolaidZiavirnus turtingiesiems. 9. Ta-

diau visi die dalykai vyksta ne del [turto] bendru-

mo stokos, o del sugedimo, nes bendrasavininkius
ir [turto] dalininkus daZniau matome smarkiai ne-

sutariant negu tuos, kurie turi privacias nuosavy-
bes; bet matome ir tai, kad nesutariandiq bendra-

savininkiq 1r'a nedaug, palyginti su privacias nuosa-

vybes turindiqjq daugybe. Be to, teisinga butq
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lirrlbeti ne tik apie tai, kiek blogybiq idvengs tie, ku-
ric sujungs savo turt4, bet ir apie tai, kiek ffie pra-
rrrs] gerybiq; atrodo, kad gyvenimas tada butq vi-
siikai neimanomas.

Sokrato klaidos prieZastimi reikia laikyti netei-
singq prielaidq. Juk ir ukis, ir valstybe tam tikra

l)rasme turi buti vieningi. tadiau ne visais atLvll-
{rizris. Mat eidama [6ia linkme] valstybe liausis buvu-
si valstybe, o jeigu ji dar tebebus valstybe, arteda-
rnu prie nebebuvimo ja ji bus blogesne valstybe, kaip
liad jei kas nors s4skambi paverstq unisonu, o i5 rit-
rno paliktq vienintelg pedq. 10. Valstybes, kuri yra
lrrm tikra dauguma. bendrumo ir vieningumo, kaip
irnksdiau sakyta, turi buti siekiama auklejimu. Ir
l<cista, jog tas, kuris ketina idiegti auklejimq ir ma-
rro, kad del to valstybe taps puiki, lrya isitikings, kad

i11 reiketq taisy'ti iitokiais budais, o ne paprodiais, fi-
lrrsofija ir istatymais, kaip Lakedaimone bei Kreto- 1264a
jt', kur istatymq leidejas subendrino nuosavybg,
isteiggs bendruosius pietusr'. Nereikia pamiriti ir
to, kad butina atsiZvelgti i ilgq laikq ir daugybg me-
tq, kuriq tekmeje nebDtq likg neZinoma tai, kas bu-
vo tikrai gerai sumanyta;juk beveik viskas jau yra
rrtrasta, tiktai kai kas nesusieta, o kai kuo nesinau-
tkrjama ir Zinant. 11. AkivaizdZiausia tai taptq tada,
liai kas nors pamaty.tq, kaip prakti5kai kuriama to-
liia santvarka, nes niekas negales sukurti valstybes
ncdalydamas ir neskirstydamas - vienu atveju i
lrt.ndrqjq pietq grupes, kitu - i fratrijas ir frles. Tai-
si ii [Sokrato] istatymq nieko nebeliks, idskyrus tai,
lirrd sargybiniai neturi verstis Zemdirbyste, - Sitai
lrrkedaimoniediai ir dabar megina igWendinti.
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Be to, pats Sokratas nepasake, o ir nelengva pa-

sakyti, koks apskritai bus santvarkos pobtrdis [vals-
tybesl nariq atZvilgiu. Juk dauguma valstybes gy-

ventojq yra kiti piliediai, o apie juos nieko nenuro-

dyta. antai ar ir Zemdirbiq nuosavybe turi buti

bendra, ar privati, taip pat Zmonos ir vaikai - ar at-
skiri, ar bendri? 12. Jei visq vienodai bus viskas
bendra, kuo Zemdirbiai skirsis nuo sargybiniq? Ir kq
jie laimes, paklusdami pastarqjq valdZiai? Ir kaip jie

bus itikinti paklusti valdZiai, jei tik sargybiniai ne-

sugalvos ko nors tokio, kaip kretiediai? Mat pasta-

r iej i ,  Ie idg vergams visa ki ta,  uidraude t iktai

mankdtinti kunq ir tureti ginkla. Bet jeigu [Zemdir-
biail tures visa tai, kaip kitose valstybese, kokia ta-

da bus bendrija? Taigi vienoje valstybeje neiSvengia-
mai bus dvi valstybes, ir viena kitai prieiiSkos, nes

ISokratas] padaro sargybinius tarsi igulos nariais,

o Zemdirbius, amatininkus ir  k i tus -  pi l iediaist2.

13. Tarp jr1 prasides kaltinimai. teismai ir visos ki-

tos blogybes, kokias tik jis sako esant valstybese.
Tadiau Sokratas teigial'r, kad del auklejimo jiems

reikes nedaug taisykl iq,  pavyzdZiui ,  tvarkanditq
miesto ar turgaus gyvenim4 ir kitq panaiiq, nors

auklejim4 jis numate tik sargybiniams. Be to, Zem-
dirbius jis padaro nuosarybes ieiniininkais, mokan-

diais duoklgra; betgi atrodo, kad tada jie bus sun-

kiau suvaldomi ir tures daugiau [iSdidZiq] sumany-
mq negu kai kuriose valstybese heilotai, penestair"

ir vergai. 14. Tadiau nieko nenurodyta, ar tas ften-
drumas Zemdirbiams] bus pr iverst inis panai iai

[kaip sargybiniams], ar ne, taip pat nieko nenurody-
ta ir apie su tuo sr.rsijusius dalykus - kokia bus jq

santvarka, koks auklejimas ir kokie istatymai. Su-
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lrrsti atsakymq nelengva, o tai, kokie bus [Zemdir- 1264b
lrrai]. yra svarbu norint i3saugoti sargybiniq bendri-

irt. Kita vertus, jei Zmonas [Sokratas] ketina pada-
lvti bendras, o nuosa\ybes - privadias, kas tada ru-
pinsis narnll trkiu taip. kaip jq ryrai rupinasi lauko
rl:rrbais? O jei Zemdirbiq ir nuosavybes, ir Zmonos
lr t 'ndros <.. .>16?

15. Keista ir tai, kad siekiant irodyti, jog rnote-
lvs privalo daryti tq pati, kq ir vyrai, lyginama su
g.yvuliais17, kurie neturi jokiq ukio rupesdiq. Tai,
lirrip Sokratas skiria pareigonus,5,r'a neatsargu, nes

iis tuos padius Zmones padaro pareigunais visam
Irrikui, - tai skatina maidtauti net ir tuos, kurie ne-
ttrri jokiq ambicijq, o kq jau kalbeti apie ryZtingus
ir karingus vyrus. Taciau akivaizdu, kad jis tiesiog
priverstas tuos padius Zmones skirti pareigunais,
ncs dievi6kasis auksas yra fmaiiytas ne kaskart vis
i kitq, bet visada i tq padiq Zrnoniq sielas. ir j is sa-
Iio, kad nuo gimimo vieniems buna imaiSyta aukso,
l<itiems - sidabro, o busimiesiems amatininkams ir
zcmdirbiams - vario ir geleZies'8. 16. Be to, atemgs
ii sargybiniq laimg, jis teigia, kad istatymq leide-

irrs privalo vis4 valstybg padaryti laimingqre, o juk

neimanoma, kad ji visa butr4 laiminga, jeigu jos dau-
glrma ar visos jos dalys, ar tik kai kurios i5 jq ne-
ttrres laimes. Laime juk yra ne toks dalykas kaip ly-
g-inis skaidius, nes pastarasis gali susideti i3 nely-
giniq daliq, o laime taip negali. Betgi jei sargybiniai
rrera laimingi, kurie tada laimingi? Tik jau ne ama-
tininkai ir visa prasdiokq gausybe.

Taigi ta santvarka, apie kuri4 kalbejo Sokratas,
lielia siuos ir kitus ne maZiau svarbius klausimus.
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IIL 1. Beveik visi3kai tas pat pasakytina ir apie

veliau paradytus,,{statymus", todel vertetq trum-

pai aptarti ir dia apraiytq santvark4. ,,Valstybeje"
Sokratas juk apibreZe visiikai nedaug dalykq - imo

nq ir vaikq bendruma, koks jis turis buti, nuosavy-

b9 ir pilietybes pobudi: mat visi gwentojai skirsto-

mi i dvi dalis - i iemdirbius ir tuos, kuriems tenka

kariauti; dar yra tredioji dalis, sudaroma i5 pasta-

rqjq, kuri svarsto reikalus ir valdo valstybg. Apie

Zemdirbius ir amatininkus Sokratas nieko nenuro-

de, ar jie kiek nors dalyvauja valdyme' ar visai ne-

dalyvauja ir ar reikia, kad jie turetq ginklus ir pri-

sidetq kariaujant, ar ne, tadiau jis mano, kad mo-

terys turetq prisideti kare ir buti auklejamos taip

pat, kaip ir sargybiniai20. Kita vertus, veikale jis lei-

dosi I Salutinius samprotavimus, taip pat ir apie bai,

1265a koks turetq buti sargybiniq auklejimas. 2. DidZiala

dali ,,Jstatymq", kaip matyti, sudaro istatymai, o

apie santvarka jis pasako nedaug, be to, noredamas

padaryti jq valstybems priimtinesng, jis po truputf

vel krypsta prie tos kitos, ,,Valstybeje" apraiytosios,

santvarkos. Juk, iSskyrus Zmonq bei nuosavybes

bendrumq, visa kita abi<-'jose santvarkose jo sutvar-

kyta taip pat: toks pat ir auklejimas, ir laisvas nuo

butinqjq darbq glvenimas, ir bendrieji pietus, iSsky-

rus tai, kad sioje santvarkoje bendruosius pietus jis

padaro privalomus ir moterims, ir tai, kad anoje

valstybeje turi buti tukstantis turindit{q ginklus, o

iioje - penki ttrkstandiai.

