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Kam šviečia laimės žiburys? Jono Biliūno humanizmas mūsų gyvenime  
Regimantas Tamošaitis  
 
 

Laimės sąvoka Jono Biliūno tekstuose yra dažna ir labai svarbi. „Ir visi buvo 

laimingi“. Kaip aukščiausios vertės objektas, kaip prigimtinis žmogiškasis siekinys laimės 

motyvas yra ir jo kūrybos esminis impulsas, veiksmą motyvuojantis orientyras. Todėl svarbu 

įsigilinti į šią, regis, tokią paprastą, kasdienišką sąvoką iš esmės.  

Kodėl žmogus nori būti laimingas? Kodėl laimė suvokiama kaip simbolinis šviesos 

vaizdinys, t. y. kaip šventumas (nes tik šventumas mums šviečia, švinta, o kosminėje visatos 

tamsoje gyvybė yra vienintelė mums žinoma šviesa ir šiluma). Laimės ilgesys – tai gyvybės 

balsas žmoguje, tai noras gyventi ir gyvenimo džiaugsmo išraiška. Kartu tai ir gyvenimo 

kokybės reikalavimas: mes norime ne šiaip sau egzistuoti, bet suvokti savo buvimą kaip 

džiaugsmingą būseną, kaip ypatingas gyvybės buvimo sąlygas. Laimės poreikis numato 

kažkokią idealią būseną, kuri visuomet yra tik siekiamybė ir traukia mus kaip tolimos šviesos 

šaltinis.  

Taigi kam šviečia toji šviesa?  

Atsakymas būtų paprastas: laimės žiburys šviečia žmogui. Šviečia žmonėms – man, 

tau, mums, jiems ir joms. Daugiau kam nors jis nešviečia, nes laimė yra tik žmogiškosios 

egzistencijos matmuo. Tai ne kokia nors juslėmis patiriama duotybė, kurioje galima atsidurti 

ir ilsėtis, bet sąmonės projekcija ir savimonės ašis. Gyvūnai buvimo malonumą patiria čia ir 

dabar, instinktyviai ir fiziologiškai, kaip kūno būseną, bet žmogui laimė yra kažkas tokio, kas 

kyla iš individualaus kūniškumo, tačiau yra aukščiau kūniškosios egzistencijos.  

Laimės ilgesys yra žmogiškųjų lūkesčių horizontas, išplečiantis mūsų buvimo erdvę. 

Tai mūsų buvimo perspektyva, mūsų asmens projekcija, galbūt tai net žmogiškojo laiko 

suvokimo pagrindas. Šis intuityvus jausmas – kaip pati gyvybės esmė – skatina mus 

nepasitenkinti savo pasiekimais, verčia nuolat judėti su laiko tėkme į ateitį, nes laimė – tai 

visuomet tik ateities būsena, niekuomet netampanti dabartimi. Juk jeigu laimės akimirka 

atsitiktų, mums laiko judėjimas kaip mat ir išnyktų, gyvenimas pasibaigtų.  

Laiko judėjimas, kurį skatina nepasitenkinimas dabartimi ir laimės siekis, yra 

ypatingas sąmonės judėjimas, kai tarytum einame pirmyn, kur tikimės rasti savo laimę, bet iš 

tikrųjų sukamės ratu apie save, nes mes visuomet esame laimingi, tik to nežinome. Laimingi 

tiesiog todėl, kad esame. Sakyčiau, laimė yra apriorinė žmogaus buvimo būsena, kurioje 

nuolatos esame – kol esame, – bet kurios mums neduota patirti tiesiogiai, kaip galutinio 

išgyvenimo.  
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Daug kas iš mūsų galėtų pasakyti, kad esame laimingi, bet mes visuomet žinome, kad 

galime ir turime būti dar laimingesni, kad mūsų pasiekta gyvenimo gerovė mums dar ne 

pabaiga.  

