
SEPTINTA KNYGA

I. 1. Tas, kuris ketina tinkamai iStirti geriau-

si4j4 santvark4, pirmiausia turi nusprgsti, koki gy-

venirno badq labiausiai verta pasirinkti, nes jei ne-

ai3ku tai, nei5vengiamai neai5ku ir tai, kas yra ge-

r iausioj i  santvarka, -  jnk paprastai  ger iausiai

gyvena tie, kurie yra geriausiai sutvarkg valsty-

bes valdym4 esamomis s4lygomis, jei tik neatsitin-

ka nieko netiketo. DeI to pirmiausia reikia susi-

tarti, koks gyvenimas, taip sakant, visiems butq

labiausiai vertas pasirinkti, o po to - ar visai ben-

drijai kartu ir kiekvienam atskirai jis yra tas pats,

ar ne. 2. Sutikdami, kad ir populiariuose sampro-

tavirnuose' daug kas apie geriausi4 gyvenimo bu-

dq pasakyta pakankamai teisingai, pasinaudokime
jais ir dabar. Ii tiesq bent jau vieno suskirstymo

niekas neuZgindys - kad yra trys gerybiq rudys:

isorines, kuno ir sielos, ir laimingieji turi tureti
jas visas. Niekas juk nepavadins laimingu to, kas

neturi ne trupudio narsumo, nuosaikumo, teisin-

gurno, iiminties, bijo praskrendandirl musiq, nesu-

silaiko nuo jokio kraitutinumo, jei tik nori paval-

gyti ar isgerti, del ketvirdio obolo nuZudo savo ge-
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riausius draugus ir panaiiai, ir supratimo atZvil-
giu yra toks pat neprotingas ir klystantis, kaip
maZas vaikas ar beprotis. 3. Tadiau nors visi su-
tiktq su tuo, kas dia pasakyta, vis delto nesuta-
riama del [gerybiq] kiekio ir vertingumo. Juk ma-
noma, kad dorybes kiek turi, tiek ir pakanka, ta-
diau turto, pinigq, galios, garbes ir visq kitq
panaiiq dalykq trokdtama pertekliaus be jokiq ri-
bq. Taciau mes jiems pasakysime, kad nesunku
tuo fsitikinti ir i5 faktrr matant, kad ne iSorines
gerybes padeda igyti ir iisaugoti dorybes, bet pas-
tarosios pirmqsias, ir kad laimingai gyvena - ne-
svarbu, ar laimg Zmonems teikia pasitenkinimas,

ar dorybe, ar abu 6ie dalykai - veikiau tie, kurie
gausiai pasipuo5g gerais paprodiais ir protu, tadiau
saikingai turi iSoriniq gerybiq, o ne tie, kurie pas-
tarqjq turi daugiau negu reikia, tadiau stokoja pir-
mqjr{. 4. Tai labai akivaizdu ir tiriantiems sampro-
tavimo budu. Juk iiorines gerybes, kaip tam tik-
ra priemone, turi rib4 (mat viskas yra naudinga
tam tikram [tikslui]), ir jq perteklius neiivengia-
mai kenkia arba bent neduoda jokios naudos jq 

"a-
vininkams; tadiau bet kuri i5 sielos gerybiq yra
tuo naudingesne, kuo didesnis yra jos perteklius,
jeigu ir pastarosioms deretq priskirti ne vien kil-
numa, bet ir naudingum4. Apskritai, aiiku, mes
sutiksime, kad geriausia kiekvieno dalyko bukle
pranaiumo atZvilgiu nutolusi nuo kito [dalyko ge-
riausios bukles] proporcingai atstumui, kuriuo nu-
tolg vienas nuo kito patys tie dalykai, apie kuriq
bokles kalbame. Taigi, jei tik siela tiek apskritai,
tiek mums patiems yra labiau gerbtina ir uZ nuo-
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savybe, ir ui kunq, tai neiivengiamai ir i iq daly-

kq geriausiq bukliq santykis bus tas pats. Be to,

butent sielos labui 6ie dalykai i5 prigimties yra

verti pasirinkti, ir visi iSmintingi Zmones turi

pasirinkti juos [sielos labui], o ne siel4 jq labui.

5. Taigi sakykime, kad kiekvienam tenka tiek pat

laimes, kiek dorybes bei supratingumo ir Sias sa-

vybes atitinkandio elgesio. pasitelkdami kaip liu-

dytoja dievq, kuris yra laimingas ir kupinas palai-

mos, tadiau ne del kokios nors iiorines gerybes,

o del savgs paties ir del to, koks jis yra i5 pri-

girnties. Del to sekme ir laime neiivengiarnai yra

skirtingi dalykai, nes tq gerybiq, kurios yra iiori-

nes sielos atZvilgiu, prieZastis yra savaimingumas

ir atsitiktinumas, tadiau niekas nera teisingas ar

nuosaikus atsitiktinai ar del atsitiktinumo. Su

pastaruoju susijgs ir tq padiq irodymq reikalauja

[teiginys], kad geriausioji valstybe yra laiminga ir

gerai gyvuoja. Taciau neimanoma gerai gyvuoti

nedarant gerq darbq, o joks geras darbas, nei

Zmogaus. nei valstybes, neimanomas be dorybes ir

supratingumo; be to, valstybes narsumas, teisin-

gumas ir supratingumas turi tq padi4 gali4 ir pa-

vidal4, kaip ir kiekvieno Zmogaus, kuris del jq yra

vadinamas teisingu, supratingu ir nuosaikiu.

6. Tai, kas dia pasaky'ta, tebunie musq sampro-

tavimo iZanga, nes neimanoma nei susilaikyti Siq

dalykq nepalietus, nei pateikti visus su jais susi-
jusius samprotavimus - tai kitq studijr-1 uZduotis.

Kol kas pagrindas tebunie tai, kad geriausias gy-

1324a venimo budas tiek kiekvienam atskirai, tiek visai
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valstybei yra tas, kuris susijgs su dorybe, o jai su-
teikta tiek [galios], kad butq galima dalyvauti do-
rybg atitinkanciuose darbuose. Su tais, kurie abe-
joja, Siame samprotavime nesileisime I kalbas, ta-
diau iSsiaiikinsirne veliau, jeigu pasirodys, kad kas
nors liko neitikintas to, kas pasakyta.

II. 1. Belieka tik nutarti, ar reikia teigti, kad
kiekvieno atskiro Zmogaus ir valstybes laime yra
ta pati, ar kad ne ta pati. Tadiau aiSku ir tai; juk

visi sutiks, kad ji yra ta pati, nes tie, kurie ma-
no, kad atskiro Zmogaus gerA gvvenimq nulemia
turtas, ir visq valstybg sutiks esant laiming4, jei-
gu ji turtinga; tie, kurie labiausiai gerbia tironi3-
kq gywenimo bud4, pasakys, kad ir valstybe laimin-
giausia yra ta, kuri valdo daugiausiai Zmoniq; o jei

kas nors atskirq Zmogq laiko laimingu del dory-
bes, tai ir valstybg laimingesne pavadins t4, kuri
dorybingesne. 2. Tadiau dia jau reikia issiaiikinti
du dalykus; pirmasis - kuris gyvenimo budas la-
biau vertas pasirinkti: ar boti piliediq bendrijos na-
riu ir dalywauti valstybes reikaluose, ar geriau g.y-
venti kaip svetimdaliui ir atsiskyrus nuo piliediq
bendrijos; antrasis - kokia santvarka ir koks vals-
tybes pobldis laikytini geriausiais, nesvarbu, ar vi-
si pasirinktq dalyvavim4 valstybes reikaluose, ar
tik dauguma, o kai kurie - ne. Kadangi 6is [klau-
simas] yra politiniq apm4stymq ir teorijos uZduo-
tis, o ne tas, kq pasirinktq atskiras Zmogus, ir ka-
dangi mes dabar nusprendeme apsiriboti siuo ty-
rimu, tai pirmasis fklausimas] mums yra Salutinis,
o iio tyrimo uZduotis - pastarasis.
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3. Taigi akivaizdu, jog geriausioje santvarkoje
privalo buti tokia tvarka, kad kiekvienas gaietq ge-
riausiai elgtis ir laimingai gyventi; vis delto ir kai
kas i5 pritariandirfq tam, kad labiausiai vertas pa-

sirinkti gyvenimo budas y'ra tas, kuris susijgs su do-
rybe, abejoja, ar reikia pasirinkti pilietini bei veik-
lq gyvenimo bud4, ar verdiau atsiriboti nuo visko,
kas i5oridka, ir gyventi mqstytojo gywenimq, kurf
vieninteli kai kas sako esant frlosofini. Juk matome,
kad vien4 id iiq dviejq gyvenimo budq renkasi tie
Zmones - tiek anksdiau gyveng, tiek dabar gyvenan-

tys, - kurie labiausiai trokdta pelny'ti garbg savo do-
rybe; sakydamas,,du", turiu galvoje pilietini ir filo-
sofini. 4. Ir anaiptol nera nesvarbu, kur slypi tie-
sa, nes tas, kur is i5mint ingai mqsto, but inai
stengiasi visk4 sutvarkyti geresnio tikslo labui, tiek
atskirq Zmoniq, tiek visos santvarkos poZiuriu. Kai
kas mano. kad valdZia savo artimiesiems. jeigu ji

despotiika, yra susijusi su didZiausia neteisybe, o
jeigu ji pilietiSka, ji nera neteisinga, bet vis delto su-
vari,o asmening gerovQ;kiti yra visidkai prie5ingos

nuomones - kad vienintelis vyrui tinkamas glweni-

mo budas yra veiklus ir pilietinis2, nes ne viena do-
1324b rybe privaciq asmenq darbais negali pasireikiti ge-

riau negu darbais tq, kurie rupinasi bendrais rei-
kalais ir dallwauja politikoje. 5. Taigi kai kas laikosi
tokio poZiurio; dar kiti teigia, kad tik despotiika ir
tironi5ka santvarkos forma teikia laimg, be to, kai
kur santvarkos ir fstatymq tikslas yra despotiSkai
valdyti kaimynus. Todel nors dauguma lstatymq
daugumoje [valstybiq] veikia, jei taip galima pasa-

kyti, padrikai, vis delto jei tik kur nors fstatymai
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krypsta kokia nors viena linkme, visq jq tikslas yra
vieSpatauti, kaip Lakedaimone ir Kretoje, kur be-
veik visas auklejimas ir daugelis istatymq pajungti
karui. Ir visq genciq, kurios istengia igyti pranaiu-
rnq, tokia galia yra gerbiama, pavyzdLiui, skitq, per-
sq, trakq ir keltq. 6. Kai kur esama netgi tam tik-
rq istatymq, skatinandiq Siq dorybe, antai sakoma,
kad Kartaginoje fkariai] gauna kaip papuoialus apy-
rankes uZ kiekvien4 karo Zygi, kuriame dalywauja.
Kadaise ir Makedonijoje buvo fstatymas, kad vy'ras,
kuris nera nuZudgs jokio prie6o, turi susijuosti pan-
diu vietoj diri,o, o skitui, nenuiudiiusiam ne vieno
prie6o, per tam tikrq iventg nebuvo leidZiama ger-
ti i i ratu leidZiamos taures. O iberai, karinga gen-
tis, aplink kapq prismaigsto tiek kuoleliq, kiek [mi-
rusysis] nuZude prieiq, ir kitose [gentyse] yra daug
kitq panaiiq dalykq; kai kurie i5 jq itvirtinti ista-
tymq, o kai kurie * paprodiq.

