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ASMENvsi=s ETHOS*
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Asmenybę galima charakterizuoti Lik kaip asmens kontrastą. Nes tai nt'ra tas
p<>!. Kiekvienas žmog�s yra asmuo, tuo visi p<?našas, todėl asmuo apskritai yra
bendrybė, nors Ir kaip skirtųsi vienas nuo kito atskirt Individai. Tuo tarpu ne
kiekviena'! žmogus yra asmenybė. Asmenybt yra taJ, ką žmogus tuli tik pats vienas,
kaip vlenintf'l!s ir nepakartojamas, ko n.:·ra kituose.
ėia yra laikoma :".inoma, kas yra asmuo. Tačiau kas yra asmuo? Tai ne subjektas
1r ne Aš. Asmuo tai!) pal ir ne sąmonė, nekalbant jau apie savi•nonę. ŠI sąvoka apima
p.lilnlmo procese dalyvaujanti suhjt'kl:\, dia uge protinę samonę :.u jos objektyvumu
;r dlstamija tarp jos Ir apl!nk!nlo daiktų pasaulio, tačiau ji aprt'pla Ir kai ką daugiau:
: ate!tj žve[g!ančlą, apd;ilrią, tikslingą, velklani'ią !r to� l" vell<l<Jje Ia.L.val pa!>lrenkančlą
hatybę, kuri tuu pačiu metu suvokia vertę ir bevertlškumą, pai.jsta gt'rĮ Ir blogt Ir pati
pajt'gl baU �era ar blog.1.
Drauge 'ai yra sav<J aktyvumo clt'ka � iw i ka ujanti su pasauliu batybė. kuri
J.;auna Impulsus Iš aplinkinio pasaulio Ir savo ruožtu veikla JĮ, kišasi l pasauli.
pertvarko JI ir va'.Jo lvykius. Vartodama daiktus, batybė suvokia jai priklausančią
sferą, k�rl. kaip asmens ir jo nuosavyhės sfera, yra Ueslogint' jos galios ir ltak<Js sritis.
JI siekia boti pripažinta toje srityje, bet gali Joje ir nu1·entttL
Asmuo reikalauja. kad JI pripažintų tle, kuriuos jis savo ruožtu pripažjsta kaip
individus (su asmens sft'ra). Vldim' sio rt'ikalavimo kordlaclJa yra asmens etinė
savimonė, jos pažiora l save, Išdidumas, orumas ir gt'da.
Žmonių bendruomenė remiasi tarpusavio pripažinimu. Asmf'niul tinka Arls
totello duotas žmogaus, kaip "g\-Vo3 batybės, Iš rriglmtiei> linkusios kurti ben
druomenes. apibrėžimas·. Tai reiškia, kad lnd!viduall batybt ne tik siekia, bet Ir yra
pajt'� organizuoti susijungimą su kitomis pana�iomls bn:ybt'mis.
Be to, ji yra pajėgi drausti pati save, paklusti re ikala vim a ms Ir !statymams, kurie
!ndlv1duallai batybel nt'ra duoU gamtos Ir nekyla Iš rašies inslfnktų, tačiau tampa
vertybių suvokimo masteliu. Šios veiklos dt'ka susiklo<;to tvairlos solidarnrno Ir
atsakomybės, Jaučiamos už kit� asmenų bok!-: �l wlklą, pakopos.
Tai: lygy�
prieš !statymą, pas!tikt'jlrno santykiai (!štikmybt' Ir tik�jlmas) bel visuotint' artimo
meilė (altruizmas). Zrnoi;:us tampa asmeniu ne palS savaime, o per kultarlnt sąryši.
k11rls Iškyla kaip visuomen�s esmt' Ir yra susidaręs kartų kaitoje. Individas Įauga l ši
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vtsuotJnt sąryil, augdamas perima JI Ir toliau perduoda aekanflal kartai; tačiau jJ9 tai
daro ne pas)vlal. o pagal IAgales prid� kažką savo. Dvasl09 sritys, kunoee tai
vyksta. yn kalba. tel�. papročiai, moral!, žinios. gyvenimo bodas. menas. religija.