O kad mūsų laimė nėra absoliuti, patvirtina gyvenimo realybė. Užtenka apsidairyti 

aplinkui ir pasimato, kad šalia mūsų yra labai daug nelaimingų žmonių, kurių yra gal net 

daugiau nei tų laimingųjų. Juk apie tokius apie laimę svajojančius vargo žmones ir byloja visa 

J. Biliūno kūryba. Nelaimėlių buvimas šalia mūsų kažkaip sudrumsčia ir mūsų laimės jausmą. 

Ar gali ramiai džiaugtis savo gyvenimu, kai šalia savęs matai kito žmogaus kančią? Na, 

nebent jei neturi sąžinės, jei tavo moralinis jausmas yra miręs. Kitaip tariant, jei neturi sielos, 

tau bus visada gerai. Galbūt siela ir neleidžia mums pilnai patirti laimės čia ir dabar, gal būti 

tik iš jos kyla ta šviečianti ateities utopija, kur visi būtinai turėtų būti laimingi? Kažkas 

panašaus į Dievo karalystę? Juk religinės idėjos ir kyla iš pačios giliausios žmogaus 

prigimties, iš jo gyvybiškiausių lūkesčių...  

Laimės troškimas mums tik padeda suvokti savo keistą būseną, kai lyg turėtume būti 

laimingi, bet tokie kažkodėl nesame. Kažkas mums to lyg neleidžia, kažkas mus lyg 

įpareigoja siekti daugiau, skatina tobulėti. Ir kuo didesnis mūsų laimės troškimas, kuo 

stipresnis gyvenimo geismas, tuo skaudžiau žmogus jaučia savo buvimo netobulumą, 

netikrumą, liūdesį ir laimės ilgesį.  

Antai Vytauto Mačernio, amžinai jauno poeto, eilėraštis laimės tema:  

 

Aš laimingas esu, 

Laimingesnio pasauly nėra. 

Netikėkite mano skausmu, 

Aš laimingas esu 

Tarp nakties valandų 

Svaigulingos kančios ugnyje... 

Aš laimingas esu, 

Laimingesnio pasauly nėra. 

 
Šarnelė, 1943.XII.17 

 

Taigi jo žmogus – tarsi pats laimingiausias pasaulyje, bet iš tikrųjų laimingas tik 

kančioje, liūdesyje, jis yra tiesiog pats nelaimingiausias. Toks tad lemtingas skirtumas tarp 

idioto ir sąmoningos asmenybės.  

Manyčiau, kad stipriau liūdesį ir laimės ilgesį jaučia jauni žmonės, nes kaip tik jie yra 

laimingi, tik to nežino. Dar nežino. Jeigu laimės ilgesio nebūtų pačioje žmogaus širdyje, 
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niekas jos ir nežinotų ir galvos nesuktų. Bet ji yra mumyse – kaip gyvybės balsas, kaip 

tobulėjimo imperatyvas, kaip miglotas tobulos būties pažadas, neleidžiantis mums 

susitapatinti su kūniškuoju pasauliu ir likti jame kaip daiktu tarp daiktų.  

Jauni žmonės yra pilni gyvybinių galių (gali smarkiai džiaugtis net dėl niekų, ar bent 

jau stipriai liūdėti – taip stipriai, kaip jau pagyvenęs žmogus nebemoka) ir turi plačiausias 

ateities perspektyvas – jie labiausiai veržiasi gyventi, nes laimė slypi gyvenimo horizonte, 

skatindama žmogų bėgti į tą horizontą lyg pametus galvą. Pagyvenę žmonės laimingi būna tik 

turėdami ką prisiminti. Jiems laimė yra jau ne ateities, bet praeities horizontas, prarastasis 

rojus, į kurį bandoma sugrįžti, įveikus žemiškąją trauką, „aukso svajonėmis“ (Maironis). Bet 

tas žmogaus aukso amžiaus laikas, kai tik suvokiama tikroji jo vertė, pasirodo esąs „anapus 

ribos“. Nes į praeitį sugrįžti žmogui neįmanoma, praeitį su visais jos džiaugsmais galima 

atgaivinti tik atminties saugyklose.  

Visgi laimė yra ne viena asmeniška atmintis ir ne izoliuota kūniška būsena, o kažkoks 

žmonių bendro buvimo matmuo. Ar įmanoma būti laimingam vienam, pačiam savaime? 

