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AKIŲ ŠVYTĖJIMAS 
Kas mus išplėšia iš nebūties? 

Julián Carrón 
 

2 SKYRIUS 
„KAIP UŽPILDYTI ŠIĄ GYVENIMO PRARAJĄ?“ 

 
Klausimas, kuriam paskyrėme visą savo dėmesį, yra esminis: „Kas mus išplėšia iš nebūties?“. Kaip 
šioje neišvengiamoje gyvenimo dramoje galime nepasiduoti savo trapumui ir bejėgiškumui? Kas 
gali atsakyti, kai nematome prasmės? Koronaviruso išprovokuotas smūgis, kuris sukrėtė visus ir 
privertė baimintis dėl savo gyvenimo, dar labiau paaštrino šį klausimą ir sudarė sąlygas, kad aiškiau 
panagrinėtume atsakymų variantus.  
 

1. Nepakankamos pastangos 
 

a) Argumentai, kurie nieko nebeprikausto 
 
Yra žmonių, kurie galvoja, kad pakanka kalbų, kad būtų nugalėta plintanti tuštuma. Tačiau kaip 
rodo mūsų patirtis, vien kalbų neužtenka. Pamąstymai, filosofija, psichologinė ar intelektualinė 
analizė nepajėgia pakelti žmogiškumo, grąžinti įkvėpimo troškimui, leisti „aš“ atgimti. Bibliotekos 
pilnos knygų, internete viskas ranka pasiekiama, bet tuštuma vis tiek plinta. Tokį nepakankamumą 
suvokiame tada, kai imame stebėti, kas vyksta kiekvieno iš mūsų gilumoje. „Žmogiška būtybė turi 
kažką, kas nuolat pamirštama, užspaudžiama, ignoruojama, iškreipiama. Kaip prasiskverbti pro 
tokią žievę ir kaip suprasti, ar tai yra didžiausias jos siekis? Užsiėmę žmogiško elgesio nagrinėjimu 
nepastebime žmogiškumo praradimo“50.  
Kiek mūsų išgirstamų ir ištariamų žodžių yra visiškai bereikšmiai! Apie tai kandžiai pastebi 
Šekspyras: „Niekas Venecijoje netauškia tiek visokių niekų [...]. Jo išmintingi samprotavimai – tai 
du kviečio grūdai, paslėpti dviejuose pūruose pelų: kiaurą dieną knisies, kol juos atrasi, o atradęs 
pamatysi, kad nebuvo ko nė ieškoti“51. Protas kartais tuščiai suka ratus ir pateikia visiškai 
nepagrįstus argumentus. „Protas [...] visada gundomas nukrypti į žaidimą sąvokomis, kurių jis 
leidžiasi apžavimas, nesuvokdamas, kad taip nutraukiamas ryšys, jį siejantis su tikrove“52. 
Trumpai tariant, neužtenka sąvokų, kokios jos teisingos ir tikslios bebūtų; ne tai mums sugrąžins 
gyvenimą ir numalšins jam būdingą troškulį. Net ir „religinės kalbos“ - „padrikų idėjų suma, niekad 
nepajėgsianti kitų išjudinti“53 – negali patraukti šiandieninio žmogaus. Neužtenka turėti religinių 
įžvalgų, kalbėti apie Dievą, apie transcendenciją ar dieviškumą, idant išbristume iš nihilizmo 
pelkės. Galime būti kultūriškai religingi ar netgi krikščionys, ir vis tiek išgyventi egzistencijos 
tuštumą, netekti vilties, nepaisant visų išsakomų žodžių ir skelbiamų vertybių. Ne abstraktūs ir 
moralistiniai pamokslai (ar jie religiniai, ar pasaulietiški) mus išplėš iš nebūties. Todėl Evdokimov 
rašo: „Kalbų nebeužtenka, istorijos laikrodis muša valandą, kai aktualu ne kalbėti apie Kristų, bet 
tapti Kristumi, Jo esaties ir Jo žodžio vieta“54. Net ir tada, kai sąvokos būna tobulos, jos nepajėgia 