7. Norintiems iitirti [ii klausimz\] gali pasirody-
ti itin keista, kad politiko uZduotis - sugebeti rasti
budq valdyti, ir despotiikai valdyti, kaimynus, ne-
svarbu, ar jie to nori, ar nenori. Kaipgi tai gali bUti
politiko arba istatymq leidejo darbas, jeigu tai net
nera teiseta? Toks valdyrnas y'ra neteisetas net ta-
da, kai jis vykdomas teisingai, o kA jau sakyti, kai
neteisingai, - juk vieipatauti remiantis jega galima
ir neteisingai. 8. Be to, tokiq dalykq mes nemato-
me ir kituose moksluose - juk nei gydytojo, nei
vairininko darbas nera itikinti arba priversti [pa-
klustil vienu atveju ligonius, o kitu - keleivius. Vis
delto atrodo, jog daugelis linkg manyti, kad politi-
ka yra despotizmas, ir nesigedija su kitais elgtis
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taip, kaip savo padiq atZvilgiu mano esant netei-

singa ir nenaudinga, - sau patiems jie reikalauja

teisingo valdymo, o kitq atZvilgiu visai nesirDpina

teisingumu. 9. Butq keista, jeigu neegzistuotrl i i

prigimties despotidkam valdymui tinkami ir netin-

kami Zmones, taigi jeigu jau jie egzistuoja, tai ne-

galima meginti despotiikai valdyti visus, tadiau tik

tuos, kurie yra tam tinkami, kaip negalima mais-

tui arba aukojimui medZioti Zmoniq, bet tik tuos

[padarus], kurie tinkami medZioti Siam tikslui, o

medZioti yra tinkamas laukinis valgomas glwunas.

Betgi valstybe galetq buti laiminga ir viena pati sa-

vaime - ta, kuri yra gerai valdoma (jei tik fmano-

ma, kad kur nors glwuotq visiikai izoliuota valsty-

be, turinti gerus istatymus); tokios valstybes san-

tvarka nebus pritaikyta nei karo, nei prieiq

pavergimo reikmems, nes viso to nebus. 10. Taigi

akivaizdu, kad visokiq karo reikalams skirt4 veik-

lq reikia laikyti kilnia, bet ne kaip viso ko auk5-

diausiqji tikslq, o kaip priemong jam pasiekti. Rim-

to istatymq leidejo uZduotis yra iStirti, kokiu budu

valstybe, Zmoniq gimine ir bet kokia kita bendrija

galetq pasiekti ger4 glvenim4 ir joms imanom4 lai-

-9. Zittoma, kai kurie ii ivedamq istatymq tures

skirtis, ir jeigu esama kaimyniniq [valstybiq], ista-

tymq leidybos uZduotis yra nusprqsti, kokiq [prie-

moniql kokiq kaimynq atZviigiu imtis arba kaip

taikyti atitinkamas priemones kiekvienai i5 jq.

Tadiau Sis [klausimasl - kokio tikslo turi siek-

ti geriausioji santvarka - galbut veliau sulauks de-

ramo tvrimo.
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III. 1. Tiems, kurie sutinka, kad labiausiai ver-
tas pasirinkti gyvenimo budas yra tas, kuris susi-
jgs su dorybe, tadiau nesutaria, koks jis turi buti
praktiskai, mes turime pasakyti ir vi.eniems, ir ki-
tiems (nes vieni nepritaria [dalywavimui] politineje
valdZioje manydami, kad laisvo Zmogaus g;venimo

budas yra ne toks pat, kaip valstybes vyro. ir la-
biausiai vertas pasirinkti. o kiti geriausiu laiko
kaip tik pastar4ji, nes esa nieko neveikianciam ne-

fmanoma gerai glwuoti, o kilni veikla'r ir laime y'ra

tas pat). kad ir vieni, ir kiti kai k4 sako teisingai,
o kai ka - neteisingai. Vieni [yra teisus sakyda-
mil .  kad laisvo Zmogaus gyvenimas yra geresnis
uZ ieimininko; tai yra teisybe, nes naudotis ver-
gu kaip vergu visai nera garbinga - paliepimai del
butinq dalykq neturi nieko bendro su kilnumu.
2. Tadiau bet koki valdymq laikyti despotija irgi,
Zinoma, neteisinga, nes laisvqjtl ir vergq valdy-
mas skiriasi ne maiiau, negu [skiriasi] tas. kuris
i5 prigimties yra laisvas, ir tas, kuris i5 prigimties
yra vergas. Bet Aie dalykai buvo pakankamai api-
breZti pirmuosiuose samprotavimuose. Labiau gir-
ti neveiklumA negu veiklum4 nera teisinga, nes
laime yra veikla, ir teisingq bei nuosaikiq Zmo-
niq veiklos padarinys yra daugelis kilniq dalykq.
3. Kai Sitaip apibreZeme tuos dalykus, kai kas gali
tarti, kad didZiausias geris yra buti visrt vieipadiu,
nes tada galima tureti savo valioje daugiausiai ir
kilniausiq darbq, taigi tas, kuris sugeba valdyti,
neturi perleisti [valdZios] savo artimui, bet grei-

diau turi j4 atimti, ir tevas turi nepaisyti vaikq,
vaikai - tevo ar apskritai draugas draugo ir negal-
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voti apie juos, kai kalbama apie valdZiq, nes la-

biausiai verta pasirinkti tai, kas geriausia, o uZsi-

imti gera veikia ir yra geriausia 4. Cia galbut jie

kalba teisingai, jei tik tie, kurie atimineja ir nau-

doja prievart4, turi tai, kq i5 vistl esamq dalykq

labiausiai verta pasirinkti. Tadiau turbut neimano-

ma, kad jie tai turetq, ir tokia prielaida yra klai-

dinga. Juk to, kuris nepranoksta kitq tiek, kiek

vyras pranoksta Zmon4 arba tevas vaikus, arba

deimininkas vergus, veikla nebegali buti kilni; taigi

tas, kuris nusiZengia, veliau nebegali padaryti nie-

ko tokio, kas atitaisytq ankstesni nukrypim4 nuo

dorybes. Juk pana5iems kilnumas ir teisingulnas

y'ra [valdymas] pakaitomis, nes tai ir yra Iygybe ir

panaSumas; lygrujq nelygybe ir panaiiqjq nepana-

Sumas yra prieiingi prigimdiai, o tai, kas priedin-

ga prigimdiai, nera kilnu. Todel jeigu yra koks nors

kitas Zmogtts, pranaiesnis clorybe ir sugebejimu

atlikti geriausius darbus, kilnu sekti j i ir teisinga

jam paklusti, tadiau jis turi pasiZymeti ne tik do-

rybe, bet ir sugebejimu, kad galetq veikti. 5. Bet

jeigu tai, kas dia pasakyta, teisinga ir laime reikia

laikyti kilniq veikl4, tai visai valstybei apskritai ir

kiekvienam Zmogui atskirai geriausias gyvenimo

budas butrr veiklus. Tadiau veiklumas nebutinai tu-

ri buti kitq atZvilgiu, kaip kai kas mano, ir veik-

lus yra ne tik tie svarstymai, kurie skirti veiklos

padariniams, bet juo labiau tie samprotavimai ir

apmqstymai. kuriq tikslas slypi juose padiuose ir

kuriq prieZastis yra jie patys, nes tikslas yra kil-

ni veikla, taigi tam tikras veiksmas. Be to, net ir

kalbedami apie iiorinius veiksmus daZniausiai vei-
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kiandiais vadiname tuos, kurie planuoja veiksm4

savo mintyse. 6. Tadiau ir valstybes, kurios del sa-
vo padeties yra izoliuotos ir pasirinkusios butent

tokf gyvenimq, nebutinai turi buti neveiklios, nes

[veikla] gali vykti tarp valstybes daliq - juk vals-
tybes dalys nemaZai bendrauja. Panaiiai tai ima-
noma ir kiekvienam atskiram Zmogui, nes kitaip
vargu ar dievas ir visa visata, kuriems nebudingi
jokie iioriniai veiksmai, iSskyrus tuos, kurie susijg
su jais padiais, galetq gerai gyvuoti. Taigi aidku,
kad tas pats gyvenimo budas yra geriausias tiek
kiekvienam Zmogui atskirai, tiek valstybems ir vi-
siems Zmonems kartu.

IV. 1. Kadangi tuo, k4 dabar pasakeme apie
Siuos dalykus, jau padareme iZangq, o kitas san-
tvarkas esame aptarg anksdiau, kitus klausimus
pradesime aiSkintis nuo to, kokios turi buti busi-
mos pageidautinos valstybes prielaidos. Geriausioji
santvarka negali atsirasti, jei nera tam tikrq s4-
lygq. Del to daugelf dalykq reikia Zinoti i5 anks-
to, kaip ir ko nors praiant dievq, ir kad ne vie-
nas ii jq nebutq nefgyvendinamas. Taip sakyda-
mas turiu galvoje, pavyzdZiui, piliediq skaidiq ir

dalies dyd1. 2. Kaip visi kiti meistrai, pavyzdiiui,

audejas ar laivq statytojas, turi tureti mediiag4,
tinkamq jq darbui (nes kuo ji bus geriau paruo5- 1326a

ta, tuo ir jq darbo vaisius butinai bus geresnis),

taip ir politikas bei istatymq leidejas turi tureti
atitinkamq deramos kokybes medZiag4. Pirmoji
valstybes gyvavimo sqlyga yra Zmoniq kiekis -

kiek jq turi buti ir kokios prigimties, ir panaiiai
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del Zemes - kiek jos turi buti ir kokios. 3. Dau-

gelis mano, kad klestinti valstvbe turi buti dide-

Ie, bet jei tai ir teisybe, jie neZino, kokia valsty-

be yra didele ir kokia - maLa, nes apie valstybes

dydi jie sprendZia pagal gyventojq skaiditl, o rei-

kettl labiau atsiZvelgti ne i skaidiq, bet i sugebe-
jimus. Juk valstybe irgi turi tam tikrq uZduoti, to-

del didZiausia laikytina ta, kuri geriausiai suge-

ba ja at l ikt i ,  lygiai  kaip gal ima pasakyt i ,  kad

Hipokratas yra didesnis uZ kq nors, pranokstatl-

ti j! ugiu, tik ne kaip Zmogus, bet kaip gydyto-

jas. 4. O jei ir reikia sprgsti pagal kieki, tai da-

rytina ne pagal bet kokiq daugum4 fiuk valstybe-

se butinai turi buti daug vergq, taip pat atkileliq

bei svetimialiq), tadiau pagal tuos, kurie valsty-

beje turi savo viet4 ir is kuriq, kaip i5 reikalingq

daliq, valstybe susideda, - j.tk butent pastarqjrl

gausumas ir  yra dideles valstybes poiymis. Ta

[valstybe], kuri pasittndia [i kara] daug prasdiokq,

bet maZai sunkiai ginkluotq pestininkq, negali bnti

didele, nes didele ir daug gyventojq turinti vals-

tybe - ne tas pat. 5. Betgi ii patyrimo ai3ku, kad

pernelyg gausiai valstybei sunku, o galbut ir ne-

imanoma gerai  tvarkyt is.  Juk tarp tq,  kur ios,

kaip atrodo, gerai tvarkosi. nematome ne vienos,

kurioje pilieiiq skaidius nebutq ribojamas. 'fai aii-

kiai matyti ir is samprotaujant gautq lrodymq.
Juk istatymas yra tam tikra tvarka, ir gera tvar-