Nebent jei esi idiotas. O jeigu visiškas idiotas, tai jau tikrai laimingas. Beje, idiotiškumas kaip 

tik reiškia sąmonės ir savimonės praradimą, tik ši būsena baisi tuo, kad žmogus praranda save 

dar neatrasdamas tos būties, kurioje galėtų būti laimingas su visa savo sąmone, su visu 

žmogiškuoju žinojimu. Idioto laimė priešingai – kyla iš nežinojimo. Todėl idiotą visiškai 

patenkina ir ribota kūniška materialistinė egzistencija. Jeigu jo kūniški poreikiai būna 

patenkinti, jeigu jis jaučiasi saugiai, jis nepatiria jokių nepatogumų, jokio nerimo.  

Prisiminkime dar ir Antano Škėmos romano „Baltos drobulės“ garsųjį epigrafą: 

„Palaiminti idiotai, nes jie yra laimingiausieji žmonės žemėje.“ Kol žmoguje šviečia sąmonė, 

jis absoliučiai laimingas būti niekaip negali, net jeigu jam įsakytum. Nes absoliutus 

laimingumas – tai absoliuti izoliacija, negebėjimas jausti ir užjausti kitų, kurie laimingi nėra. 

Kaip gali būti laimingas atskirai, pats sau vienas? Nebent ypatingomis akimirkomis, kurias 

pavadintume ekstaziškomis. Graikiškai ek-stasis reiškia stovėjimą už, t. y. išėjimą iš savęs, 

tarsi išsilaisvinimą iš mūsų dvasią ribojančio ir saugančio individualumo. Ekstazė žmogui gali 

atsitikti – kaip stipri mistinė ar religinė patirtis, kaip erotiškas išgyvenimas: visa tai kažkaip 

susiję ir su mūsų kūniškumu ir su išsilaisinimu iš kūniškumo, kai mes lyg pakylame virš savęs 

ir susiliejame su kažkuo, tarsi tampame viskuo, patirdami begalybę anapus savęs. Mus iš savo 

uždarumo išlaisvinanti jėga yra meilė. Todėl laimės siekiui reikia labai stiprus meilės jausmo, 

kuris ištrauktų mus iš mūsų slegiančio ribotumo, kuris įveiktų mūsų prigimtinį 

savanaudiškumą. Kūniškasis savanaudiškumas nulemia tai, kad esame ne tik nesusivokiantys 

(nejaučiantys gyvenimo visumos) ir nelaimingi, bet ir metafiziškai nuodėmingi. Be 

išlaisvinančio meilės jausmo kiekvienas mūsų judesys yra tik savanaudiškumo apraiška. Šitą 

tiesą primena ir elementariausia religinė praktika – skatinimas prisiminti šv. Mišiose, kad 



Regimantas Tamošaitis. Kam šviečia laimės žiburys? 4/8 

esame nuodėmingi. Nes mąstant realistiškai tas skatinimas kartais atrodo absurdiškai – juk aš 

nieko blogo nepadariau. Bet kai gerai pagalvoji, juk kiekvienas mūsų judesys yra persmelktas 

savanaudiškumo, tik mes to nesuvokiame. Aiškiau šitą mintį suvokti padeda gyvenimo 

filosofo Arturo Shopenhauerio traktai, mokymas apie tai, kad žmogus yra aklos gyvenimo 

valios apraiška, kuriai svarbiausia – būti ir tenkintis savo buvimu, o protas, intelektas ir visa 

mūsų kultūra – tik tokio tenkinimosi priemonės. Viduje kultūringo asmens slepiasi tas pats 

laukinis žvėris, gam,tos instinktai. Apie tai ir A. Shopenhauerio filosofijos dvasioje kalba 

labai įžvalgaus poeto V. Mačernio eilėraštis, jo dvyliktasis sonetas: 

 

12 

 

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,  

Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 

Mokslu ir menu; tegu ji gėris  

Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais. 

 

Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti,  

Užsivilkus aštrią ašutinę,  

Bet aš negaliu niekuo pasotint  

Tos panteros alkanos, laukinės. 

 

Kūno narve ji nervingai vaikšto,  

Amžinybės sau kaip grobio geisdama.  