 
50 A.J. Heschel, „Kas yra žmogus?“ (it. Chi è l’uomo?), SE, Milano 2005, p. 18. 
51 V. Šekspyras, „Raštai : Komedijos“ T. 3. – Valstybinė grožinės literatūros leidykla, Vilnius 1962, p. 281 
52 F. Varillon, „Dievo nuolankumas“ (it. L’umiltà di Dio), Qiqajon - Comunità di Bose, Magnano (Bi) 1999, p. 30. 
53 Prančiškus, Apaštališkasis paraginimas „Evangelii gaudium“, 147. 
54 P.N. Evdokìmov, „Beprotiška Dievo meilė“ (it. L’amore folle di Dio), San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2015, p. 63. 
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suteikti nė trupinėlio to, kas galėtų nugalėti tuštumą. Bet kokia religinės išmonės versija negali 
lygiuotis su konkrečiu, egzistenciniu nihilizmu. Ir neužtenka pakeisti sąvokų ar įgyti papildomų 
žinių, kad išsikapstytume.  
Dostojevskis savaip išreiškia nepakantumą tuščioms kalboms apie realią patirtį: „Tokie guodžiantys 
plepalai, visi šie nuolatiniai, nesibaigiantis įsitikinimai, visada vienodi, visad vienodi, man tapo 
tokie koktūs, kad [...] raustu iš gėdos net tada, kai kažkas kitas, ne tik aš, apie tai kalba man 
girdint“55. Tačiau tokio nepakantumo, kuris persmelkė mūsų laikus ir kurį išgyvename pirmuoju 
asmeniu, priežastį pateikia von Balthasar: „Pasaulyje, kuris manosi nebepajėgus įvertinti grožio, 
argumentai, remiantys tiesą, neteko savo loginių išvadų galios: dedukciniai samprotavimai sukasi 
nustatytu ritmu, tarsi besisukančios mašinos ar elektroniniai skaičiuotuvai, kurie turi „išspjauti“ tam 
tikrą duomenų kiekį per minutę, tačiau [tokių samprotavimų] procesas, leidžiantis prieiti prie 
išvadų, yra mechanizmas, kuris nieko nebeprikausto, o ir pačios išvados prie nieko nebeveda“56. 
Galime kalbėti pačius tikriausius dalykus, tačiau jei jie neįvyksta priešais mūsų akis kaip konkretus, 
patrauklus grožis („pulchritudo est splendor veritatis“57, grožis yra tiesos spindesys, tvirtina šv. 
Tomas), jie nieko nebeprikausto, nei mūsų, nei kitų. Išties, kaip tęsia von Balthasar, „jei verum 
trūksta to splendor, kurį šv. Tomas laiko grožio įspaudu, tuomet tiesios suvokimas lieka tiek 
pragmatiškas, tiek formalus“58.  
 

b) Taisyklių gausėjimas 
 
Yra manančių, kad priešnuodis nihilizmui yra etika. Tokiu būdu dažnėja apeliavimas į 
pareigingumą, į tai, „ką reikia daryti“. Galbūt tai gali sužadinti paklusnumą, pagarbą, tikintis 
išgyventi ir pasiekti tam tikros naudos, tačiau tai visiškai neatsako „aš“ jaučiamam nepatogumui, jo 
prasmės prašymui. „Kai nėra prasmės, lieka tik pareiga, bevertis pareigingumas, kuris mane dar 
labiau traukia gilyn“59, rašė anksčiau cituotas jaunuolis. Tokią nuojautą puikiai išreiškia Tolstojus: 
„Visada, po tokių nubudimų, Nechliudovas nustatydavo taisykles, kurių pasižadėdavo laikytis per 
amžius; rašydavo dienoraštį, ir pradėdavo naują gyvenimą, iš kurio tikėdavosi daugiau niekada 
neišklysti: turning a new leaf [atversti naują puslapį], kaip pats sau sakydavo. Tačiau netrukus, 
kiekvieną kartą, [...] vėl nupuldavo, ir dažnai nupuldavo dar žemiau, negu taškas, nuo kurio buvo 
atsispyręs“60. Etikos nepakanka, net jei ji ir skambėtų įtikinamai. Ir vėl von Balthasar mums 
atskleidžia giliąją to priežastį: „Jeigu bonum trūksta tos voluptas [to žavesio, kuris patraukia mūsų 
asmenį ir leidžia patirti pilnatvę bei malonumą], kuri šv. Augustinui yra jo grožio ženklas, tuomet 
santykis su gėriu lieka praktiškas ir hedonistinis“61. 
Mums visiems puikiai žinoma, kokie trapūs mūsų bandymai atrasti atsakymą išsipildymo, pilnatvės 
troškimui, kai jo tikimės iš savo moralinių pastangų ar tam tikrų įsipareigojimų. Ir nors suaugę 

