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SCLIPIREA OCHILOR 
Ce ne smulge din nimic? 

de Julián Carrón 

 
CAPITOLUL 2 

«CUM POATE FI UMPLUT ACEST ABIS AL VIEȚII?» 
 

 
Întrebarea pe care am pus-o în centrul atenției noastre este fundamentală: «Ce ne smulge din nimic?». 
Cum putem noi, în drama inevitabilă a vieții, să nu cedăm în fața vulnerabilității și neputinței noastre? 
Ce poate răspunde la golul de sens? Șocul cauzat de Coronavirus, care ne-a zdruncinat pe fiecare 
dintre noi și ne-a făcut să ne temem pentru viețile noastre, a făcut ca întrebarea să fie și mai acută, 
punându-ne în poziția de a verifica mai clar tentativele de răspuns. 
 
1. Tentative insuficiente 
 

a) Argumente care nu mai prind pe nimeni 
 
Unii oameni cred că un discurs ar fi suficient pentru a depăși provocarea golului care avansează. Dar 
nenumăratele discursuri, așa cum experiența noastră ne-o arată, nu sunt suficiente. Un gând, o 
filosofie, o analiză psihologică sau intelectuală nu sunt capabile să determine umanul să repornească, 
nu sunt capabile să-i dea din nou suflare dorinței, să regenereze eul. Bibliotecile sunt pline de astfel 
de lucruri și, datorită internetului, totul este la îndemână, dar totuși nimicul se răspândește la fel. Cu 
cât suntem mai atenți la ceea ce freamătă în intimitatea fiecăruia dintre noi, cu atât devenim mai 
conștienți de această insuficiență. «În ființa umană, este în joc ceva care e ascuns, suprimat, ignorat, 
distorsionat. Cum poate fi străpunsă o astfel de armură, și cum se poate ști dacă aceasta este aspirația 
sa ultimă? Ocupați să studiem comportamentul uman, de prea multe ori neglijăm rătăcirea umană.»50 
Câte cuvinte, dintre cele pe care le auzim și pe care chiar le rostim, se învârt în jurul cozii! 
Shakespeare reclamă acest lucru în maniera sa deosebită: «Poate să vorbească întruna și să nu spună 
nimic. Rațiunile sale sunt două boabe de grâu în două măsuri de neghină. Trebuie să cauți o zi întreagă 
ca să le găsești și, odată găsite, nu își merită efortul căutării».51 Rațiunea se poate învârti în cerc cu 
argumente lipsite de conținut real. «Inteligența [...] este întotdeauna tentată să devieze spre un joc de 
concepte de care se poate lăsa vrăjită fără să-și dea seama că astfel a rupt legătura care o unește cu 
realul.»52 
Pe scurt, nu e de-ajuns să propunem niște concepte, oricât de corecte și juste ar fi ele; nu asta e ceea 
ce poate cuceri viața și potoli setea care o caracterizează. Nici măcar un «discurs religios» - «o sumă 
de idei diferite, dezarticulate care nu vor fi în stare să-i mobilizeze pe alții»53 –  nu e ceea ce l-ar putea 
trage după sine pe omul de astăzi. Pentru a ieși din mlaștina nihilismului nu este suficient să ai o 
viziune religioasă, să vorbești despre Dumnezeu, despre transcendență sau despre divin. Cineva poate 
fi religios din punct de vedere cultural sau chiar creștin și totuși să experimenteze golul existenței, 
până la disperare, dincolo de cuvintele rostite și de valorile proclamate. Nu predicile abstracte și 
moraliste – religioase sau laice, orice-ar fi – ne vor smulge din nimic. Prin urmare, Evdokìmov scrie: 
«Discursurile nu mai sunt suficiente, ceasul istoriei marchează momentul în care nu mai este doar o 
chestiune de a vorbi despre Cristos, ci mai degrabă de a deveni Cristos, loc al prezenței sale și al 
cuvântului său».54 Conceptele, chiar și atunci când sunt toate perfecte, nu reușesc să producă nici 

