
 

 

 
Скъпи приятели,  
Бяхме си уговорили среща на ежегодните упражнения на Братството с въпроса: „Какво ни 
изтръгва от нищото?“. Едно тежко и драматично непредвидено обстоятелство ни 
принуди да се откажем от нашата среща, винаги дългоочаквана от всички. Това не 
премахна въпроса, но го обостри още повече поради естеството на предизвикателството, 
с което се справяме в целия свят. Така че именно ситуацията, която се създаде, прави по-
належащо да се съобразяваме с въпроса, търсейки отговор, който да се покаже на 
неговата висота. Затова ни се стори необходимо да продължим да си правим компания в 
това главозамайващо време, в което нищото грози толкова мощно живота на всички. 
Желаем да се изправим пред провокацията, която засяга всички ни, без да се оттегляме. 
Това ще ни позволи да проверим дали новото познание и новата привързаност, присъщи на 
„новата твар“, родена от Кръщението, стават в нас „нормалното съзнание, с което да 
преминем през целия комплекс от обстоятелства на реалното“ (L. Giussani-S. Alberto-J. 
Prades, Generare tracce nella storia del mondo, Bur, Milano 2019, p. 90). Дон Джусани ни 
предлага ценна методическа препоръка, за да извършим тази проверка: „За да бъде 
наистина нов манталитетът, е нужно от съзнанието за своята „принадлежност“ той да 
бъде непрестанно ангажиран в съпоставянето с настоящите събития“. Ангажиментът в 
съпоставянето с настоящите събития е методът, който ни е посочен, за да стане 
манталитетът наистина нов. Действително, „ако не навлезе в настоящия опит, новото 
познание не съществува, то е абстракция. В този смисъл, да не даваш оценки на 
събитията, е да умъртвяваш вярата“ (Пак там, pp. 91-92). Обещанието, че това 
съпоставяне може да накара да разцъфне в нас тази нова твар, която се ражда от 
Кръщението и се пробужда при срещата с една жива християнска общност, прави 
очарователен този наш път заедно. Текстът, който подготвям и върху който ще работим 
в предстоящите месеци, има за цел да бъде негов инструмент. По-долу можете да 
прочетете Въведението.  

Хулиан Карон 
май 2020 г. 
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КАКВО НИ ИЗТРЪГВА ОТ НИЩОТО? 
Хулиан Карон 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 
„Що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?“1 
Каква сила имат днес тези думи от псалма, след като си дадохме по-ясно сметка за нашата 
нищожност, за нашата крехкост и безсилие, поради вирус, който сложи целия свят натясно! 
Това съзнание, което явлението коронавирус ни накара да придобием, прави да изпъква още 
повече цялото ни удивление – точно докато сме преживявали това как другите се 
отдалечават от нас заради заразата – от присъствието на Някого, Който се грижи за нас, за 
Когото ние струваме повече от цялата Вселена: „С вечна обич те обикнах, като се смилих над 
твоята нищожност“.2 
Как бихме могли да започнем деня, без да се трогнем от тази привилегия, която чувстваме 
над нас? Още повече в това време. Какво е естеството на тази привилегия? Благодатта, че ни 
е направила съпричастни с тази новина: че не сме сами с нашата нищожност, че Него Го има, 
че Христос Го има. Действително, Неговото присъствие е присъствие, което пребъдва в 
историята, най-ценният дар, който ни се е случвало да получим. Затова, събуждайки се, всяка 
сутрин, да молим: Veni Sancte Spiritus. Veni per Mariam, за да вибрира тази привилегия още 
повече в нас и за да можем все повече да вкусваме, да се наслаждаваме на този дар, без който 
не бихме успели дори да видим нашето екзистенциално положение.   
„Какво ни изтръгва от нищото?“ Това е въпросът, който трябваше да ръководи нашите 
ежегодни духовни упражнения, най-важния жест в живота на Братството. Ако извънредната 
санитарна ситуация ни наложи да се откажем от тях, то тя не заличи въпроса, който, 
напротив, придоби, именно в светлината на скорошните събития, още по-голяма специфична 
тежест. Въпросът, изпратен предварително на всички, които щяха да участват, за да 
благоприятства едно внимание към собствения опит и узряването на собствен личен принос, 
предизвика един внушителен ход и водовъртеж от благодарност. Това е поредното 
доказателство, че – както вече се случи миналата година3 – когато нещо засече нашата 
човешкост, с всичките ѝ рани, веднага забелязваме това и реагираме.  
„Какво ни изтръгва от нищото?“ Въпросът беше възприет като засягащ житейския опит, като 
предизвика незабавна благодарност, и същевременно като голям жест на приятелство. Това 
хвърля светлина и върху смисъла на думата „приятелство“: ние сме приятели, за да си 
помагаме да не се страхуваме от въпросите, дори тези, които ангажират и безпокоят, които 
нараняват и разтърсват. Това, че сме заедно, не би могло да бъде приятелство, ако ги сложим 
по някакъв начин настрана. След като получи предложения въпрос, един от вас, започвайки 
писмото си, ми написа: „Извинявай, че не ти говоря на „Вие“. Бих искал да ти пиша като на 
приятел, приятел, когото моля за помощ, приятел, от когото искам невъзможното. А на 
приятелите говоря на „ти“. Да бъдем приятели, означава да гледаме в лицето, заедно, с 
цялата ни човешкост, такъв, какъвто е, този въпрос: „Какво ни изтръгва от нищото?“.  
 