 
55 F. Dostoevskij, „Nusikaltimas ir bausmė“ (it. Delitto e castigo), Mondadori, Milano 2010, p. 188 
56 H.V. von Balthasar, „Formos suvokimas. Garbė. Teologinė estetika“ (it. La percezione della forma. Gloria. Una 
estetica teologica), I tomas, Jaca Book, Milano 2005, p. 11. 
57 „Pulchritudo consistit in duobus, scilicet in splendore, et in partium proportione. Veritas autem habet splendoris 
rationem et aequalitas tenet locum proportionis“ (San Tommaso, Commentum in Primum Librum Sententiarum, 
distinctio III, quaestio II, expositio primae partis). 
58 H.V. von Balthasar, „Formos suvokimas. Garbė. Teologinė estetika“ (it. La percezione della forma. Gloria. Una 
estetica teologica), op. cit., p. 138. 
59 Cituotas įvade. 
60 L. Tolstoj, „Prisikėlimas“ (it. Resurrezione), Sansoni, Firenze 1965, p. 136. 
61 H.V. von Balthasar, „Formos suvokimas. Garbė. Teologinė estetika“ (it. La percezione della forma. Gloria. Una 
estetica teologica), op. cit., p. 138. 
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išmokstame susitaikyti su tuo, kad gyvenimo planai, programos ir tai, „ką reikia padaryti“ negali 
patenkinti to poreikio, kurį jaučiame giliai savyje, jaunimą tokia tuštuma ir toks alkis tiesiog degina, 
net kai jie užslėpti, todėl jauni žmonės ieško bet kokio, net ir prieštaringo būdo save patenkinti arba 
pabėgti. Prieš kelis mėnesius „Corriere della Sera“ išėjusiame straipsnyje pavadinimu „Trapūs ir 
vieniši: taip nupuola mūsų jaunimas“, Susanna Tamaro rašė: „Nėra savaitgalio, kuris mums 
neatneštų liūdnos kronikos apie grupes draugų, kurie miršta gatvėse, besibaigiant linksmybių 
nakčiai diskotekoje. Idant būtų ribojama tokia tragiška tikrovė, siūlomos naujos strategijos: daugiau 
kontrolės, blaivumo patikra išėjus iš klubo, viešasis transportas, kuris galėtų parvežti jaunuolius 
namo sveikus ir saugius. Žinoma, tokie veiksmai reikalingi, ir iš dalies naudingi, tačiau jie nedaug 
skiriasi nuo bandymo apverti prarają spygliuota viela. Žinoma, kažkas išsigelbėtų, tačiau praraja vis 
tiek išlieka priešais mus [...]. Mane stebina tai, kad net kartojantis tokiems įvykiams, niekas 
nesustoja ir nepagalvoja: kas čia vyksta?“62.  
Atsidūrus priešais egzistencinę prarają, negalima tikėtis, kad viską išspręs „spygliuota viela“. Norint 
apsaugoti gyvenimą nuo tuštumos, neužtenka taisyklių, kartelių, ribojimų. Ne tai atsako į mūsų 
būties slėpinį, ir patirtis mums nuolat tai patvirtina. Niekas nepasikeičia net ir tada, kai rafinuotai 
apeliuojame į tai, ką graikai vadino „susilaikymu“, ribojimo etika, kuri mus apsaugo nuo impulsų, 
siekių bei per didelių troškimų. Galimberti rašo: „Norėčiau, kad mūsų kultūra, nežinanti troškimų 
ribų, susigrąžintų tokią ribojimo kultūrą“63.  
Ar tai reiškia, kad troškimas yra defektas, kurį reikia pašalinti? Matant jo beribiškumą, 
nesaikingumą, kuris mums neduoda ramybės, nuo graikų laikų iki šių dienų, rodos, nėra geresnės 
strategijos, kaip tik jį sumažinti. Tačiau tokia kartais net ir arši kova, besistengianti jį įsprausti į 
priimtinas ribas, tik patvirtina jo struktūrinį beribiškumą ir gąsdinantį nesaikingumą. Kiekvienas 
nepavykęs bandymas supančioti troškimą apribojimais ir taisyklėmis tik įrodo jo 
nesumenkinamumą, atskleidžia, kad mūsų širdies gilumoje išlieka šv. Augustino cor inquietum. 
 