3. Visi Sokrato samprotavimai pasiZymi iZval-
gumu, subtilumu, originalumu ir skvarbumu, ta-

diau turbut sunku viskq padaryti gerai, - nerei-
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kia pamirSti. kad ka tik minetai gausybei prireiks
Babilonijos ar kokios kitos nepaprasto dydZio te-
ritorijos, kad buttl galima ismaitinti penkis tuks-
tandius dykaduoniq ir dar daug kartq didesng jq
Zmonq bei tarnq miniq. Zinom4 kaip prielaid4 ga-
lima imti tai, ko trokitama, tadiau ne tai, kas vi-
siSkai nefmanoma.

4. Sakoma, kad istatymq leidejas turi leisti ista-
tymus atsiivelgdamas i du dalykus: teritorijq ir
Zmones2r. Be to, teisinga butq pridurti - ir i kai-
mynysteje esandias sritis, jei valstybe turi gywenti
politini gyvenimq, nes reikia, kad kare ji naudotqsi
ne tik tais ginklais, kurie veiksrningi savoje :zem6-
je, bet ir tais, kurie veiksmingi uZ jos ribq. Jei kas
nors ir nepriima tokio glwenimo budo, nei kaip as-
meninio, nei kaip visos valstybes, vis tiek ne ma-
iiau butina kelti gresmg priedams, ir ne tik tuo-
met, kai jie isiveriia i 5ali, bet ir kai jie toli. 5. Ir
del nuosavybes dydZio reikia pasvarstyti, ar ne ge-
riau ji apibreZti kitaip, aiSkesniu budu. Jis sako,
jog ji turinti buti tokio dydZio, kad butq galima gy-
venti nuosaikiai22. tarsi sakytq, kad tai reiSkia gy-
venti gerai. Betgi tai pernelyg neapibreita, nes ga-
lima glwenti nuosaikiai, tadiau vis delto varganai.
Geresnis apibreZimas - gyventi nuosaikiai ir dos-
niai, kaip dera laisvam Zmogui (viena be kitos Sios
savybes pakryps viena i prabangq, o kita I varg4),
nes tik Sios savybes pageidautinos naudojant tur-
b4 - neimanoma turtu naudotis,,taikingai" ar,,nar-
siai", bet galima nuosaikiai ir dosniai, tad ir savy-
bes, susijusios su turtu, turi buti 6ios. 6. Keista ir
tai, kad sulygings nuosaq/bes jis nepadaro to paties

4 8 49



1 265b

A N l ' R A  K N Y ( I A

su gyventojq skaidiumi, neriboja vaikq gimstamu-
mo, - esa jis bus pakankamai iilygintas ir gyvento-
jq skaidius liks toks pat del [kai kuriq santuokq]
nevaisingumo, nes matyti, kad ir dabar valstybese
taip yra. Betgi cia tikrai nebus visi5kai taip pat,
kaip dabartinese valstybese, nes dabar turtas yra
dalijamas bet kokiam [paveldetojq] skaidiui, o tada,
kai turtas bus nedalijamas, vaikq pervirBis netures
nieko, ar jq butq maiiau, ar daugiau. 7. Kai kas
gali manyti, jog veikiau reikia apriboti ne nuosavy-
bg, o gimstamum4, kad vaikq nebotq gimdoma

daugiau nei tam tikras skaidius, kuris butq nusta-
tomas atsiivelgiant i tokius atsitiktinumus, kaip
kai kuriq gimusitfq mirtis ir kai kuriq [santuokq]
nevaisingumas; tadiau visiikai neribojant gimsta-

rnumo, kaip y'ra daugelyje valstybiq. jis neisvengia-
mai tampa piliediq skurdo prieiastimi, o skurdas
skatina maiStus ir piktadarybes. Del to Feidonas
Korintietis2'r, vienas i5 pirmqjq istatymq leidejq, ir
mane, kad rrkira ir piliediq skaidius turi likti lygLrs,
net jei i5 pradZiq visi turejo nelygaus dydZio skly-
pus; ,,|statymuose" yra kaip tik prieiingai. Tadiau
apie Siuos dalykus, kaip, musq manymu, jie galetq
btrti geriau tvarkomi, reikes pasakyti veliau.

8. ,,Jstatymuose" apeinami ir valdantieji - kuo
jie skirsis nuo valdiniq; [Sokratas] mat sako, kad
kaip apmatai yra i5 kitokios vilnos [nei ataudai],
toks turi buti ir valdanciqjq santykis su valdi-
niais2a. O kadangi jis leidZia, kad visas [piliedio]
turtas padidetq penkis kartus, tai kodel iki tam
tikros ribos negaletq dideti ir Zemes sklypas? Rei-
ketq iSsiaiskinti ir tai, ar sklypq bustams atsky-
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rimas kartais nekenkia ukio valdymui, _ mat jis
kiekvienam piliediui paskyre po du atskirus skly-
pus bustams25, betgi nelengva tvarkyti du Dkius.

9. Apskritai visa tvarka turbut nebutq nei demo_
kratija, nei oligarchija, bet tarpine santvarka, va_
dinama politeja, nes jos pagrindas - sunkiai ginkluo-
tqjq kariq luomas. Tad jeigu jis ruoie j4 kaip vals-
tybems priimtiniausiq is visq santvarkq, tai turbut
jis kalbejo teisingai, o jei kaip geriausiq po anksdiau
apraSytosios santvarkosz6 - tada neteisingai, nes
tikriausiai kiekvienas labiau pagirtq lakedaimonie_
ciq santvark4 arba koki4 kit4, net ir aristokratii-
kesng. 10. Kai kas sako, kad geriausioji santvarka
turinti susideti is visq santvarkq miiinio, ir del to
giria lakedaimoni5kqj4 (vieni sako jq susidedant ii
oligarchijos. monarchijos ir demokratijos, karaliaus
valdiiq laikydami monarchija, senionq valdii4 _ oli_
garchija, o demokratijos apraiska laikydami eforq
valdZiq, nes eforai kile ii l iaudies; kiti eforatq va_
dina tironija, tadiau demokratijos apraiika laiko
bendruosius pietus ir kitus kasdienio glruenimo rei_
kalus). 11. O ,,f statymuose', pasakyta, kad geriau_
sioji santvarka turinti susideti i6 clemokratijos ir ti_
ronijos2T, kuriq kai kas galbut iS viso nelaikytq san-
tvarkomis arba Iaikytq blogiausiomis i i  v isr1.'leisesni 

tie, kurie sumaido daugiau [santvarkq], nes
is daugelio susidedanti santvarka yra geresne. To_
liau, ,,fstatymq" santvarka atrodo neturinti jokiq
monarchijos elementq, tik oligarchinius bei demo-
kratinius, ir labiau linksta prie oligarchijos. Tai aki_
vaizdu i5 pareigunq skyrimo2s: tai, kad jie renkami
burtais is anksdiau atrinkttfq, yra bendra abiem
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santvarkoms; tai, kad turtingesnieji privalo daly-
vauti tautos susirinkimuose ir rinkti pareigunus ar
tvarkyti kokius nors kitus valstybinius reikalus, o
kitiems tai nebutina, yra oligarchiska, kaip ir sie-
kimas, kad kuo daugiau pareigunq butq id turtin-
gqjq ir kad svarbiausias pareigas eitq kilusieji i5
turtingiausiqjq sluoksniq. 12. Tarybos rinkimus jis

taip pat nustato oligarchinius: rinkimuose privalo

dalyvauti visi, taciau [renkant] i6 pirmojo turtinio
sluoksnio, po to vel toki pati skaidiq i5 antrojo, po

to - is trediojo; bet visiems neprivaloma [rinkti] i6
trediojo ir ketvirtojo, o i5 ketvirtojo privaloma tik
pirmiesiems ir antriesiems. Paskui, sako jis, i5 iiq

[atrinktqjq] reikia iSrinkti po lygiai kiekvieno tur-
tinio sluoksnio atstovq. Taigi [renkandiqjq] i5 auk5-
diausiqjq sluoksniq bus daugiau ir geresniq, nes kai
kas i6 liaudies nedalyvaus rinkimuose del to, kad
tai neprivaloma. 13. Taigi, kad tokia santvarka ne-
turetq buti sudaryta is demokratijos bei monarchi-
jos, akivaizdu ii i iq dalykq ir i5 to, kas bus pasa-

kyta veliau, kai imsime tirti toki4 santvarka. O ir
tokie pareig[nq rinkimai - kai jie renkarni ii jau at-
rinktqjq - yra pavojingi, nes jei tik kad ir nedau-
gelis panores tarpusavyje susitarti, rinkimai visa-
da vyks pagal jq nor4.

Tokie tad yra santvarkos reikalai,,{statvmuose".

IV. 1. Esama ir kitokir4 santvarkq; vienos ii jq

[sukurtos] megejq, kitos - filosofq ir valstybes vy-
rq, bet visos jos artimesnes jau ikurtoms ir siuo
metu galiojandioms santvarkoms negu abi mineto-
sios. Niekas kitas juk nera fvedgs tokiq naujoviq,
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kaip vaikq ir Zmonq bendrumas, ar [fstatymol del
bendrt{q pietq moterims, bet verdiau pradeda nuo
butinq dalykq. Mat kai kam atrodo, kad svarbiau_
sia teisingai sutvarkybi turto klausimus, nes butent
del to, jq manymu, kyla visi neramumai. 2. Todel
Falejas Chalkedonietis2e pirmasis iito emesi _ jis
teige, kad piliediq nuosavybes turindios buti lygios.
Jis mane, kad nebutq sunku tai padaryti i i karto,
valstybems dar kuriantis, o jau susikurusiose tai bu_
tq kebliau, tadiau nuosavybes turbut galetq buti su_
lygintos, jei turtingieji duotq kraidius, bet negautq,
o skurdiiai jq neduotq, bet gautq. O platonas ra_
sydamas,,Jstatymus" mane, kad [turteti] reikia leis_
ti iki tam tikros ribos ir kad ne vienam pilieiiui ne_
galima leisti isigyti turto, daugiau nei penkis kar_
tus didesnio ui maZiausiqri, kaip mineta ir anksdiau.