Kiekvienoje Alų s�ų pavienis 1nd1v1das yra gyvos tradidjos
technlb Ir kitos.
pertelk!Jas. Ta!, kad jokioje srityje Jis neap1ma vtsurms,jam netruKdo. Kai kt.mOee
srltyse relkal.IJ1gos ypa.Ungoe Institucijos Ir ypat.1ngt mokytojai kulttlriMs �ma
pertdktl. nes pats dvasl�kumas nepaveWlmas kai.P ftzin!s Ir kaJ kurloe �
tleslogtal stoja
savyb!s, o tle<Jfog reikalauja aktyvaus pertelkimo. Sltalp asmuo

dvasios Istorijos tarnybon.
Be Vi30 to, asmeniui tenka dar dldesn! ut.duotls Jam
skirta valdytJ !storini
procesą. jei eg7Jstuotų antžmo�lškas protas, paj!gus veikti, žmogui ils re.:kalavtmas
atkristų. Tačiau neeg;>Jstuota protas, aukAtesnls u! pavtenlo asmens. Niekas neturi
visuotinio Istorinio proto. Tik asmeninis protas gali nustatyti Ukalus lrvaldyU. Tatlau
jo kaip Uk Ir neu!tenka tam milžiniškam uždavtnlul, kuris jam sklrta.'1. Asmentruo
proto orientacija Ir tikslai yra pritalkytl privačioms asmeninio gyvenimo rellun!ma Ir
siauroms jo perspektyvoms. Vis d�ltn ja:n teaka atsako� tioslmal. glmlnei, kurt
skina Jo veiklos val�lus. ŠI dilema žmogui nclAsprer.džlama.
-

11.

Asmenybei viso to nep<lkanka. J� u kasdlf"nln1:ur.e gyvenime,be jokių reOeksijų,
turime ga!voje kažkolQ lndivt:lo IAsklrUnumą. kaJ sakome: jis esąs asmenyb!. Nea
asmenyb! yra tas žmogaus, kas jo n!ra vienoda su kitais. Tačiau neturime vtsakal
sutikti su ila vartosena; dažnai asmenybe laikomas UesJog dldesn!s energijos,
supriai sugestijuojantis kitus, ryikaus charakterio !reogus arba reprezentatyvus
tam t!kro žmogaus tipo atstovas. Si vartosena nepertel.kla dalyko esm!s. JI lklJ.nipsta
l bendrumą, nepasiekia lndMdualyb!s. Taip pat Ir silpni, tylas, neĮkyrns žmon!s gali
boti asmeny�s. Tai prtkl&luso nuo savitumo, \lenkarU�kumo, vlenlnlt:lumo, nepa
keičiamumo. Žmogaus asmeny� yra tai, ką �s mylim ar neapkenčlam, kad jaučiam
simpatl_lą ar antipatiją - dažnai nd negal�ml pasakyti kod!I. l tai yra nukreipti
beveik visi aukAtesnlejl asmeniniai jausmai.
Su indMduaUzmu tai neturi nieko bendra. Ypač su eUnlu.
lndMdo poreikis .MlsklrU nelittla. juo labiau nesiaurina berdrų papročių
reikalavimų, kurte klekilenam vienodai galioja. Jie gaU<.ja Ir lleka pagrindu, tačiau
žmogl�s savitumas, kaip asmenyb!s ethos, gali viri jo pakliu.
Vlslikos pridill�b!s ne Uk tarp žmogaus vlsu<.Unumo Ir Individualumo, bet It
avskrltal būties teigimas yra senosios metafizikos klaida. Realiame puaulyje nft'a
dvejopos būties (indlvldualloa Ir vlsuotl.nčsĮ, o yra Ull viena. ViM, kaa realu, neSvarbu,
daiktas ar žmogus, lvykls ar bosena, yra lndMdualu, Uk. !lnoMa. dažnllluslal su
labai ned.ldellal.a skirtumais; tačiau visi lndMdualyb!s bruol.al. yra vlsuoUnl. At.
sklry� Uk dalinasi juos su nesuskaičiuojamomis kitomis atsklrybmU&. Tai, kaadarf
Ją Individualia, yra ne vien Uk bri1otų kon1blnaclja. Pastaroji niekad ne.ilwtoja, lr
jau vien tod!l, kad pas1kartodama JI patektų l kitas real1as aplinkybes Ir d!l to bOUnal
pasikeistų.
