
Bėgantys dažniau griūva  
nei tie, kurie šliaužioja. 

Betgi tie, kurie negriūva, 
nesusilaukia šlovės. 

Gajus Plinijus Jaunesnysis (apie 61–113 m. po Kr.) –  
žymus romėnų rašytojas, filosofas ir politikas, 
garsėjęs kaip talentingas oratorius. Iš antikos laikų 
mus pasiekė jo „Panegirika“ ir laiškai draugams bei 
artimiesiems. Juose atgyja I–II a. po Kr. romėnų 
gyvenimas – buitis, politiniai ir kultūriniai procesai, 
to meto aktualijos.

Laiškuose gausu vaizdingų pasakojimų apie nesąžiningus politi-
kus, veidmainystę, grobstymo bylas, – ir autorius tai žino anaiptol 
ne iš nuogirdų – jis pats tose bylose sakė kaltinamąsias ir gina-
mąsias kalbas. Kaip atsvara išsikerojusioms blogybėms prieš akis 
iškyla daugybė šviesių, pagarbos vertų asmenybių, kilnių poelgių, 
mecenatystės pavyzdžių. Taip skaitytojo vaizduotėje pamažu ryš-
kėja tobulo valstybės veikėjo portretas. Koks jis? Tai sąžiningas, 
padorus, išsilavinęs žmogus, kuris rūpinasi ne tik savo, bet ir kitų 
gerove. Jis nepamiršta pareigos šeimai ir visuomenei, bet... randa 
laiko ir sau. Autoriaus manymu, šias savybes geriausiai įkūnija 
imperatorius Trajanas. Todėl šiame leidinyje skaitytojas ras ir Tra-
janą šlovinančią „Panegiriką“.

Plinijų Jaunesnįjį būtų galima pavadinti to meto sąžine. Skai-
tant jo tekstus, peršasi išvada, kad nuo antikos laikų niekas nepa-
sikeitė. Rašydamas apie gyvenimą ir mirtį, apie valdymo sistemos 
negeroves ir žmonių ydas, Plinijus ragina puoselėti pilietiškumą 
ir moralę, mokytis iš praeities klaidų ir žiūrėti saiko šiame nesai-
kingame pasaulyje.
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Gajaus Plinijaus 
Jaunesniojo 

gyvenimas ir kûryba

Gajus plinijus Cecilijus Jaunesnysis (Gaius plinius Cae-
cilius Secundus) laiške savo bendraamžiui, garsiam isto-
rikui Kornelijui Tacitui, rašë: „Nežinau, ar rûpësime mes 
bûsimoms kartoms, bet mes, žinoma, to nusipelnëme. Ir 
ne mûsø talentu (tai bûtø per daug ážûlu), o pastangomis, 
darbu ir pagarba ainiams. Tiktai eikime pramintu keliu, 
kuris, tiesa, mažai kà atvedë á šviesà ir šlovæ, bet daugelá 
išvedë iš tamsõs ir tylos.“ (IX, 14)

mûsø skaitytojui siûloma ne viskas, kas liko iš šio auto-
riaus kûrybos. Kai kas tebuvo aktualu ir ádomu tik plini-
jaus epochos žmogui, kai kas – tik jam asmeniškai, todël 
tegul atleis malonusis skaitytojas ir pasitenkins tuo, kà 
leidykla ir vertëja siûlo šioje nedidelëje knygelëje.

Gajaus plinijaus laiškai (epistulae) sudëti á dešimt kny-
gø (libri), o vadinamosios knygos suskirstytos á skyrius 
(capita), pvz., VIII, 5. dešimtyje knygø yra ávairiems 
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adresatams skirtø laiškø, be to, pridedama ir „panegirika“ 
imperatoriui Trajanui, kur išdëstyta, plinijaus nuomone, 
idealaus demokratiško valstybës vadovo veiklos progra-
ma. panegirika skirstoma á paragrafus.

Gajus plinijus dar vadinamas Jaunesniuoju, kad nebûtø 
painiojamas su jo dëde plinijumi Vyresniuoju, kurio knyga 
„Gamtos istorija“ (Naturalis historia) – tikra antikos enciklo-
pedija, apëmusi astronomijà, fizikà, geografijà, zoologijà, 
botanikà ir kitus mokslus. Gajus plinijus Jaunesnysis 
gimë 61 arba 62 m. po Kr. nedideliame Komo miestelyje, 
ásikûrusiame prie kelio á Alpes ir garsëjusiame prekyba 
bei amatais. Jo tëvas, žinomas miestelio pareigûnas, mirë 
labai anksti, tad mažasis Gajus su motina persikëlë á romà 
pas motinos brolá, tuo metu vadovavusá Kampanijos uoste 
mizene stovëjusiam romënø laivynui. mokslingasis dëdë 
plinijus Vyresnysis labai rûpinosi giminaičio auklëjimu ir 
mokymu, tad Gajus anksti susipažino su lotyniškàja ir, ži-
noma, graikiškàja literatûra, sukurta tuometine tarptauti-
ne kultûringojo pasaulio kalba – senàja graikø kalba. Ga-
jus uoliai mokësi, skaitë Homerà ir tragikus, susipažino 
su jø kalbos ir stiliaus ypatybëmis. dëdë berniukà pamilo 
ir ásûnijo, tad Cecilijus Sekundas tapo Gajumi plinijumi 
Cecilijumi Sekundu.