ka butinai reiikia grieLta, tvark4, o pernelyg di-

delis skaidius negali buti pajungtas tvarkai, nes

tai pagal jegas tik dieviikai galiai, kuri ir palaiko

visos visatos vienybg. 6. [Tadiau pernelyg maZas
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skaidius taip pat netinka geriausiajai valstybeiil,
nes puikumui budinga pasireikdti kiekybe ir dy-
dZiu. Todei puikiausia butinai bus ta valstybe. ku-
rioje dydis derinasi su minetuoju apribojimu5.
Betgi ir valstybems yra tam tikras dydZio saikas,
kaip ir visam kitam - gyv0nams, augalams, iran-
kiams, nes kiekvienas i5 jq, budamas arba perne-
lyg maZas, arba pernelyg i5siskirdamas dydZiu, ne-
beteks savo galios ir tam tikrais atvejais visiSkai
praras savo prigimtf, o tam tikrais atvejais bus
netikgs, antai sprindZio dydZio laivas apskritai ne-
bebus laivas, kaip ir dviejq stadijq, - pasiekgs
tam tikr4 dydi, Iaivas bus netikgs plaukioti vienu
atveju del maiumo, o kitu - del pernelyg didelio
dydZio. 7. Panaiiai ir valstybe - susidedama i5
pernelyg maiai Zmoniq ji nebus sau pakankama (o
valstybe yra sau pakankamas dalykas), o suside-
dama i6 pernelyg daug Zmonitl j i bus sau pakan-
kama butinqjq reikmiq patenkinimo poZiuriu, ta-
diau kaip gentis6, o ne kaip valstybe, nes joje var-
giai gales egzistuoti santvarka - kas bus tos
beribes gausybes karvedys, kas bus Sauklys, ne-
turedamas Stentoro7 plauiiq? Del to pirmoji vals-
tybe turi susideti ii tokio kiekio Zmoniq, kuris bu-
tq pirmasis sau pakankamas kiekis gero gyveni-
mo pilietineje bendrijoje poZinriu. Valstybe,
pranokstanti iia dydZiu, gali egzistuoti kaip dides-
ne valstybe, tadiau 5is didejimas, kaip sakeme, ne-
ra beribis, o kokia yra sio pletimosi riba, nesun-
ku fZvelgti i5 to, kaip viskas klostosi. Valstybes
veiksmai susideda id valdandiqjq ir valdiniq veiks-
mq: valdandiojo uiduotis yra duoti nurodymus ir
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spresti; tadiau kad galetrl sprgsti apie teisingum4
ir skirstyti pareigas pagal nuopelnus, piliediai pri-

valo paZinti vieni kitus ir Zinoti, kas ko vertas, nes
jeigu taip nera, neidvengiamai valdZios pareig[nq

ir teismq reikalai einasi prastai; neleistina neap-
galvotai elgtis nei vienu, nei kitu atveju, tadiau kai
gyventojq yra pernelyg daug, akivaizdZiai kaip tik
taip ir btrna. 8. Be to, ir svetimialiams bei atki-
leliams nesunku uZimti tam tikr4 vietq valstybes

santvarkoje, nes del gyventojq pertekliaus jiems

nesunku nuslepti [savo kilmg]. Taigi matome, kad
geriausias valstybes [dydiio] apibreZimas yra toks:
didZiausias imanomas aprepti glwentojq gausumas,

[igalinantis] pasiekti sau pakankam4 g1venim4.

Taigi apie valstybes dydi tebrnie nusprgsta taip.

V. 1. Panaiiai yra ir su teritorija. Del to, kokia
ji turettl buti, akivaizdu, kad kiekvienas ivertins la-
biausiai sau pakankamq (tokia, be abejo, y'r'a ta, ku-

ri isaugina visq rDiiq vaisiq, nes pakankanlumas

sau ir reiSkia visko tureti ir nieko nestokoti), o pa-
gal plot4 ir dydi ji turi buti tokia, kad gyventojai
galettl gpenti turedami laisvo nuo darbo laiko, kaip
dera laisviems Zmonems, tadiau nuosaikiai. Ar iis

musq pateiktas apibreZimas teisingas, ar neteisin-
gas, nuodugniau reikes iStirti veliau8, kai kalbesi-
me apskritai apie nuosar,ybg ir apie idtekliq pakan-

kamum4 - kokiu budu_reikia juos tvarkyti ir kaip
Ziureti i jq naudojim4. Sis klausimas kelia nemaZai
grncq, nes esame kreipiani i vien4 arba i kita gy-

venimo biido kraitutinum4: vieni kreipia i skurd4,
kiti - i prabang4. 2. Teritorijos pobtrdi nusakyti ne-

S E P T I N l ' A  K N Y ( ; A

sunku (del kai kuriq dalykq dia reikia pasikliauti
tais, kurie iimano karo menq) - ji turi btrti sunkiai lJ2Ta
fZengiama priedams, tadiau patogi pasitraukti pa-
tierns; be to, kaip gyventojq kieki sakeme turint
buti aprepiam4, taip yra ir su teritorija, nes jeigu
ji nesunkiai aprepiama, tai nesunkiai ir apginama.
O jei reikia rasti viet4 miestui, kuri atitiktq ge-
riausius norus, tai ji turetq buti patogi ir juros, ir
Zemes atZvilgiu. Vienas ii principq yra jau mineta-
sis - miestas gynybos sumetimais turi buti vieno-
dai pasiekiamas i5 visq [6alies] vietq, o antrasis -
miestas turi buti patogioje vietoje, kad i ji butq ga-
lima atgabenti iSaugintq derliq, medien4 ir kitas
panaiias mediiagas. kokiq tik Salis turi.

3. Del priejimo prie juros daug gindijamasi, ar jis
naudingas gerai tvarkomoms valstybems, ar Zalin-
gas; mat kai kas sako, jog tai, kad valstybeje pyve-
na svetimialiq, iSaukletq kitq istatymq, kenkia ge-
rai tvarkai, kaip ir gyventojq gausa, susidaranti jD-
ros keliu i5vykstant ir atvykstant daugybei pirkliq,
yra prieiinga tam, kas laikoma geru valstybes val-
dymu. 4. Taigi matome, kad, jeigu iito idvengiama,
miestui bei teritorijai geriau tureti priejimq prie ju-
ros tiek saugumo, tiek patogaus btrtintfq prekir4
tiekimo sumetimais. Juk, kad lengviau pakeltq
prieiq antpuolius, [valstybes] turi buti patogios
abejopai gynybai - ir Zemeje, ir joroje, jeigu nori ii-
likti; ir kad galetq duoti atkirti uZpuolikams - jei
tai nefmanoma is abiejq pusiq, vis delto ii kurios
nors vienos tai padaryti bus lengviau tiems, ku-
riems prieinamos abi. Be to, [valstybei] butina isi-
vezti tat, ko ji neturi pati, ir i5veZti tai, ko atsiran-
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da perteklius, tadiau ji turi prekiauti savo pacios,
o ne kitq naudai. 5. Tie, kurie savo valstybg pada-
ro visiems atviru turgumi, daro tai del pelno, tadiau
tai valstybei, kuriai nereikia imtis tokio verslo, ne-
reiketq isirengti ir tokio prekybos uosto. Bet ka-
dangi ir dabar matome, kad daugelis 6aliq ir mies-
tq turi prieplaukas ir uostus, esandius patogioje pa-
detyje miesto atZvilgiu, - jie nera paties miesto
dalis ir nera pernelyg nuo jo nutolg, bet apjuosti
sienomis ir kitais panaiiais itvirtinimaise, - tai aki-
vaizdu, kad jeigu ii uosto bei miesto rydio rasis kas
nors gera, tai valstybe gales tuo geriu pasinaudo-
ti, o jei kas nors Zalinga, tai bus nesunku nuo to
apsisaugoti istatymais nustadius ir apibreZus, kam
su kuo negalima ir kam galima tureti reikalq. 6. O
del laivyno pajeglt aiiku, kad geriausia jq tureti

1327b tam tikr4 kieki (ners [valstybe] turi kelti baimg ir
sugebeti apginti ne tik save, bet ir kai kuriuos kai-
mynus ir Zemeje, ir juroje); Siq pajegq skaidius ir
dydis priklauso nuo valstybes gyvenimo budo, nes
jeigu ji siekia vadovauti ir gywenti politini g).veni-
m4, tai sias pajegas privalo tureti tokias, kad jos

atitiktq veiklos mastq. 7. Tadiau valstybei nebuti-
na tureti gyventojq gausybg, kuri susidaro del ju-

reiviq minios, - jie neturi buti valstybes dalis. Ju-
rq pestininkai yra laisvi ir priklauso pestininkams;
jie vadovauja ir valdo laivo komandq. Taigi, jeigu

y'ra daug perioikq ir Zemdirbiq, tai butinai ir jurei-

viq bus uZtektinai. Matome. kad jau dabar kai kur
taip ir yra, pavyzdZiui, heraklejiediq valstybejet0;
juk jie surenka komandas daugeliui trierq, nors jq

valstybe kuklesnio dydZio uZ kitas.
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Taigi apie valstybes teritorij4, uostus, taip pat
apie jur4 ir laivyno pajegas tegul bus nusprgsta
Sitaip.

VI. 1. Kokios turi buti piliediq kiekio ribos, mi-
nejome anksdiau, o dabar aptarkime, kokiomis pri-
gimtinemis savybemis jie tr"rri pasiZymeti. Tai be-
veik galima suprasti paZvelgus I garsi4sias graikq
valstybes ir ! visq gyvenamq pasauli, kaip jis pa-
sidalytas gendirl. Tos gentys, kurios gyvena ial-
tuose kraituose ir Europoje, yra labai arsios, ta-
diau Siek tiek stokoia nuovokos ir sugebejimq; del
to jos gyvena laisviau, tadiau neturi valstybines
tvarkos ir nesugeba valdyti kaimynq. O Azijos
gentys yra nuovokios ir iSradingos sielos, tadiau
nepasiZymi ariumu ir del to nuolat €ry-vena pajung-
tos ir vergaudamos; o graikq gimine, gyvendama
per viduri, turi abiejq bruoZq - ji yra ir arii, ir
nuovoki, todel glwerra laisva ir geriausiai politidkai
tvarkosi, ir istengtq valdyti visus, jei tik isigaletq
politine vienybe. 2. Ir graikq gentys pasiiymi tais
padiais skirtumais: vienos turi vienpusiik4 prigim-
ti, o kitoms bUdingi abu Sie sugebejimai. Taigi aki-
vaizdu, kad tie, kuriuos fstatymq leidejui butq ne-
sunku paskatinti dorybei, i5 prigimties turi buti ir
nuovokus, ir ar5us. Tai, kuo, kaip kai kas sako,
turi pasiZymeti sargybiniailL, - draugiikumas pa-
Zistamiems ir Ziaurumas nepaZistamiems - ),ra ar-
iumas. i6 kur io kyla draugi5kumas, nes j is yra
kaip tik ta sielos galia, kuria mes mylime. ,3. Si- t72ge
to Zenklas yra tai, kad labiau sukylama pries ar-
timuosius ir draugus negu prie5 nepaZfstamus, jei
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tik atrodo, kad esi paniekintas. Del to ir Archilo-

chas, skqsdamasis draugais,  taip i i rei6kia savo

nusiteikimq:

Juk tavo pyktis ki lo dei draugq'2.

Ir visq [Zmoniq] valdantysis bei laisvasis pra-

dai taip pat kyla butent i5 Sios galios, nes ariu-

mas yra valdingas ir nenusileidZiantis. Tadiau ne-

teisinga sakyti, kad jie iiaurus nepaZistamiems,

nes su niekuo nereikia taip elgtis, ir didZiadvasiai

Zmones ii prigimties nera tokie [niekam], iSsky-

rus piktadarius, o dar labiau, kaip jau saky'ta, juos

pykina artimieji, jeigu jie mano, kad 5ie su jais el-

giasi neteisingai. 4. Ir tai visai pagrista, nes jie

yra isitiking turf sulaukti i3 jq geradarystes, to-

del mano, kad, be patirtos skriaudos, i5 jrl dar at-

imama ir tai. Del to ir sakoma:

Juk i iaurus tarp brol iq kylantys karair ' '

ir

Kas pernelyg mvlejo, tas pernelyg rr

Neken i ia r r .