Ilgis saulės nužertųjų aikščių, 

 

Kur galėtų, nemirtinga ir laisva,  

Meilės šoky suktis su dievais kartu,  

Trypiant žiedus anemonų geltonų. 

 
Šarnelė, 1943.X.27 

 

Taigi mūsų viduje slypi mus kankinantis žvėris, mūsų egoistinė savastis, o su šia 

kančia gimsta ir noras išsilaisvinti iš kančios, kažkaip nuraminti tą savanaudišką erzinantį, 

nerimą keliantį žvėrį. Ši psichologinė būsena fiksuojama budizmo mokyme (kurio esminiai 

punktai, „kilniosios tiesos“, sudarytos pagal to meto medicinos praktikos metodus): visa būti 

yra kančai, kančios priežastis – mūsų (egoistiniai) troškimai, kad pašalintume kančią, reikia 
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pašalinti troškimus, o tam reikia teisingai gyventi. Kaip teisingai? Gyventi ne sau, o su visais, 

su visu pasauliu. Išmokti pasakyti ne „aš noriu“, bet „tebūnie Tavo valia“. Tie dalykai yra 

labai paprasti ir kartu labai universalūs, žinomi nuo pat žmonijos sąmonėjimo pradžios. Šie 

dalykai sudaro ir visų pasaulio šventraščių esmę, ir žmogiškosios literatūros pagrindus. Kelias 

į laimę – mokytis gyventi ne tik sau, bet ir kitiems, mokymasis įveikti save ir aukotis kitam, 

būti dėl kito, dėl kitų. Ir vėl; čia mums padeda tarsi mistinė jėga – meilė. Nes be jos mes 

niekaip neįstengtume gerbti artimo savo, be jos mes galėtume tik bijoti pasaulio. Yra labai 

didelis pasaulėžiūrų skirtumas: gyvenimas iš meilės ir gyvenimas iš baimės. Pastarasis kelias 

– magijos, jėgos, valdžios kelias, ir jame žmogiškosios laimės tikrai nėra.  

Taigi kelias į laimę – per savanaudiškumo įveikimą, o mums padedanti jėga yra meilė. 

Meilė kam? Kitam žmogui, gyvenimui, pasauliui, Dievui, pagaliau ir teisinga meilė pačiam 

sau. Kai mes ne tik naudojamės savo buvimu, bet ir juo gėrimės – kaip būties dovana, kaip 

stebuklu, kurio paaiškinti patys negalime.  

 Grįžkime prie minties, kad laimės kaip izoliuotos, uždaros būsenos nėra ir būti negali, 

kitaip ir narkotikus laikytume didžiausia gėrybe, o apskritai – išeitume į dykumas ir 

gyventume sau po vieną. Jeigu jau esi laimingas, tai tau jau nieko nebereikia. Tačiau mes 

žinome, kokia yra būsena, kai žmogui nieko nebereikia ir tokios būsenos visi kaip vienas 

bijome, nes ji kažkaip nedera su mūsų laimės suvokimu. Nes vienatvė yra mirties būsena.  

Laimė yra ne buvimas atskirai, o buvimas su kažkuo. Laimingas esi tik per kažką, per 

kitą, nes anapus kito jau yra tik Dievas.  

Antai Vinco Mykolaičio-Putino poema „Somnambulas“, kurioje matome du subjektus 

(iš tikrųjų tai suskilęs vienas lyrinis subjektas, vidinė idealisto ir realisto kova). Laimingas yra 

tas, kuris į laimę eina dviese, nelaimingas – kuris vienišas. Toks šio gyvenimo tikslas, 

egzistencinė užduotis: atrasti, su kuo tau būti, o kad galėtum su kažkuo būti, tam reikia 

ypatingų kvalifikacijų. Reikia žmogiško jautrumo, jausmų, minčių, pasiaukojimo, idėjų ir viso 

kito, kas atskiriems žmogiškiesiems individams leidžia patirti gyvenimo bendrumą. Tokio 

bendrumo dvasinių pagrindų sukūrimas – pati didžiausia gyvenimo užduotis. Galima sakyti, 

kad be jų nėra jokios laimės, nėra ir gyvenimo – tik beprasmiško laiko trukmė.  