Tokla pad!Us yrapa{'rastallralikaontologtnlodhnlo,ku:1onegallma atsl.žadfU
d!I žmogJAko nepripažinimo.
Galima kal�tl Ir taip: v1aa. kas realu, y1a vtenlntelu, tačiau jame llypl
vlsuoUr.umo realy�. nes pastarasl.s relikla ne ką k!ta, kaip atskirų brumų \1en
odumą. Tik ideali batls neturi Individualumo. Tod�I tai yra nepilna boti.a. Jau nuo
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Platono laikų :"enojl metafizika ją laikė a ukštesniąj a boUmJ, gen-snlu pasauUu·, kuri
suprato kaip grynas fontlas. N aujoji ontologija atė� Iš jo aureolę, o jo botles pobūdi.
nepaisydama viso vlrilalkiMtumo, paskel� žemesniu. Kaip tik laiko sąlygota,
praeinanti, Individuali baus yra aukštesnė.
Daiktų Ir žemesn ių ĮtYvlų pasaulyje nepakartojamumas atrodo mums nerelkš
mJngas, nevertas mosų aėmeslo, t odėl Ir Ueka visiškai nepas tet-ėtas. i.moguJe Jis
tampa mums relkAmingas, kadangi čia Jis remiasi o>smenybe. Jei žm ogus žmogui
nebotų kažkas ypatinga. tai reikia manyti, mes negalėtume pasaulyje ap lik ti nieko
.ndMdualaus.
Pervisus žmogaus esybės sluoksnius prasls m el kJa asmeninis lndMdualumas.
Kone tai galime matyti tiesiog pojačlaJs, kono-slelos sferoje tai atsispindi kaip
persišviečianti Vidaus lšraJška lšort'je; m ora llnt'je žm'>gaus prigim tyj e tai pas !re l �kJ a
kalpcharakter'.s, Intymiajame žmogaus san tykyje su žmo�uml - kaJ p tai, ka s pavieni
žmogų lškeUa iš gausy� !{įtų žmonių, bet kas vts dt'lto vtsada lieka Iš es mt's
"

nesuvokiauia. Ir neapsakoma.

Esminga �Ia yra vtsuose sluoksniuose aklvaizdžtaJ konkretus Si'Va!me ne
matomo vidaus prasiveržimas l I šorę - n.: vter. 1 lšorlnJ vavtdalą. o daugiau l Judes ių
dinamiką, laJky::;ena, mimikos reakcijas Ir talr tol iau . Asmenybės duomenys labai
susiję su š iuo pasi reiškimo santykiu", nes kalbinė lšr<>lš'<a apima tik nuotrupa'>
dvasinio indMdualumo. Asm„nybel, norinčiai save parodyt! , reikaling<> labiau difer
encijuota lšr3.lškos forma.
JI panaši l dvasini menu karinio turlnj: mą:;tymas Ir
jo logl'Gl čia yra per daug sunkiaeiglal; csmt' glodi kaip tik tame, kas nepasveriama,
kas tik prabt'g omls Ir žaibiškai nušvinta, Ir ti k subtiliausias jau31nlnls suvokimas gaU
apčiuopti tą viršjuUmJškumą - taip pat prabt'gomls.
Dldel!s skirt•1mas tarp meno korinio Ir žmoį!aus pasireiškimo yra tik tas, kad l'la
tai, kas pasireiškia , yra realu Tai yra ž1m•raus d\•asinls Ir psichinis realumas, kuris
čia pasireiškia. Meno k n rinyje atsiskleidi.ia tai, ką mr n l ninkas j!,\�·do savo valzduott'Je
Ir suteikė objektyvaclją. o ' magaus išorlnlamt' pavidaJe Iš tikrųjų ohjektyv u ota
gyvenanti asmenybė. Pas taroji yra reali naujos ontologint's rea l umo sąvokos prasme.
Toji sąvoka nesiremia erdviniais santykiaJs lr materialu mu, o remiasi laiko san
tyki.ils, tapsmu Ir lndMdualumu.