Taigi jau beveik ir apibreZta, kiek ir kokios pri-

gimties Zmoniq turetq dalywauti politiniame gyve-

nime, taip pat teritorija - kokio dydZio ir kokia ji

turi btrti; mat samprotaujant mums nereikia siekti

tokio pat tikslumo, koki teikia juslinis suvokimas.

VII. i. Kadangi, kaip ir kitq natlraliai susidariu-

sir{ dalykq atveju, visumos dalys ir tai, be ko visu-

ma negaletq egzistuoti, yra ne tas patrr', ai5ku, kad
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ir valstybes dalimis laikytina ne viskas, kas valsty-
bese butinai turi buti, kaip ir bet kurios kitos ben-
drijos, is kurios susidaro kas nors ruiies ativilgiu
vientisa. Turi juk buti kaZkas viena ir bendra vi-
siems bendraujantiems, ar jie turetq po lygrq, ar ne
po lygrs dali; tai gali buti, pavyzdZiui, maistas arba
teritorija, arba kas nors kita i5 panaiiq dalykqt6.
2. Bet kai vienas dalykas yra antrojo labui, o ant-
rasis yra tai, del ko [egzistuoja pirmasis], tarp jq
nera nieko bendro, i5skyrus tai, kad vienas veikia,
o kitas gauna. Taip sakydamas turiu galvoje, paWZ-
dZiui, bet kurio irankio ir meistro santykf sn kuria-
mu k0riniu; juk tarp pastato ir stabytojo nera nie-
ko, kas butq abiem bendra, tadiau statytojq rnenas
egzistuoja pastato labui. Todel valstybems reikia
nuosavybes, tadiau nuosavybe nera valstybes dalis.
Daug gywq butybirl yra nuosavybes dalis. Valstybe
yra tam tikra panaiiq nariq bendrija, susidariusi
geriausio fmanomo gyvenimo labui. 3. Kadangi lai-
me yra didZiausias geris, o ji yra dorybes pasireii-
kimas ir tarsi jos galutine paskirtis, bet atsitinka
taip, kad kai kam ji prieinama, o kai kam - mai,ai
arba visai ne, tai akivaizdu, jog tai ir yra prieias-
tis, del kurios atsiranda valstybes rhiys ir skirtu-
mai, ir ivairios santvarkos, nes fvairos Zmones, lJ2Bb
siekdami jos ivairiais budais ir ivairiomis priemo-
nemis, susikuria sau ivairius grvenimo budus ir san-
tvarkas. Taip pat reikia iitirti, kiek yra tq dalykq,
be kuriq valstybe negaletq egzistuoti; juk ir tai, k4
mes vadiname valstybes dalimis, yra i6 tq dalykq,
kurie butinai turi butirT. 4. Taigi reikia iSsiai5kinti,
kiek yta uZduodiq, ir tada bus ai5ku. Pirmiausia btr-
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tini maisto iStekliai, po to - amatai (nes gyvenime

reikia daug irankiq), tredia, ginklai (bendrijos na-

riams butinai reikalingi ginklai ir savo tarpe parem-

ti valdZiai, priei nepaklusniuosius, ir pried tuos, ku-

rie megintq pulti i5 idores), taip pat tam tikri pini-

gq iitekliai, kad jq pakaktq ir savo padiq, ir karo

reikalams; penkta ir pirmiausia - tie, kurie rupinasi

dievq garbinimo reikalais ir kuriuos vadina Zyniais,

o Sedta is eiles ir visq butiniausia - tie, kurie spren-

dZia, kas naudinga ir teisinga jq tarpusavio santy-

kiuose. 5. Tai ir yra tie darbai, kurie, taip sakant,

butini kiekvienai valstybei (juk valstybe yra ne at-

sitiktine dauguma, bet sau pakankama glwenimo at-

Zvilgiu, kaip mes teigiame, o jei atsitiks taip, kad

kurio nors i3 iirl dalykq truks, tai tokia bendrija ne-

gales buti visiSkai sau pakankama). Taigi butina,

kad valstybe butq sudaryta atsiZvelgiant i Sias uZ-

duotis:joje turi buti ir tam tikras kiekis Zemdirbiq,

kurie parupintq maisto iStekliq, ir amatininkq, ir

kariq, ir turtingqjq, ir Zyniq, ir sprendZiandiq, kas

yra butina ir naudinga.

VIII. 1. ApibreZus siuos [darbus] lieka i6tirti, ar

visi turetq juose visuose dalyvauti (uk imanoma,
kad visi butq kartu ir Zemdirbiai, ir amatininkai, ir

posedZiautojai, ir teisejai), ar kiekvienam darbui

reikia paskirti vis kitus i5 minetqjq, ar kai kurios

id iiq [pareigq] butinai turi buti atskiros, o kai ku-

rios - bendros. fvairiose santvarkose tai sprendZia-

ma ivairiai: juk, kaip jau sakeme, imanoma, kad visi

dalyvautq visuose ir kad ne visi visuose, bet tam

tikri Zmones - tam tikruose darbuose. Tai ir lemia
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santvarkq skirtingum4: demokratijose visi dalywau-
ja visur, o oligarchijose - prieiingat. 2. Kadangi Siuo
metu mes tiriame geriausi4j4 santvark4 ir ji yra ta,
kuriai esant valstybe butq laimingiausia, o jau anks-
diau mineta, kad Iaime nefmanoma be dorybes, tai
i6 viso to aiSku, kad geriausiai tvarkomoje ir abso-
liudiai, o ne pamatinio principo poZiuriu teisingus
Zmones valdandioje valstybeje pilieiiai negali gyventi
nei amatininko, nei prekiautojo gyvenimo (toks gy-
venimo budas nekilnus ir prieiingas dorybei); keti-
nantys tapti [geriausiosios valstybes piliediais] ne-
gali buti ir Zemdirbiai (nes tiek dorybes ugdymui,
tiek pilietinei veiklai reikalingas laisvalaikis). 3. Be
to, kadangi dar yra kariai ir patariantieji, kas nau-
dinga, bei sprendZiantieji apie teisingum4, kurie at-
rodo tikrai esq valstybes dalys, ar tai turi buti skir-
tingi, ar tie patys asmenys? Tadiau ai6ku ir tai, nes
ii dalies jie turi buti tie patys, o i5 dalies skirtin-
gi. Kadangi kiekvienas is siq darbq reikalauja skir-
tingo amZiaus, be to, vienas reikalauja supratingu-
mo, kitas - jegos, juos reikia paskirti skirtingiems
asmenims, o kadangi neimanoma, kad tie, kurie

fstengia priversti ir atremti prievart4, amZinai leis-
tqsi valdomi, juos reikia skirti tiems patiems, nes
kieno iinioje ginklai, nuo tq priklauso ir tai, ar san-
tvarka iSliks, ar neidliks. 4. Tad belieka abejas pa-
reigas dioje santvarkoje paskirti tiems patiemsls, ta-
diau ne vienu metu; kadangi i5 prigimties jega bu-
dinga jaunesniems, o supratingumas - vyresniems,
atrodo, kad naudinga ir teisinga paskirstyti 6ias pa-
reigas vieniems ir kitiems;juk tai yra paskirstymas
pagal vertg. 5. Be to, ir nuosavybe turi buti sutelk-
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ta jq rankose. nes piliediams bartina tureti istekliq,

o jie ir yra piliediai. Juk amatininkai nedalyvauja

valstybeje, nedalyvauja ir joks kitas sluoksnis, ku-

ris nera,,dorybes korejas"le. Tai akivaizdu i5 pama-

tinio principo: norint pasiekti laimg, butina pasiZy-

meti dorybe, o valstybq reikia laikyti laiminga at-

siZvelgiant ne i kuria nors viena jos dalf, bet i visus

piliedius. Akivaizdu ir tai, kad nuosavybe turi pri-

klausyti jiems, jeigr.r jau Zemg turi dirbti vergai ar-

ba barbarai perioikai. 6. Paskutinis is iSvardytqjq

y'ra Zyniq luomas - jo sandara irgi akivaizdi. Juk nei

Zemdirbio, nei amatininko negalima skirti Z5miu, nes

dievus dera garbinti piliediams; kadangi piliediai yra

suskirstyti i dvi dalis, t. y. i karius ir sprendZian-

diuosius, ir jiems, del amZiaus palikusiems tarnybq,

dera garbinti dievus ir sulaukti atokvepio, tai jiems

ir reiketq patiketi iventuosius reikalus.

Taigi jau pasakyta, be ko negali susidaryti vals-

tybe ir kiek yra valstybes daliq: Zemdirbiai. amati-

ninkai ir visokie samdiniai valstybems 1'ra butini, ta-

diau valstybes dalys yra kariai bei sprendZiantieji,

ir kiekviena i3 jq yra atskirta nuo kitq - kai kurios

visam laikui, o kai kurios paeiliui.

IX. 1. Atrodo, jog filosofuojantys apie santvar-

kq ne dabar ir ne kq tik suZinojo, kad valstybe tu-

ri buti suskirstyta i luomus ir kad kariq ir Zem-

1,t2gb dirbiq luomai turi buti atskirti. Ir Egipte, ir Kre-

toje taip yra dar ir dabar; kaip sakoma' Egipte

tokius istatymus iSleidgs Sesostris20, o Kretoje -

Minojas. 2. Atrodo, kad senovine yra ir bendrqiq

piettl tvarka tiek Kretoje, kur jie atsirado Mino-
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jo karaliavimo laikais, tiek ltalijoje. ktrr jie yra

daug senesni. Tenykidiai istorikai2t teigia buvus

kaZkoki ltal4, Oinotrijos karaliq, pagal kurf ir jie

patys eme vadintis italais vietoj oinotrq, ir Itali-
jos vard4 gavgs Europos kyiulys, esantis tarp Ski-

leto ir Lameto ilankq, kurias skiria puse dienos

kelio. 3. Sakoma, kad tas Italas klajoklius oinot-

rus padargs Zemdirbiais ir, be kitq fstatymq, pir-

masis ivedgs jiems bendruosius pietus; del to dar

ir dabar kai kurie jo palikuonys rengia bendruo-

sius pietus ir laikosi kai kuriq jo isleistq istaty-
mq. Link Tirenijos gyveno opikai, dabar, kaip ir

anksdiau, vadinami ausonll vardu, o link Japigijos

ir Jonijos flankos, vadinamajame Sirtyje. - chonai;

chonai pagai kilmg taip pat buvo oinotrai. 4. Tai-

gi bendrqjq pietq tvarka pirmiausia kilo i5 ten, o

pilieiiq bendruomenes suskirstymas I luomr"rs - ii

Egipto; juk Sesostrio karalyste buvo daug anks-

tesne uZ Minojo karalystg. Tad reikia manyti, kad

ir kiti dalykai beveik visi slenkant amZiams daZ-

nai budavo i5 naujo atrandami, tiksliau - be galo

daug kartq, nes atrodo, jog reikalingq dalykq i5-

moko butinybe, o kai jie jau yra, pagristai galima

manyti, kad tada pamaZu randasi tie, kurie susi-
j9 su groZiu ir prabanga. Galirna tarti, kad ir vals-

tybes santvarkos reikalai klostosi taip pat. 5. Kad

visa tai yra sena, liudija Egipto istorija: juk egip-

tiediai, kaip manoma, yra seniausia tauta, tadiau
jie visada turejo istatymus ir politing santvarkq.