c) Nuleisti troškimo kartelę 
 
Kaip pastebi Luisa Muraro, bandymas susiaurinti bei užslėpti troškimą vyksta nuolat ir yra itin 
paplitęs: „Prieštarą ir apgaulę atneša pastangos tapti nuosaikingesniais: pasitenkiname mažais 
dalykais. Apgaulė prasideda tada, kai imame nuvertinti savo poreikių didumą, ir pradedame galvoti, 
kad reikia juos sumažinti iki savo jėgų lygio, kuris, žinoma, labai ribotas“. Tai priveda prie to, kad 
prisitaikome prie „netikrų troškimų, kuriuos matome reklamose, užsibrėždami bet kokius tikslus, 
nebesiekiame savo tikrųjų interesų, nebeužsiimame tuo, kas išties mus domina, nebeieškome, kas 
mums vertinga“, autentiška; „galiausiai vargstame daugiau, kad įsigytume mažiau“64. Nuleidžiame 
savo troškimo kartelę, bandydami apgauti savo širdį. Vienas vaikinas mano parašė: „Man sunku 
gyventi pagal savo troškimą, dažnai nusileidžiu, pasitenkinu daug mažesniais dalykais“. Montale 
yra pasakęs: „Tuštumą užpildome beverčiais dalykais“65. „Laiką prastumti galima tik užverčiant jį 
užsiėmimais, užpildančiais tuštumą. O kadangi nedaug tėra tokių žmonių, kurie pajėgia 
nesvyruodami žvelgti į tą tuštumą, taip atsiranda socialinis poreikis kažką daryti, net jei tas kažkas 

 
62 S. Tamaro, „Trapūs ir vieniši: taip nupuola mūsų jaunimas“ (it. Fragili e soli, così cadono i nostri ragazzi), Corriere 
della Sera, 18 ottobre 2019. 
63 . Galimberti, „Graikiškasis ribos jausmas“ (it. Il greco senso della misura), D la Repubblica, 2019 m. lapkričio 16 d., 
p. 182. 
64 L. Muraro, „Moterų Dievas“ (it. Il Dio delle donne), Mondadori, Milano 2003, pp. 31-32. 
65 E. Montale, „Mūsų laiku“ (it. Nel nostro tempo), Rizzoli, Milano 1972, p. 18. 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



 4 

reikalingas vien tik tam, kad nuskausmintų blankią nuojautą, jog ta tuštuma mumyse ir vėl 
pasirodys“66. 
Ar šiandien yra kas svarbiau nei atrasti, koks yra autentiškas mūsų troškimo audinys? De Lubac 
pastebi: „Tai, ką svarbiausia išryškinti, nėra tai, kiek kiekvienas turi sumokėti žmogiškajam 
silpnumui (ir vieni skaudžiau nei kiti), bet mūsų troškimo prigimtis ir reikšmingumas“67. Pats 
klastingiausias mūsų laikų pavojus yra būtent nepripažinti autentiško žmogaus troškimo kilnumo. 
Toks nepripažinimas gali pasireikšti įvairiais būdais ir būti visaip skatinamas tų, kas yra 
suinteresuoti valdyti kitų gyvenimus.  
Lewis sumaniai šią koncepciją perteikia Kipšo lūpomis: „Giliausi žmogaus polinkiai ir paskatos yra 
žaliava, atspirties taškas, kuriuos jis gauna iš Priešo [Dievo]. Todėl nustumti jį tolyn nuo jų – reiškia 
išlošti tašką; visada pageidautina net nereikšminguose dalykuose stengtis pakeisti tikruosius 
žmogaus polinkius pasaulietiškais matais arba prisitaikymu, arba mada“68. Tokia yra velniška 
taktika: prasiblaškymu mus atitolinti nuo giliausių mūsų impulsų, nuo mus sudarančių troškimų. 
Tačiau prasiblaškymo, kurį galingieji naudoja tam, kad mus atskirtų nuo mūsų pačių, trūkumai ima 
matytis tada, kai tikrovė mus sukrečia, kaip ir šiais Koronaviruso laikais, kuomet sutartinos 
apgaulės burbulas susprogsta. Cituodami reperį Marracash, kurio frazė skamba kaip įrašas ant kapo 
akmens, galima pasakyti, kad prasiblaškymais „pripildau laiką, bet ne tuštumą“69.  
 

