Pastaba apie egzistencializmą
Sąryšy su Prof. St. Šalkauskio studija
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Juozas Girnius
Prof. St. Šalkauskis savo studijoje „Ideologiniai dabarties krizių pa
grindai ir katalikiškoji pasaulėžiūra“ įžvalgia intuicija suvokė pagrindinį
naujųjų amžių teigimą — antropocentrinį humanizmą, kritišku sistemingu
mu iškeldamas tris jo išsivystymo tarpsnius: individualizmą, scientizmą,
reliatyvizmą. Paskutinysis — reliatyvizmo tarpsnis, charakterizavęs XIX a.
galą, berods, mano supratimu, jau baigiasi su pirmuoju mūsų XX a. ket
virčiu. O jau paskutinio dešimtmečio galvoseną žymi egzistencializmas,
dalinai priešingas reliatyvizmui, dalinai betgi pastarąjį toliau vystydamas.
Manau, taigi, esant pagrindo ir reikalo iškelti šį naujausiąjį, nūdien gyve
namą ketvirtąjį antropocentrinio humanizmo tarpsnį. Egzistencializmas,
egzistenciją sutapdindamas su žmogumi, antropocentrinį humanizmą iš
vysto iki šio pastarojo paskutiniausiųjų išvadų. Jei reliatyvizme žmogus
buvo nelygstamasis daiktų pagrindas ir matas jų pažinimo atžvilgiu, tai eg
zistencializme — ne tik jų pažinimo, bet ir jų būties atžvilgiu, tai yra, ne tik
gnoseologine, bet ir ontologine prasme.
Šios moderniausios antropocentrinio humanizmo formos — egzisten
cializmo (vadinamosios Existenzphilosophie) atstovai yra vokiečiai M. Hei
deggeris, K. Jaspersas, P. Grisebachas ir kiti. Pas mus egzistencializmu, pla
tesne ar siauresne prasme, ypačiai domisi V. Sezemanas ir Iz. Tamošaitis.
Konkretesniam pažinimui egzistencializmo, kaip konsekventiškiau
sio antropocentrinio humanizmo išbaigimo, štai jo ryškiausio atstovo M.
Heideggerio filosofijos pagrindiniai principai, išdėti lygiai prieš dešimtį
metų išleistame veikale „Sein und Zeit“2. Aukščiausias būties piramidės
punktas yra žmogus. Pasaulio daiktai savo tikros būties neturi. Visa jų
būtis tėra „um zu“, tai yra būti santykiškai orijentuotais į žmogų. Pasau
lis priklauso žmogaus ne tik sąvokine vienybe ir visuma, bet ir realiuoju
pagrindu. Pats gi žmogus nėra orijentuotas į jokią aukštesnę transcen
dentinę būtį. Vienintelė jo linkmė — į pasaulio daiktus (šia linkme ir
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žmogaus tėra „um zu“ — grynų santykių konstrukcija). Žmogus savo gi
liausia esme yra In-der-Welt-Sein, t. y. „pasauliškas“.
Šios žmogaus „pasauliškumo“ struktūros ontologinė prasmė yra laikiš
kumas. Atitinkamai antra pagrindinė žmogaus būties struktūra yra baig
tinumas (Endlichkeit). Žmogus turi daug galimybių: visos jos yra galimos,
bet viena būtina. Tai turtingiausia būties galimybė — mirtis. Žmogus
yra Sein-zum-Tode. Heideggerio gyvenimo filosofijos pagrindai: mirtis
nėra koks gyvybei svetimas ir jai priešingas aktas, o jos imanentinio išsi
vystymo tikslas. Gyvenimas — nuolatinis mirimas. Nebūtis gaubia visą
žmogų. Jo kilmė — nebūtis; nebūtis jį lydi visą gyvenimą; nebūtis —
jo galas.
Pirmąja savo būties struktūra žmogus yra Dievas — pasaulio būties
principas, antrąja — baigtinė būtis. Heideggerio žmogus — Dievas, bet
mirtingas Dievas, kitaip absoliuti reliatyvybė arba nelygstama lygstamybė.