Baigæs gramatinæ mokyklà, Gajus pradëjo moky-
tis retoriaus mokykloje pas garsiausià to meto iškalbos 
mokytojà retoriø Kvintilianà. Nors ankstyvuoju Imperi-
jos periodu iškalba jau nebeturëjo átakos politinei veiklai 
ir buvo vartojama tik teismuose, tačiau teismo oratoriaus 
darbas taip pat buvo garbingas ir pelningas. retoriø 
mokyklose mokë suvokti žodžio galià, nes žodis – ir už 
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kardà aštresnis ginklas, ir brangakmenis, žërintis ir žavin-
tis spalvø žaismu.

Karjeros pradžioje Gajus plinijus dažnai sakyda-
vo kalbas centumvirø (šimto vyrø) teisme, kur buvo 
nagrinëjamos turtinës bylos ir sprendžiami tarpusavio 
ginčai šeimose. pasakytas kalbas jis dar dailindavo, siøs-
davo draugams ir laukdavo jø pastabø. Gaila, kad neišliko 
në vienas tø kalbø fragmentas, išskyrus laiškuose minimas 
pastabas apie tai, kokios, jo nuomone, tos kalbos turëtø 
bûti. Jo teisminiø kalbø viršûnë – gynëjo arba kaltintojo 
pasisakymai romos senate svarstant provincijø vietinin-
kø piktnaudžiavimus (II, 11; III, 9).

Vëliau prasidëjo plinijaus – valstybës pareigûno – kar-
jera (cursus honorum). Kvestoriaus pareigas, kaip princepso 
kandidatas, jis gavo rekomendavus imperatoriui domi-
tianui, valdžiusiam nuo 81 iki 96 m. po Kr. po to impera-
toriø Nervos ir Trajano jis buvo paskirtas valstybës iždo 
(aerarium Saturni) prefektu trejiems metams. 92 m. po Kr. 
plinijus užëmë tribûno pareigas (ankstyvuoju Imperijos 
laikotarpiu liaudies tribûnø valdžia buvo sumenkusi – jie 
tegalëjo ásikišti á senate svarstomø bylø reikalus). Ëjo jis 
ir karinio iždo prefekto, ir pretoriaus pareigas (pretoriai 
turëjo juridinæ valdžià), o 100 m. po Kr. tapo konsulu, 
tačiau iš laiškø daugiausiai sužinome apie jo veiklà einant 
ypatingojo imperatoriaus legato pareigas Bitinijos pro-
vincijoje, kur jis ir mirë 111 arba 113 m. po Kr. 

Išvykus iš romos, kur vis dëlto galiojo ástatymai, plini-
jø tiesiog pribloškë netvarka Bitinijos provincijoje – buvo 
švaistomos Nikomedijos (dabartinis Izmitas) ir Nikëjos 
(dabartinis Iznikas) lëšos, vyko ánirtinga šiø miestø ir jø 
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partijø kova. Nikomedijoje nebaigtam tiesti vandentie-
kiui buvo išleisti milijonai, tačiau gaisrui gesinti nebuvo 
nei siurbliø, nei paprasčiausiø kibirø, o brangiai kaina-
væs, bet taip ir nebaigtas statyti, Nikëjos teatras pradëjo 
griûti. partijø nariai siûlydavo sau palankius architektus, 
nepaisydami šiø kompetencijos, o Trajanas, nežinia kodël, 
visiškai nereagavo á nuolat gaunamus plinijaus prašymus 
skirti gerø specialistø.

miestø archyvai buvo nesutvarkyti: dokumentø apie 
teismø sprendimus surasti buvo neámanoma, o asmenys, 
nubausti už sunkius nusikaltimus, arba banditai, vietinin-
ko išsiøsti iš provincijos, ir toliau joje gyveno. plinijus 
griebësi už galvos ir daug kà nuveikë: sutvarkë prieš-
gaisrinæ apsaugà Nikomedijoje, parinko tinkamà vietà 
viešajai pirčiai prusoje (dabartinë Bursa), sumažino ne-
reikalingas išlaidas ir palengvino miestiečiø gyvenimo 
sàlygas. plinijui teko spræsti ir krikščionybës klausimus. 
Teismuose kitatikiai buvo baudžiami ne už patá kultà, 
o už su juo susijusius nusikaltimus. Krikščionys dažnai 
buvo kaltinami tuo, kad žudo kûdikius, valgo jø mësà ir 
viešai sanguliauja. Netgi istorikas Tacitas (Analai, XV, 44) 
juos vadina pražûtinga sekta. Tačiau Imperijos metais iš-
leisto ástatymo prieš krikščionybæ nemini nei Tacitas, nei 
Svetonijus, nei plinijus, kurio dëmesá patraukë tik priva-
tus skundas. Kaltinamiesiems duodavo laiko apsigalvoti 
ir išsižadëti savo dievo – Kristaus. Teisëjas ir teisiamasis 
màstë visiškai skirtingai: žmogus, neišsigynæs Kristaus ir 
jo žadamo amžino pomirtinio gyvenimo, plinijui atrodë 
esàs beprotis (similis amentiae), o šis manë, jog šitaip jis 
liks ištikimas Kristui ir užsitarnaus amžinàjá gyvenimà. Á 
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plinijaus klausimà, kaip elgtis su áskøstais krikščionimis, 
Trajanas atsakë humaniškai: „Á anonimiškà skundà apie 
bet koká nusikaltimà nereikia atsižvelgti. Tai bûtø blogas 
pavyzdys, kuris neatitinka mûsø laikø dvasios.“ (X, 97)