1. За какво нищо говорим? 
 
Ако говорихме за „нищо“, това е, защото съществуването на съвременния човек – тоест 
нашето лично и социално съществуване - по все по-ясен и внушителен начин, без особен 
шум или прокламации, и все пак, не без видими ефекти, изглежда белязано от нихилизма. Не 

 
1 Пс. 8:5. 
2 Срв. Иер. 31:3. 
3 Прави се препратка към духовните упражнения на братството Comunione e Liberazione на тема „Какво 
издържа на удара на времето?“, проведени в Римини от 12 до 15 април 2019 г. 
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намекваме за културно течение, а за екзистенциална ситуация. Точно тази ситуация ни 
интересува да разглеждаме, дори само в нейните съществени черти, не от любов към анализа 
или описанието, но със страстта на този, който желае да открие път, който да позволи на 
живота на всеки от нас да върви към изпълнението си, в дадените обстоятелства, каквито и 
да са.  
Какви характеристики има нихилизмът, който, по малко или много недвусмислен начин, 
малко или много съзнателен, се промъкна в нашия начин на мислене и на живот?  
От една страна, той се явява като подозрение относно крайната консистенция на реалността: 
всичко свършва в едно нищо, дори ние самите. „От главозамайващото възприятие на 
ефимерната привидност на нещата се развива като отстъпление и лъжливо отрицание 
изкушението да мислим, че нещата са илюзия и нищо.“4 
От друга – във връзка с първата, - той се явява като подозрение относно позитивността на 
живота, относно възможността за смисъл и полза от нашето съществуване, което преминава 
обикновено във възприемането на празнота, която заплашва всичко, което правим, 
причинявайки остро отчаяние, дори в претрупани с работа и пълни с успехи животи, с 
графици, запълнени със срещи и планове за бъдещето.  
Един известен филм от осемдесетте години, „Приказка без край“, намеква за тази ситуация 
по внушителен и въздействащ начин. Става дума за диалога между Гморк, „слугата на 
Силата, която се крие зад Нищото“, и Атрею, младия герой, призван да спре Нищото. 
„Хората се отказаха да се надяват. И забравят своите мечти. Така Нищото се шири“, казва 
първият. „Какво е това Нищо?!“, го пита вторият. „Това е празнотата, която ни заобикаля. 
Това е отчаянието, което съсипва света, а аз се постарах да му помогна […] Защото е по-
лесно да владееш този, който не вярва в нищо. И това е най-сигурният начин да спечелиш 
властта.“5 
В тези внушителни метафори се изразява нещо от тази нагласа, която днес определяме с 
думата „нихилизъм“. Всички можем да го признаем: „нищото, което се шири“ в живота, 
„отчаянието, което съсипва“, „празнотата, която ни заобикаля“, тоест която се превръща в 
социален феномен.  
Може би фактът, че трябваше да се спрем заради коронавируса, ни накара да размишляваме, 
както не ни се беше случвало отдавна, върху това кои сме, върху това как и от какво живеем, 
върху това какво съзнание имаме за себе си и за нещата. Както казва Толстой: „Струва си 
хората на нашето време само за минута да преустановят своята дейност, да обмислят своето 
положение, да преценят потребностите на своя разум и своето сърце спрямо заобикалящите 
ги условия на живот, за да видят, че целият техен живот, всичките техни постъпки са  
постоянно крещящо противоречие с техните съвест, разум и сърце“.6 
Ето как една млада гимназистка осъзна себе си, спирайки се да размисли: „През първата 
седмица от карантината смятам, че преживях като много други мигове на голямо униние. 
Идеята да стоя затворена вкъщи, без да виждам приятелите си, гаджето си, или да не мога да 
изляза свободно ме ужаси. След това обаче осъществих редица обаждания, които ме 
изстреляха отново. По-специално, това към един мой приятел, който пред моето „добре съм, 
но не много“ задълба по-надълбоко. Говорейки с него, си дадох сметка, че отдавна не си 
задавах въпроси, оставях се всичко да ми се изплъзва, къде от страх, къде защото не исках да 
стигна до неудобни отговори. Дадох си сметка колко е глупаво да не си задавам въпроси, 
щом като не съм щастлива. Така започнах да се питам какво наистина ме плаши и си дадох 
сметка, че това, което най-много ме тревожи, е тишината, защото ме кара да мисля, изправя 
ме пред моите въпроси. А първата причина, поради която се страхувам да си задавам 
въпроси, е фактът, че се опасявам, че нямам отговори. Това обяснява защо аз толкова 