2. Mūsų žmogiškumas 
 
Jeigu neįvyksta kažkas, kas pajėgia užkariauti mūsų būtį ir pažadinti susidomėjimą visa tikrove, 
viskas tampa svetima, kaip sako Joseph Roth: „Susvetimėjimas stiprėjo aplink kiekvieną iš jų, 
kiekvienas sėdėjo tarsi uždarytas stiklinėje sferoje, žvelgė į kitą jo nepasiekdamas“70. Tačiau nei 
paprasčiausios kalbos, nesvarbu, ar jos pasaulietinės, ar religinės, nei apeliavimas į pareigą, į tai, ką 
„reikia padaryti“, net ir vardan religijos, negali iki galo panaikinti to troškimo nuovargio ir 
susidomėjimo užmigimo, apie kuriuos jau kalbėjome.  
Apie tai liudija ir jauno bičiulio man parašytas laiškas: „Pastebiu, kad didžiausia mano pagunda yra 
galvoti, jog aš jau žinau atsakymą į klausimą: „Kas mus išplėšia iš nebūties?“. Tačiau faktai rodo, 
kad aš nuolat ant nebūties slenksčio. Viskas, ir mano mergina ar mokslai, ar net universiteto 
baigimas, gali tapti nuobodu, vienoda ir tam tikru būdu tolima [nepakankama troškimui numalšinti]. 
Aš tik vėliau suvokiu tokį abejingumą [kurio neišvengia net ir artimi ryšiai], ir kuo daugiau į tai 
žvelgiu, tuo labiau man atrodo, kad tai prieštarauja viskam, ką manau žinąs. Pastebiu, kad esu 
apsuptas nebūties, net ir kalbėdamas su savo kurso draugais: mūsų pokalbiai pažymėti nebūties, 
peršokame nuo vienos temos prie kitos, nebeatsimindami, apie ką ką tik kalbėjome. Tačiau tokiomis 
akimirkomis suprantu vieną dalyką: nebuvau sukurtas nebūčiai. Man reikia daugiau nei tušti 
tauškalai, man reikia kažko, kas mane suimtų ir išplėštų iš nebūties, tačiau atrodo, kad vien to 
suvokimo neužtenka, kad tą kažką aptikčiau“. 