ŠI paslrel šklmC' fon.ia vra tokia svarbi Ir ta1p pranoksta sąvoklni mąst y m ą , kad
net Ir tautų gyvenime vyraujanc"los idt'jos bevei.J< vlsuome� tampa konkrečlolnis Ilk
asmenybt's lonna, Ir Uk taip tos ldt'jos randa atgarsj. 7.mogus gyvena ne pagal
abstrakčias nom.a.s, tstatymus ar dogmas, bet pagaJ Įzvelgtu.-> vaizdinlu:i, asmen in
ius pavyzdžius, nesvarbu. ar tai botų privataus p�badilo lr !kvėptų tik pavienius
tmoncs, ar bendri, Istoriškai Jaudinantys Idealai. Tik per tai jmanoma, kad Ir poetas
Isto riš kai jaudlr. t>n č lal veikia tautą, kuri JO klauso Ir s u prnn l.2. jo vlzijas. Mes esame
Ir Jo "vaizdai•. Jeigu Jie yra Įtik inant ys. pasiskolinti iš �enlmo. tai Ir jų p.!slre išklmo
fonna yra ta pati ka!p ir reaU·lS asmen ybt's . Jie atspindi ne tai k<.im atstovauja, bet
tai, kaip jie aantykiallJa gyventme.
Tačiau, nepaisant viso lndivldualun.a Ir konk ret umo, a:,men) IX's branduol ys
glodi ten, kur Ji vėl kaip imogus, tarp žmonių Įsiik� t l °tx'ndriją ir savo Istorinius
likimus. Nes tuo JI są moningai pa � ;llma d!desnt's atsakomy�s naštą. Ir Uk nešant
61ą nutą Ir sUp1 �Jant po ja 1My�kt'ja asmenybės llkra<.ls elh(ls. Virs-asmeniškumu
turi boti patlkrima tai, kas žmogaus yra lahlaus!al asmenbka. Nt-s su tušt1agarbe
lnd Mdo savimone tikroj i ž1 ,1oglškojl a smeny !� neturi 1iit•ko bendra. (;yvenlm.is.
"
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kuris padaro nuosavą aamenl vtenJnteliu tikslu sau, savo paUea esybę padaro kulto
objektu, greičiau yra asmeny� neigimas negu Jos vystymas. Tikraa savitumu
suklesU būtent ten, kur tmogus utslb�la save paŲ tymlal pranokstančius tikslus
Ir atsiduoda utdavlnlam!<, IApl�lanUems JI L§ patks savęs. Bet koks groUJlmasls
savimi morališkai stumia atgal. Tikroll asmen� dvaainl strJktora (ethos) yra
paremta ne savęs ldkoJlmu ar lsltvirtinlmu, o atsidavimu ir savęs užmlriUnu.
m.
Paskutln!ejl punktai �. kad asmeny� ncra nukreipta vten Uk t save, o
nuolat egzistuoja platesniame kontekste. 'fal pasakyUna ne Uk apie Jos būŲ, bet Ir
apie Jos dvasinę struktūrą (ethos) bel apie savęs verŲnlmą. Jos paslapUs yra
kateg1>rtalin�. JI yra tvartnys sul genert3 su sava esamy�s forma. O il yra, kaip Ir bet
kokia aukš/'laus•a fonna pasaulyje, beslremianU Ir sąlygojama kitų boUes fonnų ir
tod�l priklausona. Tai nepakerta - pagal kategortafiiil sandaros d�nt realaus
pasaųlio struktūroje - Jos vldln�s autonomijos.
Zffi('lgus, kaip asmuo su savita savęs Išsaugojimo forma (savo konsistencija), yra
antrints substancijos rūšis, kurt:Į keičia cplinkyb!s. ApslaitaJ Jl:i yra didesnių
žmonių grupių sudedamasis elementas, Ir il Jo savy� viena IA lų užduočių, kurtų
negalima Iš Jo atimti. antraip Jmt Iš po kojų batų Išmuštas pagrindas, ant kurio stovi.
Tačiau kažką panašaus galima pasakyti Ir apie Individualią asmenybę lrbotent tod�l.
kad Jos esmei bod:nga lai, kas ji yra, JI yra taip pat It ·kam nors·. Kadangi asmen�
negali boti sau, tai gali bau tik kitiems asmenims.
