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Plutarcho požiūris į išsilavinusias moteris
kūriniuose Coniugalia praecepta ir Consolatio
ad uxorem
Monika Voinič
Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros doktorantė

Požiūrio į moterų padėtį visuomenėje ir šeimoje raida
Plutarchas – neabejotinai vienas ryškiausių romėniškosios epochos graikų elito atstovų, savo gyvenimu ir kūryba glaudžiai
susijęs ne tik su konservatyvias tradicijas
išsaugojusiu savo gimtuoju Chaironėjos
poliu, bet ir su Romos imperijos epochos
kosmopolitine dvasia. Plutarcho kūrybinis
palikimas yra svarbus ne tik literatūriniu
požiūriu, bet ir kaip klasikinės pedagoginės tradicijos ir interpretavimo šaltinis.
Plutarcho kūryba byloja apie kultūrinę integraciją, kuri jokiu būdu negali būti pavadinta asimiliacija, ir atspindi helenizmo
epochos sinkretiškumą.
Plutarchas nebuvo pirmas graikų autorius, rašęs apie moteris. Daugelis kitų
autorių įvairiais laikotarpiais, pradedant
Homeru, vienaip ar kitaip išdėstydavo savo
pažiūras apie moters vietą visuomenėje ir
jos teisę į išsilavinimą. Ilgą laiką moteris
buvo laikoma blogio įsikūnijimu: išties
iškalbinga Homero Agamemnono kalba
Odisėjoje ir Simonido požiūris į moteris1.
1 Agamemnono (Hom. Od. II. 424–434) ir Simonido (Fr. 7, Diehl, Anthologia Lyrica I, 1952) nuomonės
gerai atspindi tradicinį požiūrį į moterį, bet pats Homeras į moterį žiūri visai kitaip.

44

Mizoginiškas klasikinės Graikijos pozicijas puikiai išreiškia Hesiodo mitas apie
Pandorą, pasak kurio moteris – Dzeuso
siųsta bausmė vyrui (Hes. Theog. 590–
612). Plutarchas nelieka abejingas ankstesnėms nuomonėms. Traktato Mulierum
Virtutes įvade autorius teigia, kad jo paties
nuomonė gerokai skiriasi nuo Tukidido2
požiūrio į moters vietą visuomenėje, o
Gorgijo3 nuomonė, kad geras moters vardas, o ne jos išvaizda turėtų būti žinoma
žmonėms, jam šiek tiek priimtinesnė, nors
geriausiu jis laiko seną romėnų paprotį4,
kuris numatė tokią pat pomirtinę pagarbą
tiek vyrams, tiek moterims.
Klasikinio laikotarpio Graikija buvo valdoma vyrų, o tokios moterys kaip Aspasija
2 [...] eá d# me de½ ka¼ gunaike%aV ti àret§V,
Ísai nÒn æn chre%’ Æsontai, mnhsq§nai, brace%’
parain#sei ‹pan shmanä. t§V te g„r Õparco&shV
f&sewV m¦ ce%rosi gen#sqai Õm½n meg@lh = d^xa ka¼
®V ˆn æp` æl@ciston àret§V p#ri ¨ y^gou æn to½V
Àrsesi kl#oV µ (Thuc. Historia, II, 45, 2). Ši gana aštri
kalba adresuota Perikliui ir nukreipta prieš ano laikotarpio feministinį judėjimą ir prieš Aspasijos įtaką Perikliui valdant valstybę.
3 Ši Gorgijo nuomonė žinoma tik iš Plutarcho Mulierum Virtutes traktato.
4 [...] Àrista d` + ~Rwma%wn doke½ n^moV Æcein,
êsper àndr@si ka¼ gunaix¼ dhmos%’ met„ t¦n
teleut¦n toÑV pros$kontaV àpodidoÑV æpa%nouV
(Plut. Mulierum Virtutes, 242E8).

buvo tik išimtis, kuri patvirtina taisyklę. Vis
dėlto sofistai pakeitė ne tik filosofijos raidą,
bet ir tradicinį požiūrį į moterį. Sokratas
taip pat teigė5, kad moteris, nors ir būdama
fiziškai silpnesnė, turi tokią pat prigimtį
ir àret$ kaip vyras ir gali būti mokoma
bei lavinama vyro. Ši hipotezė vėliau buvo
perimta Sokrato mokinių, ypač Antisteno
ir Platono, tačiau dažnai buvo skirtingai
interpretuojama. Platoną galėtume vadinti
pirmuoju Antikos moterų gynėju, mat jis
pirmasis užsimena, kad gabumai yra paskirstyti lygiai abiem lytims ir moteris iš
prigimties tinka visoms pareigoms, kaip ir
vyras, tik vyras yra stipresnis už moterį, o
su valstybės tvarkymu susijusių užsiėmimų atžvilgiu moterys niekuo nesiskiria (Pl.
Resp. V 455 b-e). Tačiau nereikėtų pamiršti, kad Platonas kalba apie įsivaizduojamą
valstybę, kurioje moterys būtų auklėjamos
kitaip, negu buvo tikrovėje. Moteris, apie
kurią jis kalba, nėra klasikinio laikotarpio
moteris, tai labiau įsivaizduojamas jos idealas. Aristotelis pripažino, kad moteris turi
aretē lygiai kaip vergai ir vaikai, tačiau jos
aretē pavaldi (huperetikē) vyro dorybei
(archikē andreia) (Arist. Pol. 1260 a 21–
24). Nors Aristotelio nuomonė atspindėjo
daugumos graikų požiūrį, visgi filosofų ji
nebuvo priimta, arba priimta praktikoje,
bet ne teorijoje. Epikūro sodas buvo atviras tiek vyrams, tiek moterims6; Krateto
žmona ir mokinė Hiparchija uoliai laikėsi kinikų postuluojamo gyvenimo būdo
(Diog. Laert. 6.7.96–97); Aksiotėja tapo
įsidėmėtina išimtimi Akademijoje (Diog.
5 Ksenofontas Symposium, 2.9; Platonas Menonas,
73AB; Aristotelis, Politika, 1260 a 21.
6 A. J. Festugière, Epicurus and his Gods, Cambridge, Mass, 1956, 20–30.