 
4 L. Giussani, L’uomo e il suo destino, Marietti 1820, Genova 1999, p. 13; превод наш.  
5 Приказка без край (Die unendliche Geschichte, RFT 1984), режисьор и сценарист Волфганг Петерсен; превод 
наш. 
6 L. Tolstoj, «Il non agire», in Id., Il risveglio interiore, Incontri, Sassuolo 2010; превод наш. 
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избягвам неизбежната тишина, която ме напада, преди да си легна. За да избегна това да бъда 
надвита от нея, правя така, че умът ми да е проникнат от мисли от всякакъв род, така че да не 
се погрижа да си уредя сметките със себе си, докато не настъпи моментът за спане. 
Притеснява ме отговорът, който някои въпроси могат да имат, опасявам се, че ще ме 
принудят да си уреждам сметките с части от мен, които не искам да опознавам, или че ще ме 
накарат да поема по труден път. Както каза моят приятел, предпочитам да живея в балон от 
усмивки, смях, моменти на униние и тъга, всички пределно умъртвени, станали смътни. 
Живея във въртележка от емоции, която един ден ме издига високо, а на другия ме пуска в 
най-мрачното униние; въодушевявам се през времето, в което изпитвам тази емоция, за да 
захвърля после всичко в чекмеджето на „хубавите преживявания“. Но си давам сметка, че на 
мен това не ми стига, аз искам много повече, искам нещо, което трябва да бъде задължително 
велико, защото – както казва Киркегор – „нищо ограничено, дори целият свят, не може да 
задоволи човешкия дух, който чувства нуждата от вечното“.  
Преди време Tracce описа нихилизма, за който говорим, като „изтънчен враг, труден за 
улавяне и разгадаване, защото невинаги се явява с ясни черти […], а много по-често има 
неосезаемата опаковка на невъзвръщаем амбалаж“.7 Неосезаема, и в същото време много 
конкретна. Един приятел студент го схващаше по този начин: „Нищото е много по-изтънчено 
и раболепно, отколкото съм си представял, малкото всекидневно нищо, което много пъти 
рискува да доминира в моите дни“.  
Опитвайки се да сложим колкото се може повече на фокус проблема – който някои дори не 
виждат или се инатят да не виждат, - можем да кажем: подозрението относно липсата на 
консистенция на реалното и недоверието във възможността за смисъл и изпълнение на 
съществуването се преплитат и се подкрепят взаимно в този нихилизъм, който засяга всички 
ни.  
Актуалната форма на нихилизма може да се опише, с две думи, като усещане за празнота 
отвън (контекстът, в който живеем, който може понякога да премине в „балон от усмивки, 
смях, моменти на униние и тъга, всички пределно умъртвени, станали смътни“) и вътре в нас 
(„давам си сметка, че на мен това не ми стига, аз искам много повече“), чието следствие е 
отслабване на отношенията с реалността, с обстоятелствата, които изглеждат в крайна сметка 
все безсмислени, незаслужаващи да получат от нас истинско одобрение. Има нещо като 
вцепенение на Аз-а, което спира въвличането с това, което се случва, дори когато сме 
погълнати във водовъртежа от лудешки дейности; тези дейности, които внезапно и за 
определено време бяха прекъснати от коронавируса – така че, малко или много, бяхме 
всички по някакъв начин „принудени“ да помислим накъде отиваме, какво искаме да 
направим от живота си, за това, което действително може да му е опора.  
Луис добавя един нюанс към това описание. „Християните“, пише той в едно от известните 
писма на Душевадеца до Горчилко, „казват за Врага [тоест Христос], че „без Него нищото 
добива сила“. А нищото е много силно – достатъчно силно, за да отмъкне най-хубавите 
години от живота на един човек не в сладки грехове, а в едно безрадостно примигване на 
съзнанието над нещо неясно какво и неясно защо; в задоволяване на едно любопитство, 
толкова слабо, че е почти неосъзнато.“8 
Вцепенение, примигване на съзнанието и както отбелязва Оруел в пророческия си роман 
„1984“, безразличие: „Хрумна му, че най-характерното за съвременния живот са не неговата 
жестокост и несигурност, а просто безперспективността, мизерията и безразличието“.9 Това е 
„безразличие“, което разяжда дълбините на Аз-а и което изкопава една дистанция, ров между 