 
50 A.J. Heschel, Cine-i omul?, SE, Milano 2005, p. 18. 
51 W. Shakespeare, Negustorul din Veneția, Actul I, Scena I. 
52 F. Varillon, Umilința lui Dumnezeu, Qiqajon - Comunitatea Bose, Magnano (Bi) 1999, p. 30. 
53 Francisc, Exortație apostolică Evangelii gaudium, 147. 
54 P.N. Evdokìmov, Dragostea nebună a lui Dumnezeu, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2015, p. 63. 
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măcar o fărâmă din ceea ce ar putea învinge nimicul. Gnoza, în orice versiune, nu poate concura cu 
nihilismul existențial, concret. Și pentru a face față situației nu este suficient să schimbăm conceptele 
și să avem mai multe cunoștințe intelectuale.   
Dostoievski exprimă în felul său nerăbdarea în fața unei trăncăneli lipsite de experiența reală: «Aceste 
flecăreli consolatoare, toate aceste clișee continue, neîncetate, întotdeauna la fel, întotdeauna la fel, 
au devenit atât de odioase încât [...] îmi vine să roșesc chiar dacă altcineva, și nu spun eu, ci altcineva 
vorbește despre asta în prezența mea».55 Dar motivul acestei nerăbdări – care în timpul nostru a 
devenit omniprezentă și pe care noi înșine o experimentăm direct – îl menționează von Balthasar: 
«Într-o lume care nu se mai crede capabilă să afirme frumusețea, argumentele în favoarea adevărului 
și-au epuizat puterea de concluzionare logică: silogismele se rotesc în funcție de ritmul prestabilit, ca 
și cum ar fi niște mașini rotative sau niște calculatoare electronice care trebuie să scuipe un anumit 
număr de date pe minut, dar procesul care duce la o concluzie [a acestor raționamente, a acestor 
silogisme] este un mecanism care nu mai prinde pe nimeni și aceeași concluzie nu se mai 
finalizează».56 Putem spune chiar lucruri care sunt adevărate, dar, atâta timp cât acestea nu se întâmplă 
în fața ochilor noștri ca o frumusețe concretă care atrage - «pulchritudo est splendor veritatis»,57 
frumusețea este splendoarea adevărului, spune sfântul Toma – acestea nu mai prind pe nimeni, nici 
pe noi, nici pe ceilalți. De fapt, von Balthasar spune, «dacă verumului îi lipsește acel splendor, care 
pentru sfântul Toma este semnul frumuseții, atunci cunoașterea adevărului rămâne atât pragmatică, 
cât și formalistă».58  
 

b) O înmulțire a regulilor 
 
Alții cred că antidotul la nihilismul existențial ar fi o etică. Astfel, apelurile la datorie, la «lucrurile 
de făcut» se înmulțesc, apeluri care, deși pot obține supunerea, conformarea, având ca scop propria 
supraviețuire și diferite avantaje, nu răspund nici pe departe la disconfortul eului, la urgența sa de 
sens. «Lipsind sensul, rămâne doar datoria, o tipicărie inutilă care mă trage și mai mult la fund»,59 a 
spus tânărul prieten citat mai sus. Este o percepție bine exprimată de Tolstoi: «Întotdeauna, după 
aceste retreziri, Nechljudov stabilea niște reguli, pe care el însuși își propunea să le respecte veșnic; 
ținea un jurnal, și începea o viață nouă, de la care spera să nu se mai abată: turning a new leaf  [dădea 
pagina], cum își spunea lui însuși. Dar apoi, de fiecare dată, [...] cădea din nou, și, de multe ori cădea 
chiar mai jos decât de unde plecase».60 Etica, chiar și atunci când este lăudabilă, nu este suficientă. 
Și din nou von Balthasar este cel care ne dezvăluie motivul profund al acestui fenomen: «Dacă lui 
bonum îi lipsește acel voluptas [acel șarm care atrage persoana noastră și permite o experiență de 
plinătate, de bucurie] care pentru Augustin este semnul frumuseții sale, atunci raportarea față de bine 
rămâne utilitaristă și hedonistă».61  
Cunoaștem cu toții fragilitatea oricărei tentative de a sprijini răspunsul nostru la setea de împlinire, 
de plenitudine pe un efort moral, pe o măsură proprie de implicare. Cu toate acestea, dacă, adulți fiind 
ne obișnuim să conviețuim cu incapacitatea proiectelor, a planurilor de viață și a «lucrurilor de făcut» 
pentru a satisface solicitarea care provine din adâncul eului nostru, la tineri percepția de gol și foamea 
de sens sunt arzătoare – chiar și atunci când acestea sunt disimulate – și caută cumva, poate chiar în 
mod contradictoriu, modalități care să-i mulțumească sau prin care să fugă . Într-un articol publicat 
cu luni în urmă în Corriere della Sera,intitulat «Fragili și singuri, astfel cad tinerii noștri», Susanna 

