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Homo sum. Lotyniški aforizmai, citatos ir kasdieniai posakiai  
apie žmogų. Sudarė Vilija Niauronytė. Vilnius: Alma littera, 2019, 462 p.

Recenzijos

Vilijos Niauronytės lotyniškų sentencijų knyga, 
atrodo, yra šeštas tokios rūšies rinkinys, išleistas 
Lietuvoje per šimtmetį. Ankstesni leidiniai buvo 
šie: Merkelio Račkausko sudaryta „Sententiarum 
dictorumque libellus“ (Sentencijų ir posakių 
knygelė, Kaunas, 1928) (be lietuviško lotyniškų 
posakių vertimo), Juozo Vosyliaus „Lotyniški 
posakiai ir sentencijos“ (Vilnius, 1981, 2 leid. 
2003), Valerijos Vaitkevičiūtės „Posakių ir žo-
džių žodynas (lotynų, anglų, prancūzų, lenkų, 
vokiečių, italų, ispanų ir kitomis kalbomis)“ 
(Vilnius, 1998), Aleksandros Teresės Veličkie-
nės „Ratio scripta. Lotyniški teisės ir bendrosios 
kultūros frazeologizmai, apibrėžimai, terminai“ 
(Vilnius, 2003), Kazimiero Kuzavinio „Lotyniš-
ki posakiai ir sentencijos. Dicta Latina verbaque 
alata“ (Vilnius, 2005, 2 leid. 2008). Visų rinki-
nių, išskyrus Račkausko, lotyniški posakiai yra 
išversti į lietuvių kalbą.

Niauronytė rinkinį, kaip rodo knygos pavadi-
nimas, sudarė teminiu principu. Šiame rinkinyje 
surinktos sentencijos apie žmogų. Rinkinys „Ho-
mo sum“ yra padalytas į penkis skyrius: Žmogus 
sau, Žmogus žmogui, Žmogus žmonijai, Žmogaus 
darbai, Kas nuo žmogaus nepriklauso. Šie skyriai 
padalyti į smulkesnius skyrelius. Pavyzdžiui, sky-
rius Žmogus sau (p. 14–126) yra suskirstytas į tó-
kius skyrelius: Žmogiškoji prigimtis, Gyvenimas ir 
amžiaus tarpsniai, Gyvensena, Dorybės ir ydos (šis 
dar skirstomas į dalis Silpnybės, Dora, Vi̇́ena ir ki̇̀-
ta), Būsenos, nuotaikos, norai, Jausmai ir emocijos, 
Tobulėjimas. Kiekviename skyrelyje pateikiamas 
pluoštas atitinkamos temos sentencijų. Analogiš-
kai sudaryti ir kiti skyriai. Tad skaitytojui per-
žvelgus knygos turinį patogu susirasti reikiamos 
temos sentencijas. Be to, visos sentencijos sunu-
meruotos. Iš viso knygoje jų pateikta 2 630. Kny-
gos pabaigoje (p. 412–462) pateikiama abėcėlinė 
visų sentencijų rodyklė, nurodant sentencijos 
numerį. Taigi sudarytos visos galimybės greit su-
sirasti norimą sentenciją ir jos vertimą. 

Pãčios sentencijos pateiktos labai kruopščiai. 
Prie daugelio jų, jei yra žinoma, nurodytas au-
torius ir šaltinis; prie kai kurių parašyta, kam 
priskiriama; kai kur pateikiama glaustų komen-
tarų. Proziškų sentencijų daugiaskiemenių žodžių 

kirčiuoti skiemenys pažymėti sodria, bet neįkyria 
geltona spalva. Poezijos citatų skanduojami pagal 
metrą žodžių skiemenys pabraukti tókia pačia gel-
tona spalva. Tad nemokančiam lotynų kalbos ar ją 
studijuojančiam skaitytojui parodyta, kaip tinka-
mai dera perskaityti kiekvieną sentenciją – o tai 
didelis privalumas. Nors daugeliu atveju sentenci-
jos vartojamos raštu, vis dėlto pasitaiko, kad žmo-
gus vieną kitą lotynišką sentenciją pasako televi-
zijos, radijo ar interneto laidoje, kokiame suėjime, 
minėjime. Didelis džiaugsmas išgirsti tinkamai 
pasakytą lotynišką posakį ar poezijos eilutę – tuo 
atžvilgiu ši knyga nepamainomas šaltinis. 