 
7 К. Еспозито, Нихилизмът съсед, интервю под редакцията на Давиде Перило, сп. Tracce-Litterae communionis, 
ноември 2019 г., с. 12-18. 
8 К. С. Луис, Писмата на душевадеца, Нов човек, С. 2010, прев. Ралица Ботева, с. 39. Курсив наш.  
9 Срв. В: Джордж Оруел, 1984, Златна колекция ХХ век, том 40, Mediasat, Германия 2005, прев. Лидия 
Божилова, с. 69. 
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нас и това, което се случва: „В това, което ме окръжаваше, нямаше нищо, което тогава бих 
могъл да уважавам и което би ме привличало“, пише Достоевски.10 
Следователно, нищо не изглежда в състояние да ангажира наистина Аз-а. Отношенията, 
които все пак имаме, нещата, които все пак правим, ни отегчават, дори тези, които за 
известно време са ни въодушевявали.  
Това е лицето, което е приел днес нихилизмът: една астения, отсъствие на напрежение, на 
енергия, загуба на насладата от живота. „Богатството е повече, но силата е по-малко: 
свързваща мисъл няма вече; всичко се е размекнало, всичко е отънало и всички сме отънали! 
Всички, всички, всички ние сме отънали!“11 
Затова папа Франциск твърди, че днес „тежката заплаха […] е загубата на смисъла да 
живееш“.12 Изразява го по затрогващ начин Чезаре Павезе в това стихотворение, написано, 
когато е бил едва седемнадесетгодишен: „Да вървя по улиците самотен, / измъчван 
постоянно от ужаса, / че виждам да се изпаряват пред очите ми / творенията, дълго 
бленувани; / да чувствам, че отслабва в душата / пламът, надеждата... всичко... всичко, / и да 
остана така без любов, / […] / осъден на всекидневна тъга“.13 
Преди месеци ми писа една млада студентка: „Напоследък, както никога досега, си дадох 
сметка, че преживявам моменти на нищо, моменти, в които характерното за хоризонта на 
моя живот е отпадането на желанието и аз изчезвам, живея наполовина. Нищото в мен 
говори под деликатна форма, подтиква ме да се щадя: към щадене на енергията ми, защото 
си заслужава да правя само това, което ми е на ума, без дори да отчитам други предложения; 
към щадене в отношенията, защото не си струва да споделям моите усилия. Въобще, 
подтиква ме към необходимия минимум и аз се оказвам отново все по-безчувствена и 
недоволна. Също в тези последни дни на ноември сякаш живея в гробовна атмосфера: при 
толкова много прекрасни поводи, като се започне от неочакваните отношения с 
първокурсниците до дипломирането на най-големите ми приятели, често се оказвам 
затворена в мислите си и усилията си. Та забелязвам, че съм в плен на нищото, на едно 
неразположение, което не мога да обясня“.  
За същото преживяване намеква пасажът от едно друго писмо, което получих наскоро: 
„Стоейки вкъщи без работа [заради изолацията, наложена от санитарната извънредна 
ситуация], започнах да изпитвам на гърба си какво е това нищо, което имаш предвид. Ако 
това време не е запълнено от нещо, което остава, е именно напълно празно и аз съм нищо“.  
Но това не е всичко. Към изтъкнатите характеристики се добавя, действително, и едно 
чувство за безсилие да сменим опаковката, която сме навлекли („неосезаемата опаковка на 
невъзвръщаем амбалаж“, казахме), да се повдигнем, сякаш не стигат усилията и дори някои 
стимули, които ни настигат отвън, да ни изправят отново на крака, да накарат да се промени 
нашият поглед върху нас самите и върху нещата, да ни накарат да възприемем значимостта 
на реалността и да ни изкупят от празнотата, която чувстваме.  
Това е болезнено преживяване, което обединява много наши съвременници. „Ала нищо не 
може да попречи на все по-честото настъпване на онези мигове, в които абсолютната ви 
самота, усещането за всеобща празнота, предчувствието, че съществуването ви се доближава 
до болезнена и безвъзвратна катастрофа, се съчетават, за да ви докарат до състояние на 
реално страдание.“14 
Имаме нужда от нещо, което да е в състояние да пробуди целия капацитет на нашето 
желание и което отново да ни отвори към провокацията на реалността, на обстоятелствата, за 