Laert. 7.I.33). Stoikai mokė, kad moteris
yra tos pačios prigimties ir turi tokią pačią
aretē7, be to, gali būti mokoma: moterys,
lygiai kaip ir amatininkai bei žemdirbiai,
gali tapti išminčiais. Kleantas parašė kūrinį Apie nuomonę, kad vyrų ir moterų aretē
vienoda (Diog. Laert. 7.5.175). Vėlyvieji
stoikai Antipatras ir Hieroklis kalbėjo apie
santuokos vertę.
Svarbu pabrėžti, kad Antikos ugdymo
sistema buvo orientuota į vyriškosios visuomenės dalies ugdymą. Jauniausio amžiaus vaikai ir moterys nebuvo jos dėmesio
centre. Plutarchas šiuo požiūriu yra išskirtinis autorius, nes jis pirmasis daugelyje
kūrinių nagrinėja ne tik vyro, bet ir moters
vaidmenį šeimoje ir visuomenėje, ypatingą
dėmesį skirdamas santuokai ir šeimos gyvenimui. Plutarcho požiūris į moterį iš dalies susijęs su Platono nuostata, kad išsilavinusi moteris gali prilygti vyrui, tačiau jis
sukuria savitą ugdymo modelį, sekdamas
vėlesne platonikų teorija, gerokai pakeista
ir išvystyta kiniko Antisteno bei Sokrato
mokinio Aischino, kurie skelbė abiejų lyčių lygybę. Prie šios teorijos pritaikęs stoikų, ypač Antipatro iš Tarso, mokymą apie
tobulą vyro ir žmonos sąjungą Plutarchas
dėsto originalią santuokos teoriją8.
Ši tema Lietuvoje nenagrinėta. Iki šiol
Plutarcho kūrybai nėra skirtos nė vienos
monografijos, disertacijos, o kitose Europos
šalyse jau nuo XIX a. pradžios Plutarcho
traktatai tyrinėjami įvairiais aspektais.
7 Klementas Aleksandrietis, Stromateis IV 8, 59
(St.Vet. Frag. III 59, fr. 254).
8 Plačiau apie tai žr. C. Patterson, „Traditional
Wisdom through a Philosophic Lens“, Plutarch’s Advice
to the Bride and Groom and a Consolation to His Wife,
ed. S.B.Pomeroy, New York: Oxford University Press,
1999, 128–131.  

45

Pastaraisiais dešimtmečiais šis kūrėjas
sulaukia vis daugiau dėmesio Europoje,
JAV ir kitose pasaulio šalyse. Pastaraisiais
metais vis dažniau nagrinėjamas socialinis
kultūrinis aspektas, pradedamas analizuoti
Plutarcho požiūris į moters ugdymą, jos
vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Tačiau
reikėtų pabrėžti, kad beveik nėra veikalų,
apibendrinančių visą Plutarcho paideia
problematiką, juo labiau konceptualiai
aprašančių jos įtaką vėlesnei pedagoginei
minčiai.
Šiame straipsnyje, remiantis kūriniais
Coniugalia Praecepta ir Consolatio ad
uxorem, bus nagrinėjamas Plutarcho požiūris į moterų vaidmenį šeimoje ir visuomenėje.

Idealios santuokos modelis kūrinyje
Coniugalia praecepta
Pats Plutarchas yra geros nuomonės apie
moteris ir neslepia to nei Paralelinėse biografijose, nei Moraliniuose traktatuose.
Daugelis etinių Plutarcho traktatų nagrinėja moters vaidmenį visuomenėje, ypatingas dėmesys skiriamas santuokai, šeimos
gyvenimui ir moters išsilavinimui. Vienas
iš svarbiausių – traktatas Coniugalia
Praecepta, kuriame atsiskleidžia Plutarcho
požiūris į moterį, šiek tiek primena Platono
požiūrį, kad išsilavinusi moteris gali prilygti vyrui. Žinoma, Plutarchas nedrįsta
atvirai dėstyti tokios drąsios nuomonės.
Anot Plutarcho, vyras turi atstoti žmonai
ne tik tėvą, motiną ar brolį, bet ir būti jai
gyvenimo vadovas, filosofijos ir religijos
mokytojas, taigi, prisidėti prie žmonos tobulėjimo, nes tik lygiaverčių asmenybių
santuoką jis laiko sėkminga.
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Kūrinys Coniugalia praecepta priklauso Plutarcho praktinės moralės filosofijos
veikalų grupei9. Iki šiol mokslininkai nesutaria dėl traktato parašymo datos, tačiau
daugelis sutinka, kad jis atskleidžia sielos
brandą, gilų meilės ir santuokinio gyvenimo teorijos apmąstymą10.
Veikalas parašytas laiško forma, suskirstytas į 48 skyrius – trumpas pamokėles,
kaip pasiekti filosofinės santuokos modelį:
skirstymas chronologinis, pradedant vestuvių naktimi. Kaip dauguma graikų literatūros, Coniugalia praecepta adresuotas
aukštesniajam elito sluoksniui. Plutarchas
skiria savo patarimus būsimiems sutuoktiniams – Euridikei ir Polianui, pabrėždamas, kad jie abu – jo skaitytojai. Žinoma,
kad Memija Euridikė buvo Klėjos duktė, o
ši buvo gera Plutarcho draugė11. Tai tarsi
vestuvinė Plutarcho dovana jauniesiems,
o kartu ir kalba (l^goV), kupina patarimų, kaip jie turėtų elgtis, kad jų vedybinis gyvenimas būtų laimingas. Plutarchas
nori priminti sutuoktiniams svarbiausius
dalykus, kurių jie mokėsi studijuodami
pas jį; visa tai jis pateikia kaip 48 trumpus
„palyginimus“ (+moi^thteV). Plutarchas
pradeda savo laišką aiškindamas kaip geras mokytojas, kad pasirinko būtent tokią
kalbos formą – trumpus ir vaizdžius patarimus, kad jaunavedžiai lengviau atsimintų jo pamokymus: Išdėsčiau pagrindinius
mano mokymus, kuriuos dažnai girdėjote
mokydamiesi su manimi filosofijos, kaip
9 Kūrinys Coniugalia praecepta užima 115 vietą
Lamprijo kataloge ir 34 vietą pagal Planudo sąrašą
10 Plutarque, Oeuvres Morales, tome II, texte établi
et traduit par J. Defradas, J. Hani et R. Klaerr, Paris: Les
Belles Lettres, 1985.
11 Plutarchas dedikavo Virtutes Mulierum ir De Iside et Osiride Klėjai, Euridikės motinai.