3. Taciau leidZiant iitokius lstatymus nereikia
pamirdti ir to, kas Siuo metu daZnai pamirdtama, _
kad ribojant turto dydi dera riboti ir vaikq skaidiq,
nes jeigu vaikq skaidius virsys turto dydi, istaty_
mas neiivengiamai neteks galios; be to, negerai,
kai daugelis i5 turtingq virsta skurdZiais, nes jiems
sunku netapti permainq Salininkais. 4. Taigi, kad
turto sulyginimas turi tam tikr4 reikimg piliediq
bendrijai, kai kas, kaip matyti, suprato jau senove-
je, nes ir Solonas leido tokius istatymus. ir kitur
esama istatymo, kuris draudZia fsigyti tiek Zemes,
kiek tik norima; panaiiai istatymai neleidZia ir
parduoti nuosavybes, pavy zdLiui, lokrieiiq istaty-
mas, kuris draudiia j4 parduoti, jei pilietis neiro_
tlys jam atsitikus akivaizdZi4 nelaimg. Taip pat
listatymasl liepia idsaugoti senqsias paveldimas Ze_
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mes valdas, o jo panaikinimas Leukadeje padare
jos santvarkq pernelyg liaudiSka, nes i valdZiq ga-

lejo patekti Zmones ne tik ii tam tikrq turtiniq

sluoksniq. 5. Betgi gali buti ir taip, kad turto lygy-

be bus pasiekta, tadiau pats turtas bus pernelyg di-

delis - toks, kad bus gyvenama prabangiai, arba

pernelyg maZas, taigi gywenimas bus varganas; tad

ai3ku, kad neuZtenka istatymq leidejui sulyginti vi-

sq turt4, bet reikia siekti vidurio. O jei kas nors ir

nustatytq visiems saikinga turt4, i6 to nebutq jo-

kios naudos: juk labiau reikia sulyginti troikimus

negu turtus, o tai neimanoma, jei piliediai nebus

deramai auklejami pasitelkus istatymus. 6. Tadiau

Falejas galetq pasakyti, kad jis kalba kaip tik apie

tai, nes jis yra isitikings, jog 5iq dviejq dalykll -

nuosarybes ir auklejimo - lygybe valstybese yra bu-

tina. Bet pati auklejima reikia aptarti, koks jis

bus: nepakanka, kad jis tik visrl butq tas pats, nes

gali atsitikti taip, kad jis bus visq tas pats, tadiau

toks, kad skatins besaikf ar pinigq, ar garbes, ar

abiejq trodkim4. 7. Be to, maiitaujama ne tik del

1267a turto nelygybes, bet ir del gaunamos garbes nely-

gybes, tadiau abiem atvejais prieiingai: dauguma

maiitauja del turto nelygybes, o i5prususieji - del

lygios garbes. Juk sakoma:

Garbg igyja tq padiq, ar butq ki lnus, ar niekingas'1".

Z-ot.". nusikalsta ne tik del butinq dalykq

[stokos] ([Falejasl mano, kad vaistas dia butq tur-

to lygybe, es4 tuomet niekas nepleiikautq i6 ial-

cio ar bado), bet ir kad patirtq dZiaugsm4 ir pa-

tenkintq troikimus: jeigu kas nors trokita dau-
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giau nei butinq dalykq, tai ir nusikals, kad numal-
dytr{ di troikim4, o dar ir del to, kad galetq

dZiaugtis malonumais be kandiq. 8. Koks gi vais-
tas tiktq nuo 5iq trijq [nusikaltimq rudiq]? Nuo
vienq - mai,ai turto ir darbas, nuo kitq - nuosai-
kumas, o trediuoju atveju, jei kas noretq dZiaug-
tis pats sau, tenesiekia jokio kito vaisto, tik to,
kuri teikia filosofija, nes kiti [malonumai] reika-
lauja Zmoniq [pagalbos]. Tad jei labiausiai nusi-
kalstama siekiant pertekliaus, o ne butinq daly-
kq (antai tironais tampama ne tam, kad nebekan-
kintq 6altis, todel ir didele pagarba skiriama tam,
kas nuZudo ne vagf, bet tironq), tai Falejo san-
tvarkos pobudis tegali padeti iSvengti nedideliq
nusiZengimq. 9. Be to, daugelis dalykq, kuriuos
Falejas noretq fsteigti, yra skirti tam, kad pilie-

diai gerai tvarkytqsi savo tarpe, tadiau reikia at-
siZvelgti ir i kaimynus bei visus, gyvenandius uZ
valstybes ribq. Taigi butina, kad santvarka botq
kuriama atsiZvelgiant i karine galiq, apie kuri4 jis

nieko nepasake. Panadiai ir del turto: reikia, kad
jis butq pakankamas ne tik pilietiniams reikalams,
bet ir iiores pavojq atveju. Butent del to [turto]
dydis neturetq buti toks, kad greta gyvenantys
stipresnieji jo isigeistq, o savininkai nepajegtq jo

apginti nuo uZpuolikq; taip pat turtas neturi bUti
ir toks maZas, kad jie nepajegtq atlaikyti karo net-
gi su lygiais ir panaiiais prieiais. 10. Taigi [Fale-
.ias del turto dydZio] nieko nenurode, bet juk ne-
leikia pamiriti to, koks turto dydis esti naudin-
gas. Turbut geriausias jo apibreZimas butq toks:
liad neskatintq stipresniqjq kariauti del jo pertek-
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l iaus, nebent tik tiek, kiek ffie kariautq] net ir ne-
sant tokio didelio turto. Antai kai Autofradatas
ketino apgulti Atarnejq'rt, Eubulas patare jam at-
siZvelgti i laikq, kurio prireiks uZimti tai vietovei,
ir apskaidiuoti to laikotarpio ii laidas, ir tada pa-
galvoti, ar nevertetq palikti Atarnej4, paemus ma-
Zesng sumq. Tai pasakgs jis pasieke, kad Autofra-
datas, visk4 apsvarstgs, nutrauktq apgulti.

11. Taigi turto lygvbe priklauso prie tam tikrq
piliediams naudingq dalyktl, jei siekiama iivengti
tarpusavio i3puoliq, bet, Zinoma, apskritai ji nera
tokia jau svarbi. Juk ir iSprususieji galetq pasi-
piktinti, esq jie verti ne to paties, del to ir mato-

1267b me juos daZnai kesinantis [i esamq valdZiq] ir
maiitaujant. Be to, Zmoniq sugedimas nepasotina-
mas; ii pradZiq jiems pakanka dviejq obolq'r2, o
kai tai jau tampa fprasta, jiems nuolat reikia vis
daugiau, ir tam nera galo, nes trodkimas i5 prigim-
ties yra beribis, o dauguma g)-vena tam, kad jf pa-
tenkintq. 12. Cia svarbiausia (svarbiau nei suly-
ginti turtus) sutvarkyti taip, kad tie, kurie del sa-
vo prigimties yra gerbtini, netrokStq isigyti
pertekliaus, o niekingieji - negaletrl; tai bus ima-
norna, jei pastarieji bus iemesneje padetyje, bet
nebus skriaudZiami. Apie turto lygybe Falejas taip
pat kalbejo neteisingai, nes jis sulygina tik Zemes
nuosavybg, betgi yra ir vergai, ir galvijtl bandos, ir
pinigai, ir daugybe vadinamqjq rakandq. Tad arba
reikia siekti viso turto lygybes ar tam tikro saiko,
arba leistina viskas. 13. IS Sios istatymq leidybos
matyti, kad Falejas kuria maZ4 valstybg, jeigu visi
amatininkai bus valstybes vergai ir nesudarys ko-
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kios nors valstybes dalies. Bet jei apskritai reika-
lingi valstybes vergai, tai jais turi buti dirbantieji
viesuosius darbus (kaip yra Epidamne ir kaip Dio-
fantas'r:r kart4 megino padaryti Atenuose).

Taigi apie Falejo santvarkq turbut jau is iiq da-
lykq butq galima sprgsti, ar jis kalbejo teisingai,
ar neteisingai.