Del to reikia tinkamai pasinaudoti tuo, kas jau at-

rasta, ir meginti surasti, kaip uZpildyti spragas.
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Anksdiau buvo pasakyta, kad Zeme turi pri-

klausyti turintiems ginklus ir dalyvaujantiems

valdyme, ir kodel Zemdirbiai turi buti atskirti

nuo pastardq, ir kiek bei kokios Zemes turi bu-

ti. 6. Dabar pirmiausia reikia pasakyti, kaip ji turi

buti paskirstyta, kas ir kokie turi buti Zemdirbiai,

1330a nes mes teigiame, kad Zemes nuosavybe neturi

buti bendra, kaip kai kas tvirtino22, tadiau ji turi

buti draugi6kai bendrai naudojama, ir ne vienas i5

piliediq neturi stokoti maisto. Del bendrt{q pietq

visi sutinka, kad gerai tvarkomose valstybese jie

yra naudingi; kodel su tuo sutinkame ir mes, pa-

sakysime veliau23. Reikia, kad juose daly'vautq visi

piliediai, tadiau neturtingiesiems nelengva i6 savo

iitekliq duoti nustatyt4 dalf ir kartu rupintis sa-

vo likusiuoju okiu. 7. Be to, dievq garbinimo iSlai-

dos taip pat yra bendros visai valstybei. Taigi Ze-

m9 reikia padalyti i dvi dalis, is kurirr viena butq

bendra, o kita - privadiq asmenq; kiekvien4 i6 jq

reikia dar kart4 padalyti I dvi dalis - bendrosios

viena dalis turi bnti skirta dievq garbinimo, o ki-

ta - bendrqjq pietq iilaidoms; privadiq asmenq Ze-

mes viena dalis turi buti valstybes pakraidiuose, o

kita - Salia miesto, kad kiekvienas dirbtq po du

sklypus ir visi dalyvautq abiejq iiq vietq reikaluo-

se, B. nes tai yra ir lygu, ir teisinga, ir karo su

kaimynais atveju labiau skatina santarvg. Juk ten,

kur yra ne taip, vieni i kaimynq prieiiikuma Ziuri

lengvabudidkai, o kiti pernelyg tuo rupinasi, net

labiau nei leidZia savigarba. Del to kai kur yra

istatymas, neleidZiantis pasienio gyventojams da-

Iyvauti taryboje, sprendZiandioje karo su kaimy-
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nais reikalus, nes manoma, kad del savq interesq
jie negali teisingai sprgsti. Taigi Zemg butina di-
taip padalyti del anksdiau minetq prieZasdiq.

9. Tie, kurie dirba iemg, pirmiausia - geriau-
siu atveju - turetq buti vergai, ne vienos gimines
ir nekaringi (tada jie butq tinkami darbui ir nekel-
tq sukilimo pavojaus); antra, jie galetq buti barba-
rai perioikai, prigimtimi artimi pirmiesiems; vieni
i5 jq, dirbantys privadius sklypus, turi buti privati
savininkq nuosavybe, o kiti, dirbantys bendr4 Ze-
mg, turi buti bendri. O kaip reikia naudotis ver-
gais ir kodel gerai, kad visiems vergams kaip at-
lygis butq paZadeta laisve, pasakysime veliau2t.

X. 1. Kad miestas, kiek tai imanoma, turi buti
patogioje padetyje tiek sausumos, tiek juros, tiek
visos teritorijos atZvilgiu, jau pasakyta anksdiau.
Miestui vietos reikia ieikoti atsiZvelgiant i ketu-
ris dalykus. Pirmiausia ir svarbiausia - sveikata
(nes miestai, esantys i rytus ir atviri rytq vejams,
yra sveikesni; antroje vietoje yra miestai, apsau-
goti nuo Siaures vejo, nes juose dvelnesnes Zie- 1330b
mos); 2. kiti dalykai - tai tinkamumas politiniams
ir kar iniams veiksmams. Kariniams t ikslams

[miesto padetis] turi bUti tokia, kad patiems [gy-
ventojams] i5 jo butq lengva pasitraukti, o prie-
Sams jis butq sunkiai prieinamas ir sunkiai apsu-
pamas; ypad svarbu, kad padiame mieste butq
daug vandens telkiniq ir versmiq, o jei ne, tai yra
sugalvota pastatyti daug ir dideliq lietaus vandens
talpyklq, kad vandens niekada nepritruktq, jei del
karo gywentojai butq atkirsti nuo visos teritorijos.
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3. Kadangi reikia rupintis gyventojq sveikata, o ji
priklauso nuo to, ar vietove iiuo atZvilgiu yra tin-
kama, i r ,  antra, nuo to, ar vartojamas sveikas
vanduo, tai ir tuo reikia labai rimtai rupintis. Juk
tai, k4 daugiausiai ir daZniausiai vartoja kunas, tu-
ri didiiausiq itaka sveikatai, o butent tokie yra
vanduo ir oras. Todel i5mintingai tvarkomose
valstybese, jeigu ne visos versmes yra vienodos

[kokybes] ir jeigu jq nera itin daug, reikia atskirti
geriamo vandens Saltinius nuo tq, kurie skirti ki-
toms reikmems. 4. Del itvirtintq vietq, tai ne vi-
soms santvarkoms yra naudinga tas pat; pavyz-
diiui, akropolis25 naudingas oligarchijai ir monar-
chijai, o demokratijai - lyguma; aristokratijai
nenaudinga nei viena, nei kita, jai labiau tinka
daug itvirtintq vietq. Privaciq namq i5destymas
laikomas malonesniu ir naudingesniu kitiems dar-
bams, jei yra taisyklingas ir naujoviikas, koks su-
manytas Hipodamo26, tadiau karo atveju, prie5in-
gai, saugiau yra taip, kaip buvo senoveje, nes i5
tokio miesto svetimialiams sunkiau pasitraukti ir
uZpuolikams sunkiau i j i isiverZti. 5. Todel reikia
derinti abu Siuos budus (tai imanoma, jei daroma
taip, kaip iemdirbiai vynuogynuose pasodina va-
dinamuosius,,tankumynus"zz; ir nepadaryti viso
miesto taisyklingo, tadiau tik tam tikras dalis ir
tam tikras vietas, nes taip bus gerai ir saugumo,
ir groZio poiiuriu.

Del sienq, tai tie, kurie kartoja, kad narsumu
garsejantys miestai neturi jq tureti, m4sto perne-
lyg senoviSkai, nors ir matydami, kas i5 tiesq i5-
tiko tokias viltis puoselejusius [miestus]28. 6. Ga-
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lima manyti, kad nera graiu meginti issigelbeti uZ
tvirtq sienq nuo panasiq ir ne itin gausesniq prie-
sq, tadiau kai atsitinka, o taip gali atsitikti, kad
uZpuolikq gausumas pranoksta Zmogiikq ir nedau-
geliui buding4 narsumq, kai reikia gelbetis ir i i-
vengti skriaudos bei paieminimo, saugiausi4 sienq
tvirtum4 reikia laikyti paiiu tinkamiausiu karo at-
veju, ypad kai dabar taip iitobulinti svaidomieji
ginklai ir miestq apgulties irenginiai2e. Z. Manyti,
kad nereikia miestq apjuosti sienomis, - tai tas
pat, kaip ieikoti miestui lengvai prieinamos vietos
ir iSlyginti kalnuotas vietoves; panadiai butq, jei
kas vengtq apjuosti sienomis privadius namus, nes
esq del to jq gyventojai pasidarytq bailus. Betgi
nereikia pamiriti ir to, kad tie, kurie apjuose sie-
nomis savo miestq, gali elgtis dvejopai - taip, tarsi
miestas turetq sienas, ir taip, tarsi neturetq, o
tie, kurie sienq neturi, Sito negali. 8. Tad jeigu
taip yra, tai sienas reikia ne tik pastatyti, bet ir
rupint is jomis, kad jos butq t inkamos ir  kaip
puosmena, ir karo poreikiams - ir atsiradusiems
naujiems, ir kitiems. Juk kaip uZpuolikai stengiasi
surasti buda fgyti persvara, taip ir tie, kurie gina-
si, kai kq jau yra atradg, o kitka turi surasti ir su-
galvoti; galq gale gerai pasirengusiq niekas net ir
nemegina pulti.

Kadangi visus piliedius reikia suskirstyti I ben-
d"rfj.l pietq grupes, o sienose tinkamose vietose
reikia irengti sargybos bostines ir bokitus, tai aki-
vaizdu, kad dali bendrqjq pietq reiketq rengti to-
se sargybos bustinese. Tai butq galima sutvarky-
ti i itaip.

1 3 3 1 a
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XI. 1. Dievq garbinimui skirti pastatai ir pasta-

tai, skirti svarbiausiqjq pareigunq bendriesiems

pietums, turetq buti deramoje ir visi toje padioje

vietoje, iSskyrus tas iventyklas, kurias istatymas

arba Pito orakulo'rO iStarme liepia frengti atskirai'

Tokios vietos padetis turi atitikti jos kilni4 paskir-

ti, ji turi buti geriau itvirtinta, palyginti su kaimy-

ninemis miesto dalimis. 2.?emt'au reiketq irengti

aikitg, tokia, kuri Tesalijoje vadinama ',laisv4ia", -

ji turi buti 6vari: joje neturi vykti jokia prekyba, ir

joks amatininkas ar Zemdirbys, ar koks kitas pana-

ius Zmogus negali i ja iZeneti' nebent kviediamas pa-

reigunq. Vieta bus malonesne, jeigu cia bus rengia-

mos \yresniujq gimnastikos pratybos, - juk ir ii kil-

nq uZsiemini4 reikia suskirstyti pagal amZiq. kad ir

su jaunuoliais leistrl laik4 kas nors i5 pareigDnq' ir

vyresnieji - su pareigunais, nes buvimas pareigUnq

akivaizdoje labiausiai iskiepija tikrzui kuklum4 ir

baimg, buding4laisviems Zmonems. O turgaus aik6-

te turetq buti atskira ir atokiai, tokioje vietoje, kuri

butq patogi atgabenti visoms prekems ir jura, ir

sausuma. 3. Kadangi valstybes valdantysis sluoks-

nis skirstomas I Zynius ir pareigunus' Zyniq bendrie-

ji pietus turetq vykti aplink Sventuosius pastatus'

O tuos valdZios pareigunus, kurie rupinasi sutarti-

mis, apkaltinimais, Saukimais i teisna ir panaiiq

reikalq tvarkymu, taip pat turgaus prieZiura ir va-

dinamqja miesto prieZiura, reikia ikurdinti Salia

aikites kokioje nors vieSoje susitikimq vietoje, o to-

kia vieta yra netoli butinosios aikites - mat auki-

tesnioji yra skirta laisvalaikiui praleisti, o pastaro-

ji - butiniesiems reikalarns tvarkyti.
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4. Minetoji tvarka turi boti taikoma ir visoje
ialy je:  ten pareigDnams, kur iuos vieni  vadina
mi6kq priZiuretojais, o kiti - laukrl priZilretojais,

turi buti irengtos sargybos bustines, ir bendrieji
p ietus j iems tur i  but i  rengiami jq bust inese; i r
dventyklos visoje Salyje turi buti suskirstytos: vie-
nos - dievams, o kitos - herojams. Tadiau dabar
neverta gaiiti laika diq dalykq tikslinimui ir
svarstymui. Nesunku visa tai Zinoti, daug sunkiau

igyvendinti, nes kalba tro6kimai, o ivykdo aplin-
kybes. Del to Siuo metu atsisakykime platesniq

samprotavimq apie tai .

XII. 1. Dabar reikia aptarti padi4 santvark4, i5
kokiq ir kokio pobudZio dalykq ji turi susideti, jei

tai turi buti laiminga ir gerai tvarkoma valstybe.