Apskritai malonu į rankas paimti skonin-
gą knygą. Jau viršelyje, papuoštame antikinės 
mozaikos imitacija, juodoje vėliavėlėje aki-
nančiu baltumu švyti pavadinimas Homo sum 
(esu žmogus). Kiekvienas skyrius pradedamas 
iliustracijomis – antikinėmis mozaikomis. Nors 
iliustracijų nėra daug, knyga atrodo puošniai. Tai 
dizainerio Agniaus Tarabildos nuopelnas.
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Kaip minėta, knygoje pateikiamos lotyniškos 
sentencijos apie žmogų. Nors esama sentencijų iš 
senesnių laikų (tai pasakytina apie Senojo Testa-
mento ir kai kurias graikiškos kilmės sentencijas), 
daugiausia imta iš klasikinių lotynų kalbos auto-
rių. Tiesa, yra nemažas pluoštas Naujojo Testa-
mento, krikščionių autorių sentencijų, apimančių 
vėlyvąją antiką ir viduramžius, taip pat pasitai-
ko ir vėlesnių. Išskirtinos LDK sentencijos, pa-
vyzdžiui, Regna, sed non impera! – Karaliauk, bet 
neįsakinėk! (Janas Zamoiskis – Zigmantui Vazai); 
Sum rex vester, nec fictus neque pictus – Esu jūsų 
karalius – nepramanytas, nenupaišytas (sakęs Ste-
ponas Batoras) ir pan. Pasitaiko ir dabartines re-
alijas atspindinčių sentencijų: Inter arma caritas – 
Karo metu – gailestingumas (Raudonojo Kryžiaus 
šūkis); Vigilia pretium libertatis – Budrumas – lais-
vės laidas (NATO šūkis).

Intriguojantis šios knygos bruožas – senten-
cijų vertimas į lietuvių kalbą. Autorė pateikia 
nemažai sentencijų, turinčių kanoninį vertimą, 
įsišaknijusį visuomenės sąmonėje ir tapusį mū-
sų kultūros savastimi (daugelis lietuvių dabar net 
neįsivaizduoja jų kilmės), kaip antai, Nullum ma-
lum sine aliquo bono – Nėra to blogo, kas neišeitų 
į gera; O tempora, o mores – O laikai, o papročiai 
(Ciceronas); Sub sole nihil novi – Nieko naujo po 
saule (kitą variantą Nil novi sub sole, nurodyda-
mas Vulgatą, buvo pateikęs Kazimieras Kuzavinis 
savo sentencijų rinkinyje) ir t. t.

Knygoje išvengta vienpusiško požiūrio į 
žmogų. Joje naudingų sentencijų ras ir ateistas, 
ir katalikas. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną 
sentenciją iš Evangelijos pagal Joną (I, 18), susie-
jančią abiejų pažiūrų žmones: Deum nemo vidit 
unquam – Dievo niekas niekad nėra matęs (su tó-
kia nuostata sutinka visi). Beje, šios sentencijos 
nėra Kuzavinio rinkinyje. Greta Evangelijos pa-
gal Matą (XVI, 2) žinomos minties Signa tempo-
rum non potestis scire – Laiko ženklų suprasti nega-
lite, Niauronytė pateikia garsųjį posakį De /Ex/ 
nihilo nihil (fit) – Niekas neatsiranda iš nieko / Iš 
nieko ir nebūna nieko ir toliau atitinkamą Luk
recijaus poemos „Apie daiktų prigimtį“ eilutę. 

Šis sentencijų lobynas pravers įvairių profesijų 
ir sluoksnių atstovams. Pavyzdžiui, mokytojams 
gali būti aktualios tókios sentencijos: Sapere et 
fari – Būti išmintingam ir iškalbiam (Antikos mo-
kytojo idea las); Qui bene distinguit – bene docet – 
Kas gerai išaiškina, tas gerai moko; Viva vox do-

cet – Gyvas žodis moko; Non est discipulus super 
magistrum – Mokinys nėra viršesnis už mokytoją 
(Evangelija pagal Matą X, 24); Doctrina multiplex, 
veritas una – Mokslas daugialypis – tiesa viena; 
Ludendo discimus – Žaisdami mokomės; ir t. t.

Teisininkams būtų pravartu kiekvieną die-
ną kartoti: Ubi ius, ibi onus – Kur teisė, ten (ir) 
prievolė; Ius in natura positum est – Teisė remiasi 
prigimtimi; Iudex est lex loquens – Teisėjas – kal-
bantis įstatymas.

Menininkai galėtų prisiminti, kad Artem non 
odit nisi ignarus – Meno nekenčia tik tamsuolis; 
Prancūzijos karaliaus Karolio IX mintį Equi et 
poetae alendi sunt, non saginandi – Arkliai ir poetai 
turi būti sotūs, bet neperšerti; antra vertus, Ars alit 
artificem – Menas (amatas) maitina kūrėją. In arte 
libertas – Menai – laisvė; Sine musica nulla vita – 
Be muzikos nėra gyvenimo; Natura incipit, ars diri-
git, usus perficit – Gamta padeda, menas nukreipia, 
triūsas ištobulina; kūrėjo darbas įvertintas tókia 
įspūdinga sentencija: Facilius est Herculi clavam, 
quam Homero versum subripere – Lengviau atimti 
iš Heraklio vėzdą negu iš Homero eilutę, dar plg. 
tokią netikėtą mintį Non omnis graeculus Home-
rus – Ne kiekvienas graikelis Homeras; Carmina 
morte carent – Giesmės išvengia mirties (Ovidijus, 
Meilės elegijos, I, 15, 32) ir pan.