V. 1. Miletietis Hipodamas;r'1, Eurifonto s0nus
(kuris sugalvojo miestq suskirstym4 ir suplanavo
Pirejq ir kuris del garbes troikimo ir kituose gy-
venimo dalykuose buvo toks ekscentriikas, kad
kai kam atrode gyvenqs pernelyg rtrpindamasis
gausybe savo plar"rktl 'r5 ir brangiais papuoialais,
taip pat gausybe paprastq, bet Siltq drabuiiq ne
tik iiem4, tadiau ir vasaros metu, ir, be to, no-
rejo buti visos gamtos Zinovas), pirmasis i5 tq, ku-
rie nedalyvavo politikoje, pamegino kai k4 pasa-
kyti apie geriausiqj4 santvarkq. 2. Jis planavo
valstybg id deiimties tukstandiq vyrq, suskirsty-
tq i tris dalis: vien4 dali sudare amatininkai, ki-
tq - Zemdirbiai, o tredia - uZ juos kariaujantys ir
turintys ginklus. Zemg jis padalijo I tris dalis: vie-
n4 - Sventq, kitq - bendrq, o trediq - privadi4; t4,
ii kurios bus tiekiamos fprastines aukos dievams,
jis padare 5vent4, t4, i5 kurios gyvens kariaujan-
tieji, - bendr4, o Zemdirbiq Zemg - privaiiq. Jis
mane, kad ir istatymq rD6ys yra tik trys, nes bu-
tent tiek yra ir tt1 dalykq, del kuriq vyksta teis-
mai: iZeidimas, Zala, nuZudymas. 3. Jis taip pat
numate ir vienq aukidiausi4ji teismq, kuriam tu-
retq buti perduodamos visos bylos, kurios atrody-
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tq blogai iSsprgstos, ir t4 teisma teige turint su-

sideti i5 tam tikro skaidiaus idrinktq seniq. Jis

mane, kad sprendimai teismuose turetq buti pri-

1268q imami ne balsuojant, bet kiekvienas [teisejas] tu-

retq pateikti lentelg, kurioje, jeigu jis besqlygi5-

kai laiko kaltu, turetq boti iraiyta bausme. jeigu

besqlygiikai iiteisina, ji liktq tuSdia, o jeigu iJ da-

lies iaiko kaltu, ii dalies ne, teisejas turetq tai nu-

rodyti. Dabar, jo manymu, istatymai yra negeri,

nes [teisejai], nusprendZiantys vienaip arba kitaip,
yra priversti sulauZyti priesaik4.

4. Jis siule istatym4, liepianti, kad tie, kurie su-
galvoja k4 nors uaudinga valstybei, sulauktq pa-

garbos ir kad kare Zuvusir{q vaikai butq i6laiko-

mi valstybes le5omis, tarsi kitur dar nebutq tokio

istatymo, - betgi toks istatymas yra Siuo metu ir

Atenuose, ir kai kuriose kitose valstybese. Visus
pareigunu.s jis padare renkamus tautos. o tauta -

tai tos trys valstybes dalys; isrinktieji turetq ru-
pintis bendraisiais, svetimsaliq ir nailaidiq reika-

lais. Tad 5ie dalykai ir yra didZiausia bei vertin-
giausia Hipodamo santvarkos dalis.

5. Pirmiausia kai kas gali nesuprasti visq pi-

liediq suskirstymo. Juk ir amatininkai, ir iemdir-

biai, ir turintieji ginklus - visi dalyvauja valstybes

valdyme, tadiau iemdirbiai - neturedami ginklq,

o amatininkai - neturedami nei Zemes, nei ginklq,

todel jie beveik tampa turindirtjq ginklus vergais.

Taigi jie negali eiti jokiq valdZios pareigq, nes i5

turindiqjq ginklus neiBvengiamai kils ir karo va-

dai, ir valstybes sargybiniai, ir apskritai visi vy-

riausieji pareigunai. Kaip tie, kurie nevaidina jo-

A N T R r \  K N Y ( i A

kio vaidmens santvarkoje, gali buti draugiikai nu-
siteikg tos santvarkos atZvilgiu? 6. O turintieji
ginklus privalo bnti r-ri abi kitas dalis stipresni, ta-
diau tai nelengva, jei jq nera daug, o jei butent
taip ir butq, tai kodel dar kiti turetq dalyvauti
valstybes valdyme ir tvarkyti pareigunq skyrim4?
Be to, kuo Zemdirbiai naudingi valstybei? Amati-
ninkrq joje butinai turi buti, nes kiekvienai vals-
tybei reikalingi amatininkai, ir j ie gali pragyven-
ti, kaip ir kitose valstvbese, i5 amato; Zemdirbiai
tik tuomet teisetai bDtq valstybes dalis, jeigu jie

tiektq turintiesiems ginklus maist4, betgi dabar jie

turi nnosavq Zemg ir patys sau j4 dirba. 7. Kita
vertus, jeigu bendr4 Zemg, i5 kurios gaus maist4
kariaujantieji, j ie patys ir dirbs, tai kariai, prie-
iingai istatymq leidejo sumanymui, niekuo nesi-
skirs nuo Zemdirbiq, o jeigu j4 dirbs kiti, kurie
skirsis ir nuo savo iemg dirbandiq Zemdirbiq, ir
nuo kariq, tai atsiras dar ir ketvirta valstybes da-
lis, niekur nedalyvaujanti ir svetima santvarkai. O
jei tiems patiems butq paskirta dirbti ir nuosav4,
ir bendr4 L,emg, tai kiekvieno Zmogaus darbu gau- 1268b
namo derliaus nepakaktq dviem Seimoms, be to,
kodel jie negaletq tiesiog i5 tos padios Zemes bei
sklypq tiekti maistq ir sau, ir kariams? 8. Cia esa-
ma daug sumaiSties.

fstatymas del bylq sprendimo taip pat nera vy-
kgs - reikalaujama, kad nuosprendis butq skelbia-
mas suskirstytas, kai kaltinimas paraiytas papras-
tai, ir taip teisejas paverdiamas tarpininku. Tai

imanoma trediqjq teismo atveju, kai jq yra keletas
ir jie tarpusavyje tariasi del nuosprendiio, o teis-

I
ii
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muose to negali buti; dargi prieiingai, daugelis fsta-
tymq leidejq pasirupina tuo, kad teisejai negaldtq
tarpusavyje tartis. 9. Toliau, kaip nuosprendis gali
iivengti sumaiSties, jeigu teisejas nuspres, kad [kal-
tinamasis] skolingas, tadiau ne tiek, kiek mano iei-
kovas? Pastarasis reikalauja dvidedimties minq, tei-
sejas priteis de5imt minq (arba vienas daugiau, o ki-
tas maZiau), kitas - penkias, dar kitas - keturias
(ir akivaizdu. kad jie Sitaip pasiskirstys), dar kai ku-
rie priteis visk4, kai kurie - nieko, tad kokiu budu
jie suskaiiiuos balsus? Be to, tiesiog iiteisings ar-
ba paskelbgs kaltu ir padargs tai teisingai, teisejas
visai nesulauZo priesaikos, jeigu kaltinimas para6y-
tas paprastai, nes iiteisindamas jis teigia ne tai, kad

[kaltinamasis] neskolingas nieko, o tai, kad jis ne-
skolingas dvideiimties minq; priesaikq sulauio tas,
kuris paskelbia [kaltinamqii] kaltu nemanydamas,
kad 6is skolingas dvideiimt minq. 10. O tai, kad su-
gaivojusieji k4 nors naudinga valstybei turetq su-
laukti tam tikros garbes, pavojinga itvirtinti istaty-
mu - tai graLu tik ii paZiuros, nes gali prasideti

iskundinejimai ir galimi netgi perversmai. Tai su-
sijg su kitu uZdaviniu ir kitu svarstymu, nes kai kas
kelia klausim4, ar keisti tradicinius istatymus, jei

koks nors kitas istatymas pasirodytq es4s geresnis,
valstybems Zalinga, ar naudinga. Jei keisti nenau-
dinga, sunku id karto sutikti su tuo, kuris sitai pa-
siule. Gali buti, kad kas nors pasiulys panaikinti

istatymus arba valstybingum4 bendram labui.
11. Jeigu jau apie tai uZsimineme, vertetra i tai

Siek tiek pasigilinti, nes dia. kaip sakeme, slypi ne-
aiskumas. Gali pasirodyti, kad geriau butq keis-
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ti; kitiems mokslams tai juk dave naudos. pavyz-
dZiui, tradiciniq btrdq keitimas - gydymo menui ir
gimnastikai, ir apskritai visiems menams bei su-
gebejimams; o kadangi valstybes valdymas taip
pat laikytinas vienu i5 jq, tai aidku, kad ir su juo
neiivengiamai bus panadiai. Galima pasakyti, kad
padioje tikroveje esama 6io [vyksmo] pedsakq: juk
senoviniai istatymai buvo pernelyg paprasti ir bar-
bari5ki - graikai vaikddiodavo ginkluoti, pirkdavo
vieni i5 kitq Zmonas. 12. Ir kiek dar yra likg se- 1269a
noviniq istatymq, jie yra visiSkai naivus, pavyz-
dZiui, istatymas del nuZudymq Kimeje: jei kalti-
nantis imogiudyste atsives tam tikr4 skaidiq sa-
vo giminiq kaip liudytojq, kaltinamasis bus kaltas
del imogZudystes.