trumpus palyginimus, kad jie būtų lengviau
įsimenami. Šiuos [patarimus] siunčiu jums
abiem kaip dovaną12. Coniugalia praecepta minima dvylika moterų, iš jų dvi romėnės. Iš minėtų moterų tik trys priklauso
klasikiniam laikotarpiui: Spartos karalienė
Gorga, Teana ir Timoklėja. Kitos moterys
yra iš archajinio arba helenistinio laikotarpio. Toks santykis parodo menką moterų,
ypač atėniečių, „matomumą“ klasikiniu
laikotarpiu, nes pats Plutarchas nevengia
dažnai vardyti moterų vardų.
Svarbu, kad Coniugalia praecepta kreipiamasi į abu sutuoktinius – tai rodo tam
tikrą sutuoktinių lygiavertiškumą. Besi
kreipdamas į Mūzas, kurios turėtų padėti
Afroditei, Plutarchas dar kartą pabrėžia,
kad santuokoje turėtų „žydėti“ filosofija,
vyro ir žmonos bendravimas ir harmonija.
Savo tikslų abu sutuoktiniai turėtų siekti
ne barniais, bet įtikinėjimu. Dažniausiai
mokslininkai sutinka, kad Plutarcho propaguojamas santuokos modelis atitiko santykius jo paties šeimoje13.
Plutarchas išsilavinimą laiko viena svarbiausių žmonos dorybių. Žinome, kad jis
mėgo ne tik išsilavinusių vyrų, bet ir išsilavinusių moterų draugiją. Plutarcho žmona buvo tokios moters pavyzdys. Ji pati
buvo parašiusi traktatą Apie puošimąsi14,
12 ín oÔn àkhk^ate poll@kiV æn filosof%’
paratref^menoi kef@laia sunt@xaV Æn tisin
+moi^thsi brace%aiV, éV eømnhm^neuta m…llon eÁh,
koinÊn àmfot#roiV p#mpw däron [...] (Con. praec.
138C4). Čia ir toliau straipsnio autorės vertimas.
13 Ši hipotezė paremta autobiografinėmis užuominomis Plutarcho traktatuose Consolatio ad uxorem ir
Eroticus.
14 Timoksenos traktato Apie puošimąsi, deja, neišliko, tačiau apie patį parašymo faktą galime spręsti iš
Plutarcho užuominos: Per¼ dŸ filokosm%aV sÑ m#n,
ç Eørud%kh, t„ prÊV ‘Ar%stullan ÕpÊ Timox#naV
gegramm#na ànagnoÒsa peirä diamnhmone&ein […]
(Con. praec. 145a7).

kuriame peikiamas moterims būdingas pomėgis nesaikingai puoštis. Tokios moterys
kaip Timoksena buvo puikiai išsilavinusios, galėjo suprasti ir atpažinti graikų bei
romėnų istorines ir literatūrines aliuzijas,
kurių Plutarcho tekstai tiesiog perpildyti15.
Naujausi tyrimai parodė, kad klasikiniu laikotarpiu išsilavinimas buvo prieinamas tik
kai kurioms moterims. Nors dėl įrodymų
stokos sunku spręsti apie moterų išsimokslinimą, tačiau reikia pabrėžti, kad piešiniuose ant antikinių vazų būtent moterys
dažniausiai vaizduojamos skaitančios ir
rašančios. Abejotina, ar V a. pr. Kr. buvo
mokyklų mergaitėms. Tik labai įtakingos
ir turtingos aristokratų šeimos suteikdavo
mergaitėms išsilavinimą, tačiau ir tuomet
buvo samdomas privatus mokytojas16.
Ankstyviausios žinios apie mokyklas
mergaitėms yra tik iš helenistinio laikotarpio. Manoma, kad šiuo laikotarpiu išsilavinimas buvo prieinamas aukštesniųjų
sluoksnių moterims. Turime žinių apie
kilmingas graikes ir romėnes, susirašinėjančias su vyrais ir draugais. Plutarchas
traktate Coniugalia praecepta užsimena
apie Teaną, Pitagoro žmoną17. Tradiciškai
15 Coniugalia praecepta ir Consolatio ad uxorem
kūriniuose Plutarchas cituoja arba mini Platoną, Euripidą, Homerą, Sapfo, Teognidą, Herodotą.
16 Guettel S. Cole, „Could Greek Women Read and
Write?“, Reflections of Women in Antiquity, ed. H. P. Foley, Gordon and Breach, Science Publishers, 1992,
219–221.
17 Coniugalia praecepta, 142c11; 145e13. Pasak
Diogeno Laertijo, Teana, ko gero, nebuvo Pitagoro žmona, bet jo mokinė. Keli neopitagoriečių traktatų autoriai
helenistiniu laikotarpiu mini Teaną kaip Pitagoro žmoną, garsėjančią savo išmintimi, deramu moteriai elgesiu,
saikingu rengimosi būdu, ištikimybe, aistrų valdymu ir
vyro klaidų toleravimu. Visuomet pabrėžiama harmoningo gyvenimo svarba. Helenistiniu laikotarpiu platonikų
ir pitagoriečių perskyra nebuvo tiksliai nubrėžta. Inter
alia, kartais kai kurie neopitagoriečių traktatai priski-
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manoma, kad moterys, priklausančios
Pitagoro mokyklai, buvo išsilavinusios ir
rašė moralinius traktatus.
Kaip galime spėti iš Coniugalia praecepta, Plutarcho pažįstamos moterys taip
pat turėjo laiko skaityti ir net rašyti moralinius traktatus, taigi jos neprivalėjo skirti
viso savo laiko buities, namų reikalams.
Euridikė, Coniugalia praecepta adresatė, yra išsilavinusios ir kilmingos moters
pavyzdys – protinga, didelės erudicijos
mergina, gebanti suprasti literatūrines ir
filosofines užuominas, atpažinti garsiausių
veikalų fragmentus, kurių gausu Plutarcho
kūryboje.
Tradiciškai susiformavęs Plutarcho kaip
moterų gynėjo bei advokato paveikslas.
Žymus prancūzų Plutarcho vertėjas ir tyrėjas R. Flacelière pabrėžia filosofo požiūrį
į moters išsilavinimą, gerokai kontrastuojantį su ankstesnių filosofų nuostatomis.
Pastarojo dešimtmečio tyrinėjimuose šis
R. Flacelière suformuotas Plutarcho įvaizdis gerokai pasikeitęs. P. Schmitt Pantel ir
G. Sissa (Histoires des Femmes en Occident,
Paris: Plon, 1991) pabrėžia, kad Plutarcho
traktatuose moteris veikiau vaizduojama
nelygiavertė ir pavaldi vyrui. Vienas iš
G. Sissa cituojamų pavyzdžių – Coniugalia
Praecepta traktate pateikiamas vaizdingas
santuokos palyginimas su vyno ir vandens
mišiniu. Ši metafora ne Plutarcho sugalvota, o perimta iš stoiko Antipatro, pasak
kurio, santuoka turėtų būti panaši į tobulą vyno ir vandens mišinį18. Pateikdamas
riami Platono motinai Periktionei. Vis dėlto Plutarchas
mini keletą savo pažįstamų pitagoriečių (D. A. Russel,
Plutarch, Bristol Classical Paperbacks, 1972, 87–89).
18 SVF III.255.14–16 aÂ d` àndrÊV ka¼ gunaikÊV
ta½V di` Ílwn kr@sesin, éV o¿noV Ödati ka¼ toÒto
æpim#n<wn> m%sgetai di` Ílwn.
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šią metaforą Plutarchas nori pabrėžti, kad
vyras visuomet pranašesnis ir svarbesnis
santuokoje. Mat vyno ir vandens mišinys
visuomet vadinamas vynu, net jei šiame
mišinyje didesnę dalį sudaro vanduo19.
Tai tik viena iš vaizdingų Plutarcho metaforų, siekiančių pavaizduoti vyro pranašumą, dominuojančią poziciją santuokoje.
Analogiškas Plutarcho patarimas išreiškiamas metafora, paimta iš muzikos srities. Sakoma, kad susitikus dviem natoms
melodija priklauso nuo žemesnės natos.
Plutarchas neatmeta moters intelektinių gabumų ir žinių, tačiau moters žodžiai, pasak
jo, skambės geriau ir kilniau, pasakyti vyro
lūpomis20. Šlovintina ta moteris, kuri pripažįsta savo vietą santuokoje, šeimyniniame
ir visuomeniniame gyvenime. Tokį žmonos
idealą įkūnija Plutarcho žmona Timoksena.
Dorybinga, išsilavinusi, pripažįstanti vyro
pranašumą, atsižvelgianti į jo nuomonę –
Plutarcho ir Timoksenos santuoka atitinka
darnios melodijos metaforą Coniugalia
praecepta traktate. Ideali santuoka – partnerių harmonija, tačiau vadovauti ir atlikti
pagrindinį vaidmenį turi vyras 21.
Gražiausias, kaip teigia Ph. A. Stadteris22, moters pašlovinimas yra Plutarcho
19 [...] êsper tÊ kr…ma ka%toi ÖdatoV met#con
ple%onoV o¿non kaloÒmen, oÖtw t¦n oøs%an de½ ka¼
tÊn o¿kon toÒ àndrÊV l#gesqai, kˆn = gun¦ ple%ona
sumb@llhtai [...] (Con. praec. 140f9).
20 [...] de½ g„r ¨ prÊV tÊn Àndra lale½n ¨ di„ toÒ
àndr^V, m¦ duscera%nousan eá di` àllotr%aV gl_tthV
êsper aølht¦V fq#ggetai semn^teron (Con. praec.
142d8).
21 ÞWsper ˆn fq^ggoi d&o s&mfwnoi lhfqäsi,
toÒ barut#rou g%gnetai tÊ m#loV, oÖtw p…sa pr…xiV
æn oák%’ swfrono&s¯ pr@ttetai mŸn Õp’àmfot#rwn
+monoo&ntwn, æpifa%nei dŸ t¦n toÒ àndrÊV =gemon%an
ka¼ proa%resin (Con. praec. 139c11).
22 Ph.A. Stadter, Plutarch’s Historical Methods,
Cambridge, Massachusetts: Harward University Press,
1965, 6–7.