panegirikà Trajanui plinijus viešai pasakë 100 m. po Kr. 
rugsëjo pirmà dienà senate, kai imperatorius plinijø 
paskyrë konsulu dviem mënesiams. Tokiais atvejais buvo 
áprasta išreikšti imperatoriui padëkà ir pašlovinti jo nu-
veiktus darbus. Savo laiškuose (III, 13; IV, 27) plinijus 
rašo, kad toji kalba, gerokai išplësta ir stilistiškai pakore-
guota, vëliau buvo skaitoma draugams, tad galima kalbëti 
apie visà traktatà, kurio pagrindinë mintis – po despo-
tiškojo domitiano valdymo prasidëjæs liberalus ir mora-
lus Trajano amžius. 96 m. po Kr. nužudžius domitianà, 
trumpai imperijà valdë Nerva (iki 98 m. po Kr.), bet 
kadangi buvo jau senas ir nemëgstamas kareiviø (97 m. 
po Kr. šie já areštavo), jis oficialiai ásûnijo su kariuome-
ne á romà žengiantá garsø karvedá markà ulpijø Trajanà, 
kuris ir tapo pirmuoju ávaikintu imperatoriumi. Trajanas 
tæsë Nervos pradëtà politikà: rûpinosi našlaičiais, tiesë 
kelius, daug statë, steigë viešàsias mokyklas, neleido 
plëšti provincijø ir t. t. Iš plinijaus laiškø sužinome apie 
tai, kaip originaliai buvo susidorota su ankstesniøjø im-
peratoriø valdymo laikais siautëjusiais deliatoriais, kurie 
dažnai áskøsdavo nekaltus, bet átakingus ir turtingus as-
menis kaip piktavalius, veikiančius prieš valstybæ ir patá 
imperatoriø. mirus domitianui, deliatoriai buvo suvaryti 
á laivà ir be vairininko paleisti á jûrà, kur žuvo per audrà. 
plinijus rašo ir apie tai, kad už valstybës lëšas buvo išlai-
komi 5000 piliečiø (rezervas karo atveju); apie tai, kaip 
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ánirtingai romënai griovë nužudyto nekenčiamo domi-
tiano statulas; apie paramà neturtingiems arba našlaičiais 
likusiems vaikams, apie mokesčiø mažinimà ir t. t. laiš-
kuose plinijus pasakoja kelias ádomias ir niekur kitur ne-
aprašytas istorijas: apie Vezuvijaus išsiveržimà 79 m. po 
Kr. ir kurortinio pompëjø miesto sunaikinimà, apie žiaurø 
vestalës nužudymà valdant domitianui, apie namà, kuria-
me vaidenasi ir t. t. plinijaus laiškai ir „panegirika“ daž-
nai yra vienintelis istorinis šaltinis, kur minimi tie ávykiai, 
todël jie vertinami kaip istorijos pažinimo dokumentas. 

labai ádomios ir svarbios plinijaus vertybinës nuosta-
tos, jo pamàstymai apie valdovø ir eiliniø žmoniø moralæ, 
gyvenimo filosofijà, jauno ir seno žmogaus mirtá. Gar-
sus valstybës veikëjas, oratorius, rašytojas Gajus plinijus 
kankinasi suvokdamas, jog žemëje viskas paklûsta mir-
čiai: „Koks ribotas, koks trumpas pats ilgiausias žmogaus 
gyvenimas!“ (III, 7) Kreipdamasis á draugà jis kviečia: 
„Tad pasistenkime, kol dar esame gyvi, kad mirčiai ati-
tektø kuo mažiau to, kà ji gali sunaikinti!“ (V, 5) dau-
gelyje laiškø nesunku užtikti tokiø kvietimø: išskyrus 
literatûrinius darbus, visa kita – laikina, nepatvaru, tuščia 
(fragilia et cadûca), tad palikime kà nors, kas galëtø árodyti, 
jog gyvenome! Tik protinis, kûrybinis darbas dovanos 
nemirtingumà. pavargæs nuo svarbiø valstybiniø darbø, 
šurmulio ir dalykiniø susitikimø, plinijus kartais visa tai 
vadina menkais ir paniekos vertais dalykais. Tiktai proti-
nio darbo valandëlës, jo studia, jam atrodo garbingas aukš-
tõs moralës pasaulis: čia nëra nei pavydo, nei pykčio, čia 
džiaugiamasi draugø pasiekimais, liûdima dël ankstyvõs 
jaunø žmoniø ir vëlai su ligomis atëjusios garsiø veikëjø 
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mirties. Anot plinijaus, studia suteikia malonø poilsá ir 
žada žmogui nemirtingumà.