 
55 F. Dostoievski, Crimă și pedeapsă, Mondadori, Milano 2010, p. 188. 
56 H.V. von Balthasar, Percepția formei. Glorie. O estetică teologică Vol. I, Jaca Book, Milano 2005, p. 11. 
57 «Pulchritudo consistit în duobus, scilicet in splendore, et in partium proportione. Veritas autem habet splendoris 
rationem et acqualitas tenet locum proportionis (Sf. Commentum in Primum Librum Sententiarum, distinctio III, quaestio 
II, expositio primae partis). 
58 H.V. von Balthasar, Percepția formei. Glorie. O estetică teologică, Op. cit., p. 138. 
59 Vezi aici, p. 13. 
60 L. Tolstoi, Învierea, Sansoni, Florența 1965, p. 136. 
61 H.V. von Balthasar, Percepția formei. Glorie. O estetică teologică, Op. cit., p. 138. 
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Tamaro scria: «Nu există niciun week-end în care să nu ni se comunice vestea tristă a unor grupuri 
de prieteni care își pierd viața striviți pe străzi după o noapte de distracție în discotecă. În încercarea 
de a stopa această realitate tragică, sunt evocate noi strategii: mai multe controale, teste de alcoolemie 
la ieșirea din localuri, mijloace de transport care să-i poată duce pe tineri acasă în siguranță. Intervenții 
cu siguranță necesare, și care parțial salvează, dar care nu sunt cu mult diferite de a voi să delimitezi 
abisul cu o sârmă ghimpată. Unii s-ar salva, cu siguranță, dar prăpastia ar fi întotdeauna și oricum 
acolo [...]. Ceea ce mă uimește este că nimeni, după aceste evenimente repetate, nu se oprește și 
spune: ce se întâmplă?».62 
În fața abisului existențial, nu se poate crede că soluția ar fi «sârma ghimpată». Pentru a feri viața de 
vid, regulile, mizele și limitele nu sunt suficiente. Nu poate fi acesta răspunsul la misterul ființei 
noastre, iar experiența o confirmă mereu. Lucrurile nu se schimbă chiar dacă apelăm, cu mai mult 
rafinament, la ceea ce grecii numeau «dreapta măsură», o etică a limitei care să ne protejeze de 
impulsuri, aspirații și dorințe prea mari. «Mi-ar plăcea ca această cultură a limitei – scrie Galimberti 
– să fie recuperată de cultura noastră care nu cunoaște limite în ceea ce privește dorința.»63 
Dorința ar fi așadar un defect de corectat? În fața disproporției sale, a excesului său, care nu ne dă 
niciun răgaz, de la greci până în prezent, se pare că singura strategie ar fi aceea de a reduce dorința. 
Dar această luptă, mai mult sau mai puțin acerbă, pentru a o reduce la limite acceptabile este cea mai 
evidentă confirmare a nemărginirii sale structurale, a exorbitanței sale tulburătoare. Eșecul oricărei 
tentative de a valorifica dorința prin stabilirea unor limite, prin impunerea unor reguli, demonstrarea 
ireductibilitatea ei, face vizibilă permanența acelui cor inquietum augustinian din adâncul ființei 
noastre. 
 