Apskritai visi siekia ne to, kas tradiciika. o to.
kas gera. Atrodo, kad pirmieji [Zmones], ar jie bu-
vo pagimdyti Zemes, ar iSsigelbeje nuo kokios nors
nelaimes, buvo panaius i eilinius ir kvailus Zmones,
kaip ir sakoma apie iemes pagimdytuosius,J6, taigi
kvaila butq laikytis jq isitikinimq. Nebutq geriau ir
ra5ytinius istatymus palikti nepajudinamus, nes,
kaip ir kiti menai, valstybes tvarka negali buti vi-
siikai tiksliai suradyta. Visa tai b0tinai turi buti su-
raiyta bendrais bruoZais, tadiau veiksmai susijg su
atskirais dalykais. Taigi i5 viso to matyti, kad kai
kurie istatymai kai kada yra keistini. 13. Tadiau ti-
riantieji tai kitu poZiuriu isitikintu, kad dia reikia
didelio atsargumo. Kai [istatvmq pakeitimo] nauda
maia, kadangi iprasti lengvai naikinti istatymus 5a.a
blogai, akivaizdu, kad reikia susitaikyti su kai ku-
riomis istatymq leidejq ir pareigunq klaidornis, nes
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ii pakeitimo nebus tiek naudos, kiek Zalos padarys

iprotis nepaklusti pareigunams. 14. Apgaulingas yra

ir menq pavyzdys. nes pakeisti men4 ir istatymq y'ra

skirtingi dalykai: istatymas neturi jokios kitos pa-

klusti priverdiandios galios, i5skyrus tq, kuri kyla is

iprodio, o iis atsiranda tik per ilg4laikq, taigi leng-

vai keisti esamus istatymus i kitus, naujus, reiikia

silpninti istatymo galiq. Be to, jeigu istatymai yra

keistini, tai ar visi ir visose santvarkose, ar ne? Ir

ar [keisti gali] bet kas, ar kas? Cia juk slypi didelis

skirtumas. Todel dabar palikime 5i svarstyma, nes
jis dera kitoms progoms.

VI. 1. Apie Lakedaimono ir Kretos santvarkas,

kaip ir apie beveik visas kitas santvarkas, galima

kalbeti dviem poZiuriais: vienas i6 jq - ar jq ista-
tymuose yra kas nors gero ar negero, palyginti su

geriausiqja tvarka, kitas - ar nera juose ko nors
priestaraujandio padiam jq numatytos santvarkos

pagrindui ir budui.

2. Sutariama, kad ketinandioje gerai tvarkytis

valstybeje [piliediai] turi buti laisvi nuo rupinimosi

butinais dalykais, taciau kaip tai igyvendinti, nu-

sprgsti nelengva. Juk Tesalijos penestai daZnai uZ-

puldavo tesaliedius ir lakoniedius - heilotai, kurie

tik ir laukia jq nesekmiq, tarsi tykodami pasaloje.

3. O Kretoje nieko panasaus iyg ir neatsitiko.

1269b Prieiastis iia turbut ta, kad kaimynines valstybes,

net ir kariaudamos tarpusavyje, ne viena netam-
pa sukileliq sqjungininke, nes joms, turindioms ir

savo perioikq3?, tai nenaudinga; o lakoniediams vi-

si kaimynai buvo prieiai - argiediai, meseniediai
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ir arkadai, ir priei tesaliedius pirmiausia bodavo
sukylama del jq kartl su pasienio kaimynais -

achajais.  peraibais i r  magnesiediais.  4.  Atrodo,
kad, nekalbant apie visa kita, jau pati [pavergtq-
jql prieZiura - kaip su jais reiketq elgtis - yra
keblus dalykas. Paleisti laisven jie tampa iZolus ir
mano esq verti to paties, kaip ir jq Seimininkai,
o sunkiai gyvendami rezga s4mokslus ir dega ne-
apykanta jiems. Taigi akivaizdu, kad tie, kuriems
iitaip atsitinka su heilotais, nera suradg paties ge-
riausio bodo. 5. Be to, jq moterq laisve yra Zalin-
ga tiek padios santvarkos tikslui, tiek valstybes
laimei. Juk kaip Dkio dalys yra vyras ir Zmona,
taip ir valstybg, akivaizdu, reikia laikyti lyg ir pa-
dalyta per pusg - i vyrus ir moteris. Taigi tose
santvarkose, kur moterq reikalai sutvarkyti nevy-
kusiai, reikia pripaiinti. kad fstatymq leidyba apei-
na puse valstybes. BUtent taip atsitiko tenai, nes

istatymq leidejasir8, noredamas, kad visa valstybe
butq uZgrudinta, Siuo atZvilgiu vyrais akivaizdZiai
pasirtpino, o moterirnis - ne; mat jos gyvena ne-
saikingq gyvenim4, niekur nepaisydamos saiko ir
prabangiai. 6. Taigi tokioje valstybeje neidvengia-
mai labai vertinamas turtas, ypad kai patenkama
moterq valdZion, kaip yra daugelyje karidkai gy-
venandiq ir karingq gendiq, iSskyrus keltus ir gal-
but kai kuriuos kitus, kurie atvirai rodo pagarbq
santykiams tarp vyrq. Atrodo. kad pirmasis, su-
kurgs tq mit4, ne be pagrindo sujunge Arejq su
Afrodite3e, nes visi tokie, regis, yra apimti tro6-
kimo santykiauti arba su vyrais, arba su moteri-
mis. 7. Todel lakoniediams atsitiko butent taip, ir

!
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daugelis dalykq jq valdymo metuao buvo tvarkomi

moterq: koks skirtumas' ar padios moterys valdo,

ar pareigonai yra moterq valdomi? Vyksta juk tas

pat. Beribe drqsa nera naudinga jokiam i5 kasdie-

niq darbq, ji naudinga nebent tik kare, bet lako-

niediq moterys labai kenke ir dia. Tai buvo maty-

ti tebiediq isiverZimo metu - naudingos jos nebu-

vo ne kiek, kaip ir kitose valstybese, o sumaiitf

1270a sukele didesng negu priesai'rr. 8. Ii pradZiq atro-

de, kad Lakonijoje ta moterq laisve atsirado ne be

pagrindo, nes karo Zygiuose jie daug laiko praleis-

d.avo svediose salyse toli nuo seimq, kariaudami

su argiediais, po to su arkadais bei mesenieciais'2'

Sulaukg atokvepio nuo karo, jie atidave save ista-

tymq leidejui, budami jau parengti tam karidkam

gyvenimo budui (jis juk turi nemaZai dorybes pra-

dq), o moteris, kaip sakoma, Likurgasa3 megino

pajungti istatymams, bet, kadangi jos prieiinosi,

liovesi. 9. Vadinasi, butent jos yra kaltos del to,

kas fryko, taigi akivarzdLiat ir del Sios klaidos, ta-

diau mes tiriame ne tai, kam reikia atleisti ar ne-

atleisti, o tai, kas teisinga ir neteisinga. Atrodo,

kad blogai sutvarkyti moterq reikalai, kaip jau bu-

vo mineta anksdiau, ne tik leme tam tikr4 padios

santvarkos netinkamum4, bet ir i6 dalies paska-

t ino mei lg pinigams.

10. Be to, kas dabar pasakyta, kai kas dar gale-

tq pasmerkti ir nuosavybes nelygybg, nes atsitiko

taip, kad kai kurie ii jq turi isigije pernelvg dideli

turt4, o kai kurie - visiSkai mai'q; del to Zeme ati-

teko maZumai. Tai blogai tvarkoma ir istatymais:

fstatymq leidejas paskelbe negeru dalyku pirkti ar-
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ba parduoti turim4 [Zeme] ir pasielge teisingai, ta-
diau norintiems jis leido ja dovanoti ir palikti kaip
palikim4, o juk iiuo atveju neiSvengiamai atsitinka
tas pat, kas ir anuo. 11. Moterims priklauso beveik
du penktadaliai visos Zemes, nes daugelis i5 jq tam-
pa paveldetojomis'14, be to, duodami dideli kraidiai.
Cieriau butq nustatyti, kad kraidiai ii viso nebutq
duodami arba kad jie butq maLi ar bent saikingi.

vo paveldetoj4 uZ ko tik nori, o jei jis mirita nepa-
reiskgs paskutines valios, tai tas, kurf jis palieka

vykdytoju, isleidZia ja uZ ko tik nori. Tad nors Ze-
me galejo i6maitinti tukstanti penkis iimtus raiti-
ninkq ir trisdeiimt tukstandiq sunkiai ginkluotq
pestininkq, jq nebuvo net tukstandio. 12. Jrl istori-

.ja jau 1r'a ai5kiai parodZiusi, kad tokia jq tvarka buvo
nevykusi: valstybe neatlaike vieno vienintelio smu-
gio ir Zlugo del maZo Zmoniq skaidiausdG. O sakoma,
kad ankstesniqjq karaliq laikais jie suteikdavo pi-

lietybg svetimialiams, todel nepritrokdavo Zmoniq
net ir i lg4laik4 kariaudami; dar sakoma, kad kita-
dos spartiatq buvo netgi deiimt tukstandiq. Vis del-
to - ar tai butq teisinga, ar ne - geriau, kai valsty-
beje gausu vyrq del nuosavybes sulyginimo 13. fsta-
t,ymas del vaikq gimdymo taip pat kliudo iStaisyti
ii4 padeti. Mat istatymq leidejas, noredamas, kad
spartiatq butq kuo daugiau, skatina piliedius ture-
t i kuo daugiau vaikq: jie turi istatym4, kad trijq vai-
kq tevas atleidiiamas nuo karines tarnybos, o ke-
turiq - atleidZiamas nuo visq mokesdiq. Tadiau aki-
vaizdu, kad jei gims daug vaikq, kai Zeme yra Sitaip
padalyta, daugelis neiSvengiamai taps skurdZiais.
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14. Betgi ir [istatymail del eforatoaT yra netin-

kami. Tai juk yra vyriausioji valdiia, tvarkanti

svarbiausius reikalus. o eforai renkami i5 visos

tautos, todel daZnai i i ias pareigas patenka visiS-

kai nuskurdg Zmones, kurie del savo skurdo yra

lengvai paperkami. Jie tai ne kart4 irode anksdiau

ir dabar, Andro reikaluose, mat kai kurie id jrl,

susiviliojg sidabru, praZude vis4 valstybq, kiek tai
priklause nuo jq'*. Be to, kadangi [eforq] valdZia