traktate Amatorius. Dialoge, kuris vyksta
Plutarchui su žmona Timoksena lankantis
Eroto šventėje Tespijose ir aukojant dievui,
Plutarchas nagrinėja heteroseksualinės ir
homoseksualinės meilės pranašumus23.
Anot jo, garbingiausias ir doriausias Eroto
globojamas meilės tipas – santuokinė vyro
ir žmonos meilė. Šį savo teiginį Plutarchas
argumentuoja pateikdamas stoikų požiūrį į santuokinę meilę24. Pats Plutarchas
mano, kad vyro ir žmonos santuoka padeda atskleisti geriausias abiejų savybes
ir duoda pradžią tikrai meilei. Savo išsakytą nuomonę jis grindžia istorijomis apie
Kamą25 iš Galatijos ir apie Sabino26 žmoną Emponę, kurios savo tvirta meile įrodė
didžiausią dorybę. Svarbu pabrėžti, kad
Plutarchui santuoka – dviejų žmonių simbiozė – harmoningas, džiaugsmo teikiantis
bendras gyvenimas27. Būtent tokio tikslo
23 Plutarchas, būdamas Platono mokinys, savo traktatuose stengėsi perteikti savo mokytojo par excellence
meilės teoriją. Platono Puotoje aiškinama, kad Afroditė
buvo dvejopos prigimties: viena – dieviškos, kita – vulgarios. Dieviškoji Afroditė neturėjo motinos, ji gimė iš
jūros putų po Urano kastracijos. Vulgari versija teigia,
kad Afroditė gimė iš heteroseksualių Dzeuso ir Dionės santykių: mi…V mŸn oÔn oØshV eÅV ˆn ©n þErwV·
æpe¼ dŸ d¦ d&o æst^n, d&o àn@gkh ka¼ þErwte e¿nai.
päV d` oø d&o tã qe@; = m#n g# pou presbut#ra
ka¼ àm$twr OøranoÒ qug@thr, ¬n d¦ ka¼ Oøran%an
æponom@zomen· = dŸ newt#ra DiÊV ka¼ Di_nhV, ¬n d¦
P@ndhmon kaloÒmen (Symposium 180d4). Dieviškoji
Afroditė globojo dvasinį ryšį ir meilę, kaip intelektualaus bendravimo vaisių,  įsižiebusią tarp dviejų vyrų, o
vulgarioji Afroditė globojo heteroseksualinius, santuokinius santykius ir vaikų gimdymą. (Plačiau apie tai žr.
C. Patterson, Op. cit., 128–131.)
24 Plačiau apie tai žr. R. Flacelière, Dialogue sur
l’amour, Paris, 1952, 20–24.
25 768 B-D. Kamos istorija pasakojama ir traktate
Mulierum Virtutes.
26 Julijus Sabinas palaikė Julijaus Civilio sukilimą
Galijoje prieš Vespasianą. Jo žmonos Emponės ištikimybė paliudyta Tacito (Historiae 4.67) ir Diono Kasijaus (66.3,16).
27 [...]ù kat“dousa toÑV æp¼ b%ou koinwn%’
suni^ntaV eáV taøtÊ pr@ouV te par#cei ka¼ ceiro$qeiV
àll$loiV. (Con. praec. 138c2-138c4).