Asmeny� yra labiausiai atvira pasaulio, atskiro žmogaus vidinei esmei. JI
jaugusi l aplinkinj pasauŲ, j dvaslnj-kultūrlnj žmonių pasauU ne Uk savo egitstavtmo
sąlygomis. bet daug labiau savo e�istencl.Jos prasmlnJu turiniu (prasme), savo
dvasine strukta1 a bel verte. Ir kaip <lsmuo aplbr�žla apie save prlklausomy� ratą,
kažko �!ą valdymo Ir l lakos sferą. kurią Jis laiko sava. lygiai taip pat Jis yra asmeny�.
Mes žinome tokias asmeniškai sąlygotas sferru. gyvc;lime kaip Jos dalkunę namų
kasdl"'ny� srtŲ, jos veiklos. srlŲ, Jos draugų ratą (vlsa:la su labai savitu paatr
ink.imu), o kalbant a?le aukštesnes sfera:; - jos ld�Jų sąlygotą mokinių Ir �ų ratą.
Taip, Iant Ukra prasme čia galime kal�U Ir apie jos prl·:šų ratą. nes Ir Jie nulemia jos
asmeninę dvasinę struktūrą (elh<'s).
Kaip ·antiine substancija· paslrell\k.la realiar.te pasaulyje k.lek\1ena sUpresn�
konsistencija. taip kiekvienas tvarinys Ilgesni laiką Išlieka ldenUikas. Su substan
tiškumu griežtąja prasm<' lai neturi nieko bendra. taip pat Ir su asmeny� Išlik.imu
(išsilaikymu). Apie ·aukštesnių· boues sistemų jslk.lšlmą, tarkim, laiko abaolluto
jslk.lšlmą (kaip kartkarčiais buvo manoma), čia n�ra kalbos. Bet lygiai taip pat reikia
saugotis, kad neperkeltume asmeninio Identiškumo t kitų dydžių sistemas, kaip tai
ątsltiko metafiziniame Idealizme: Jok.iu badu n�ra joklo aukitesnlo lyglovlB-asmens.
Zmonlų bendrijos nesudaro asmeninių vienetų, nors Ir susideda. IA asmenų, lygiai
taip pat, kaip jos n�ra Ir aukštesnio lygio c;ubjektas arba sąmo�. Ir tai pasakytina
apie jas, n_,rs Jos Ir turi lstorlnĮ lndtvlcfualumą.
Klaidinga manyti, kad vadinamojo žmonių žinovo turimas patinimas gyvenime
pats savaime atveria kelią l asmenybę. Tai, ką suvoii'Ja žm.>nlų žinovas, vlsačla yra Uk
paskiros lšryšk�jančlos savy�s. suge�j!mal ar\Ja sllpny�. Tačiau visa tai klaidina
Ir veda prie UplzuoJančlo su.vok.lmo bado. Tuo tarpu visa, kas up;:;ka, kaip Uk yra
lm.llvldualumo priešlngy�. Zmonlų žinovas Okst:ojaasmenls pagal tam Ukrusnuolat
pasikartojančius pagrlndlillus bruožus; tsls1'.vcmU Į tuos asmenis giliau, be tų
-
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bruožų, jis ne:urt progos. Kaip tik tuo remiasi Jo tikrumas savo tikslumu: Iš tiesų
asmenl�kaJ neribotame sklrtJngume Jis niekada negalttų susiorientuoti, remdamasis
tokiu supaprastinimu. Jo čia pat atrandamas greitas Išankstinis sprendimas pirktas
asmenybts kaina. Pastarosios Jis su savo gyvenlmlškaja - praktiškaja nuostata Iš viso
negali !žvelgti.
Asmenybę suvokia asmeniška! sufnlere-suotas, neskuLanUs, su meile t ją
tslgllinanUsŽV!lgsnls. Tokiam stabtel�Jlmul Ir tokiam Įsigilinimui reikia laiko, atsida
vimo, pastangų, o neretai Ir drąsos - tai vis dalykų, kuriuos mes, gyvenimo
spaudžiami, retai teparodome. Todtl asmenybei Itin svarbu bau
pagailau Iš
tikrųJų pastebttal atsidavusio, neskubančio žvilgsnio, pasijusti
suprasta! Ir
tvacrtlntal. Asmenybei tai yra Įprasminimas, kurto JI pati sau sutelkti negalt,
suvokimas to, kas JI yra, slypi kitos asmenybts veidrodyje.