 
10 Фьодор Михайлович Достоевски, Записки от подземието. Във: Фьодор Михайлович Достоевски, Записки от 
подземието. Играч на рулетка, Захарий Стоянов, С. 2019, прев. Димитър Подвързачов, Дамян Тодоров, с. 45. 
11 Фьодор М. Достоевски, Идиот, Народна култура, С. 1971, прев. Иван Пауновски, с. 441. 
12 Франциск, Генерална аудиенция, 27 ноември 2019 г. 
13 C. Pavese, «A Mario Sturani», Monza ˗ Torino, 13 gennaio 1926; превод наш. 
14 Мишел Уелбек, По-широко поле за борбата, Колибри, 2013, прев. Красимир Кавалджиев, с. 12. 
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да можем да „изживяваме непрестанно и интензивно реалността“.15 Забелязваме, че простото 
случване на нещата не стига, намираме се в положението на този, който се опитва да се 
изкачи по склон и се подхлъзва отново назад, връща се на изходната точка. Пропадаме 
отново в нашето нищо. Не виждаме какво може да му се опълчи и не разбираме откъде да 
тръгнем. Затова сме дълбоко в дискомфорт със себе си.  
Това е неразположението, идентифицирано при младите – което обаче се разпростира до 
всички – от психоаналитика Галимберти, от когото цитирахме една фраза на Първия учебен 
ден:16 „Младежите не са добре, но не разбират дори защо“.17 
„Да чуя тази фраза на Галимберти на Първия учебен ден“, ми пише един млад приятел, „ми 
разкъса сърцето, защото описва перфектно живота ми в този период. Вече от месеци у мен 
има един вид неудовлетворение и тъга във всичко, което правя. Виждам, че това 
неудовлетворение е навсякъде, сякаш под маската на усмивките и на хилядите неща за 
вършене царува нищото, едно отсъствие на истински смисъл, отсъствие на истинска радост. 
Тъй като липсва смисълът, остава само задължението, една излишна задлъжнялост, която ме 
дърпа още повече към дъното. Може би точно това е нихилизмът, за който често ни говориш. 
Това е проблем, който засяга моето съществуване. Наистина, сякаш животът сега е по-малко 
живот. А първото доказателство за това е, че всичко, което не върви според моите планове, 
се превръща във воденичен камък, който ме загробва. Стига едно нищо, нещо малко, което 
не върви, както бих искал, и аз рухвам, предавам се, отпускам се. Пред реалността съм сякаш 
примирен и тъжен. Въпреки маските, опитите да се преструвам, че няма нищо, напъните да 
вървя напред, забелязвам, че в крайна сметка при всички неща, които ми се случват и които 
виждам, съм тъжен, но не разбирам защо. Само преди няколко години беше обратното, 
трудностите бяха трамплини, не воденични камъни; сега нуждата, която тая в себе си, се 
опитвам да не я гледам, преструвам се, че я няма, преструвам се, че съм добре, нищо вече не 
ме учудва. Имам нужда от нещо голямо, което да победи нищото, в което съм пропаднал. 
Благодаря ти за компанията, която ми правиш, предизвиквайки ме с твоите въпроси, и те 
моля за помощ, защото имам нужда да започна отново да се учудвам, имам нужда да разбера 
това, което ми се случва през деня, защото в това нищо не искам да остана.“ 
Отпускаме се, залагайки на банални неща, непретенциозни, за да запълним по някакъв начин 
времето, което минава. „Нищото не го избираме, предаваме се на нищото“,18 защото, както е 
казал Малро, „няма идеал, на който можем да се жертваме“, за който можем наистина да се 
ангажираме, „понеже всички идеали ние познаваме само откъм лъжите им – а сме в 
неведение що е истина“.19 
Настоящият нихилизъм, както виждаме, не е вече този от едно време, който се нахвърляше 
героично срещу ценностите; днешният не е амбициозен: той има образът на един „нормален“ 
живот, но червив отвътре, защото нищо сякаш не си заслужава, нищо не привлича, нищо не 
обзема наистина. Това е нихилизъм, понасян пасивно, който прониква под кожата и води до 
умора от желанието, като маратонец, изтощен миг след като е тръгнал. Аугусто дел Ноче 
говори за „радостен нихилизъм“, „без безпокойство“, който би искал да удави 
„Августиновото inquietum cor meum“ в повърхностни наслади.20 
 