c) Coborârea ștachetei dorinței 
 
Tentativele de a reduce și masca dorința sunt continue și fine ca un fir de păr, notează Luisa Muraro: 
«Obiecția și înșelăciunea vin odată cu auto-moderarea: ne mulțumim cu puțin. Înșelăciunea începe 
atunci când ne apucăm să subestimăm enormitatea nevoilor noastre și începem să credem că trebuie 
să le raportăm la propriile forțe, care sunt, în mod natural, limitate». Prin urmare, ne conformăm la 
«la niște dorințe false, cum ar fi cele din reclamele publicitare, luând ca obiective niște reuzultate 
oarecare, nu ne mai preocupăm de adevăratele noastre interese, nu mai facem ceea ce ne interesează 
pe noi cu adevărat, nu mai căutăm propriul avantaj» autentic; «practic, ajungem să ne sfărmăm mai 
mult pentru a câștiga mai puțin».64 Coborâm ștacheta dorinței noastre, încercând să ne înșelăm inima. 
Un băiat mi-a scris: «Mie mi-e greu să trăieasc la înălțimea dorinței mele și adesea bat în retragere, 
și mă mulțumesc cu mult mai puțin». Montale spunea: «Se umple golul cu inutilități».65 «Nu se poate 
să-ți omori vremea fără s-o umpli de ocupații care să umple acel gol. Și, din moment ce puțini oameni 
sunt capabili să privească ferm în acel gol, de aici apare necesitatea socială de a face ceva, chiar dacă 
acest ceva servește doar pentru a anestezia neliniștea vagă că acel gol se va repeta în noi».66 
Oare există ceva mai decisiv astăzi decât a descoperi care este stofa originară a dorinței noastre? «Pe 
ce merită cu adevărat să ne concentrăm – observă de Lubac – nu este tributul pe care, mai mult sau 
mai puțin greoi, fiecare îl plătește slăbiciunii umane, ci este natura și anvergura dorinței sale».67 
Amenințarea cea mai perfidă a timpurilor noastre este tocmai renunțarea la statura autentică a dorinței 
umane; o renunțare ce poate urma diverse căi și care spoate surveni în diverse moduri, stimulată de 
cei care au interesul de a controla viețile altora. 

 
62 S. Tamaro, „Fragili și singuri, astfel cad tinerii noștri” Corriere della Sera, 18 octombrie 2019. 
63 U. Galimberti, „Sensul grec al măsurii”, D la Repubblica, 16 noiembrie 2019, p. 182. 
64 L. Muraro, Dumnezeul femeilor, Mondadori, Milano 2003, p. 31-32. 
65 E. Montale, În timpul nostru, Rizzoli, Milano 1972, p. 18. 
66 E. Montale, «Omorârea timpului», în Id., Auto da fè, Il Saggiatore, Milano 1966, p. 207. 
67 H. de Lubac, „Ecclesia Mater”, în id., Meditație asupra Bisericii Vol. 8 – Opera omnia, Jaca Book, Milano 1979, p. 
188. 
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Lewis, cu perspicacitatea sa, pune acest concept în cuvintele lui Berlicche: «Cele mai profunde 
simpatii și cele mai profunde impulsuri ale oricărui om sunt materia primă, punctul de plecare, cu 
care Inamicul [Dumnezeu] l-a dotat pe om. A-l îndepărta de ele este întotdeauna un punct câștigat; 
chiar și în lucrurile neînsemnate este întotdeauna de dorit a înlocui ceea ce îi place sau displace cu 
adevărat unei ființe umane cu măsurile lumii, sau ale convenției, sau ale modei».68 Aceasta este tactica 
diabolică: să fim îndepărtați de impulsurile noastre cele mai profunde, de dorințele noastre 
constitutive, prin distragerea atenției noastre. Dar distragerea atenției, folosită de orice putere pentru 
a ne separa de noi înșine, își face văzut punctul slab de îndată ce realitatea revine și ne zguduie, așa 
cum am văzut în aceste vremuri de Coronavirus, străpungând bula înșelăciunilor obișnuite. Cu 
distragerea atenției, pentru a utiliza o frază a rapperului Marracash, care pare ca un epitaf, «Îmi umplu 
timpul, dar nu golul».69 
 