Yra du dalykai, i5 kuriq randasi geris visiems, vie-
nas is jq - teisingai nustatyti veiklos tiksla ir pa-

skirti, o kitas - surasti veiksmus tikslui pasiekti
(Sie dalykai gali derintis tarpusavyje ir nesiderin-
ti; mat kai kada tikslas bona nustatytas gleras, ta-
diau veiksmai, kuriais jo siekiama, yra klaidirgl, o
kai kada pakeliui i tiksla viskas sekasi, tadiau pats

uZsibreitas tikslas buna niekingas; kai kada klysta-
ma ir del vieno, ir del kito, kaip, pavyzdZiui, gydy-

mo mene: kai kada gydytojai negali teisingai
nusprgsti, koks krlnas laikybinas sveiku, ir nesuge-
ba rasti priemoniq numatytai buklei pasiekti;

tadiau menuose ir moksluose butina gerai Zinoti
abu iiuos dalykus - ir tiksl4, ir priemones jam pa-

siekt i ) .  2.  Taigi  akivaizdu, kad vis i  s iekia gero
g5rvenimo ir laimes, tadiau vieni turi galimybg tai 1332a
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pasiekti, o kiti del tam tikrq aplinkybiq arba pri-

gimties - ne (nes geram gyvenimui reikia tam tik-

rq iitekliq, esantiems geresneje padetyje - maZiau'

blogesneje - daugiau); dar kiti, nors ir turedami ga-

Iimybg, siekia laimes neteisingu bndu. Kadangi mu-

st1 uZduotis yra paZinti geriausi4i4 santvarkq ir ji

yra ta, kuriai esant valstybe geriausiai tvarkoma,

o geriausiai butq tvarkoma ta valsbybe, kuriai la-

biausiai pavyktq pasiekti laimg, tai akivaizdu, kad

butina iSsiaiikinti, kas yra laime. 3. Mes teigiame

(ir esame apibreZg tai ,,Etikoje";rr, jei tik tie sam-

protavimai dia gali buti naudingi), kad laime yra

veikla tobulai taikant dorybg, be to, ne santyki5kai,

bet absoliudiai. Sakydatnas ,,santykiikai", turiu gal-

voje butinybg, o sakydamas,,absoliudiai" - kilnuma;

pavyzdZiui, reikaluose, susijusiuose su teisingumu,

teisetos nuobaudos ir bausmes kyla i5 dorybes, ta-

diau yra nulemtos blrtinybes, ir kilnumas joms bl-

dingas tik iS butinybes (uk labiau noretume, kad

niekam - nei Zmogui, nei valstybei - tokiq dalykq

visai neprireiktq), o veiksmai, kuriais sic'kiama

garbes ir klestejimo, yra kilniausi absoliudiai. Juk

vienas dalykas yra tam tikro blogio sunaikinimas

ir visai prieiingas - pastarieji veiksmai, kurie yra

tam t ikrq gerybiq igyvendinimas bei kur imas.

4. Doras Zmogus gali kilniai pasinaudoti ir skurdu,

ir liga, ir kitomis nelaimemis, tadiau palaim4 teikia

prieSingi dalykai (uk ir tai apibreZta,,Etikos" sam-

protavimttose'rz, kad doras yra tas, kuriam del jo

dorybes gera tai, kas yra absoliudiai gera, ir aki-

vaizdu, kad ir veiksmus reikia laikyti absoliudiai do-

rais ir kilniais tuo padiu pagrindu); tai ir verdia
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Zmones man5,ti, kad laime priklausanti nuo iioriniq
gerybiq; tai tas pat, kaip manyti, kad nepriekaiitin-
go ir malonaus skambinimo prieZastis veikiau yra
lyra, o ne [atlikejo] menas. Taigi vieni is minetqjq
dalykq turetq jau egzistuoti, o kitus tureLq paru-
pinti istatvmq leidejas. 5. Del to mes linketume,
kad valstybes sandara turetq tai, kas priklauso
nuo likimo (nes pripaZistame j! esant [idoriniq ge-
rybiq] 6eimininkq), bet kad valstybe butq clora, tai
jau nebe likimo, o Zinojimo ir pasirinkimo reikalas.
Taiiau valstybe 5z'a dora, jeigu valdyme dalyvaujan-
tys piliediai yra dori, o pas mus valdyme dalywau-
ja visi piliediai. Tad reikia iSsiaiSkinti, kaip Zmoglrs
tampa doras. Juk net jei ir imanoma, kad visi kar-
tu butq dori, o kiekvienas pilietis abskirai - ne, la-
biau pageidautinas butq pastarasis atvejis - juk i6
,,kiekvienas atskirai" idplaukia ir,,visi". 6. Betgi ge-
rais ir dorais tampama del trijq dalykq. Tie trys
dalykai - tai prigimtis, fprodiai ir mqstymas. Visq
pirma butina imogaus prigimtis, o ne kokio nors
kito gyvDno, ir tam tikras kunas bei siela. Tadiau
i5 kai kuriq prigimtirriq [sar,ybiq] nera jokios nau-
dos, nes iprodiai jas pakeidia; mat kai kurios [savy-
besl i5 prigimties esti dvilypes ir iprodiq gali buti
nukreipiamos bloga arba gera linkme. 7. Kiti g)..vu-
nai gywena daugiausia pagal prigimti, kai kurie ma-
Li3:] - dar ir pagal iprodius, o Zmogus vadovaujasi
dar ir m4stymu, nes jam vieninteliam btrdingas
mqstymas. Taigi iie [trys pradai] turi tarpusavyje
sutarti. Juk vadovaudamiesi m4stymu Zmones dau-
geliu atvejq elgiasi priedingai savo fprodiams ir pri-
gimdiai, jeigu ftikinami, kad taip geriau.
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Kokia turetq buti prigimtis tq, kurie butq pa-

klusnus istatymtl leidejui, jau esame apibreZg anks-
diau; visa kita - tai jau auklejimo dalykas: kai ko ii-

mokstama pratinantis, kai ko - klausantis.

XIII. 1. Kadangi kiekviena pilietine bendrija su-
sideda id valdanditUra ir valdiniq, reikia iitirti, ar
valdantieji ir valdiniai turi keistis vietomis, ar buti

tie patys iki gyvos galvos; juk akivaizdu, kad ir jq

auklejimas tures atitikti si suskirstym4. Jeigu vie-
ni skirtqsi nuo kitq taip, kaip, musq manymu, die-
vai ir herojai skiriasi nuo Zmoniq, visq pirma

smarkiai pranokdami juos kunu, taip pat siela, ir

valdandiqjq pranadumas priei valdinius butq ne-

abejotinas ir akivaizdus, tai butq aiSku, kad ge-

riau kart4 pradejus vieniems valdy.ti, o kitiems bu-

ti valdomiems iki gyvos galvos. 2. Tadiau kadangi

nelengva tai pasiekti ir nera taip, kaip Indijoje,
kur, Skilaksor|4 teigimu, karaliai Sitaip pranoksta

savo valdinius, tai akivaizdu, kad del daugelio
prieZasdiq butina visiems lygiai dalyvauti valdyme

ir buti valdomiems pakaitomis. Juk lygybe yra to-

kia pati panasiq asmenq [padetis], ir santvarkai,
kurios sandara prieitarauja teisingumui, sunku i6-

silaikyti, nes tada su valdiniais susivienija visi

trokdtantys perversmo, kiek tik jq yra Salyje; o
kad valdandiojo sluoksnio nariq butq tiek, jog jie

taptq stipresni uZ visus pastaruosius, yra neima-
nomas dalykas. 3. Tadiau neabejotina, kad valdan-
tieji vis delto turi skirtis nuo valdiniq. Kaip tai
bus igyvendinta ir kaip jie dalyvaus [valdyme], tuo
turi pasirupinti istatymq leidejas. Tai jau anksdiau
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buvo mineta. Mat pati prigimtis nustate skirtum4,
padarydama taip, kad tai, kas yra vienos rudies,
turi jaunesne dali ir vyresng dali, i5 kuriq pirma-
jai dera buti valdomai, o antrajai - valdyti. Nie-
kas nesipiktina valdomas tam tikrame amiiuje ir
nemano esas pranaiesnis, ypad Zinodamas, kad
pats gaus 5i4 privilegija sulaukes tinkamo am-
Ziaus. 4. Taigi tam tikra prasme galima teigti, kad
valdyti ir buti valdomi turi tie patys, o kita ver-
tus - kad ne tie patys. Vadinasi, ir jq auklejimas
turi buti tarsi tas pats, o tarsi ir ne tas pats. Sa-
koma, kad tas, kuris noretq ateityje gerai valdy-
ti, pirmiausia pats turi patirti valdymq. (ValdZia,

kaip mineta pirmuosiuose svarstymuose, tarnau-
ja valdandiojo labui arba valdinio labui. Pirmqjq i5
jq vadiname despoti6ka, o antr4j4 - laisvqjq val-
dymu.
tuo, kas jais liepiama, o tuo, del ko liepiama. To-
del laisviems jaunuoliams yra visai kilnu atlikti
daugeli darbq, kurie id paZiuros dera tik tarnams,
nes kilnumo poZiuriu veiksmai skiriasi ne tiek pa-

tys savaime, kiek savo tikslais ir tuo, del ko jie

atliekami.) Kadangi teigiame, kad piliedio ir val-
dandiojo dorybe yra ta pati, kaip ir geriausio Zmo-
gaus, ir kad tas pats Zmogus pirma turi tapti val-
diniu, o veliau - valdandiuoju, tai fstatymq leide-
jas turetq pasirupinti, kad Zmones butq geri ir
kokiais budais [galima tai pasiekti], ir koks ]'ra ge-

riausio gyvenimo tikslas.
6. Siela yra padalyta I dvi dalis, i5 kurirl viena

pati savaime yra m4stanti, o kita pati savaime yra

nem4stanti, tadiau sugeba paklusti mqstymui. Joms

1333q
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ir sakome esant budingas tas dorybes, kuriq turin-

tis Zmogus tam tikra prasme ir vadinamas geru'J6.

Kurioje i5 jrl veikiau slypi tikslas, Sitaip skirstan-
tiems, musq manymu, nekils abejoniq, kaip reiketq

nusprgsti. Betgi visada blogesnis pradas egzistuoja
del geresniojo. ir tai vienodai akivaizdu tiek mene,

tiek su prigimtimi susijusiuose dalykuose, o geres-

nis yra m4stantis pradas. 7. Jis skirstomas i dvi

dalis tuo padiu budu, kuriuo esame ipratg skirsty-
ti: m4stymas juk yra praktinis ir teorinis3?, tad

akivaizdu, kad taip pat reikia suskirstyti ir pati 5i
pradq. Be to. pripaZinsime, kad analogi6kai yra ir

su veiksmais ir kad iS prigimties geresnio prado

veiksmai y'ra labiau verti pasirinkti tiems, kuriems
prieinami arba visi, arba abeji [Zemesnieji], - jr,k

visuomet kiekvienam labiausiai verta pasirinkti tai,

kas jam yra aukidiausias ii pasiekiamq dalykq.