siekia ir jo traktatas Coniugalia Praecepta,
patarimų forma pateikiantis Plutarcho įsivaizduojamos idealios santuokos kodeksą. Santuoka – nuolatinis abiejų tobulėjimas, būdas pasiekti gyvenimo pilnatvę.
Plutarcho požiūris į santuokinę meilę ir
žmonos išaukštinimas itin novatoriškas, ko
nerasime graikų literatūroje iki Plutarcho.
Plutarcho traktatuose vyras perima auklėtojo, mokytojo vaidmenį, tampa tarpine
grandimi tarp žmonos ir išorinio pasaulio.
Ideali žmona turėtų pasitenkinti vyro draugija, neturėti savo draugų, mat vyro draugai turi tapti ir jos vieninteliais draugais28.
Plutarchas neneigia moters vaidmens
šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime, bet išaukština moters, pripažįstančios
savo vietą, nesistengiančios valdyti savo
vyro, idealą. Dorybinga žmona turėtų būti
dažniausiai matoma su savo vyru ir likti
namie, kai vyras išvažiuoja. Čia vėl galime įžvelgti romėnų ir graikų papročių
skirtumą, Plutarchui būdingą atsigręžimą
į klasikinės Graikijos palikimą. Sunku
patikėti, kad turtinga ir išsilavinusi matrona Plutarcho laikais vengtų viešumos,
rodytųsi tik su savo vyru ir leistų laiką
namie vyrui išvažiavus. Taigi Plutarchas
šių socialinių pokyčių akistatoje stengiasi
pamokyti Euridikę, norėdamas jai įteigti
jam priimtiną dorybingos, žinančios savo
vietą moters idealą. Dažnai pabrėžiamos
geros žmonos ir motinos dorybės, tokios
kaip griežtumas (aøsthr%a), tvarkingumas (eøtax%a), kuklumas (semn^thV), o
svarbiausia – nuosaikumas (swfros&nh).
Plutarchas, norėdamas pabrėžti išskirtinę
28 `Id%ouV oø de½ f%louV kt…sqai t¦n guna½ka,
koino½V dŸ cr§sqai to½V toÒ àndr^V (Con. praec.
140d3).
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moters dorybę, vadina ją s_frwn – žodžio derinys iš swfros&nh, bene populiariausios graikų dorybės, pavadinimo.
Plutarchas tiki, kad moteris moka priimti teisingus sprendimus, taigi – vengti neištikimybių, džiaugtis santuokine meile arba
tiesiog stengtis gerai atlikti savo pareigą,
norėdama apsaugoti ir išlaikyti šeimą. Tačiau moteris turi būti tinkamai išmokyta ir
nuolatos vyro pamokoma, kaip turi elgtis,
nes moters išsilavinimas padeda sukurti
laimingą šeimą.
Būtent todėl Plutarchas laiko išsilavinimą
viena iš svarbiausių žmonos dorybių. Panašiai
kaip jo romėniškasis kolega Musonijus
Rufas, Plutarchas tiki, kad moteris turi įgimtų gabumų studijuoti filosofiją. Išsilavinimas,
filosofijos studijos sudaro pagrindą geram ir
dorybingam žmonos elgesiui. Studijuodama
moteris išmoksta atskirti gerus dalykus nuo
blogų, deramai paklusti savo vyrui, kuris po
vestuvių tampa jos mokytoju.
Kad ir kokia išsilavinusi būtų moteris,
Plutarchas mano, kad vyras visuomet bus
pranašesnis ir būtent vyras turi tapti moters
patarėju, aiškinti jai tai, ko pats išmoko.
Anot Plutarcho, lygiai kaip moteris negali
pagimdyti vaiko be vyro sėklos, taip ir negavęs vyro išminties sėklos jos protas negali
pagimdyti nieko doro. Vyro intelektinės galios pranoksta moters sugebėjimus, būtent
todėl žmona turėtų būti nuolatos auklėjama
ir mokoma savo vyro29. Vyras turėtų valdyti
žmoną taip, kaip siela valdo kūną30. Siela,
Pats Plutarchas mano, kad moteris turėtų auginti
vaiką tik ankstyviausioje vaikystės pakopoje, o auklėjimu bei išsilavinimu turėtų užsiimti būtent vyras (De
liberis educandis).
30 krate½n dŸ de½ tÊn Àndra t§V gunaikÊV oøc
éV desp^thn kt$matoV àll` éV yuc¦n s_matoV,
sumpaqoÒnta ka¼ sumpefuk^ta t² eøno%’. êsper oÔn
29
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o ypač jos protingoji dalis, iš prigimties
užimdama aukščiausią vietą Platono sielos teorijoje (Pl. Phdr. 246b2), išmintingai
nurodo kitoms sielos ir kūno dalims, stokojančioms tinkamų gebėjimų protingai
elgtis, kaip pastarosios turėtų elgtis. Vyras,
iš prigimties būdamas pranašesnis ir išmintingesnis, nelinkęs vadovautis aistra ir
jausmais, turi tapti žmonos, iš prigimties
silpnesnės, dvasios vadovu ir mokytoju,
kuris pamoko ar sudrausmina, kai to reikalauja aplinkybės.  
Laiške Coniugalia praecepta Plutarchas
dar kartą atlieka mokytojo vaidmenį, prieš
perduodamas šias pareigas Polianui, ir primena Euridikei pagrindinius patarimus,
kuriuos ji jau girdėjo anksčiau, mokydamasi pas Plutarchą. Tik šįkart Plutarcho
patarimai turi aiškesnį tikslą – vaizdingais palyginimais sudrausminti Euridikę ir
įskiepyti idealo siekį.
Coniugalia praecepta traktate Plutarchas, kuris iki šiol buvo Euridikės mokytojas, perduoda šias pareigas Polianui, būsimam Euridikės vyrui, kuris nuo šiol turės
mokyti savo žmoną to, ko pats išmoksta.
Pasak Plutarcho, filosofijos studijos – tarsi
pylimas, apsauga nuo būdingų moterims
ydų ir nemokšiško prietaringumo: [...] moteris, kuri supranta matematiką, gėdysis
šokti; išgirdusi nuostabius Platono arba
Ksenofonto magiškus žodžius ji neįsileis į
savo gyvenimą raganavimo meno31.
s_matoV Æsti k$desqai m¦ doule&onta ta½V =dona½V
aøtoÒ ka¼ ta½V æpiqum%aiV, oÖtw gunaikÊV Àrcein
eøfra%nonta ka¼ cariz^menon (Con. praec. 142e5).
31 t„ dŸ toiaÒta maq$mata präton àf%sthsi tän
àt^pwn t„V guna½kaV· aáscunq$setai g„r èrce½sqai
gun¦ gewmetre½n manq@nousa, ka¼ farm@kwn æpîd„V
oø prosd#xetai to½V Pl@twnoV æp’dom#nh l^goiV
ka¼ to½V XenofäntoV (Con. praec. 145c8).

Pabrėžtina, kad Plutarchui svarbiausias
vidinis ryšys, sutuoktinių bendravimas. Tai
parodo, kad moters vaidmuo šeimos gyvenime nebuvo antraeilis, žmona vaizduojama kaip lygiavertis vyro partneris, turintis
įtakos ir galintis patarti.
Traktate Coniugalia praecepta pastebime akivaizdžius visuomenės pokyčius.
Plutarchas skatina sutuoktinius pietauti
kartu ir tokiu būdu stiprinti savo dvasinį
ryšį. Žmona turėtų linksminti vyrą ir juokauti su juo, jų draugai turėtų būti bendri
(Con. praec. 140d3).
Plutarcho požiūris į moterį neginčijamai novatoriškas ir pažangus, tačiau nereikėtų pamiršti ir faktų, nurodančių, kad
Plutarchas, viena vertus, pripažįsta, kad
moterys gali pasižymėti dorybėmis, tradiciškai priskiriamomis vyrams, bet, kita
vertus, mano, kad ideali žmona visgi turėtų paklusti vyrui, pasižymėti kuklumu ir
atsidavimu. Iš pirmo žvilgsnio skaitytojui
galėtų atrodyti, kad Plutarchas iš tiesų panaikina vyro ir moters perskyrą. Tačiau atidžiau išnagrinėjus Plutarcho kūrybą galima daryti prielaidą, kad autoriaus požiūris
į moterį ne visai atitinka jo laikų realijas,
o pats Plutarchas pasirodytų esąs ne toks
liberalus, kaip galėtų atrodyti, bet konservatyvus, su nostalgija žvelgiantis į praeitį.
Pirmiausia reikėtų atsižvelgti į Plutarcho
laikų socialinę kultūrinę aplinką, kuri dažnai turi įtakos rašytojų kūrybai ir požiūriui
į tam tikrus socialinius aspektus. Teigiama,
kad Chaironėja – gimtasis Plutarcho miestas – jo laikais įkūnijo visko, kas graikiška, saugotojos vaidmenį. Apskritai visam
Plutarcho laikų graikų pasauliui būdingas
žvilgsnis į praeitį, siekimas atgaivinti ir
sustiprinti senus papročius, užstoti kelią