Argi gydytojai nesutiktų, kad Medicus homo 
est – Gydytojas – (tik) žmogus; Primum nil /non/ 
nocere – Pirmiausia – nepakenkti (pagal Hipokra-
tą)? O sentencija Medice, cura te ipsum – Gydyto-
jau, pats pasigydyk, kaip rodo paaiškinimas, skirta 
ne vien gydytojams; prie šios sentencijos galėjo 
būti nuoroda Vulgata.

Tinkamų sentencijų čia rastų ir įvairių rangų 
valdininkai, ir kariai, ir verslininkai, ir kiti. Šio-
je knygoje daugybė sentencijų, tinkamų moki-
nių rašiniams. Jei aukštesniųjų klasių mokiniai 
išmoktų nors kelias dešimtis sentencijų su ver-
timais, kone kiekviename rašinyje galėtų jomis 
pasinaudoti. Bet pirmiausia mokiniams ir stu-
dentams, apskritai visiems išsilavinusiems žmo-
nėms, ši sentencijų knyga praplės akiratį, padės 
geriau pažinti save ir kitus, leis suvokti per ilgus 
amžius lotynų kalba kurtus kultūros (plačiąja 
prasme) lobius.

Mano supratimu, knygoje vienur kitur galė-
jo atsirasti kiek daugiau vietos sąsajoms su mūsų 
kultūra. Prie sentencijos Labora! – Darbuokis! 
matyt, galėjo būti komentaras, kad tai vieno iš 
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programinių Vinco Kudirkos eilėraščių pavadini-
mas (gaila, bet šio fakto nenurodo ir Kuzavinis). 
Tokia nuoroda būtų buvusi svarbi pedagoginiu 
atžvilgiu: mokiniams tai akivaizdi jungtis tarp 
praeities ir dabarties, dar plg. šv. Benedikto šūkį 
Ora et labora et lege – Melskis ir dirbk / darbuokis, 
ir skaityk, kuris irgi būtų labai tikęs šiai knygai 
prie Labora!. Rinkinyje galima rasti ir daugiau 
sentencijų, netiesiogiai susijusių, kad ir su to pa-
ties Kudirkos kūryba, pavyzdžiui, Surge et age – 
Kelkis ir veik ir eilėraštyje „Varpas“ išsakytu ragi-
nimu dirbti, pabaigiamu žodžiais Kelkite, kelkite, 
kelkite, kelkite..., dar plg. Age, quod agis – daryk, 
ką darai, bet tai jau atskira tema.

Bene pats smagiausias šios knygos atradimas – 
elegantiški, šmaikštūs, vietomis netikėti Niauro-
nytės pateikiami kai kurių sentencijų vertimai. Ji 
yra žodžio žmogus – ir lietuviško, ir lotyniško. 
Skaityti tókias lietuviškai prakalbintas eilutes 
didelis malonumas – ypač tas, kuriose išlaikyta 
lotyniška eilėdara, ar tas, kurių išlaikytas rimas. 
Pavyzdžiui:

(Et) si nullus ǁ erit pulvis, ǁ tamen excute nul-
lum – (O) jei jokios dulkelės nebus – nupurtyki... 
jokią (Ovidijus, Meilės menas, I, 151) (ieškančiam 
dingsties prisiliesti ir susipažinti su šalia sėdinčiąja);

Audendum (e)s, fortes ǁ adiuvat ipsa Venus – 
Drįsti reikia: drąsiems gelbsti pati Venera (Tibulas, 
I, 2 16) plg. Kuzavinio vertimą: Reikia turėti drą-
sos, – drąsiems pati Venera padeda;

Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis – Su vil-
kais ir stauki, kurių draugijon trauki / Kaukt turi su 
vilkais, jei su jais ėsti taisais;

Claudite iam rivos, ǁ pueri; ǁ sat prata bibe-
runt – Tvenkit, vaikinai, griovius – jau pievos gana 
atsigėrė (Vergilijus, Bukolikos, III, 111).

Discipulus est prioris ǁ posterior dies – Rytojaus 
diena yra vakarykštės mokinė (Publilijus), plg. 
Kuzavinio vertimą: Praėjusi diena moko rytojaus 
dieną;

Ratione, non vi, ǁ vincend(a) adulescentia (e)st – 
Jaunimą veikti reikia protu, o ne jėga. (Publilijus).

Dar būtų galima kalbėti apie sentencijų varian
tus, pateiktus daugelyje vietų. Taip pat atskira te-
ma būtų eiliuotos sentencijos, jų eilėdara ir jos 
perteikimas lietuviškame vertime. Galima dar 
būtų palyginti sentencijų pateikimą ir vertimą 
šiame ir Kuzavinio rinkinyje. Šiaip ar taip, nau-
ja sentencijų knyga yra kokybiška, tokia, kokios 
dar neturėjome. Tikėtina, kad „Homo sum“ taps 
daugelio rimtų žmonių parankine knyga. O jos 
autorei linkime įkvėpimo naujiems darbams.
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