B. Visas gywenimas taip pat padalybas i uZsiernima
bei laisvalaiki ir karq bei taik4, ir vienais veiksmais

siekiama butinq ir naudingr4 dalykq, o kitais - kil-

niq.  Cia but inas toks pat suskirstymas, kaip i r

s ielos dal iq i r  jq sukel iamq veiksmq: karas yra

del taikos, uZsiemimas - del laisvalaikio, o butini
ir naudingi dalykai - del kilniujq. 9. Taigi valsty-

bes r,1'ras turi leisti fstatymus atsiZvelgdamas I visa

tai - ir i sielos dalis, ir i jq veiksmus, o juo labiau -

i tai, kas geriau, ir i tikslus. Tas pat pasakytina ir

apie gyvenimo budq, ir apie veiklos pasirinkim4:

reikia sugebeti uisiimti reikalais ir kariauti, bet juo

1333b labiau - gyventi taikoje ir leisti laisvalaiki: taip pat

reikia sugebeti atlikti butinus bei naudingus dar-
bus, bet juo labiau - kilnius. Taigi atsiZvelgiant i
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Siuos tikslus ir reikia aukleti Zmones tiek vaikyste-
je, tiek kitais amZiaus tarpsniais, kai reikalingas
auklejimas. 10. Betgi Siuo rnetu matome, kad tie is
gxaikq, kurie, atrodo, tvarkosi geriausiai, ir tas san-
tvarkas sukorusieji fstatymq leidejai sutvarke vals-
tybes reikalus visai neatsiivelgdami i tobulqji tiks-
lq, o istatymus ir auklejimq - neatsiZvelgdami i vi-
sas dorybes, tadiau diurkidiai nukrypo prie tq.
kurios jiems pasirode naudingesnes ir pelninges-
nes. Labai panaii4 nuomone iisake ir kai kurie i5
velesniqjq rasytojq: girdami lakedaimoniedirq san-
tvarkq, jie Zavisi fstatymq leidejo sumanymlr, nes
visi jo iileisti istatymai pritaikyti pavergimui ir ka-
rui. 11. Toki4 nuomone lengva paneigti samprotavi-
mais, o dabar j4 paneigia ir patys faktai. Kaip dau-
guma Zmoniq trokita vieipatauti daugelio atZvilgiu,
nes tuomet atsiranda gausybe iStekiiq, taip ir Tib-
ronas3s atrodo susiZavejgs lakoniediq istatymq lei-
deju, kaip ir visi kiti, rasantys apie jq santvark4,
nes, uZsigroding patirti pavojus, jie valde daugeli.
12. Tadiau akivaizdu, kad dabar, kai lakoniediai ne-
beturi valdZios, jie nebera laimingi, ir istatymq lei-
dejas nebera geras. Juokinga, kad, vadovaudamiesi
jo istatymais i r  nekl iudomai jq laikydamiesi,  j ie

prarado kilnq glwenimq. Neteisingai samprotauja-
ma ir apie valdZi4, kuriai fstatymq leidejas turetq
rodyti pagarb4: juk valdyti laisvus Zmones yra kil-
niau ir labiau susijg su dorybe nei despotiska val-
dZia. 13. Be to, valstybes nedera laikyti laiminga
ir istatymq leidejo nedera girti ui tai, kad sustip-
rino j4, idant galetq valdyti kaimynus, - dia juk

slypi didele Zala. Akivaizdu, jog tada ir piliediui,
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kuris tai sugeba, reikia siekti, kad galetq valdyti

savo valstybe. Butent ui tai lakoniediai kaltina ka-

ral iq Pausani j43e, nors j is i r  pelne tokia didele

Slove. Ne vienas i5 tokiq samprotavimq ir fstaty-
mq nera nei pilietiSkas. nei naudingas, nei teisin-

gas. Juk t iek kiekvienam atskirai ,  t iek vis iems

kartu geriausi yra tie patys dalykai, ir istatymq
leidejas privalo juos idiegti i Zmoniq sielas. 14. Ka-

r inemis pratybomis reikia rupint is ne tam. kad

lpi l ieciai ]  pavergtq to nenusipelniusius. tadiau

pirmiausia tam, kad patys nevergautq ki t iems,

paskui * kad siektq vieipatauti padirl valdiniq la-

1334a bui, o ne tam, kad despoti5kai valdytq vistts, ir,

t redia, tam, kad despot i ikai  valdytq tuos, kur ie

verti vergauti. 15. Kad istatymq leidejui labiausiai

reikia rupintis karo reikahl ir kitus istatymus pa-

jungti laisvalaikio ir taikos labui, liudija tiek ivy-
kiai. tiek samprotavimai - juk dauguma tokitl vals-

tybiq i5lieka tol, kol kariauja, o fgijusios valdZia

praZuva. Uq piliediai,] gyvendami taikoje, praranda

uZsigrudinimq kaip ir geleZis, o kaltas del to istaty-
mq leidejas, neiimokgs jq naudotis laisvalaikiu.

16. Kadangi matyti, jog tiek visq Zmoniq kar-

tu, tiek kiekvieno atskirai tikslas yra tas pats ir

tas pats apibreZimas turi tikti tiek geriausiam

Zmogui. tiek geriausiai valstybei, akivaizdu. kad
jiems bDtinos su laisvalaikiu susijusios dorybes.

Kaip jau daug kartq sakyta, karo tikslas yra tai-

ka, o uZsiemimo - Iaisvalaikis. 17. Laisvalaikiui ir

pramogavimui yra naudingos ir tos dorybes, ku-

rios tinka laisvalaikiui. ir tos, kurios tinka uZsie-

minui. Juk kad galetum tureti laisvo laiko, rei-
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kia tureti daug butinq dalykq. Todel valstybe tu-
ri buti nuosaiki, narsi ir iStverminga, nes, kaip sa-
ko prieZodis, laisvalaikis - ne ver€Jams, ir tie, ku-
rie nepajegia narsiai iikgsti pavojq, yra uZpuoli-
kq vergai. 18. Taigi uZsiemimui reikia narsos ir
iStvermes, Iaisvalaikiui - filosofijos, o nuosaikumo
ir teisingumo - abiem atvejais, bet ypad gywenant
taikoje ir turint laisvo laiko. Karas juk verdia buti
teisingus ir nuosaikius, o megavimasis sekme ir
laisvalaikis taikos metu padaro Zmones greidiau

iZulius. 19. Taigi tiems, kurie atrodo geriausiai gy-
ven4 ir diiaugi4si visomis palaimos apraiikomis,
kaip. pavyzdiiui, tie - jei tik tokiq yr&, - kurie,
pasak poetq, gyvena Palaimintrlq salosea0, reikia
didelio teisingumo ir didelio nuosaikumo. Tokiems
Zmonems tuo labiau reikes filosofijos, nuosaikumo
ir teisingumo, kuo maZiau jie turi rupesdiq, buda-
mi pertekg tokiq gerybitl. Taigi akivaizdu, kodel
ketinandiai laimingai gywenti ir buti dorai valsty-
bei reikalingos Sios dorybes.

Nesugebeti naudotis gerybemis yra gedinga, ta-
diau dar gedingiau nesugebeti jomis naudotis lais-
valaikiu, uisiemimuose ir kare pasirodyti geriems,
o gyvenant taikoje ir laisvalaikiu - niekingiems.
20. Todel dorybg reikia ugdyti ne taip, kaip tai
daroma lakedairnoniediq valstybeje. Lakedaimonie-
diai skiriasi nuo kitq ne tuo, ka jie laiko didZiau- 1334b
siomis gerybemis, bet tuo, jog tiki, kad jas pade-
da igyti viena tam tikra dorybe. O kadangi ir pa-
iios 6ios gerybes, ir megavimasis jomis pranoksta
megavim4si dorybemis (...>{i ir kad del jos, aki-
vaizdu ii diq dalykq; 21. reikia idtirti, kaip ir ko-

270 27r



S E } - T I N ' I ' A  K N Y C A

kiais budais galima tai pasiekti. Mes jau anksdiau

nustateme, kad reikalinga prigimtis, iprodiai ir

mq,stymas. I5 iiq dalykq anksdiau jau apibreieme,

kokios prigimties turi buti [piliediai], tad lieka ii-

tirti, ar pirmiausia reikia ugdyti jq m4stymq, ar

iprodius. Sie dalykai turi tobulai dereti tarpusa-

vyje, nes net ir geriausia prielaida grindZiamas

mqstymas gali suklysti, ir tas pat gali atsitikti del

iprodiq. 22. Pirmiausia akivaizdu, kad, kaip ir ki-

tq dalykq atveju, gimimas yra tam tikros pra-

dZios tikslas ir kartu kito tikslo pradZia; mqsty-

mas ir protas yra musq prigimties tikslas, tad rei-

kia rupintis, kad girnimas ir iprodiq ugdym:rs butq

nukreipti i 5i tikslq. 23. Be to, kaip siela ir ku-

nas yra du pradai, taip ir sieloje matome dvi da-

lis: vienq - nemqstandia, o kita - m4standia, ir jq

savybes taip pat yra dvi - troikimas ir protas, ir

kaip kunas gimimo poiiuriu yra ankstesnis uZ sie-

lq, taip ir nem4stantis pradas - uZ m4stanti. Tai

irgi akivaizdu: juk potrodkis ir noras, ir netgi geis-

mas budingi vaikams nuo pat gimimo, o suprati-

mas ir protas natrlraliai atsiranda tik jiems paau-

gus. Todel kunq butinai reikia ugdyti anksdiau uZ

sielq, o po to reikia ugdvti troikimus, tadiau tro5-

kimq ugdymas turi tarnauti proto labui, o kuno

ugdymas - sielos labui.

XIV. 1. Kadangi fstatymq leidejas i5 pat pra-

dZiq turi Ziureti, kad palikuoniq kunas butq kuo

tobulesnis, tai pirmiausia reikia pasirupinti san-

tuoka - kada ir kokie Zmones turi sudaryti vedy-

bing sqjunga. Jis turetq idleisti Siuos ryiius tvar-

s E l , ' l ' t N 1 ' A  K N Y ( ; A

kandius istatymus, atsiZvelgdamas i padius Zmones
ir jt1 amZiq. idant jq amZiaus tarpsniai sutaptq ir
jq pajegumas nesiskirtq - nebutq taip, kad vyras
dar gali pradeti vaikus, o Zmona jau nebegali gim-
dyti, arba Zmona dar gali, o vyras ne (nes del to
kyla tarpusavio vaidai ir nesutarimai); po to - ka-
da vaikai turi pakeisti tevus: reikia, kad vaikai ne
per daug skirtqsi nuo tevq savo amZiumi (nes se-
nesniems jau nebenaudingas vaikq rodomas de-
kingumas, o vaikams - tevq pagalba) ir nebutq 1335c1.
pernelyg jiems [arnZiurni] artimi (nes del to atsi-
randa daug nepatogumq: tada ir pagarbos [te-
vams] jaudiama maZiau kaip vienmediams, ir per-
nelyg maZas amZiaus skirtumas gresia nesutari-
mais tvarkant namq uki); be to, - nuo to mes ir
pradejome, - [reikia pasirupinti,] kad gimstandiqjq
kunas at i t iktr l  istatymq leidejo pageidavimus.
3. Beveik visa tai priklauso nuo vienos nuostatos.
Kadangi jau nubreZta vaikams gimdyti tinkamo
amZiaus riba, kuri, apskritai kalbant, vyrams yra
septyniasdeiimt metq, o moterims penkiasdeiirnt,
reikia galim4 santuokinio gyvenimo pradZi4 nusta-
tyti taip, kad jis iSsitektq Siose ribose. 4. Jaunq
santuoka yra bloga vaiktl gimdymo poZiuriu: ka-
dangi visq jaunq g)'vDnll palikuonys yra prastai i5-
sivystg ir daZniau moteriSkos lyties, ir maZo ugio,
tai nei5vengiamai taip atsitinka ir su imonemis.
Yra i r  i rodymas: tose valstybese, kur iprasta
tuoktis jaunuoliams su jaunuolemis, [Zmones] yra
prastai iisivystg ir maZo ugio. Be to, gimdydamos
jaunos moterys labiau kendia ir daZniau mirita; to-
del kai kas sako, kad butent tai orakulas ir no-
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rejo pasakyti troizenieciamsa2 - jog daugelis mir5-