Etiniu požiūriu š!s santy!<ls turi Ir kitą pu�. Kaip tik myltnUs ŽV!lgsnls pastt>bl
ne tik emplrtn( asmenybę, ki..o JI upo per savo gyvenimą Ir savo ltklmą, ne tik emplrtnl
"charakten· su savo silpnyi>tmfs Ir daueybe paklydimą Už viso to jl3 suvokia ldea ll4
asmenybę, žmogq, koks Jis turėtų bot! kaip ypat!ngas, �n1<as. Nedaug k;.s gali gyvą
žmogų nukreipti nuo Jo !ndiv!duatloslos vertės. Zmogaus gyvenimas gali prasilenkt!
su Jo lnteliglbillu (vlršJulfmišku - N.J . ) charakteriu arba alltlkti. uJ.pildylf JI. Ir
suslfonnavusloje asmenybtje visa tai dažnai taip lemtinga! �uslpyn(, kad tai. kas Jis
tikra, vargu begallma Išskirt! Iš to, kas netikra. Taf.lau mylintis žmogus gali
praslskverbU Iki esmės Ir pamatytJ žmogų Jo paties �Viesoje.
Y.ai asmen� gehntse glodi tokia lndlvlduall vertė, tai yra didžiausias asmenybts
esmės stebuklas. Ji sudaro tik lndMduall asmeny�s dvasln� stru ktū ra (t'thos). Kur
slypi turinys tos vertės, kuri yra ne bendra, o priklauso Uk atskiram, pavieniui
lnd!Vtdul, sunku pasakyU. Bet kad ta \'ertė yra Ir, be to, nt'prlklauso nuo Ją tam tikru
laipsniu tkanljuslo realaus ?.·nogaus, to nrgalJma nul!ln<'ylf. Nt·s bntent c;ąlytyje su
Ja atslranda asmt'nlnt mt'llė, skirta tam žm()gul. Mylintvsis nt'mato bntent to, kas yra
prt� Jo akis, - čia Jis kartais tiesiog akla�. - o mato tai. kas ,,,!ypl giliau. net jt'f visa tai
negali prasimušti Iki tikrovės. Šia prasme Jis yra vlt'nlšas savo matym•1.
Tiesioginis lndlvlduallos asmc-nybts vertts skklmas yra nejmanomas: taip tik
atsirastų tam Uknts nuosavo asmt'ns kultas, o yra gt'rai žinoma. kaip lt'ngvaf tai virsta
tuštfagarblšku savęs vertinimu, kuris gresia grubiausiu prasilenkimu su pačiu
savimi. Tačiau egzistuoja žmogaus ortent.wlmas l SCtVo paties vertę, Ir tai atlieka kito
tmogaus myUnUs žvilgsnis. Pastarasis mato Idealią asmt'r.ybts vertę kaip kito vertę,
Ir tooėl ntra pavojaus sufalsUlkuoU. Jam net nereikia sąmoninga! atkrt'lpti mylim'ljo
dtme8f0 i tai, Jis paprastlauslaf savo meilės Jėga nukreipia žmogų tos vertėS link. Nes
aamenlnt meilt turi tą paslaptingą Jėgą, kurt meilės objektą padaro tuo, ką Jo myli.
Nekylil Jokių abejonių Ir niekada nebuvo ginčijamasi dtl to, kad mylėjimo Ir
buvimo myllmu !aisme glodi su nlekuo nepalyginamas žmo�aus gyvenimo alsklnl
maa. Tatlau reW kas mėgl'.lo lšsfafšklnU, kur Jo esmt. !"ls aiškinimas darosi
auprantamas asmenybės dvaslnts stmktaros (ethos) dėka, nt's Joje glodi papildoma
vertt, prtsldedanU prie asmennts mellts dorovinės vertts. Jau l>fatonas žinojo, kad
bet kokia mellt būna nukreipta l vertybę, kurtos JI paU neturi. Tačiau asmenfn�Je
melltje ši vertybt yra ideali asmer.ybts csmt. Ir savo 1-adlnančla J�ga or1ent uodama
!mogų l Alą JO paUes esmę. J! nelfesloglaf skaUna .1 1 rt'allzuotl savo asmt'nybę.