graikų asimiliacijai su romėnais. Plutarcho
laikais Chaironėjoje būdavo renkami magistratai, vadinami oÂ gunaikon^moi, kurie prižiūrėdavo, kaip laikomasi moterų elgesio standartų ir įstatymų, kaip teigia pats
Plutarchas, sukurtų Solono32.
Tokia Chaironėjos socialinė kultūrinė
retrospekcija iš dalies pateisina Plutarcho
nostalgiją klasikinio laikotarpio idealams
ir siekį atgaivinti senąsias, jau nepraktikuojamas tradicijas.
I a. po Kr. – Plutarcho laikais – tiek
Graikijoje, tiek Romoje buvo turtingų ir išsilavinusių moterų, kurios iš tikrųjų galėjo
reikalauti skyrybų. Plutarchas, Euridikė ir
Polianas tikrai žinojo romėnų moterų statusą ir galimybes. Pats Plutarchas ne kartą
lankėsi Romoje, o romėnų moterys, įskaitant valstybės vyrų, turtingųjų turistų žmonas, besilankydamos Graikijoje nevengė
viešumos.
Traktate Coniugalia praecepta cituojamos romėnų moterys – Klaudija Kvinta
ir Kornelija – atliko svarbų vaidmenį religiniame ir politiniame Romos gyvenime,
abiejų namai tapo anuometinių intelektualų susitikimo vieta.
Taigi piešdamas idealios moters paveikslą Plutarchas turėjo ieškoti tinkamų
archajinio ir klasikinio laikotarpio pavyzdžių. Plutarcho žmonos idealas retrospektyvus – klasikinio laikotarpio nuostatas
atitinkanti, pripažįstanti savo vietą visuomenės ir šeimos gyvenime, nesistengianti
valdyti savo vyro, visuomet jam paklūstanti, dorybinga moteris.
32 Plačiau apie tai žr. S. B. Pomeroy, Plutarch’s
Advice to the Bride and Groom, New York: Oxford University Press, 1999.
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Consolatio ad uxorem – užuojautos
laiškas Timoksenai
Consolatio ad uxorem – užuojautos laiškas, skirtas Plutarcho žmonai Timoksenai,
mirus jauniausiajai dukrai33, puikiai atspindintis Plutarcho kuriamą idealios
moters modelį. Šiuolaikiniam skaitytojui
šis laiškas pasirodytų keistas ir nekasdieniškas, o jo autorius, mirusios mergaitės
tėvas, būtų apkaltintas šaltakraujiškumu
ir abejingumu. Plutarchą išteisina istorinės ir asmeninės dukters mirties aplinkybės. S. B. Pomeroy34 savo studijoje apie
Plutarchą teigia, kad mirus jo dvejų metukų dukrai Timoksenai Plutarchas buvo išvykęs iš Chaironėjos. Ko gero, Plutarchas
bus pasakęs savo žmonai, kad išvyksta
į Atėnus, mat jos siųstas pasiuntinys su
žinia apie dukters mirtį atvyko būtent į
Atėnus, tačiau Plutarcho ten neužtiko.
Žinios Plutarchą pasiekia tik kai šis atvyksta į Tanagrą.
Taigi Plutarcho užuojautos laiškas atėjo
jau po laidotuvių ir, ko gero, praėjus giliausiam sielvartui. Tačiau lieka klausimas,
kodėl Plutarchas pasirinko būtent laiško
formą ir, gavęs liūdną žinią, pats nenuskubėjo namo. Iki šiol mokslininkai nesutaria
dėl autentiškos laiško parašymo datos.
Neaišku, ar Plutarchas iš tikrųjų išsiuntė mus pasiekusį laišką, ar parašė jį daug
vėliau. Kai kurie mokslininkai35, įžvelgda33 Manoma, kad jaunesnioji Timoksena, Plutarcho
dukra, mirė 90 m. po Kr.
34 S. B. Pomeroy, Op. cit., 75–77.
35 Mokslininkai nesutaria, ar išlikęs laiškas autentiškas, Plutarcho siųstas žmonai užuojautos laiškas, ar
vėlesnė Plutarcho ansktesnės žinutės pataisa. H. Martinas ir J. E. Philips teigia, jog Plutarchas nesiuntė
užuojautos laiško arba nusiuntė tik trumpą žinutę, bet
ne mus pasiekusią versiją (Consolatio ad uxorem (Mo-

52

mi Consolatio ad uxorem laiške tam tikrų
prieštaringumų36, teigia, kad laiškas buvo
rašytas gerokai vėliau ir skirtas platesnei
publikai. Iš tikrųjų, Consolatio ad uxorem
parašytas laikantis visų užuojautos laiško
reikalavimų37.
Laiške Consolatio ad uxorem, panašiai
kaip traktate Coniugalia praecepta, šlovinama santuoka, grindžiama abiejų sutuoktinių partneryste. Kreipdamasis į žmoną,
Plutarchas visuomet pabrėžia jų artumą,
bendrą gyvenimą, vaikų auklėjimą.
Vis dėlto atidžiau išnagrinėjus laiško
kontekstą galima pastebėti, kad Plutarcho
šlovinama santuoka ne visuomet remiasi lygiateisiškumu. Plutarcho aprašomoje
santuokoje vyras dominuoja ir visuomet
užima aukštesnę poziciją.
Nors Timoksena minima kaip Plutarcho
partnerė, kartu su juo augina vaikus38,
tačiau dukters gimimas davė jam galimybę pavadinti ją savo žmonos vardu.
Pabrėžiamas Timoksenos pasiaukojimas
auginant vaikus39, tačiau, anot Plutarcho,
ralia 608a–612b), Plutarch’s Ethical Writing and Early
Christian Literature, IV, Leiden, 1978, 394–411). Kita
vertus, A. G. Nikolaidis teigia, kad „išlikusi versija yra
labai suasmeninto, intymaus bendravimo pavyzdys, beveik neturintis guodžiamosios epistolografijos retorinio
pretenzingumo („[...]extant version is a most intimate
communication quite free from the rhetorical pretensions of consolatory epistolography.“ – Plutarch on Women and Marriage, WS 110 (1997), 31).
36 Plutarchas tris kartus teigia, kad Timoksenai nėra
būtini jo patarimai ir pamokymai. Tai parodo, kad laiškas buvo skirtas platesnei auditorijai, siekiant pabrėžti
Plutarcho šeimos pavyzdingumą.
37 Graikai ir romėnai stengėsi laikytis formalumų
rašydami tokio pobūdžio laiškus, šiuo atveju novatoriškumas bei originalumas nebuvo vertinami (J. Mitchell
„Consolatory Letters“, Hermes, 96, 1968, 299–318).
38 [...] o¿sqa dŸ ka¼ aøt¦ toso&twn moi t#knwn
ànatrof§V koinwn$sasa (Consolatio ad uxorem
608c6).
39 [...] ka%toi tò seaut§V æke½non æx#qreyaV
mastò ka¼ tom§V ën#scou t§V qhl§V per%qlasin