Patirti buvimo prasmę per kitą gali tik substancinis individas, tik asmuo su sielos 

branduoliu ir dvasios autonomija. Jeigu žmogus nėra kultūroje išaugęs iki personalistinės 

(asmens ir asmenybės) savimonės, jis yra tik gamtos dalis, pats savaime tuščias. Atskira 

besielių individų būtis laikoma iliuziška. Tokie gamtos žmonės – kaip tai įsivaizduojama Rytų 

religijose – prasilenkia vienas su kitu tarsi lengvi beformiai debesėliai tuščiame danguje, ir 

galutinė realybė jiems – tuščias, niekuo neužpildytas dangus, didysis Niekis, didžioji tuštuma. 

Ir galutinis etinis tikslas tokiam žmogui – nirvana, savęs nesuvokimo būsena, absoliuti 

nedrumsčiama ramybė. Jeigu turime polinkį savo egzistenciją apmąstyti gamtos religijos 
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sąvokomis – kad esame tik trumpalaikės gyvybės apraiškos, tai ir mūsų žmogiškieji 

susitikimai yra iliuziški, o susitinkame vienas su kitu tik anonimiškoje gyvybės visumoj, 

susiliedami vienas su kitu ir prarasdami žmogiškąją individualybę (jeigu neturime to 

metafizinio, antgamtinio sielos branduolio). Ar ne tokias būsenas su žmogiškuoju liūdesiu 

konstatuoja į Rytų pasaulius palinkusio poeto Donaldo Kajoko eilėraštis „artėjame“?:  

 

Artėjame, ir vandeniu skaidriu 

be garso slysta lengvos mūsų valtys, 

ir tik žuvėdros vėjuose suveltos 

mus pasitinka mėlynu būriu, – 

ir jųjų klyksmas skamba ausyse, 

ir jau jaučiu vėjuotą tavo ranką, 

tačiau dvi tuščios valtys prasilenkia, 

nes mes tik atsispindime jose  

 

Beje, panašias egzistencinio iliuziškumo būsenas savo kūryboje konstruoja didysis 

mūsų gamtos magas ir šamanas, Vincas Krėvė. Ir savo kaimo išminčių, lietuviškų brahmanų, 

anot Alberto Zalatoriaus, paveikslais, ir ypač atšiauriu Prtatjekabdos vaizdiniu: šis dvasios 

herojus absoliučią ramybę ir laisvę atranda tyruose, vienatvės meditacijose, ištuštinęs save 

nuo visos žmogiškumo substancijos. Nenuostabu, kad šis egzotiškas kūrinys lietuviui nėra 

mielas.  

Tačiau J. Biliūnas yra tikras europietis, teigiantis savaiminę žmogaus vertę ir jo 

individualybės realumą. Jo personažas – vakarietiškasis asmuo, o asmenys jau yra socialinės 

būtybės, ir jų gyvenimas yra žmogiškųjų santykių kūrimas. Nes tik per tuos santykius gali 

atsiskleisti individualaus žmogaus vertė.  

Žmonių gyvenimo kokybė priklauso nuo socialinių santykių kokybės. Todėl J. 

Biliūnas visų pirmiausia yra moralinės psichologijos autorius, savo kūriniais skatinantis 

pajusti moralinio žmogaus buvimo grožį, buvimo su kitais prasmę. Dėl to kito žmogaus jo 

tekste pasakotojas aukojasi – atiduoda kitam savo balsą. J. Biliūno personažas visada yra 

kenčiantis, bet visada pamatantis kitą, kurio kančia tarsi didesnė ir svarbesnė. Ir jo 

pasakojimas kuriamas kaip auka, kaip žodinis paminklas tam kitam, kuris dažniausiai ir neturi 

savo balso.  

 

Laimės ilgesys – labai paradoksalus jausmas, surištas su kūniškumu,. Kyla iš kūno – 

atskirumo, atskirtumo, ir pasireiškia kaip pastanga įveikti tą kūnišką uždarumą, pastanga 

įveikti egoizmą ir būti su kitu, būti kitam. 
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Esminė J. Biliūno kūrybos idėja: laimė yra žmonių darnus buvimas, kai laimingas esu 

ne pats sau, bet su visais, kai noriu, kad visiems būtų gerai. Ir tai reikalauja aukos – laimė yra 

socialinė būsena. Laimės siekis reikalauja aukos, savęs atsižadėjimo ir buvimo dėl kito – kaip 

ir religijoje.  