Štai giliausioji esmė prometėjiškoje Heideggerio žmogaus tragikos: būti Dievu
bet — mirtingu. Gi šią tragiką grindžiąs Heideggerio žmogaus ontologinis
pačiam sau prieštaravimas (Dievas: mirtingas; absoliuti; reliatyvybė, Hei
deggerio žodžiais Entwurf: Geworfenheit) yra jo imanentinė kritika, liu
dijanti apie katastrofišką nepavykimą pagrindinio Heideggerio uždavinio
— neišgriaunamai pagrįsti žmogiškąją egzistenciją, reliatyvizmo nublokštą
į pavojų išgaruoti idealistiniame mąstymo procese.
Jei Heideggeris šia savo antropologistine filosofija sukūrė poetišką mo
dernizmo žmogaus mitą, tai betgi vargiai galėtų prasmingai vadovauti žmo
giškajam gyvenimui. Heideggerio egzistencijos filosofijoje, visą būtį eks
kliuzivistiškai išsėmus egzistencijos kategorija, nėra vietos esmės, kitaip —
idealinės vertės kategorijai. Ir faktiškai Heideggerio gyvenimo valia (Ent
schlossenheit) nėra siekimas aukštesnių, idealinių vertybių, o glūdi rezig
nacija, plikas fakto — mirties fakto teigimas. Šiuo vertės kategorijos iš
skyrimu fakto kategorijos sąskaiton Heideggerio filosofija gali eiti filoso
finiu pagrindu dabartiniams smurto (asmeniško fakto) režimams. Vargiai
mirties teigimu pagrįsta gyvenimo filosofija gali vadovauti žmogiškajam
gyvenimui.
Tas pats heideggeriškas gūdžiai pesimistiškas antropologizmas žymi ir
kitus egzistencialistinės filosofijos atstovus. Visiems jiems labai dera A.
Delpo, S. J., žodžiai: „Šis laikas ieško tikrojo žmogaus. Betgi jis tol jo ne
ras, kol nebus pasiruošęs žmogų palikti ir virš jo iškilti, kad ten būtų ga
lima žmogaus ieškoti ir rasti. Šio laiko yra ta tragiko, kad jis neranda
žmogaus, nes neieško Dievo, ir kad Dievo neieško, nes neturi žmogaus“2.
Tokiu A. Delpo nurodomu žmogumi tegali būti katalikiškasis, tai yra
visuotinysis žmogus, homo catholicus. Ir šiuo atveju dera St. Šalkauskio
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pareikštoji mintis, kad dažnai katalikams tenka ginti tas realybes, kurio
mis norėta išeiti prieš katalikybę. Egzistencialistinis (antropologistinis)
humanizmas, norėjęs žmogiškąją egzistenciją nepajudinamai pagrįsti, ją su
dievindamas, galutinai priėjo žmogiškosios egzistencijos nugramzdinimą į
nebūtį. Ginti žmogiškąją egzistenciją prieš egzistencialistinį humanizmą,
priėjusį jos faktiško neigimo, nurodyti jos pagrindus bei vertę ir yra
krikščioniškojo
egzistencializmo
(krikščioniškojo,
teocentrinio
humaniz
mo) uždavinys. Faktiškai ir tėra krikščioniškasis egzistencializmas pajė
gus nurodyti neišjudinamą žmogiškosios egzistencijos pagrindą — Pilnąją
Būtį, Nelygstamąją Gyvybę ir drauge aukštai iškelti žmogiškosios egzis
tencijos, kaip Dievo vaikų, sukurtų Jo panašumu, vertę. Kitais žodžiais,
tik krikščioniškasis egzistencializmas pajėgia, nepaneigdamas žmogiškosios
būties, arba egzistencijos, surasti jos tikrąją vietą visatos pilnutinėje hie
rarchijoje ir suvokti jos tikrąją prasmę — pasaulio apvaldymu grįžti į Pra
rastąsias Dausas — Pažadėtąją Žemę.
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