vaiko auklėjimas gali būti patikėtas motinai
tik ankstyvoje vaikystėje. Vėliau juo turėtų
rūpintis tėvas. Labai svarbu, kad vaiko auklėjimu ir mokslais užsiimtų vyras ir taptų
vaikui gyvenimo vadovu40. Šią Plutarcho
nuostatą puikiai vaizduoja teiginys, kad
Timoksena tik padėjo jam auginti visus jo
vaikus41. Reikėtų pabrėžti, kad laiške atsispindi labai svarbus ir iki šiol beveik netyrinėtas aspektas – jauniausiojo amžiaus
vaikų auklėjimas ir ugdymas. Plutarcho
kūriniai – bene vienintelis Antikos laikų
propedeutikos šaltinis.
Consolatio ad uxorem laiške šlovinamos Timoksenos, idealios žmonos, dorybės: savikontrolė ir saikingumo pojūtis,
pateikiama pavyzdingo elgesio pavyzdžių
praeityje42 ir dabar43, kai mirė jų dukra.
Timoksena – Coniugalia praecepta traktate
šlovinamo žmonos idealo įsikūnijimas; jos
gyvenimo būdas ir elgesys sustiprina jos
vyro pozicijas44. Netgi filosofai, apsilankę
labo&shV· genna½a [g„r] taÒta ka¼ fil^storga.
(Consolatio ad uxorem 609e3). Plutarcho traktate De
liberis educandis (dažniausiai neigiamas jo autentiškumas), kalbama apie maitinimo krūtimi svarbą.
40 F. Albini, „Family and the Formation of Character in Plutarch“, J. Mossman Plutarch and his Intellectual World, Duckworth in association with Classical Press
of Wales, 1997, 59–61.
41 o¿sqa dŸ ka¼ aøt¦ toso&twn moi t#knwn
ànatrof§V koinwn$sasa, p@ntwn ækteqramm#nwn
oÁkoi di’aøtän =män (Consolatio ad uxorem 608c5).
42 Ëdh dŸ ka¼ per¼ t„ toiaÒta poll¦n eøst@
qeian æpede%xw tÊ presb&taton tän t#knwn
àpobaloÒsa ka¼ p@lin æke%nou toÒ kaloÒ Ca%rwnoV
=m…V prolip^ntoV (Consolatio ad uxorem 609d4).
43 Ka¼ toÒto l#gousin oÂ paragen^menoi ka¼
qaum@zousin, éV oød` Âm@tion àne%lhfaV p#nqimon
oødŸ saut² tina pros$gageV ¨ qerapain%sin
àmorf%an ka¼ aák%an, oød’ ©n paraskeu¦ polutele%aV
panhgurik§V per¼ t¦n taf$n, àll` æpr@tteto
kosm%wV p@nta ka¼ siwp² met„ tän ànagka%wn
(Consolatio ad uxorem 608f).
44 eøtele%’ mŸn g„r t² per¼ tÊ säma ka¼ àqruy%’
t² per¼ d%aitan oøde%V æsti tän filos^fwn, În oøk

jų namuose, ir draugai viešosiose šventėse
(religiniai kultai, aukojimai, teatras) buvo
sužavėti jos paprastumo ir elgesio nuosaikumo. Timoksena įkūnija žmonos idealą,
išreikštą vaizdinga metafora pirmiau nagrinėtame Plutarcho kūrinyje Coniugalia
Praecepta45.
Vis dėlto Timoksena, būdama moteris,
yra iš prigimties silpnesnė ne tik fiziškai,
bet ir morališkai. Būtent todėl Plutarchas
paguodos laiške žmonai Consolatio ad uxorem tarsi įsikūnija į Timoksenos mokytojo,
sielos vadovo vaidmenį, pamokydamas ją ir
nurodydamas savo auklėtinei, kaip ji turėtų elgtis ištikus tokiai nelaimei. Plutarchas
mano, kad dora moteris turėtų atsispirti pagundoms ne vien „siautėjant Bakchui“46,
bet ir artimo žmogaus mirties atveju; būtina
suprasti, kad sielvartas turi būti kontroliuojamas net labiau negu aistros.
Kaip geras mokytojas, Plutarchas ne
vien pamoko, ko nederėtų daryti, bet nurodo būdą, kaip Timoksena galėtų išvengti
nereikalingo sielvarto. Pasak jo, žmona turėtų atsiminti laiką prieš gimstant dukrai ir
palyginti jį su džiaugsmu, kurį abiem suteikė mažosios Timoksenos buvimas su jais.
Žinome, kad Timoksena vyresnioji buvo
æx#plhxaV æn +mil%’ ka¼ sunhqe%’ gen^menon =m½n,
oødŸ tän politän, ù m¦ q#ama par#ceiV æn Âero½V
ka¼ qus%aiV ka¼ qe@troiV t¦n seaut§V àf#leian
(Consolatio ad uxorem 609c8–609d4).
45 Dora žmona, priešingai negu mėnulis, kuris spindi visa savo šviesa būdamas toli nuo saulės, o priartėdamas tampa nematomas, turėtų būti matoma daugiausia
greta savo vyro ir tapti nematoma bei likti namie, kai
vyro nėra šalia (Con. praec. 139c).
46 oø g@r ‘æn bakce&masi (Eur. Bacch. 317) de½
m^non t¦n s_frona m#nein àdi@fqoron, àll„ mhdŸn
®tton oÁesqai tÊn æn p#nqesi s@lon ka¼ tÊ k%nhma
toÒ p@qouV ægkrate%aV de½sqai diamacom#nhV oø
prÊV tÊ fil^storgon, éV oÂ pollo¼ nom%zousin, àll„
prÊV tÊ àk^laston t§V yuc§V (Consolatio ad uxorem
609a4).