buvo pernelyg didele ir artima tironijai, net ir ka-

raliai buvo priversti jai pataikauti. taigi ir tai pa-

kenke santvarkai,  nes atsi t iko taip,  kad i5 ar is-

tokratijos radosi demokratija. 15. Ii tiesq butent

5i valdZios istaiga ir palaiko santvark4, nes tau-

ta, daly'vaujanti auksciausioje valdZioje, laikosi ra-

miai, todel ar istatymq leidejo deka, ar del atsi-

tiktinumo eforatas yra naudingas [valstybes] rei-

kalams, nes, kad santvarka i5liktq, visos valstybes

dalys turi noreti, kad ji gyvuotq ir pasiliktq to-

kia pati. Taigi karaliai ja palaiko del jiems reiS-

kiamos pagarbos, kilnieji ir gerieji - del seniunq

tarybos (nes iios pareigos yra atpildas ui dorybg),

o liaudis - del eforato, nes i j i renkama ii visq

[piliediq]. 16. I Sias pareigas ir turi buti renkama

i5 visrt, tadiau ne tokiu budu kaip dabar. nes jis

yra pernelyg vaiki5kasae. Be to, eforai, bodami at-

sitiktiniai Zmones, priima svarbius teismo spren-

dimus, todel botq geriau, kad jie sprgstq vado-

vaudamiesi ne savo valia, o raiytiniais [nuostatais]
ir istatymais. Ir eforq gywenimo budas neatitinka

valstybes pakraipos, nes yra pernelyg laisvas, nors
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kitq atZvilgiu [valstybe] btrna pernelyg grieZta, to-
del jie negali i itverti ir, paslapiiomis apeidami
lstatym4, megaujasi kuno malonumais.

17. Ju seniunq valdZia taip pat nera visiskai ge
ra50. Jeigu jie butq verti pagarbos ir turetq idug-
dytas gerqsias vyro savybes, btrtq galima pasaky-
t i ,  kad j ie valstybei naudingi,  tai iau jau vien tai .
kad jie iki gyvos galvos priima svarbius teismo
sprendimus. kelia abejonirl, nes ateina tiek kuno,
tiek proto senatve. O kadangi jq auklejirnas buvo
tokio pobDdZio, kad net pats istatymq leidejas jais
nepasitiki, nes jie nera geri vyrai, tai jie ir pavo-
jingi. 18. Be to, kaip matyti, pasidalijusieji i i4 val-
dZiq ima kyiius ir. kad isiteiktq, daZnai paaukoja
bendrus reikalus. Del to butq geriau, jeigu jie pri-
valetq atsiskaityti, o dabar jie neprivalo. Galima
manyti, kad eforq valdiiai atsiskaito visi kiti pa-
reigunai; tadiau tai eforatui pernelyg didele dova-
na, ir atsiskaitymo budas, musq manymu. turetq
b&ti  k i toks. Be to, t ie seniunq r inkirnai ,  kur iuos
jie rengia, yra vaikiski jau del paties atrinkimo
btldo5l, o tai, kad tas, kuris laikomas verru tos
valdZios, pats tur i  jos sickt i ,  nera teis inga: ver-
tasis valdZios turi valdyti, nori jis to ar nenori.
19. O dabar atrodo, kad istatymq leidejas padare
t4 pati, kaip ir su kitais santvarkos dalykais, - su-
Zadings piliediq garbes troikim4, jis pasinaudojo
tuo ir seniunq rinkimuose: niekas juk nesiektq
valdZios, jei netrokitq garbes. I5 tiesq dauguma
Zmoniq nusiZengimq, bent jau tydiniq, padaroma
del garbes ir pinigq troikimo.

127 ln
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20. Apie karaliaus valdZiq - ar valstybems ge-

riau, kad jos nebutq, ar kad butq, - bus atskira
kalba, tiktai, Zinoma, geriau, kad tai butq tvarko-
ma ne taip, kzrip dabar, bet butq sprendZiama pa-
gal kiekvieno ii karaliq gyvenimq. Taciau akivaiz-
du, kad net pats istatymq leidejas nemano galis
juos padaryti kilnius: jis juk nepasitiki karaliais,
tarsi 6ie butq nepakankamai geri vyrai; del to
kartu su jais kaip pasiuntiniai bodavo siundiami jq

prieiai, be to, buvo manoma, kad valstybes sau-
gumq laiduoja karaliq nesutarimals2. 2I. Bendrie-
ji pietus, vadinti fiditijomisr''r, irgi nebuvo gerai su-
tvarkyti pirmojo jq steigejo. Geriau reikejo [nusta-
tyti taipl, kad leios tam butq skiriamos i5 bendro

[iZdo], kaip Kretoje, o Lakonijoje turi prisideti

kiekvienas, nors kai kurie yra visai nuskurdg ir
negali padengti tq i5laidq, taigi atsitinka prieiin-
gai istatymq leidejo sumanymui. Jis siekia, kad
bendrieji pietus butq demokrati5kas renginys, o
Sitaip fstatymo sutvarkyti j ie tampa visai nede-
mokratiSki, nes labai nuskurdusiems juose daly-
vauti nelengV&, o pagal jq tradicini pilietybes api-
breZim4 neistengiantis sumoketi Sio mokesdio ne-
turi ir pilietybes.

22. fstatym4 del laivyno vadq jau yra peikg ir ki-
ti, ir peikg teisingai, nes jis tapo nesantaikos prie-

Zastimi, kai greta karaliq, kurie iki gyvos galvos y'ra

karo vadai, laivyno vado pareigos tapo beveik ant-
127lb ra karaliaus valdZia5a. O ir pati istatymq leidejo pa-

matinf sumanymq galima peikti ui, tai, k4 jau i5pei-
ke Platonas,,fstatymuorg((55.' visa istatymq sanda-
ra nukreipta i dali dorybes - | karing dorybg, nes
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ji pravarti siekiant viedpatauti. Del to jie i6liko, kol
kariavo, tadiau isigalejg pradejo Zlugti, nes neZino-
jo, ka veikti laisvu laiku, ir nebuvo iisilaving jokio-
je kitoje srityje, kuri jiems butq svarbesne uZ karo
mena. 23. Ne maiesne ir kita klaida:jie mano, kad
gerybes, del kuriq kovojama, Iabiau padeda iglti do-
rybe nei yda, ir tai teisinga, tadiau tai, kad jie lai-
ko iias gerybes svarbesnemis uZ dorybg, neteisin-
ga. Prastai spartiatq sutvarkyti ir bendruomenes le-
5q reikalai ,  nes tuomet,  kai  j ie buna pr iverst i
kariauti didelius karus, bendrame valstybes [iZde]
nieko neatsiranda, ir [mokesdius] jie moka blogai,
ir, kadangi didZiausia Zemes dalis priklauso spar-
tiatams, jie netikrina vieni kitq imokq. Tai, kq pa-
sieke istatymq leidejas, visai prieiinga tam, kas
naudinga, - valstybe del jo kaltes neturi iitekliu, o
atskiri Zmones godus.

Taigi tiek tegul bus pasakyta apie Lakedaimo-
no santvarkq, nes tai yra kaip tik tie dalykai. ku-
rie galetq buti labiausiai peikiami.

VII. 1. Kretos santvarka yra labai artima mi-
netajai. Kai kurie jos bruoZai ne blogesni, tadiau
dauguma jr,1 ne tokie uZbaigti. Atrodo, o ir sako-
mar'6, kad Kretos santvarka didele dalimi imituo-
ja lakonidkzua, o daugelis senoviniq dalykq yra
prasdiau sudaryti uZ naujesniuosius. Pasakojama,
kad Likurgas, kai jis iSvyko atsisakgs globoti ka-
raliq Charilaj4i'7, praleido Kretoje nemaZai laiko
del giminystes, mat Likto gyventojai buvo lakonie-
diai kolonistai, o atvykusieji i kolonijq pereme te-
nykidiq gyventojq istatymq tvark4. Del to ir da-
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bar perioikai naudojasi fstatymais tokiu padiu bu-

du tikedami, kad pirmasis istatymq tvark4 suku-

re Minojasr"J. 2. Si sala atrodo atsiradusi tam, kad

valdytq graikus, - ji yra geroje padetyje, nes uZ-

ima patogia vieta juroje, aplink kuriq isiktrrg be-

veik visi graikai. I5 vienos puses ji nedaug tenu-

tolusi nuo Peloponeso, i5 kitos - nuo tq Azijos vie-

tq, kurios yra aplink Triopijq, ir nuo Rodo. Del to

Minojas ir itvirtino savo valdZi4 juroje, dali salq
pajunggs sau, o dali apgyvendings [kolonistais],
kol pagaliau, uZpuolgs Sicili jq, baige gyvenirnq te-

nai, Kamiko apylinkese.

1272a 3. Kretos tvarka panaii i Lakonijos. Lakonijo-
je dirba heilotai, o Kretoje - perioikai, ir vieni, ir

kiti rengia bendruosius pietus, ir bent jau seno-

veje lakoniediai juos vadino ne fiditijomis, o, kaip

ir kretiediai, andrijomis5e - i5 to matyti, kad jie

kilo i3 ten. Taip pat ir valstybes tvarka: [Lakoni-
jos] eforai juk turi t4 padiq gali4, kaip ir vadina-

mieji kosmai Kretoje (iiskyrus tai, kad eforq yra

penki, o kosmq de6imt); seniunai yra tolygus jq

seniunams, kuriuos kretiediai vadina taryba; anks-

diau buvo ir karaliaus valdZia, tadiau kretiediai j4

panaikir-ro; kosmams priklauso ir karinis vadova-

vimas. 4. Tautos snsirinkime dalywauja visi, tadiau
jis neturi jokios galios, tik balsuodamas patvirti-

na tai, k4 nusprende seniunai ir kosmai.