2. Umanitatea noastră 
 
Dacă nu se întâmplă ceva care să ne poată cuceri pe deplin ființa, trezind un interes față de totalitatea 
realității, totul devine străin, după cum spune Joseph Roth: «Înstrăinarea creștea în jurul fiecăruia 
dintre ei, fiecare ședea ca și cum ar fi fost închis într-o sferă de sticlă, se uita la celălalt și nu ajungea 
la el».70 Dar nici simplele discursuri, laice sau religioase, oricum ar fi, nici apelurile la datorie, la 
«lucrurile de făcut», chiar și în numele religiei, nu ne pot răscumpăra până la capăt din mâinile acelei 
astenii a dorinței și ale acelei amorțeli a interesului pe care le-am menționat la momentul respectiv.  
Acest lucru este documentat de scrisoarea pe care un tânăr prieten mi-a scris-o: «Descopăr în mine 
că cea mai mare ispită este aceea de a crede că știu deja răspunsul la această întrebare: „Ce ne smulge 
din nimic?”. Dar, în fapte, sunt mereu pe marginea neantului. Toate lucrurile, chiar și prietena mea 
sau momentele în care învăț, chiar și examenul de licență pot deveni plictisitoare, toate la fel și 
oarecum distante [insuficiente pentru a umple dorința]. Îmi dau seama de această indiferență [de care 
nici măcar sentimentele nu scapă] doar după și, cu cât mă uit mai mult la ea, cu atât mai mult mi se 
pare că intru în contradicție chiar și cu ceea ce cred că știu. Îmi dau seama că sunt înconjurat de nimic, 
chiar și atunci când stau de vorbă cu colegii mei: dialogul care are loc între noi este sub semnul 
nimicului, trecem de la un subiect la altul fără ca nici măcar să ne amintim de ceea ce vorbeam mai 
înainte. Dar existăs un lucru pe care-l înțeleg, în fața unor astfel de momente, și este acela că eu nu 
sunt făcut pentru nimic. Am nevoie să nu discut vorbe goale, am nevoie de ceva care să mă cuprindă 
și care să mă smulgă din nimic, dar mi se pare că simplul fapt că îmi dau seama de asta nu e suficient 
pentru a sesiza acest lucru». 
Și, în schimb – spun eu – tocmai în realizarea faptului că nu suntem făcuți pentru nimic există un 
element decisiv, indispensabil în drumul nostru de a identifica ceea ce ne smulge din nimic: 
descoperirea propriei aspirații umane, a propriei umanități. 
Ce este această umanitate a noastră care nu se lasă înșelată, pe care n-o putem păcăli, căreia nu-i 
putem da un răspuns oarecare, ales în mod arbitrar? Înșelăciunea și distragerea atenției acoperă 
disconfortul, dar nu ne smulg din nimic. Deși rănită, neîngrijită, confuză, umanitatea noastră nu se 
lasă derutată, nu se lasă fraierită de primul care trece, iar acesta e semnul că este mai puțin confuză 
decât pare. Deși uneori, din lipsă de loialitate sau de atenție sau de moralitate ultimă, dăm curs la ceea 
ce nu este adevărat și ne lăsăm târâți de neadevăr, mai devreme sau mai târziu, tocmai umanitatea 
care se află în noi ne face să realizăm că am urmat o mare iluzie, așa cum spunea titlul unei cărți de 
François Furet, Trecutul unei iluzii, referindu-se la iluzia comunismului. 
Umanitatea noastră este un dig critic care, în ultimă instanță, este inevitabil. Îl surprindem în 
experiență. «Ceea ce-mi place la experiență» – scrie Lewis – «este că e vorba de un lucru atât de 
sincer. Puteți face o grămadă de viraje greșite; dar țineți ochii deschiși și nu vi se va permite să mergeți 