 
66 E. Montale, „Prastumti laiką“ (it. Ammazzare il tempo), in Id., Auto da fè, Il Saggiatore, Milano 1966, p. 207. 
67 H. de Lubac, „Ecclesia Mater“, in Id., Meditazione sulla Chiesa, vol. 8 – Opera omnia, Jaca Book, Milano 1979, p. 
188. 
68 C.S. Lewis, „Kipšo laiškai“, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius 2016, p. 65. 
69 : Visas šis niekas – Akys“ (it. TUTTO QUESTO NIENTE - Gli occhi), Marracash, 2019, © Universal Music. 
70 J. Roth, „Aklas veidrodis“ (it. Lo specchio cieco), in Id., Il mercante di coralli, Adelphi, Milano 1981, p. 63. 
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O aš manau, kad vis dėlto būtent toks suvokimas, kad nesame sukurti nebūčiai, yra esminė, būtina 
sąlyga, norint įvardinti tai, kas mus išplėšia iš nebūties. Svarbu atrasti savo žmogiškąjį polėkį, savo 
žmogiškumą. 
Kas yra tas mūsų žmogiškumas, kuris nesileidžia apkvailinamas, iš kurio negalime pasijuokti, 
kuriam netinka bet koks mūsų pasirinktas atsakymas? Apgaulė ir prasiblaškymas pridengia tą 
nepatogumą, bet neišplėšia mūsų iš nebūties. Net ir sužeistas, apleistas, padrikas mūsų 
žmogiškumas nesileidžia suklaidinamas, nesileidžia išjuokiamas pirmo pasitaikiusio praeivio, ir tai 
yra ženklas, kad jis ne toks padrikas, kaip mums atrodo. Net jei kartais, pristigus ištikimybės ar 
dėmesingumo, ar moralumo, sekame tuo, kas nėra tikra, ir leidžiamės nunešami, anksčiau ar vėliau 
būtent mumyse esantis žmogiškumas leidžia suprasti, kad nusekėme paskui didžiulę iliuziją, kaip 
sakoma François Furet knygos pavadinime, „Iliuzijos praeitis“ (it. Il passato di un’illusione), kuriuo 
turima omenyje komunizmo iliuzija.  
Mūsų žmogiškumas yra kritinė, neišvengiama vaga. Tai atrandame per patirtį. Kaip rašo Lewis: 
„Patirtyje man patinka tai, kad ji yra tokia sąžininga. Galite pasirinkti netinkamą kryptį daugybę 
kartų, bet atsimerkite ir jums nebus leista nueiti per toli prieš pamatant teisingą nuorodą. Galite būti 
apgavę save pačius, tačiau patirtis nesistengia jūsų apgauti. Visata sako tiesą, jei nuoširdžiai jos 
klausinėjate“71. Tačiau esminis dalykas yra šis: patirtis tokia būna tuomet, kai egzistuoja vertinimas, 
įvertinimas, kai yra kriterijus, pagal kurį įvertinimas gali būti suformuluojamas. Kas yra tas 
kriterijus? Mūsų žmogiškumas. Jis nėra vien tai, kas mums kelia rūpesčių, našta, kurią savo 
nelaimei turime nešti, bedugnė, kurios neįmanoma užpildyti ir kurį painioja visus mūsų ryšius su 
tikrove: ne, jis yra mūsų vertinimo kriterijus.  
Dar dabar prisimenu, kaip džiūgavau, kai sąmoningai pastebėjau savo sugebėjimą vertinti, kuris 
leidžia išgyventi ryšį su visa kuo. Patirtis yra tam tikras išgyvenimas, įvertintas pagal mūsų 
žmogiškumo kriterijų – tą autentiškų poreikių ir akivaizdybių visumą, iš kurios esame sudaryti ir 
kuri aktyvuojasi bandydama pažinti visa tai, su kuo susiduria. Pastebėjau, kad ta poreikių ir 
akivaizdybių visuma, esanti manyje, yra esminis kriterijus, leidžiantis įvertinti viską, kas vyksta.  
Būtent toks mūsų žmogiškumo polinkio pažinti suvokimas leidžia Giussani pasakyti: „Tik atidus ir 
švelnus bei aistringas savęs suvokimas gali mane atverti ir parengti pažinti“72, pastebėti tai, dėl ko 
verta gyventi. Turėtume savęs paklausti, ar mūsų žvilgsniui į save būdinga tokia pati aistra, 
dėmesingumas ir švelnumas: kartais atrodo, kad kalbame apie dalykus iš kitos galaktikos, nei ta, 
kurioje gyvename. Todėl palieka gilų įspūdį toks Giussani tvirtinimas: „Koks žmogiškas mano 
žmogiškumas!“73. Koks žmogiškas mano žmogiškumas! Dažniau jaučiame baimę, o ne aistrą savo 
žmogiškumui, todėl būname tokie sutrikę, nepajėgūs pastebėti tiesos, galiausiai viskas tampa 
abstraktu. „Bet greit jis tartum giliai įsimąstė, net, tikriau sakant, kaip ir apsvaigo ir ėjo toliau, jau 
nebematydamas aplinkos, nė nenorėdamas jos matyti“.74 
Kuo atsainiau žvelgiame į savo žmogiškumą, tuo mums sunkiau suprasti viso to, kas mums įvyksta 
vertę, ir nesame tikri, kuria kryptimi turime pasukti. Tai visiškai priešinga tam, ką ispanų poetas 
Jesús Montiel susijaudinęs pastebėjo savo vaikuose Koronaviruso laikais: „Mano vaikai nesiliauja 
manęs stebinę. Izoliavimosi metu jie nė karto nepasiskundė, priešingai nei mes, suaugusieji. Jie 
priima situaciją, nes vaikui jo šeima yra įprasta aplinka. Pastebėjau, kad vaikas, augantis 

 
71 C.S. Lewis, „Apstulbintas Džiaugsmo“ (it. Sorpreso dalla gioia), Jaca Book, Milano 1982, pp. 199-200. 
72 L. Giussani, „Krikščionybės iššūkio ištakos“ (it. All’origine della pretesa cristiana), Rizzoli, Milano 2011, p. 3. 
73 L. Giussani, „Prisirišimas ir namai“ (it. Affezione e dimora), Bur, Milano 2001, p. 42. 
74 http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Fiodoras_Dostojevskis._Nusikaltimas_ir_bausm%C4%97.LG9600.pdf, 
p.1 
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mylinčiame kontekste, kuris nebūtinai yra tobulas, daug daugiau ir neprašo. [...] „Mums užtenka 
jūsų“, sako. [...] Manau, kad vaikai yra įrodymas, kad mes nesame sukurti projektams, bet kad 
gyventume mylėdami ir mylimi. Tik taip esama situacija įgauna prasmę ir dabartis nesubyra“75. 
Vaikai nesunkiai aptinka tai, ko jiems reikia, kad gyventų: tai – tėvų esatis. O mes, suaugusieji, 
paradoksaliai tam priešinamės ir dažnai imame skųstis. Žinoma, yra suaugusiųjų, kurie išlaiko ir 
pagilina paprastą vaikų žmogiškumą. Etty Hillesum yra puikus pavyzdys. Savo dienoraštyje ji rašė: 
„Dieve mano, dėkoju tau, kad sukūrei mane tokią, kokia esu. Dėkoju tau, nes kartais būnu tokia 
pilna platybės, kuri nėra kas kita, kaip tik aš, pripildyta tavęs“76. 
 