Tačiau plinijus mato ankstesniø laikø ir savojo meto 
žmoniø nuopuolá: senatoriai ne tik nesugeba, bet netgi 
nesistengia išspræsti svarbiõs politinës bylõs, ir tik siekia 
nesugadinti santykiø su átakingais teisiamaisiais. Asme-
ninius interesus senatoriai pridengia tariamu griežtumu, 
nesigëdija nuteisti menko vagišiaus, kad išsuktø svarbø 
nusikaltëlá. Kai kurie iš posëdžiaujančiøjø šioje aukštoje 
valstybës institucijoje begëdiškai juokauja (IV, 25), kiti 
negerbia nei vietos, kur posëdžiauja, nei savæs (III, 20).

Ne kà padoriau elgiasi ir eiliniai romënai: jiems tinka tik 
tai, kas atneša pinigus ir pergalæ. Jie apsimetëliai – akylai 
saugo tai, kas jø, bet negerbia to, kas priklauso kitiems, 
jie nedëkingi, neatsimena geradarysčiø, prekiauja sàžine, 
šmeižia artimà. o pats plinijus aplink save nori matyti lai-
mingus veidus – jis padeda draugams, nuolaidžiauja žmo-
niø trûkumams, yra ištikimas ne tik gyviems, bet ir mi-
rusiems bičiuliams, net paikina savo vergus. Gimtajame 
Komo miestelyje plinijus pastatydino bibliotekà ir pirtá, 
skyrë didelæ sumà pradžios (gramatinei) mokyklai. pli-
nijus rûpinosi ne tik gimtine: daug pinigø davë filosofui 
Artemidorui, padovanojo sodybà savo žindyvei, moky-
tojo Kvintiliano dukros kraičiui skyrë 50 000 sestercijø, 
sušelpë vykstantá á Ispanijà poetà martialá ir t. t. 

plinijus buvo labai užsiëmæs ir darbštus žmogus. Ei-
damas valstybinio iždo prefekto pareigas, jis prižiûrëjo 
visos valstybës finansus, senate sakydamas kaltinamàsias 
kalbas prieš provincijas plëšusius vietininkus ar jø bend-
rus, gynë valstybës garbæ, bûdamas apdairus ir sumanus 
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tëvonijos savininkas, prisidëjo prie žemës ûkio progreso. 
Ir prie viso to reikia pridurti, jog plinijus buvo šeimos 
žmogus, mylëjo savo žmonà ir be galo ja rûpinosi.

Nors plinijaus laiškø adresatai ávairûs – draugai, gi-
minaičiai, valstybës pareigûnai, žmona, tačiau šie tekstai 
skirti visiems. Jie kruopščiai apgalvoti, parinkti tikslûs, 
vaizdingi žodžiai, kuriais autorius nori átikinti, sužavëti, 
paskatinti. Bet apie savo rašinius plinijus nebuvo labai 
gerõs nuomonës ir nelaikë savæs demostenu: „Skaityda-
mas... suprantu, kaip blogai rašau, nors tu mane ir skati-
ni, lygindamas mano knygas apie kerštà už Helvidijø su 
demosteno kalba „prieš meidijø“. Aš, žinoma, turëjau 
jà po ranka, rašydamas savo kûrinius, bet ne dël to, kad 
lenktyniaučiau (tai bûtø ážûlu ir beveik beprotiška), bet 
norëdamas pamëgdžioti ir sekti juo, kiek leido skirtu-
mas tarp paties didžiausio ir paties mažiausio talento.“ 
(VII, 30)* Tačiau su tuo sutikti bûtø sunku. mokæsis 
Kvintiliano mokykloje retorikos meno subtilybiø, pli-
nijus, kaip ir jo mokytojas, laikësi vidurio tarp azijinio 
stiliaus (noro priblokšti ar sujaudinti, daugžodžiavimo, 
aforizmø gausos) ir atikinio stiliaus (trumpo ir glausto 
dëstymo, logiško minčiø reiškimo, nors neretai – sau-
so ir nevaizdingo kalbëjimo), vis dëlto jo kûriniuose – 
gausybë puikiausiø antiteziø ir metaforø. oratorius, jo 
nuomone, bent kartais turi pakilti, nebijoti pavojingø 
aukštumø, nes rizika suteikia iškalbai ypatingos vertës 
(II, 5). Štai keletas tokiø jo eilučiø: „Gamta pavargo, ji 
išeikvota ir negali sukurti nieko, kas bûtø verta pagy-