 

 
15 Луиджи Джусани, Религиозното чувство, Itaca, Castel Bolognese 2019, прев. Венелина Станева, с. 151. 
16 Има се предвид Първият учебен ден на възрастните и студентите от Comunione e Liberazione на тема „Кой ли 
е Този?“, състоял се в Милано на 29 септември 2019 г.  
17 У. Галимберти, „На 18 години марш от къщи: нужна е 12-месечна цивилна служба“, интервю на С. 
Лоренцето, в-к Кориере дела Сера, 15 септември 2019 г. 
18 C. Fabro, Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000, p. 28; превод наш. 
19 Андре Малро, Изкушението на Запада, Фама, 2002, прев. Мария Коева, с. 84. 
20 A. дел Ноче, Писмо до Родолфо Куадрели, непубл., 1984. „Днес общоприетият нихилизъм е радостният 
нихилизъм, без безпокойство (може би би могъл да бъде определен така поради отмяната на Августиновото 
inquietum cor meum)“. 
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2. Свободата е изправена пред предизвикателство 
 
В този контекст нашата свобода е изправена пред предизвикателство. Нека се запитаме: 
можем ли да се ограничим с това да наблюдаваме дистанцирано спектакъла на нищото, което 
напредва в нашия живот, както пише Уелбек? „Притаил се на кръстопътя на пространството 
и времето, / наблюдавам безучастно напредването на нищото.“21 
Свободата може също да реши да не вижда и да бяга: „ОК, в плен сме на нищото. Пфу, на 
кого му пука!“, заблуждавайки се, че разрешава проблема просто като отмества поглед. Във 
всеки случай можем да го направим. Едгар Морен, един от най-известните живи европейски 
мислители, отбелязва проницателно: „Разбрах, че източник на грешки и илюзии е 
прикриването на фактите, които ни безпокоят, упояването им и елиминирането им от нашия 
ум“.22 Като да кажеш: „няма зъб - няма болка; далече от очите, далече от сърцето“. Опитахме 
се да направим всичко във времето на коронавируса.  
Ако Йов беше живял в тази наша епоха, неговият приятел Софар, за да го утеши от 
претърпените нещастия, би могъл да му каже: „В моментите на изолация трябва човек да се 
разсейва! Няма по-добър аналгетик от удоволствието!“.  
Но вярно ли е? Можем ли наистина да успеем в намерението, което Дел Ноче приписва на 
радостния нихилизъм, тоест да премахнем безпокойството на сърцето, или, както казва 
Морен, да елиминираме от ума си напредването на нищото? Всеки да погледне собствения 
си опит и да прецени. Можем ли действително да разрешим по този начин проблема, само 
извръщайки глава на друга страна?  
Някои като Андреа Момоито притежават искреността да признаят непроходимостта на този 
път: „Преживяваш труден ден ли? Не се тревожи, изпращам ти една от онези глупави 
реплики, които продължаваме да пускаме по WhatsApp, макар че не ги намирам изобщо за 
забавни, макар че се чувствам циничка, която се опитва да накара другите да се усмихнат, 
докато всичко, което искам да направя, е да гледам Hospital Central [телевизионен сериал, Б. 
пр.]. Пускам клип с моята колега Андреа Либа, мисля за глупави gif изображения, които да 
постна в Инстаграм, а после рухвам, защото не вярвам на нищо. Имам нужда да знам, че моя 
свят го има тук, но не е така. […] Нямам какво повече да кажа, освен че съм отчаяна, че не 
проумявам цялото това веселие в атмосферата и целия този оптимизъм, многото покани за 
Zoom, многото есемеси, многото аплодисменти и многото тъпотии. […] Не ми остава друго, 
освен да се науча да съжителствам с този гняв. Този гняв, който ме обзема и за който не знам 
кого да обвиня“.23 
По също толкова искрен начин Сол Агире признава, че е изработила рецепта, чиято 
несъстоятелност самата тя признава: „И ето ме тук да говоря глупости, […] за да видя дали 
случайно някоя от тях предизвиква усмивка на някое намръщено лице. Още веднъж, смехът 
като противоотрова на една твърде мрачна реалност. Смехът, често толкова презиран, е 
винаги моят лек“.24 
Въпросът е, пише Симон Вейл, че „никой […] не се задоволява с това чисто и просто да 
живее […]. Искаме да живеем заради нещо“,25 искаме да живеем интензивно. 
„Може да сгрешиш в идеята, но не бива да грешиш със сърцето си и по грешка да станеш 
безсъвестен.“26 Щом не бива да грешим със сърцето, това какво предполага?  
 