Bendrqjq pietq reikalai kretiediq yra geriau su-

tvarkyti negu lakoniediq, nes Lakedaimone kiek-

vienas nuo galvos moka nustatyt4 imok4, o jei ne,

istatymas jam neleidZia tureti pilietybes, kaip rni-

neta anksdiau; Kretoje [tai sutvarkyta] bendruo-

\ N 1 ' R , ' \  K N Y ( ;  A

meniSkiau, nes viena dalis viso valstybeje iiaugina-
mo derliaus ir gyvuliq, ir duokliq, kurias suneSa
perioikai, skiriama dievq garbinimui ir vieBosioms
prievolems, o kita * bendriesiems pietums, taigi vi-
si rnaitinami i5 bendro [iZdo], ir moterys, ir vaikai,
ir vyrai. 5. [statymq leidejas parode didelg iimin-
ties meilg, [paskelbdamas] naudingu saiking4 val-
gi ir atskirdamas moteris, idant jos neturetq per
daug vaikq, ir ivesdamas [vyrq] santykius su vy-
rais, del kuriq turesime kit4 progq nusprgsti, ar
tai blogai, ar ne. 'Iaigi, kad bendrqjq pietq reika-
lai kretieditl I'ra sutvarkyti geriau negu lakoniedir4,
akivaizdu, tadiau kosmq atvejis yra dar blogesnis
negu eforq - tas blogis, kuris bodingas eforq val-
dZiai, nesvetimas ir kosmams, nes jais tampa atsi-
tiktiniai Zmones, bet tos naudos santvarkai, [kuri4
duoda eforai], dia nera. Ten juk renkama i5 visq

[piliediq], todel tauta, dalyvaujanti aukddiausioje
valdZioje, nori, kad santvarka tokia ir pasiliktq, o
dia kosmai renkami ne id visq, bet tik ii tam tik-
rq giminiq, o seniunai - ii buvusiq kosmq. 6. Apie
juos butq galima pasakyti tuos padius ZodZius, kaip
ir apie tai, kas vyksta Lakedaimone: tai, kad jie
niekam neatsiskaito ir [eina savo pareigas] visq gy-
venim4, yra jierns didesne dovana, negu jie verti, o
tai, kad jie valdo ne pagal raiytinius [nuostatus],
bet savo valia, yra pavojinga. Tai, kad tauta, neda-
lywaudama [valdyme], lieka rami, visai nera ien-
klas, jog sutvarkyta gerai. Kosmai juk negauna jo- jZT2b

kio pelno, kaip eforai, nes gyvena saloje, toli nuo
tq, kurie galetq juos papirkti. Budas, kuriuo jie
rnegina iveikti iiq yd4, yra nevykgs ir ne pilietinis,
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bet dinastinis. 7. DaZnai kurie nors arba is bendra-

valdZiq, arba i5 privadiq asmenL{ susivienija ir nu-

verdia kosmus, o ir patys kosmai per viduri fkaden-
cijos] gali atsisakyti valdZios. Z\noma, geriau. kad

tai vyktq pagal istatymq, o ne pagal Zmoniq norq.

nes pastarasis nuostatas yra pavojingas. Visq blo-
giausia yra visidko kosmq paialinimo [galimybe] -

tai daZnai ir padaro galingieji, nenoredami atsakyti

priei teismq. I5 to akivaizdu, kad [kretiediq] tvarka

turi kai k4, kas blrdinga politejai, tadiau tai vra ne

politeja, bet veikiau dinastija. .Iiems yra iprastas
dalykas pasitelkus liaudi ir draugus sukelti anar-

chij4, r-resantaika ir kovoti tarpusaryje. 8. Kuo to-

kia bokle skiriasi nuo tos, kai valstybe kur! laik4

liaujasi egzistavusi ir i6yra pilietine bendrija?

Tokioje bukleje esandiai valstybei gresia pavo-
jus i5 tq, kurie nori ir pajegia j4 uZpulti, tadiau,

kaip jau sakyta. j.1 gelbsti jos padetis, nes didelis

atstumas veikia taip pat, kaip ir svetim6aliq iSva-

rymo istatymas60. Del to ir perioikai Kretoje lie-

ka ramus, o heilotai sukyla dainai. Kretiediai juk

neturi iiorinirl valdq, ir tik visai neseniai salq pa'

liete iSores karas"l, kuris akivaizdLiai atskleide te-

nykddiq istatymq bejegiSkum4.
Taigi apie 5i4 santvark4 tegul musq bus pasa-

kyta tiek.

VIII. 1. Atrodo, kad ir kartaginiediaiG2 tvarko-

si gerai ir daugeliu atZvilgiq ypatingai, palyginti su

kitais. o kai kuo jie itin artimi lakoniediams. Sios

trys santvarkos - krebiskoji. lakoniskoji ir tredio-
ji, kartaginiediq - tam tikra prasme yra labai ar-
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timos tarpusavyje, o nuo kitq labai skiriasi. Dau-
gelis jq nuostatq yra geri, o santvarkos darnumo
Zenklas yra tai, kad tauta savo noru palaiko esa-
mq valstybes tvark4 ir nebuvo jokio verto pami-
neti sukilimo ar tirono.

2. Labai artimi lakoni5kajai santvarkai dalykai
yra draugijq bendrieji pietus, kurie panadtrs i fi-
ditijas, ir Simto keturiq valdZia, pana5i ! eforus,
tik geresne tuo, kad pastaraisiais tampa atsitik-
tiniai Zmones, o Sie dimtas keturi renkami pagal
nuopelnus; karaliai ir taryba taip pat atitinka te-
nykidius karalius bei seniUnus, tadiau ten yra ge-
riau tai, kad karaliais tampa ne vis4 laik4 i5 tos
padios girnines ir ne id atsitiktines, o jei tik [ku-
ri nors gimine kuo nors] iSsiskiria (...)"' ', j ie ver-
diau renka i5 tokiq nei pagal amZiq, nes [iirink-
tiejil. igijg valdZiq [sprgsti] svarbius dalykus, bu-
danri niekingi didZiai pakenkia irjau yra pakenkg 1273a
Lakedaimono valstybei.

3. Taigi dauguma tq dalykq, kurie peikiami del
nukrypimq [nuo geriausiosios santvarkos], pasiro-
do esq bendri visoms minetoms santvarkorns. o i5
to, kas peikiama aristokratijos arba politejos po-
Ziuriu, kai kas labiau krypsta I demokratij4, kai
kas - | oligarchij4. Kuriuos dalykus pateikti tau-
tai [svarstyti], o kuriuos - ne. nusprendZia kara-
liai kartu su seniunais, jeigu visi vienbalsiai suta-
ria. o jeigu ne, tai sprendZia tauta. Kai 6ie kq
nors pateikia, tautai leidZiama ne tik iSklausyti
valdandiqjq sprendimus, tadiau ji turi galia ir
svarstyti, ir norindiarn leidZiama pasisakyti priei
pateikiamus pasiulymus, o kitose santvarkose to
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nera. 4. Tai, kad Penkiq tarybos, sprendZiandios
daugeli svarbitl dalykq, yrzr renkamos jq padiq

[nariq], ir tai, kad jos renka auk5diausi4ja valdZiq,

Si-to taryb4, ir tai, kad jos valdo ilgesnf laikq

nei kiti [pareigunai] (nes valdo ir baigusios eiti pa-

reigas, ir prieS pradedamos), yra oligarchidka; tai,

kad [pareigunai] negauna algos ir nera renkami

burtais, iaikytina aristokratijos bruoiu, kaip ir kiti
panasus dalvkai bei tai, kad tam tikri pareigonai

sprendZia visas bylas, o ne skirtingas - skirtingi,

kaip Lakedairnone.
5. Kartaginieciq tvarka labiausiai nukrypsta nuo

aristokratijos i oligarchija del tam tikros nuosta-

tos, su kuria sutinka daugelis: jie mano, kad pa-

reigunai turi buti renkami ne tik pagal nuopelnus,

bet ir pagal turt4, nes neimanoma, kad skurdZius
gerai valdytr4 ir turetq tam laiko. Rinkti pagal

turt4 yra oligarchiSka, o pagal dorybg - aristok-
ratiSka, taigi toji sistema. pagal kuri4 yra tvarko-

mi kartaginiediq santvarkos reikalai, butq tredio-
ji, nes jie renka atsiZvelgdami ir i viena, ir i ki-

ta, ypad auksdiausiuosius pareigunus - karalius ir

karo vadus. 6. Si nukrypimq nuo aristokratijos

reiketq laikyti istatymq leidejo klaida, nes nuo pat

pradZiq vienas butiniausiq dalykq yra pasirupin-

ti, kad geriausieji turetq laisvo laiko ir butq ap-

saugoti nuo niekingo elgesio ne tik kai valdo, bet

ir asmeniniame gyvenime. Bet nors reikia atsi-

LvelgLi ir i iibeklius, butinus uitikrinti laisvalaikiui,

blogai, kad aukidiausiosios pareigos, karaliaus ir

karo vado, yra parduodamos. Toks istatymas turt4
padaro labiau gerbiamq uZ dorybg, o vis4 valsty-
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b9 - godZiq pinigq. 7. Juk, kad ir k4 valdantieji
nusprgsttl esant verta pagarbos, kitq piliedirl nuo-
mone neiivengiamai seka jais; o kur labiausiai ger-

biama ne dorybe, ten negali buti tvirtos aristok-
ratines santvarkos. Suprantama, jog nusipirkusieji

[valdiia] ipranta [ii jos] pelnytis, nes, kad valdy- 1273b
tq, jie turejo iSlaidri. Btrtq keista, jei neturtingas,
tadiau kilnus Zmogus noretq pasipelnyti, o niekin-
gesnis, ir dar patyrgs islaidq, - nenoretq. Todel
valdyti privalo tie, kurie gali valdyti geriausiai. O
dar geriau butq - net jeigu istatymq leidejas ir
nepasirDpino tuo, jog kilnieji nepatirtq nepritek-
l iq -  pasistengt i ,  kad bent jau valdydami j ie tu-
retq laisvo laiko.