* Šis laiškas á leidiná neátrauktas.
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rimo.“ (VI, 21)*, „didžioji sodybos dalis žiûri á pietus 
ir tartum kviečia saulæ.“ (V, 6)*, „Tavo rašinius bitës 
pripildë gëliø medaus.“ (IV, 3)* Beveik kiekviename laiš-
ke yra šmaikščiø arba gilià mintá slepiančiø pastebëjimø, 
patarliø, aforizmø. Štai apie nelabai didá oratoriø plinijus 
sako: „Jis neturi jokiø trûkumø, išskyrus tai, kad neturi 
jokiø trûkumø!“ (IX, 26); apie nedrástančius dràsiai veik-
ti: „Bëgantieji dažniau girûva, nei tie, kurie šliaužioja, 
betgi tie, kurie negriûva, nesusilaukia šlovës.“ (IX, 26) 
Apie perëjimà nuo despotiškojo domitiano prie libera-
laus Trajano valdymo: „Sugràžintoji laisvë mus užklupo 
neišmanančius ir nepatyrusius: apsvaigæ nuo jos saldumo, 
kartais mes priversti pirmiau veikti, o jau po to – galvo-
ti.“ (VIII, 14) o štai ir tikro psichologo pastebëjimas: 
„Nes kiekgi yra žmoniø, kurie savo garbingumu taip pat 
rûpinasi likæ vieni, kaip ir bûdami viešumoje?! daugelis 
bijo kitø nuomonës, o sàžinës – tik kai kurie.“ (III, 20) 

Taigi kai kurie dalykai, atrodæ svarbûs plinijui, yra 
aktualûs ir mums, gyvenantiems XXI-ajame amžiuje. ma-
lonusis skaitytojas ras ir daugiau panašiø ir dar gražesniø 
palyginimø ar kitø stiliaus puošmenø ne tik laiškuose, bet 
ir „panegirikoje“ Trajanui, kurios paragrafams parinkti 
epigrafai iš tø pačiø skyreliø.

p. S. Apie titulus ir terminus.
Nervai ásûnijus ulpijø Trajanà, šis imtas vadinti Ceza-

riu Nerva Trajanu Augustu. 97 m. pridëtas titulas – Ger-
manikas, 102 m. po Kr. – dakikas. Tëvynës tëvu jis titu-

* Šis laiškas á leidiná neátrauktas.
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luojamas nuo 98 m. po Kr. plinijus tik kelis kartus pavadi-
na Trajanà imperatoriumi, nes šis žodis visø pirma reiškë 
vyriausiojo karo vado, o ne valstybës vadovo pareigø 
pavadinimà. 45 m. pr. Kr. nužudžius Gajø Julijø Cezará, 
jo vardas tapo titulu: 44 m. pr. Kr. pirmasis cezariu pasi-
vadino oktavianas, vëliau juo pasekë ir kiti valdovai. 

Princeps – lotyniškai reiškia „pirmasis, tas, kuris uži-
ma pirmàjà vietà“. Nuo Augusto oktaviano laikø (valdë 
27 m. pr. Kr.–14 m. po Kr.) iki diokletiano valdymo pa-
baigos (valdë 284–305 m. po Kr.) princepsas buvo im-
peratoriaus (valstybës vadovo) titulas. Seniausioji romos 
imperatoriaus valdžia vadinama principatu nuo tada, kai 
Augustas 13 m. pr. Kr. sausio 27 dienà jà priëmë kaip 
princeps civium – pirmasis iš piliečiø.

Buvæ konsulai vadinami konsularais, buvæ pretoriai – 
pretorijais, buvæ edilai – edilicijais, buvæ kvestoriai – 
kvestorijais.

Aleksandra Teresë Veličkienë
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1

G. Plinijus sveikina 
Septicijų1

Tu dažnai mane raginai surinkti ir publikuoti šiek tiek 
kruopščiau parašytus laiškus. Surinkau nesilaikydamas 
chronologinio principo (juk ne istorijà dëliojau), bet 
tuos, kurie po ranka pakliuvo2. Gerai bûtø, kad tik tu 
nepasigailëtum paraginæs, o aš – paklusæs. Tad lai taip ir 
bus: paieškosiu tø, kurie guli atmesti, ir neslëpsiu, jei dar 
kà nors parašysiu. lik sveikas!