 
68 C.S. Lewis, Scrisorile lui Berlicche, Op. cit., p. 55. 
69 „ALL THIS NIENT - The Eyes”, de Marracash, 2019, © Universal Music. 
70 J. Roth, Oglinda oarbă, în id., Vânzătorul de corali, Adelphi, Milano 1981, p. 63. 
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prea departe înainte să apară panoul potrivit. Poate că v-ați înșelat pe voi înșivă, dar experiența nu 
încearcă să vă înșele. Universul răspunde adevărul atunci când îi puneți sincer o întrebare».71 Însă, 
experiența, pentru a fi astfel – aici este punctul – presupune o judecată, o evaluare și, prin urmare, un 
criteriu în baza căruia judecata să poată fi formulată. Care este criteriul? Umanitatea noastră. Ea nu 
este pur și simplu ceva care ne face să suferim, o povară pe care trebuie s-o purtăm în pofida noastră, 
o prăpastie care nu poate fi umplută și care îngreunează relația noastră cu realitatea: nu, ea este tocmai 
criteriul nostru de judecată. 
Încă îmi amintesc ce tare m-am bucurat când am surprins în mod conștient în mine acea capacitate de 
a judeca ce permite să trăim o experiență în raport cu totul. Experiența este, de fapt, un a încerca plin 
de judecată în baza acelui criteriu care este umanitatea noastră: un complex de exigențe și de evidențe 
originare ne aparține din punct de vedere structural și care se activează în comparația cu ceea ce vine 
în întâmpinarea noastră. Am descoperit că acel set de exigențe și de dovezi pe care le aveam în mine 
era criteriul suprem pentru a judeca ceea ce se întâmpla. 
Conștientizarea aportului la nivelul cunoașterii umanității noastre este ceea ce îl determină pe 
Giussani să spună: «Doar o conștientizare atentă, și totodată tandră și plină de pasiune față de mine 
însumi mă poate deschide și dispune să recunosc»,72 să interceptez motivul pentru care merită să 
trăiesc. Ar trebui să ne întrebăm dacă aceeași pasiune, atenție, tandrețe caracterizează privirea noastră 
asupra noastră sau nu? Uneori se pare că ar fi lucruri dintr-o altă galaxie în comparație cu cea în care 
ne aflăm. Ce reacție puternică am avut când, mai apoi, l-am auzit pe Giussani spunând: «Cât de 
omenesc e umanul, cât de umană este umanitatea!».73 Cât de umană este umanitatea mea! Adesea 
simțim frică și nu pasiune pentru umanitatea noastră, astfel încât ajungem să fim confuzi, incapabili 
să interceptăm adevărul, iar în cele din urmă totul dispare în abstract. «Căzu într-o adâncă visare, sau 
mai bine zis, într-un fel de toropeală; mergea înainte fără să vadă nimic în jurul lui și, de altfel, nici 
nu voia să vadă».74 Cu cât ne punem mai mult umanitatea între paranteze, cu atât mai mult ezităm să 
recunoaștem valoarea a ceea ce ni se întâmplă, suntem nesiguri de direcția pe care trebuie s-o luăm. 
Este opusul a ceea ce poetul spaniol Jesús Montiel a observat cu emoție în copiii săi, în timpul 
Coronavirusului: «Copiii mei nu încetează să mă surprindă. În timpul izolării nu s-au plâns nici măcar 
o dată, spre deosebire de noi, adulții. Ei acceptă situația pentru că adevărata normalitate a unui copil 
este familia lui. Am observat că un copil care crește într-un context iubitor - care nu este neapărat 
perfect - nu aspiră la mult mai mult. [...] Tot ce avem nevoie sunteți voi, spun ei. [...] Copiii, cred, 
sunt dovada că nu suntem făcuți pentru niște proiecte, ci pentru a trăi iubind și fiind iubiți. Numai așa 
situația contingentă are sens și prezentul nu se prăbușește».75 
Copiii interceptează cu ușurință ceea ce au nevoie pentru a trăi: prezența părinților lor. În timp ce noi, 
adulții, paradoxal, șovăim adesea și alunecăm în lamentare. Există, desigur, adulți care păstrează și 
aprofundează umanitatea simplă a copiilor. Etty Hillesum este un exemplu strălucitor. În Jurnalul său 
scrie: «Dumnezeul meu, îți mulțumesc că m-ai creat așa cum sunt. Îți mulțumesc pentru că uneori pot 
fi atât de plină de imensitate, acea imensitate care nu este nimic altceva decât faptul că sunt plină de 
tine».76 
 