8. Gali atrodyti bloga ir tai, kad tam padiam Zmo-
gui leidiiama eiti kelias aukitas pareigas * karta-
giniediai tam pritaria. Juk vienas darbas geriausiai
atliekamas vieno Zmogaus, ir istatymq leidejui bu-
tina Zioreti, kad taip ir: bUtq, ir neskirti bo paties

Zmogaus groti fleita ir siuti apavq. Taigi, jei tik vals-
tybe nera maLa, pilietiikiau, o kartu ir demokra-
tiikiau, kai daugelis dalyvauja valdyme; tai, kaip mi-
nejome, yra geriau i r  bendriems reikalams, nes
kiekvienas i6 tq paciq dalykq atskirai yra atlieka-
mas geriau ir greidiau, negu viskas kartu. Tai aki-
vaizdu kariniuose ir laivyno reikaluose: Siose abie-
jose srityse valdymas ir paklusimas, jei taip galima
pasakyti, yra persmelkg visk4.

9. Nors [kartaginiediq] santvarka yra oligarchi-
ne, jie sekmingai idvengia ffos pavojq] del savo
turtingumo, nes nuolat iSsiuncia tam tikr4 g)'ven-

tojri dali i [imperijos] miestus6a; taip jie gydo sa-
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vo santvark4 ir suteikia jai patvarumq. Taciau tai
lemia atsitiktinumas, o reikia, kad [piliediai] gy-
ventq santarveje istatymq leidejo deka. O dabar,
jei atsitiktq kokia nelaime ir daug;uma valdiniq su-
kiltq, istatymai neteiktq jokios priemones, pade-
dandios gr4iinti rimti.

Taigi Lakedaimono, Kretos ir Kartaginos san-
tvarkos. pagristai labai vertinantos, atrodo taip.

IX. 1. Id tq, kurie yra k4 nors pasakg apie san-
tvarkas, kai kurie visidkai nedalyvavo jokioje po-
litineje veikloje ir nugyveno gyvenim4 kaip priva-
tlrs asmenys; beveik apie visus juos tai, kas ver-
ta demesio, jau pasakyta. Tadiau kai kurie i5 jq
buvo istatymq leidejai, vieni gimtuosiuose mies-
tuose-valstybese, kiti - svetimuose, ir patys daly-
vavo politineje veikloje; vieni i5 jq buvo tik ista-
tymq krlrejai, o kiti - ir pacios santvarkos, kaip,
pavyzdziui, Likurgas ir Solonas, kurie sukure ir
istatymus, ir santvarkas. Apie Lakedaimono san-
tvark4 jau kalbeta. 2. O Solonq kai kas laiko pui-
kiu istatymq leideju, panaikinusiu kraituting oli-
garchijq, padariusiu galq liaudies vergijai ir suku-
rusiu tradicing demokratijq; jis tai pasieke, gerai
sumaiSgs ivairias santvarkas: ant Areopago pose-
dZiaujanti taryba yra oligarchijos elementas, parei-
gunq renkamumas - aristokratijos, o teismai -

1274c1 demokratijos. Atrodo, kad Solonas tuos dalykus -

taryb4 ir pareigunq renkamumq - jau rado egzis-
tuojandius is anksdiau ir nepanaikino, tadiau jis

ftvirtino tautos valdZiq isteiggs teismus, sudary-
tus i5 visq [pi l iedir t ] .  3.Del to jam kai kas pr ie-
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kaiStauja, esq jis panaikings kitas [santvarkos da-
lis], teism4, renkamq burtais, padarydamas visa-
gali. Mat pastarajam sustiprejus imta pataikauti
tautai tarsi tironui, ir santvarka virto dabartine
demokratija; Efialtasds ir Periklis66 apribojo Are-
opago tarybos reikimg, Periklis ivede mokesti uZ
dalyvavimq teisme, ir taip kiekvienas is demago-
gq67 vis labiau didino demokratijq, kol ji tapo to-
kia, kokia yra dabar. 4. Tadiau atrodo, kad taip
atsitiko ne tiek pagal Solono sumanyma, bet vei-
kiau susikloscius aplinkybems, nes tauta, lemusi
[Atenq] pranadumq juroje karq su Persija metu,
pasidare pernelyg i6didi ir pasirinko blogus vadus,
nors dori Zmones priedinosi tokiai politikai; pats
Solonas, atrodo, suteike tautai tik butiniausiq ga-
li4 - rinkti pareigunus ir gauti i6 jq ataskaita fei
tauta 6ito negaletq, ji butq pavergta ir prieiiika),
o visi valdZios pareigunai turejo buti i5 diduome-
nes ir turtingqjq - i5 penkiadimtasaikiq, kinkinin-
kq ir trediojo sluoksnio, vadinamosios raitininki-
jos; ketvirtasis sluoksnis buvo samdiniq, kurie ne-
galejo dalyvauti jokioje valdiioje68.

5. fstatymq leidejai buvo ir Zaleukas6s (Epizefy-
ro Loknj bei Charondas ii Katanos ([parenggs ista-
tymusl savo bendrapiliediams ir kitiems chalkidie-
diq miestams Italijoje bei Silicijoje). Kai kas megi-
na juos susieti: es4 Onomakritasio buvgs pirmasis
sumanus istatymq leidejas, o mokgsis jis Kretoje,
kur, budamas lokrietis, atvyko igyti prana3avimo
meno; jo bendru tapgs TaletasTl, pastarojo rnokiniai
buvg Likurgas bei Zaleukas, o Zaleuko - Charondas.
Tadiau taip pasakoja tie, kuriems nerupi chronolo-
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gija. 6. Ir Filolajas Korintietis?2 buvo istatymq lei-

dejas Tebuose. Filolajas buvo i5 Bakchiadq gimines;

jis tapo Dioklio, olimpiniq Zaidyniq nugaletojo, my-

limuoju, ir kai pastarasis, nebepakgsdamas motinos

Alkiones meiles, paliko miest4, fkartu su juo] atvyko

i Tebus, kur abu ir baige gyvenim4. Dar ir dabar

Zmones rodo jq kapus, gerai matomus vienas nuo

kito, tadiau i5 Korinto iemes puses vienas yra ma-

tomas, o kitas - ne. 7. Pasakojama, kad jie Iiepe 5i-

taip juos palaidoti: Dioklis, bjauredamasis ta aist-

ra, [norejo,] kad nuo jo kapo nesimatytq Korinto

Salies, o Filolajas - kad matytqsi. Taigi del mineto-

1274b sios prieZasties jie gyveno Tebuose, ir Filolajas ta-

po jq fstatymq leideju ivairiais klausimais, taip pat

ir vaiktl gimdymo klausimu - flis sukure] fstatymus,

kuriuos jie vadina ivaikinimo fstatymais. Sie ista-

tymai buvo specialiai sukurti siekiant iSsaugoti [tq
patil Zemes sklypq skaidirl. 8. Charondo [fstatymuo-
se] nera nieko savito, iiskyrus teismus del melagin-

gq liudijimq (jis pirmasis fvede apkaltinim4 del jq),

tadiau istatymq tikslumu jis pranoksta net ir dabar-

tinius istatymq leidejus. (Falejo savitumas buvo tur-

to sulyginimas, Platono - Zmonq ir vaikq, taip pat

turto bendrumas, moterq bendrieji pietus, be to'

istatymas del girtumo - kad vadovaujantieji i6ger-

tuvems privalo likti blaivus, taip pat del karinio

mankitinimo - kad vyrai pratybomis iilavintq abi

rankas kaip deiing, nes neturetq buti taip, kad tik

viena ranka b[tq naudinga, o kita nenaudinga')

9. Yra ir Drakonto7:r istatymai, tadiau jis leido fsta-

tymus jau esamai santvarkai, ir juose nera nieko sa-

vito, ka butq verta pamineti, idskyrus Ziaurum4 del
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bausmiq dydZio. Pitakas?a taip pat buvo istatymq
kurejas, tadiau ne santvarkos; jo savitas lstatymas
yra toks, kad tie, kurie k4 nors uZpuola girti, gau-
na didesng bausmg nei uZpuolg blaivus. O kadangi
girti buna iZulesni uZ blaivius, jis paise naudingu-
mo, bet ne atlaidumo, kurio girtiems reiketq rody-
ti daugiau. AndrodamasT5 ii Regijo taip pat leido

istatymus Trakijos chalkidiediams del nuZudymq ir
paveldejimo reikalq, tadiau turbut niekas negaletq
nurodyti kokio nors jo istatymq savitumo.

Taigi tarkime, kad aptareme santvarkas - tiek
galiojandias, tiek kieno nors pasiulytas.
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