ta del to, kad jie iitekina pernelyg jaunas mergi-

nas, o visai ne apie derliaus nuemima. 5' Be to,

iitekinti vyresnes merginas naudinga ir nuosaiku-

mo poZiuriu, nes atrodo, kad, labai jaunos paty-

rusios lytinius santykius, jos tampa gailesnes. Be

to, atrodo, kad ir vyrq kunui augimo poZiuriu

kenkia lytiniai santykiai seklos brendimo metu,

nes ir tam yra nustatyta tam tikra laiko riba, ku-

riq perZengus brendimas liaujasi. 6. Det to mer-

ginoms tinka teketi maZdaug aituoniolikos metq,

o vyrams vesti trisdedimt septyneriq arba 6iek

tiek [anksdiau]. Tada jq s4junga fvyks padiame vie-

no ir kito Zydejime, ir abiejq galia duoti gyvybg

taip pat baigsis tuo padiu metu; be to, ditaip pra-

dejusit{q vaikai pakeis juos budami padiame Zy-

dejime, jei tik jie gims iikart po vestuviq, kaip ii-

destyta, o tevai tuo metu jau bus nugyveng savo

[geriausi4ji] amZiq ir artes prie septyniasdeiim-

ties. 7. Taigi apie tai, kada reikia sudary'ti santuo-

k4, jau pasakyta, o del metq laiko, tai reiketq da-

ryti taip, kaip daugelis dabar ir daro, gerai nu-

sprendg Sia sqjunga sudaryti Ziemos metu. Be to,

patys [sutuoktiniai], galvodami apie vaikq $mdy-
mq, turetq atsiZvelgti i tai, k4 sako gydytojai ir

gamtininkai, nes gydybojai pakankamai aidkiai ap-

1335b taria tinkamus tarpsnius kuno poZiuriu, o gamti-

ninkai - vejus, iiaurinius laikydami palankesniais

uZ pietinius. 8. Koks turetq buti kunas, kad butr1

kuo naudingesnis palikuonims, tai reikia aptarti

kalbant apie vaikq prieZiurqa:t, o dabar uZteks pa-

mineti bendriausius dalykus. Gerai piliediq buklei,
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sveikatai ir vaikams gimdyti netinka nei atletid-
ko kuno savybes, nei pernelyg gleZno ir silpno, ta-
diau tinka to, kuris yra per viduri tarp jq. Rei-
kia tureti i6lavint4 kUn4, tadiau i5lavintq ne pri-
verstiniu darbu ir ne viena linkme, kaip atletq, o
tinkamq laisn4 Zmoniq veiklai. Tai pasakytina tiek
apie vyrus, tiek apie moteris. 9. Reikia, kad ir
neddios moterys rupintqsi savo k[nu, nedykinetq
ir nesimaitintq pernelyg imantriu maistu. Tai ista-
tymq ieidejui nesunku sutvarkyti nustadius, kad
kiekvienq dien4 jos turetq nueiti pagarbinti gim-
dy-q globojandiq deiviqar. Jq protas, priedingai,
labiau gali i lsetis negu kunas, nes neiiojamas ku-
dikis, kaip matyti, naudojasi savo motina panaiiai,
kaip augalai - Zeme. 10. Del gimusiq kudikiq pa-
rodymoas ir auginimo, tai tebunie istatymas, ne-
leidZiantis auginti jokio luoiio; o del vaikq skai-
diaus, tai, jeigu nusistovejg paprodiai nepripaZis-
ta gimusiq kudikir{ parodymo, turi buti nustatyta
leistino vaikq skaidiaus riba, o jeigu kuri nors pora
Iaukiasi vaiko, perZengdama 5i4 ribq, tada reikia
daryti abort4, kol vaisius dar neturi jutimq ir gy-
vybes; kas Siuo atveju leistina, o kas ne, spren-
dZiama atsiZvelgiant i jutimus ir gyvybg. 11. Ka-
dangi jau nustatytas ir vyro, ir moters pradinis

[santuokinio gyvenimo] amZius, dabar reikia nu-
sprgsti, kiek laiko turetq tgstis jq priederme vals-
tybei gimdyti palikuonis. Juk vyresniq Zmoniq pa-
likuonys, kaip ir jaunesniq, gimsta netobuli tiek
khnu, tiek protu, o seniq vaikai gimsta silpni. Del
to [iis laikotarpis] turi sutapti su padia proto
branda, o j4 daugelis Zmoniq pasiekia, kaip teigia
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kai kur ie poetai ,  matuojantys Zmogaus amZiq

septyneriq metq tarpsniaisa6, maZdaug penkiasde-

simties metq. 12. Todel akivaizdu, kad, ketveriais

ar penkeriais metais vir6ijus si amZiq, jau reikia

atsisakyti gimdyti vaikus ir toliau gyventi kartu

tik sveikatos labui ar del kokios kitos panabios

prieZasties. O del svetimavimo tebunie nustatyta,

kad apskritai negraZu btrti uZkluptam turint to-

kiq ryiiq, visada ir visais atvejais, jei esi ir va-

diniesi sutuoktinis; o jei paaiiketq' kad kas nors

1336a panaiiai elgiasi vaikams grmdyti tinkamu laikotar-

piu, tebunie baudZiamas garbes atemimu' atitin-

kanciu nusiZengimq.

XV. 1. Negalima pamiriti, kad gimusiq vaikrl

kuno galiai didele itaka turi tai, koks yra jq mais-

tas. Kaip matome stebedami kitus g1'vunus ir gen-

tis, kurios rupinasi iiugdyti karines savybes, la-

biausiai kunui tinka tokia mityba, kai gausiai var-

tojama pieno ir nedaug vyno' nes taip iSvengiama

ligq. 2. Be to, tokiame amZiuje naudinga daryti ju-

d.esius, kurie yra pagal jegas. Kad sqnariai del

gleZnumo neiikryptq, dar ir dabar kai kurios gen-

tys naudoja tam tikrus mechaninius itaisus, kurie

prilaiko kunus, kad butq tiesus. Taip pat patar-

tina kudikius i5 karto pratinti prie Saldio, nes tai

itin naudinga ir sveikatai, ir karo reikalams. To'

del daugelis barbarq turi paproti panardinti ka tik

gimusius kudikius i upq arba susupti i plon4 vys-

tyklq - taip daro, pavyzdZiui, keltai. 3. Prie ko tik

imanoma pripratinti, geriau pradeti pratinti i3

karto, tadiau palaipsniui; pats vaikystes amZius la-
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bai palankus g::udinimui Saldiu del vaikams budin-
gos dilumos. Taigi iS pradZiq naudinga pasirupin-

ti Siais ir panaiiais dalykais. 4. Kitas amiiaus

tarpsnis trunka iki penkeriq metq; tada dar ne-
verta imtis jokio mokymo ir skirti jokiq butinq

darbtl, kad nekiiudytq augimui; tadiau reikia tiek
mank5tintis, kad butq i5vengta kuno neveiklumo,
ir tam tinka, be kitos veiklos, ir Zaidimai. Zardi-

mai neturi buti netinkami laisvam Zmogui ar var-
ginantys, ar padriki. 5. Pasakojimai ir mitai, ko-
kius ir kuriuos turetq girdeti tokio amZiaus vai-
kai, tebunie tq pareigunq, kurie vadinami vaikq
priZitrretojais, rupestis. Visi iie dalykai turctq
parengti busimiems uZsiemimams, del to ir Zaidi-

mai daugiausia turi megdZioti busima rimtq veik-

lq. 6. Tie, kurie ,,fstatymuose"a? draudZia, kad vai-
kai rektrl ir verktq, draudiia be reikalo - juk tai
padeda augti ir tam tikra prasme yra tarsi kuno

mankita: kvepavimo sulaikymas suteikia jegq sun-

kiai dirbandiam, ir tas pat pasakytina apie rekian-

dius vaikus. Vaikq priZiuretojai privalo rupintis

tuo, kaip jie leidZia laikq, be kita ko, ir tuo, kad
jie kuo maZiau btrtq su vergais, nes Siuo amZiaus

tarpsniu ir iki septyneriq metq vaikai turi buti au- 1336b
ginami namuose. 7. Pagristai galima manyti, kad

net ir tokiame amZiuje i5 to, k4 girdi ir mato, jie

gali perimti tai, kas nedera laisvam imogui. Tai-
gi istatymq leidejas privalo valstybeje apskritai ne-
palikti vietos nesvankioms kalboms, kaip ir ki-
tiems dalykams (nes jei lengvapediikai kalbami ne-
padorus dalykai, randasi polinkis juos daryti), o
ypad jaunuoliq tarpe, kad jie nei kalbetrl, nei gir-
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detq ka nors panaiaus. Jei kas nors butq paste-

betas kalbantis ar darantis draudZiamus dalykus,

tai, jei tai laisvas Zmogus, dar per jaunas dallwau-

ti bendruosiuose pietuose, ji reikia bausti paZemi-

nimu ir rykitemis, o jei vyresnisas - bausti jf ge-

dingu laisvam Zmogui paZeminirnu, atitinkandiu jo

vergiik4 elgesi. 8. Jeigu jau uZdraudZiame k4 nors
panasaus kalbeti, tai akivaizdu, kad taip pat uZ-

drausime dometis nepadoriais pieiiniais ir veika-

lais. Tebunie tai pareiglnq rupestis, kad jokia

statula ar pie3inys nevaizduotq tokiq veiksmq, ne-

bent jei tai susijg su tam tikrais dievaisl!', kuriuos
garbinant fstatymas leidZia ir neivankunrq; juos

garbinti istatymas leidZia tik tiems, kurie sulau-
ke atitinkamo amZiaus, ir savo paiiq, ir vaikq, ir

Zmonq vardu. 9. Jaunuoliams nederetq leisti Ziu-

reti nei jambqso, nei komedijq, kol jie sulauks to

amZiaus"r, kai leidZiama puotauti drauge su kitais

ir pasigerti, ir kol auklejimas padarys juos visus
nejautrius is iiq dalykq kylandiai Zalai. Taigi da-
bar prabegomis pasakeme tiek, tadiau veliau rei-
kes sustoti prie iio klausimos2 ir apibreZti tiks-
liau, ar i5 viso reikia tai leisti, ar ne, ir jei rei-
kia, tai kaip; iiuo metu uZsimineme tik tiek, kiek
butina. 10. Juk galbut Teodorasr':r, tragedijq akto-
rius, ir neblogai pasake - kad jis niekada niekam
neleido iL,engti i scenq pirma savgs, net ir pras-

tiems aktoriams, nes Ziurovai labiausiai isimena
pirmiausiai iigirstus balsus; tas pat pasakytina ir

apie rydius su imonemis bei daiktais - visuomet

labiausiai pamegstame tai, k4 patiriame pirmiau-
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siai. Todel reikia pasirupinti, kad jaunuoliams bu-
tq svetima visa, kas niekinga, o labiausiai tai, kam
budingas sugedimas ar neapykanta.

Sulaukg penkeriq metq, kitus dvejus, kol su-
kaks septyneri, vaikai jau turi buti Ziurovai tq cla-
lykq, kuriuos jiems reikes iSrnoktir' l. 11. ArnZiaus
tarpsniai, pagal kuriuos reikia suskirstyti aukle-
jimq, yra du * nuo septyneriq metq iki brendimo
ir nuo brendimo iki dvidedimt vieneriq metq. Tie,
kurie skirsto amZiq i septyneriq mettl tarpsnius,
i5 esmes kalba neblogai, tik reikia atsiZvelgti I pa-
dios prigimties duot4 suskirstymq, nes kiekvienas IJSTa
menas ir auklejimas stengiasi uZpildyti prigimties
spragas. Taigi pirmiausia turime i6tirti, ar reikia
nustatyti koki4 nors tvark4 vaikams, po to - ar
naudinga jais rupintis bendrai, ar atskirai, kaip
dabar ir daroma daugumoje valstybiq. ir, tredia,
koks [tas mpinimasis] turi buti.
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