2

G. Plinijus sveikina 
Arianą1

Numanau, kad atvyksi vëluodamas, tad siûlau tau knygà, 
kurià buvau pažadëjæs ankstesniuose laiškuose. prašau jà 
perskaityti ir, kaip esi ápratæs, pataisyti, tuo labiau kad nie-
ko anksčiau, atrodo, nesu rašæs su tokiu ákarščiu (ζήλῳ). 
Bent jau kalbos figûromis bandžiau pamëgdžioti tavo se-
niai mëgstamà demostenà ir tik neseniai mano pamëgtà 
Kalvà2. Tokiø vyrø galià ágyti sugeba „nedaugelis, kuriuos 
mylëjo Teisingasis“3. pati medžiaga neatgrasë manæs nuo 
šito sugretinimo (bijau pasakyti ážûliai): beveik visa kal-
ba kupina tokios energijos, kad mane, užmigusá nuo ilgo 
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neveiklumo, pažadino (jeigu tik aš esu tas, kurá pažadinti 
galima). Nevengiau në mûsø marko ληκύθους4: kai tik 
bûdavo tinkama jais papuošti kalbà, bûtinai truputëlá 
nukrypdavau nuo kelio, nes norëjau kalbëti aistringai, o 
ne liûdnai. Bet nepagalvok, kad dël šios išimties prašau 
tavæs atlaidumo. Kad dar labiau sustiprinčiau tavo ryžtà 
taisyti, prisipažinsiu, kad nei manæs paties, nei mano 
draugø nebaido mintis išleisti knygà5, jeigu tik tu ámesi 
baltà akmenëlá6. Žinoma, bûtina kà nors išleisti, ir geriau-
sia – jau visiškai užbaigtà kûriná (girdi tinginio maldas?). 
Išleisti reikia dël daugelio priežasčiø, o svarbiausia dël 
to, kad anksčiau išleistos mano knygos, nors ir praradu-
sios naujumo žavesá, sakoma, nuolat esti žmoniø rankose 
(nebent knygø prekiautojai pataikauja mano ausims). Bet 
tegul pataikauja, jei tik šis melas skatina mane dirbti. lik 
sveikas! 

3

G. Plinijus sveikina 
Kaninijų Rufą1

Kaip laikosi Komas – mano ir tavo džiaugsmelis? Kaip 
puikiausioji priemiesčio vila? Kaipgi portikas2, kuriame 
amžinas pavasaris? o ûksmingoji platanø alëja? Kaip ka-
nalas, kuriame atsispindi žaluma ir akmenys? o kûdra 
apačioj – ar ji vis dar mûsø paslaugoms? Kaip tas keliu-
kas – tvirtas, bet minkštas kojai? o pirtis, kurià saulë 
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nuolat pripildo ir apšviečia? o triklinijai – tie, kuriuo-
se priimi daugelá, ir tie, kurie skirti vos keliems? Kaipgi 
kambariai: tie, kur bûni dienà, ir tie, kur leidi naktá? Ar jie 
tave užvaldë ir pakaitomis vilioja? o gal, kaip paprastai, 
dažnai išvyksti tvarkyti savo dvaro reikalø? Jeigu kamba-
riai tave pavergë, esi laimingas ir tau pasisekë, jeigu ne – 
„vienas iš daugelio“3.

Kodël tu (juk jau laikas!) neperduodi šiø menkø ir nie-
kingø rûpesčiø kitiems ir neatsiduodi rašymui, pasitraukæs 
šiton gilion ir visiškon vienumon? Tik tai turi bûti tavo 
darbas ir poilsis, tavo vargas ir ramybë, budëjimas ir mie-
gas. Sukurk ir iškalk tai, kas amžiams liks tavo! Kitos val-
dos po tavæs daug kartø pakeis šeimininkà, o kûryba, kartà 
tapusi tava, visada ir bus tavo. Žinau á kokià dvasià, á koká 
talentà kreipiuosi. Tu tik pats suprask, ko esi vertas, o jei-
gu suprasi, ir kitiems toks atrodysi. lik sveikas! 

4

G. Plinijus sveikina savo uošvę  
Pompėją Celeriną1 

Kiek visko tavo dvaruose prie okrikulo, prie Narnijos, 
taipogi prie Karsulø ir peruzijos2! dvare prie Narnijos 
netgi yra pirtis. Iš mano laiškø (tavøjø jau nereikia) užteks 
šito vieno, trumpo ir seno. prisiekiu Herkuliu, tai, kas yra 
tavo, man yra artimiau negu tai, kas mano! Yra tik vienas 
skirtumas – tavo namiškiai mane priima rûpestingiau ir 



22

maloniau nei maniškiai. Galbût šitaip atsitiks ir su tavimi, 
jei kada užsuksi pas mus. Norëčiau, kad taip padarytum. 
pirmiausia dël to, kad tau bus suteikta viskas, kaip ir man, 
o be to, galbût mano namiškiai nors šiek tiek susijaudin-
tø, nes manæs paprastai laukia ramiai ir abejingai. Gera-
širdžiø šeimininkø vergai praranda baimës jausmà, o nauji 
žmonës paskatina juos atsibusti ir stengtis ásiteikti šeimi-
ninkams, tarnaujant ne jiems, o svetimiems. lik sveika! 