3. „Sugebėjimas „jausti“ visą žmogų“ 
 
Kas iš mūsų kiekvieną dieną bent akimirką yra jautrus sau, savo žmogiškumui? Dažnai su savimi 
elgiamės blogai, įsiutę koneveikiame savo žmogiškumą, kuris neleidžia melui mus suvilioti. 
Norėtume nuo jo pabėgti, bet kartu nesugebame jo išdildyti. Tai gerai apibūdina ta frazė, kurią 
Nietzsche leidžia ištarti keliautojui „Linksmajame moksle“: „Tas liepsnojantis tiesos, tikrovės, 
nepaviršutiniškumo, tikrumo troškimas! Kaip jo nekenčiu!“77. 
Todėl man didelį įspūdį paliko šv. Jono Pauliaus II frazė: „Jautrumas – tai sugebėjimas jausti visą 
žmogų“78. Toks sugebėjimas jausti visą žmogų yra būtinas, kad gyventume, ir priešingas 
sentimentalizmui. Tačiau Giussani sako: „Reta tokių žmonių, kurie būtų jautrūs sau“79. Jei 
pabandytume suskaičiuoti, kiek tokių pažįstame, galbūt ir vienos rankos pirštų būtų per daug. 
Šiandien taip dažnai paplitęs pyktis, žiaurumas savo, kitų ir tikrovės atžvilgiu.  
Vis dėlto tai, ką kiekvienas trokšta patirti, yra būtent šis jautrumas savo žmogiškumui, kaip rašo 
Camus „Kaliguloje“: „Viskas atrodo taip sudėtinga. Ir vis dėlto tai taip paprasta. Būčiau turėjęs 
mėnulį, Drusila, pasaulį, laimę, viskas būtų buvę kitaip. Tu tai žinai, Kaligula, kad galėčiau būti 
jautrus. Jautrumas! Tačiau kur jo tiek rasti, kad numalšintų mano troškulį? Kur rasti gilią it ežeras 
širdį? [...] Nėra nieko, kas man tiktų, nei šiame pasaulyje, nei kitame. Ir vis dėlto esu tikras, kad ir 
tu esi toks [...], kad man užtektų neįmanomo. Neįmanomo! Jo ieškojau pasaulio ir savo 
pakraščiuose [to visi ieškome] [...], tiesiu rankas, bet sutinku tik tave, visada tik tave, tarsi spjūvį į 
veidą. Tave, kuris spindinčioje ir švelnioje žvaigždžių šviesoje [...] man esi tarsi žaizda, kurią 
norėčiau nagais nuo savęs nudrėksti“80. 
Jei nerandame „kažko“, kas mums leistų jautriai pažvelgti į savo troškulį, į savo žmogiškumą, 
galiausiai juos matome kaip žaizdą, kurią norime nusidrėksti, o tai priešinga meilei. O kodėl norime 
ją nusidrėksti? Kad nejaustume dramos, kad kuo labiau ją užgniaužtume, kad nejaustume, jog iš 
tiesų mums visiškai nepakanka visų tų dalykų, į kuriuos sudedame viltis, kad neturėtume susidurti 
su ta disproporcija, esančia tarp to, ko trokštame, ir to, ką pavyksta gauti. Kaip sako Camus: „Nėra 
nieko, kas man tiktų“, arba kaip meilės ryšį apdainuoja Guccini: „Matai, brangioji, sunku paaiškinti, 
/ sunku suprasti, jei dar nesupratai... // Tu esi daug, nors tavęs ir negana, / [...] tu esi viskas, bet 
visko yra per mažai“81. 