3. «Arta de a „simți” omul ca un întreg» 
 
Care dintre noi are, în fiecare zi, cel puțin un moment de tandrețe adevărată față de sine însuși, față 
de propria sa umanitate? De atâtea ori ne chinuim pe noi înșine, sărim furioși la umanitatea noastră, 
care nu se lasă sedusă de minciună: am dori să scăpăm de ea și, pe de altă parte, nu reușim s-o astupăm. 
Acest lucru este bine exprimat de fraza pe care, în Știința veselă, Nietzsche i-o atribuie călătorului: 

 
71 C.S. Lewis, Surprins de bucurie, Jaca Book, Milano 1982, pp. 199-200. 
72 L. Giussani, La originea pretenției creștine, Rizzoli, Milano 2011, p. 3. 
73 L. Giussani, Afecțiune și locuință, Bur, Milano 2001, p. 42. 
74 F. Dostoievski, Crimă și pedeapsă, Op. cit., p. 5. 
75 J. Montiel, Obiectivul, 2 aprilie 2020. 
76 E. Hillesum, Jurnal. Ediție completă, Adelphi, Milano 2012, p. 271. 
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«Dorința asta arzătoare de adevăr, de real, de ceea ce nu e aparent, de certitudine, cât de mult o 
urăsc!».77 
Din acest motiv, m-a impresionat mereu fraza lui Ioan Paul al II-lea: «Tandrețea este arta de a „simți” 
omul ca un întreg».78 Acest „a simți” omul întreg este esențial pentru a trăi și este opusul 
sentimentalismului. Dar este «rar găsești – spune Giussani – o persoană plină de tandrețe față de 
sine!».79 Dacă încercăm să numărăm câte astfel de persoane cunoaștem, poate le vom putea număra 
pe degetele de la o mână. Astăzi primează destul de des mânia, violența față de sine și față de ceilalți, 
precum și față de realitate. 
Cu toate acestea, ceea ce fiecare om dorește să experimenteze este tocmai această tandrețe față de 
propria sa umanitate, după scrie Camus în Caligula: «Totul pare atât de complicat. Și totuși e atât de 
simplu. Dacă aș fi avut luna, oh, Drusilla, lumea, fericirea, ar fi fost altfel. Tu știi, Caligula, că aș 
putea fi tandru. Tandrețea! Dar unde să pot găsi atât de multă ca să-mi potolesc setea? Unde să găsesc 
o inimă profundăs ca un lac? [...] Nimic nu-mi convine, nici în lumea asta, nici în lumea aia. Și totuși, 
sunt sigur, și și tu ești [...], că mi-ar fi de-ajuns imposibilul. Imposibilul! L-am căutat la granițele 
lumii și ale propriei mele ființe [este ceea ce căutăm cu toții] [...] îmi întind mâinile și nu dau decât 
de tine, mereu tot de tine, ca un scuipat pe fața mea. Tu, în strălucirea splendidă și dulce a stelelor 
[...] tu, care ești pentru mine ca o rană pe care aș vrea s-o smulg din mine cu unghiile».80 
Dacă nu găsim „ceva” care ne permite să avem această tandrețe față de setea noastră, față de 
umanitatea noastră, ajungem s-o privim ca pe o rană pe care am vrea s-o smulgem din noi – fix 
contrariul iubirii –. Dar de ce am vrea s-o smulgem? Ca să nu simțim drama, ca s-o amortizăm cât 
mai mult posibil, ca să nu simțim insuficiența tuturor lucrurilor în care ne punem toate așteptările, ca 
să nu trebuiască să facem față disproporției dintre ceea ce ne dorim și ceea ce reușim să realizăm. 
Cum spune Camus: «Nimic nu-mi convine», sau cum cântă Guccini, referindu-se la relația de iubire: 
«Vezi, dragă, e greu de explicat, / este greu de înțeles, dacă nu ai înțeles deja ... // Tu ești mult, chiar 
dacă nu ești destul, / [...] tu ești totul, dar acel tot este încă puțin».81 
Atunci se conturează alternativa: tandrețea («arta de a „simți” omul ca un întreg») sau ura față de 
propria umanitate («o rană pe care aș dori s-o smulg din mine»). Cât de des ne îngrijorăm fiindcă nu 
reușim să ne ținem umanitatea sub control, nu reușim s-o înăbușim: chiar și cu toate eforturile de a o 
reduce la tăcere, când ne așteptăm mai puțin, explodează, se face auzită. 
Miguel Mañara a lui Milosz povestește această experiență într-un mod exemplar. Mañara se lasă 
pradă desființării, dar acest lucru nu reușește să umple abisul umanității lui, a dorinței lui. «Am târât 
Dragostea în plăcere, și în noroi, și în moarte [...]. Mănânc iarba amară de pe stânca plictiselii. Am 
servit-o pe Venus cu furie, apoi cu răutate și dezgust [...]. Desigur, în tinerețea mea, și eu am căutat, 
la fel ca tine, bucuria mizerabilă, neliniștita străină care îți dă viața și nu-ți spune numele ei. Dar în 
mine a apărut curând dorința de a urmări ceea ce nu vei cunoaște niciodată: iubirea imensă, întunecată 
și dulce. [...] Ah! Cum aș putea suprima acest abis al vieții? Ce să fac? Pentru că dorința e tot acolo, 
mai puternică, mai nebună ca niciodată. E ca un incendiu maritim care-și trimite flacăra în cele mai 
mari adâncimi ale întunecatului nimic universal!»82 Dorința rămâne, persistă, mai solidă ca niciodată, 
în ciuda tuturor lucrurilor. Asta e surpriza, am spus. Nu se stinge: cu cât cineva trăiește mai mult, 
încearcă, caută s-o domolească sau s-o paralizeze, cu atât dorința crește mai mult.  
Nimic, pentru Augustin, nu este comensurabil cu profunzimea inimii umane, care vibrează în fiecare 
dintre noi: «Dacă abisul este profunzime, nu credem oare că inima omului ar fi un abis? Ce este mai 
adânc decât acest abis? Oamenii pot vorbi, pot fi văzuți acționând cu membrele lor, pot fi auziți când 
vorbesc: dar în gândul cui pătrundem, cui îi examinăm inima? Ce face acest lucru în tine, ce poate, la 