5
G. Plinijus sveikina 
Vokonijų Romaną1

Ar matei kà nors labiau išsigandusá ir nusižeminusá už 
m. regulà2 po domitiano3 mirties? Šiam valdant, jis 
padarë ne mažiau nusikaltimø, nei valdant Neronui4, 
betgi ne taip atvirai. Ëmë manæs bijoti ir neklydo, nes 
aš tikrai ániršau. Jis padarë viskà, kad pražudytø Arulenà 
rustikà5, ir taip džiûgavo dël jo mirties, kad net perskaitë 
ir publikavo kûriná, kuriame užsipuolë rustikà ir pava-
dino já stoikø beždžione, pridurdamas, jog šis esàs „pa-
ženklintas Vitelijaus6 ádagu“. Atpažásti regulo iškalbà? 
Herenijø Senecionà7 draskë taip pašëlusiai, kad meti-
jus Karas8 jam pasakë: „Ko lendi prie mano numirëliø? 
Argi aš kamuoju Krasà9 arba Kamerinà10?“ (šiuos regulas 
apskundë valdant Neronui). regulas manë, kad visa tai 
ištverti man bus sunku, todël netgi nepakvietë manæs á 
kûrinio skaitymà.
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Be to, jis prisiminë, kaip smarkiai mane užsipuolë 
centumvirø teisme11. Tada aš, prašomas Aruleno rusti-
ko, pagelbëjau Timono12 žmonai Arionilei; regulas buvo 
mano priešininkas. Šitoje byloje iš dalies rëmiausi pui-
kaus žmogaus metijaus modesto13 nuomone. Tada jis 
buvo tremtinys, ištremtas domitiano. Ir štai regulas 
sako: „Klausiu, Sekundai, kà manai apie modestà?“ ma-
tai, koks bûtø kilæs pavojus, jei bûčiau atsakæs „gerai“, ir 
kokia nešlovë, jeigu – „blogai“! Čia man padëjo dievai, 
ne kitaip. Taigi tariau: „Atsakysiu, jeigu tai spræs centum-
virai.“ Anas vël: „Klausiu, kà tu manai apie modestà?“ 
Tad aš atsakiau: „liudytojus paprastai klausinëja apie 
teisiamuosius, o ne apie nuteistuosius.“ Anas trečiàkart 
teiraujasi: „Klausiu juk ne apie modestà, o kà tu manai 
apie jo patikimumà.“ „Tu klausi, – sakau, – kà manau? Bet 
aš manau, kad netgi klausinëti negalima apie tai, kas jau 
yra nuspræsta.“ Jis nutilo, mane visi gyrë ir sveikino, kad 
galbût man naudingu, bet negarbingu atsakymu aš ir savo 
vardui nepakenkiau, ir á tokio sukto klausimo žabangus 
neásipainiojau. o dabar, sàžinës balso išgàsdintas, čiumpa 
Cecilijø Celerà, paskui ir Fabijø Justà14, prašo mane su 
juo sutaikyti, tuo nepasitenkinæs nueina pas Spurinà15 ir 
labiausiai nusižeminæs (taip bûna visada, kai jis bijo) sako: 
„prašau, nueik rytà, ankstø rytà, pas plinijø ir kokiu tik 
nori bûdu pasiek, kad jis man atleistø! daugiau nebegaliu 
pakelti šitokio ramybës drumstimo!“

Aš jau nebemiegojau. Spurinos pasiuntinys perduoda: 
„Ateinu pas tave!“ Atsakau: „o ne, aš ateinu pas tave!“ 
Tad pasukome viens link kito ir susitikome livijos por-
tike16. Spurina iškloja regulo prašymà ir dar nuo savæs 
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prideda (trumpai, kaip ir pridera padoriam žmogui pra-
šyti dël niekšo): „pats žiûrëk, kà, tavo nuomone, reikia 
atsakyti regului. man netinka tave apgaudinëti. Aš lau-
kiu mauriko17 (jis dar nëra grážæs iš tremties) ir negaliu 
tau patarti nei vienaip, nei kitaip, o padarysiu taip, kaip 
jis nuspræs: jis šito reikalo vadovas, o man pritinka sekti iš 
paskos.“ po keliø dienø regulas susirado mane pretoriaus 