53

išsilavinusi moteris, jaunystėje, panašiai
kaip traktato Coniugalia praecepta adresatė Euridikė, lankiusi filosofijos paskaitas. Plutarchas primena žmonai apie šiuos
mokslus, sakydamas, kad laimė priklauso
nuo teigiamo mąstymo, o šis savo ruožtu –
nuo stabilios sielos. Nereikėtų kreipti dėmesio į Tichės nepastovumus47. Iš šio pasakymo galima spėti, kad Timoksena lankė
stoikų filosofijos paskaitas.
Plutarchas užuojautos laiške Timoksenai neatsisako savo požiūrio į moterį.
Šlovinama moteris, kuri pripažįsta savo
vietą santuokoje, šeimos ir visuomenės gyvenime. Tokį žmonos idealą įkūnija Plutarcho žmona Timoksena.
Laiške aukštinamos Timoksenos dorybės, gebėjimas tinkamai elgtis net tik viešumoje ir įprastose santuokinio gyvenimo
situacijose, bet ir ištikus tokioms nelaimėms kaip vaiko mirtis.
Girdamas Timoksenos dorybes Plutarchas tuo pat metu pašlovina save patį.
Jo šeimos gyvenimas idealus. Kaip
Coniugalia praecepta traktate giriami idealūs sutuoktiniai, kurie viskuo dalijasi, taip
paguodos laiške vaizduojami ir Plutarchas
su Timoksena: jie kartu augino vaikus,
kartu išgyveno sūnaus mirtį, Timoksena
dalyvavo Plutarcho ir jo pažįstamų, filosofų, susitikimuose.
Plutarchas užuojautos laiške Timoksenai neatsisako savo požiūrio į moterį.
Aukštinama moteris, kuri pripažįsta savo
vietą santuokoje, šeimos ir visuomenės gyvenime.
47 ÞOti mŸn g„r æx èrqän æpilogismän eáV eøstaq§ di@qesin teleut_ntwn Ërthtai tÊ mak@rion,
aÂ d’ àpÊ t§V t&chV tropa¼ meg@laV àpokl%seiV oø
poioÒsin oød’ æpif#rousi sugcutik„V èlisq$seiV
toÒ b%ou, poll@kiV àk$koaV (Consolatio ad uxorem
611a4).
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Palyginus Consolatio ad uxorem su
Plutarcho Coniugalia praecepta išdėstytais patarimais, galima įžvelgti daug paralelių. Galima netgi teigti, kad Timoksena
įkūnija idealios žmonos, kuri gyvena pagal
Coniugalia praecepta nuostatas, paveikslą.
Dorybinga, išsilavinusi, pripažįstanti vyro
pranašumą, atsižvelgianti į jo nuomonę –
Plutarcho ir Timoksenos santuoka atitinka
darnios melodijos metaforą Coniugalia
praecepta traktate.
Iš dalies perimdamas platonikų ir stoikų požiūrį, kad išsilavinusi moteris gali
prilygti vyrui, derindamas jį su tradiciniu
klasikiniu moters idealu, Plutarchas sukuria unikalų moters idealo modelį. Tai išsilavinusi, išmintinga, bet kartu ir nuolanki,
kukli ir pripažįstanti vyro pranašumą moteris.
Santuokinės meilės aukštinimas ir išsilavinimo svarbos akcentavimas Plutarcho
kūriniuose yra išskirtinis reiškinys graikų
literatūroje, tuo pat metu daug pasakantis
apie paties Plutarcho asmenybės unikalumą. Vis dėlto Plutarchas išlieka savo
epochos žmogumi, kuris pripažįsta, kad
moteris turi būti pavaldi vyrui. Plutarchas
leidžia suprasti, kad geriausias sprendimas moterims – apsiriboti ir pasitenkinti
tuo, kas iš prigimties būdinga moteriai,
t. y. kuklumas, paklusnumas. Ideali, dora
moteris neturėtų stengtis pasireikšti tose
srityse, kurios tradiciškai priklauso vyrui,
neturėtų siekti vyriškų savybių, o turėtų išlikti gera, paklusni motina, žmona. Ideali
žmona, Plutarcho manymu, išsilavinusi,
tačiau tyli ir paklusni, nesiekianti valdyti
savo vyro, pripažįstanti žemesnę iš prigimties savo vietą šeimoje ir visuomenėje.
Apibendrinant labiausiai tiktų F. Le Corsu,

vienos iš garsiausių Plutarcho tyrėjų, žodžiai apie Plutarcho požiūrį į moterį: Mūsų
moralistui ideali moteris – paklusni žmona, atsidavusi savo vyrui, gyvenanti paprastą ir dorą gyvenimą, be prabangos ir
jokių linksmybių48.

Moteris, pripažįstanti savo tariamą pavaldumą bei žemesnę vietą, gali būti pavadinta moralės atžvilgiu lygia vyrui, ši
disharmonija pagimdo harmoniją. Būtent
tokioms moterims Plutarchas suteikia galimybę lygiuotis į vyrus.

48 „Pour

notre moraliste, la femme idéal est l’épouse
soumise, menant une vie discrète et digne, toute de
dévouement à son mari, sans tapage et sans luxe“ (F. Le
Corsu, Plutarque et les femmes dans les Vies parallèles,
Paris, 1981, 135).
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Plutarch’s attitude towards educated woman (treatises Coniugalia
praecepta and Consolatio ad uxorem)

Monika Voinič
Summary
The article aims to establish the attitude, or attitudes,
towards educated women and women in general that
Plutarch reveals in his moral treatises Coniugalia
praecepta and Consolatio ad uxorem. Secondary
aim of this articles is to determine, what does he say

explicitly or implicitly about educated women and in
particular their moral and intellectual aptitude, as well
as to ascertain if there is a harmony between Plutarch’s
explicit declarations and the implicit message in the
above treatises.
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It should be accentuated that the image of Plutarch
as the advocate of women has been modified in recent studies. However it is hardly possible to depict
Plutarch as the “misogynist”, a man who with such
elegance defends love between man and woman and
has such a high respect for marriage, which he regards
as an institution based upon the cooperation of both
husband and wife.
However it should be highlighted that Plutarch by
adopting platonic stoic opinion that educated woman
can be equal to man, combining it with traditional
classical ideal of woman, creates his own unique
portrait of an ideal woman. His ideal woman is intelGauta 2010 11 10
Priimta spaudai 2010 12 06
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ligent, educated, wise, but also modest, obedient and
admitting the superiority of men. Plutarch’s appraisal
of the marital love and the accentuation of education importance is a unique phenomenon in Greek
literature, simultaneously highlighting Plutarch’s
uniqueness.
However, according to Plutarch, women are
inferior as such, but once they accept their inferiority, they can be regarded as equal to men in regard
to moral strength. In Plutarch’s opinion, women are
not morally depraved unless they transgress the rules
of their sex and strive to achieve privileges reserved
for men.
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