Asmens aukojimais dėl žmonijos kaip visuomenės tobulėjimo kelias – tai J. Biliūno 

moralinėje prozoje įprasminta sukilimų tema. Žmonijos istorija yra jos dramatiškas kelias į 

laimę („Liūdna pasaka“), kai už aukščiausias idėjas yra atiduodamas brangiausias turtas – 

gyvybė. Nesunku suvokti, kad tokio mokymo provaizdis yra esminis Vakarų civilizacijos 

moralinio repertuaro simbolis – Nukryžiuotojo vaizdinys. Kristus vakarietiškame pasakojime 

pasirodo iš kitos, dangiškosios erdvės – kaip toji J. Biliūno „Laimės žiburio“ šviesa, o jo 

aukojosi motyvas laibai aiškus: atpirkimo aukoje gyvybė atiduodama iš meilės žmonėms... 

Štai kokia yra žmogiškojo asmens reikšmė ir vertė personalistinėje Vakarų kultūroje.  

Taip, laimingi mes būname ne šiaip išsilaisvindami iš savo egzistencinio ribotumo ir 

iškrisdami į tuštumą – į tokią būties tuštumą iškrenta idiotai, narkomanai ir šamanai, - bet 

susiedami save su kažkuo, su kitais žmonėmis, kai išmokstame aukotis, gyventi dėl kitų ir 

galvoti ne apie savo, bet apie kito laimę. Juk tai labai nesunku įsivaizduoti, pagalvojus apie 

artimą žmogų, apie savo vaikus ir apie kitus žmones apskritai. Ar galėtum būti laimingas, kai 

tavo artimas kenčia? Todėl tikrasis laimės jausmas kyla iš meilės, o J. Biliūno visa kūryba 

plaukia iš tos žmogiškos meilės pasauliui ir žmonėms.  

Žmogus darosi žmogumi, kai gali pasakyti: esu ne tik dėl savęs, bet ir dėl tavęs. 

Sąmoningas jis darosi kai išmoksta susitaikyti sus savimi ir pasauliu pasakydamas: tebūnie 

Tavo valia. Ne mano įgeidis, o tavo tvarka. Nes per tave esu ir aš. Pats sau vienas būtyje 

būčiau visiškas niekas, niekis, tuštuma.  

Nors kartais mums gera ir vienatvėje, bet tai tik dvasios poilsis, galimybė pasitraukti 

nuo buities šurmulio ir susitikti su pasauliu būties ramybėje. Toje ramybėje įgyjame jėgos 

gyvenimo meilei, ir tada mums lengviau įveikti priešiškumą vienas kitam, kuris kyla iš 

didžiosios gyvenimo baimės, o iš esmė – iš mūsų prigimtinio savanaudiškumo.  

Tai visų didžiųjų humanistų, visų didžiųjų menininkų kūrybos jėga ir esmė, jų kūrinių 

didžiojo poveikio kartų kartoms paslaptis.  

J. Biliūnas yra didis menininkas, pirmiausia – kaip humanistas, kurio širdies balsas 

rado tobulą kalbos išraišką, kuris prabilo į mus įtaigia menine meilės žmogui kalba. Nes meno 

be meilės žmogui tiesiog nėra ir būti negali. Nes menas ir yra žmogiškojo laimės ir gyvenimo 

prasmės siekio išraiška.  

 
2013-11-15, Mintys tema „Kam šviečia laimės žiburys?“ pasirašytos Anykščių renginiui: „Jono Biliūno 
„Liūdnos pasakos“ skaitymai, prisimenant 1863 m. sukilimo 150-ąją sukaktį.“ Renginys vyko Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje.  



Regimantas Tamošaitis. Kam šviečia laimės žiburys? 8/8 

Pasirašiau ryte kalbelę kaip maldelę... 
 
Regimantas Tamošaitis: regimant@gmail.com, 8-615-59234.  