 
75 J. Montiel, The Objective, 2020 m. balandžio 2 d. 
76 E. Hillesum, „Dienoraštis. Pilnas leidimas“ (it. Diario. Edizione integrale), Adelphi, Milano 2012, p. 271. 
77 Plg. F. Nietzsche, „Linksmasis mokslas“ (it. La gaia scienza), Adelphi, Milano 1995, p. 223. 
78 K. Wojtyła, „Meilė ir atsakomybė“, Alka, Vilnius 1994, p. 269. 
79 L. Giussani, „Gyvenimo įvykis, tai yra istorija“ (it. Un avvenimento di vita, cioè una storia), Edit-Il Sabato, Roma-
Milano 1993, p. 457. 
80 A. Camus, „Kaligula“ (it. Caligola), in Id., Tutto il teatro, Bompiani, Milano 1993, pp. 113-114. 
81 „Matai, brangioji“ (it. Vedi cara), žodžiai ir muzika F. Guccini, 1970, © EMI. 
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Tai nurodo alternatyvą: jautrumas („Jautrumas – tai sugebėjimas jausti visą žmogų“) arba 
neapykanta savo žmogiškumui („žaizda, kurią norėčiau nagais nuo savęs nudrėksti“). Kaip dažnai 
kamuojamės, kad nesugebame susitvarkyti su savo žmogiškumu, jo užspausti. Nepaisant visų 
pastangų jį nutildyti, kai mažiausiai to tikimės, jis sprogsta, priverčia jį išgirsti.  
Milosz „Miguelis Manjara“ puikiai nupasakoja tokią patirtį. Manjara visiškai pasileidžia, tačiau tai 
nesugeba užpildyti jo žmogiškumo, jo troškimo bedugnės. „Valkiojau Meilę malonumuose, purve, 
mirtyje [...]. Mintu karčiomis nuobodulio uolos žolėmis. Tarnavau Venerai su pykčiu, vėliau – su 
pagieža ir pasibjaurėjimu [...]. Žinoma, jaunystėje ir aš, kaip ir jūs, ieškojau apgailėtino džiaugsmo 
sekti tuo, ko jūs niekad nepažinsite: begaline, miglota ir saldžia meile. [...] Ak! Kaip užpildyti šią 
gyvenimo bedugnę? Ką daryti? Nes troškimas lieka, vis stipresnis, beprotiškesnis nei bet kada. Tai 
– tarsi gaisras jūroje, kuris sviedžia savo liepsnas į pačią giliausią visatos nebūties tamsybę!“82. 
Troškimas išlieka, nenusileidžia, jis stipresnis nei bet kada, nepaisant nieko. Toks tas netikėtumas, 
apie kurį kalbėjome. Neužgęsta: kuo ilgiau gyveni, kuo labiau stengiesi, bandai jį patenkinti ar 
užslopinti, tuo labiau jis auga. 
Niekas, pasak šv. Augustino, neprilygsta žmogaus širdies gelmei, kuri virpa kiekviename iš mūsų: 
„Jei bedugnė yra gelmė, ar negalime žmogaus širdies laikyti bedugne? Kas gali būti giliau už šią 
bedugnę? Žmonės gali kalbėti, gali būti matomi jų kūno veiksmai, jie gali būti išgirsti, kai kalba: 
bet į kieno mintis galime prasiskverbti, kieno galime perprasti širdį? Ką žmogus savyje daro, ką 
gali, ką svarsto, ką turi, ko nori ir ko nenori – kas gali tai suprasti? Todėl manau, kad vertai bedugne 
galima vadinti žmogų, apie kurį kitur pasakyta: „Prisiartins žmogus su gilia širdimi, ir Dievas bus 
išaukštintas““83. 
Tačiau pakartokime dar kartą: kas mus išplėšia iš nebūties, kas gali užpildyti šią gyvenimo bedugnę, 
tą neišdildomą troškimą, tokį nepatogų ir didį, „dar didesnį už šią visatą“84, mumyse esančio 
žmogiškumo bruožą, kuris atskleidžia mūsų bandymų nepakankamumą? 

 
82 O.V. Milosz, „Miguel Mañara. Mefiboseth. Saulo di Tarso“, Jaca Book, Milano 2010, pp. 27-28. 
83 Plg. Šv. Augustinas, „Psalmyno paaiškinimai“ (it. Esposizione sui Salmi), 41,13. 
84 G. Leopardi, „Mintys“ (it. Pensieri), LXVIII, in Id., Poesie e prose, op. cit., p. 321. 
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