sveikinimo ceremonijoje18, to paties siekdamas pasivedë á 
šalá ir tarë bijàs, kad giliai mano širdyje neliktø ástrigæ jo 
žodžiai, kai jis centumvirø teisme pasakæs man ir Satrijui 
rufui19: „Satrijus rufas, kuris nelenktyniauja su Ciceronu 
ir pasitenkina šiuolaikine iškalba.“ Atsakiau, jog dabar, kai 
jis prisipažino, suprantu jo piktà pašaipà, tačiau tai gali 
bûti priimta ir kaip pagyrimas. „Ir vis dëlto, – sakau, – aš 
lenktyniauju su Ciceronu ir nesu patenkintas šiuolaikine 
iškalba bei manau, kad didžiausia kvailystë mëgdžioti ne 
tai, kas geriausia. Betgi tu, kuris atsimeni šá atvejá teisme, 
kodël pamiršai tai, kai klausinëjai, kà manau apie metijaus 
modesto patikimumà?“ Jis pastebimai išbalo, nors išbalæs 
jis visàlaik, ir mikčiodamas sumurmëjo: „Aš klausinëjau 
norëdamas pakenkti ne tau, o modestui.“ Koks tad žiau-
rumas žmogaus, kuris net neslepia norëjæs pakenkti trem-
tiniui! Ir štai ypatinga to priežastis: „Jis parašë, – sako, – 
viename laiške, skaitytame pas domitianà, kad regulas – 
niekšingiausias iš visø dvikojø.“ ir modestas buvo visiškai 
teisus! Tuo ir baigësi mûsø kalba. Nenorëjau jos tæsti, 
idant nesusipainiočiau, kol gráš maurikas. Be to, žinojau, 
jog regulas20 yra δυσκαθαίρετον21: turtingas, átakingas ir 
apsuptas globëjø, bet dar daugiau yra jo bijančiø, o baimë 
paprastai stipresnë už meilæ. Tačiau gãli atsitikti taip, kad 
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visa tai susvyruos ir sugrius, juk niekšø dëkingumas toks 
pats nepastovus, kaip ir jie patys. Tiesa, kaip ne kartà esu 
sakæs, laukiu mauriko. Jis yra žmogus rimtas, protingas, 
daugybæ išbandymø patyræs ir sugeba pagal praeitá numa-
tyti ateitá. Jam nurodžius, bandysiu kà nors padaryti arba 
ramiai palauksiu. Šitai aš tau parašiau todël, kad, atsižvel-
giant á mûsø abipusæ meilæ, tau reikia žinoti ne tik tai, kà 
aš veikiu ir kalbu, bet ir tai, kà esu sumanæs. lik sveikas! 

6

G. Plinijus sveikina  
Kornelijų Tacitą1

Juoksiesi. Jei nori, juokis. Aš, plinijus, tas, kurá pažásti, 
pričiupau tris šernus ir – puikiausius! „pats?“ – klausi. 
pats. Tačiau pasilikdamas áprastoje, ramioje bûsenoje. 
Sëdëjau prie tinklø2, greta buvo ne ragotinës ir ietys, o 
stilius ir lentelës3  – apie kai kà màsčiau ir užsirašinëjau, 
idant, jei ir tuščiomis rankomis, tai bent su prirašytomis 
lentelëmis grážčiau. Nepaniekink šitokio užsiëmimo: 
puiku, kai dvasià pažadina kûno judesiai ir mitrumas, 
o aplinkui esantys miškai, vienuma ir pati tyla, tvyranti 
medžioklëje, yra didelë paskata apmàstymams. Todël, kai 
eisi medžioti, patarčiau pasiimti ne tik krepšelá su maistu 
ir buteliukà, bet ir lenteles: patirsi, jog minerva4 vaikšto 
po kalnus ne rečiau už dianà4. lik sveikas!



Bėgantys dažniau griūva  
nei tie, kurie šliaužioja. 

Betgi tie, kurie negriūva, 
nesusilaukia šlovės. 

Gajus Plinijus Jaunesnysis (apie 61–113 m. po Kr.) –  
žymus romėnų rašytojas, filosofas ir politikas, 
garsėjęs kaip talentingas oratorius. Iš antikos laikų 
mus pasiekė jo „Panegirika“ ir laiškai draugams bei 
artimiesiems. Juose atgyja I–II a. po Kr. romėnų 
gyvenimas – buitis, politiniai ir kultūriniai procesai, 
to meto aktualijos.

Laiškuose gausu vaizdingų pasakojimų apie nesąžiningus politi-
kus, veidmainystę, grobstymo bylas, – ir autorius tai žino anaiptol 
ne iš nuogirdų – jis pats tose bylose sakė kaltinamąsias ir gina-
mąsias kalbas. Kaip atsvara išsikerojusioms blogybėms prieš akis 
iškyla daugybė šviesių, pagarbos vertų asmenybių, kilnių poelgių, 
mecenatystės pavyzdžių. Taip skaitytojo vaizduotėje pamažu ryš-
kėja tobulo valstybės veikėjo portretas. Koks jis? Tai sąžiningas, 
padorus, išsilavinęs žmogus, kuris rūpinasi ne tik savo, bet ir kitų 
gerove. Jis nepamiršta pareigos šeimai ir visuomenei, bet... randa 
laiko ir sau. Autoriaus manymu, šias savybes geriausiai įkūnija 
imperatorius Trajanas. Todėl šiame leidinyje skaitytojas ras ir Tra-
janą šlovinančią „Panegiriką“.

Plinijų Jaunesnįjį būtų galima pavadinti to meto sąžine. Skai-
tant jo tekstus, peršasi išvada, kad nuo antikos laikų niekas nepa-
sikeitė. Rašydamas apie gyvenimą ir mirtį, apie valdymo sistemos 
negeroves ir žmonių ydas, Plinijus ragina puoselėti pilietiškumą 
ir moralę, mokytis iš praeities klaidų ir žiūrėti saiko šiame nesai-
kingame pasaulyje.
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