 
77 « Dieser Hang und Drang zum Wahren, Wirklichen, Un-Scheinbaren, Gewissen! Wie bin ich ihm böse!». Traducerea 
noastră. (A se vedea F. Nietzsche, Știința Veselă, Adelphi, Milano 1995, p. 223). 
78 K. Wojtyla, Dragoste și responsabilitate, Marietti, Torino 1980, p. 150. 
79 L. Giussani, Un eveniment de viață, adică o istorie, Edit-Il Sabato, Roma-Milano 1993 p. 457. 
80 A. Camus, „Caligola”, în Id. Teatrul, Bompiani, Milano 1993, pp. 113-114. 
81 „A se vedea Dragă,” cuvinte și muzică de F. Guccini, 1970, © EMI. 
82 O.V. Milosz, Miguel Mañara. Mefiboseth. Saul de Tarso, Jaca Book, Milano 2010, pp. 27-28. 
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ce meditează, ce dispune, ce vrea și ce nu vrea, cine poate înțelege? Prin urmare, eu cred că omul 
trebuie înțeles, pe bună dreptate, ca abis, despre care într-un alt pasaj se spune: „Cu inima sa profundă 
se va apropia omul și Dumnezeu va fi proslăvit”».83 
Dar atunci – iar repetăm – ce ne smulge din nimic, ce poate elimina acest abis al vieții, această dorință 
ireductibilă, incomodă și sublimă, «chiar mai mare decât tot universul»,84 valoarea umanului care e 
în noi, care demaschează parțialitatea, insuficiența tentativelor noastre? 

 
83 Vezi Sf. Augustin Expunere despre psalmi, 41,13.  
84 G. Leopardi, „Gânduri”, LXVIII, în Id., Poezii și proză, Op. cit., p. 321. 
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