3.  Изненадата 

 
21 M. Houellebecq, Cahier, La nave di Teseo, Milano 2019, p. 23; превод наш. 
22 E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina, Milano 2015, p. 14; превод 
наш. 
23 А. Момоито, в-к Público, 10 април 2020 г. 
24 С. Агире, El Español, 3 април 2020 г. 
25 S. Weil, L’amore di Dio, Borla, Roma 1979, p. 78; превод наш. 
26 F. Dostoevskij, Lettere sulla creatività, Feltrinelli, Milano 1991, p. 55; превод наш. 
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При нашата неспособност да разрешим докрай неразположението си – тоест проблема за 
онова нищо, което разяжда нашите дни – можем да решим да не го зачетем, като го 
премахнем. Но ето изненадата – болката остава. И още как! Безпокойството на сърцето може 
да бъде покрито, не премахнато; неудовлетворението може да бъде прикрито, не 
елиминирано. В нас има нещо, което не може да бъде в крайна сметка накарано да замълчи. 
Въпреки маските, които носим, и опитите да се преструваме, че няма нищо, като се стараем 
да вървим напред, сме тъжни и всичко е като воденичен камък, който ни смазва. Какво ти 
„няма зъб – няма болка“! Болката остава. Защо? Защото има в нас нещо, което издържа.  
„Нещо не умираше в душата ми, дълбоко в сърцето и съвестта ми, не искаше да умре и се 
проявяваше в парлива болка.“27 
Какво издържа? Пише го Уелбек в писмото до Бернар-Анри Леви, което съм цитирал много 
пъти през последната година именно защото ми се струва, че засвидетелства по образцов 
начин човешката динамика, която описваме: „Изпитвах все по-често, колкото и да ми е 
мъчително да призная, желание да бъда обичан. […] След кратък размисъл аз […] се 
убеждавах всеки път в безумието на тази моя мечта […]. Но размисълът не помагаше, 
желанието продължаваше да се появява – и трябва да ви призная, че се появява все още“.28 
Тогава – настоявам – да не се майтапим и да не позволяваме някой да се майтапи с нас, 
казвайки, че стига да погледнеш на друга страна, за да разрешиш проблема: нихилизмът 
намира опора най-вече в нас самите. Да обърнем внимание на него. 
Пред предизвикателството на коронавируса Изабел Койшет трябва да признае своето 
безсилие: „Всичко, което приемахме за даденост, го няма вече. И това, което се разгръща 
пред нас, е гъста мъгла, лишена от светлина. Признавам, че не умея да преживявам този час, 
тези минути, които стават вечни“.29 Испанската режисьорка признава, че не успява да се 
изправи пред това, което ѝ се случва, както и на нас, и това ѝ предизвиква неразположение, 
което превръща изминаващите минути в кошмар, който изглежда без край.  
Сол Агире, от своя страна, описва опита от изолацията: „През първата седмица заточение 
изпитах страх. Не само поради вируса, а и заради възможността тъгата да ме посети. Имам 
предвид онази непоносима и трайна тъга, която замъглява зрението и живота. Не съм го 
споделяла с никого, защото знам какво щяха да ми кажат: бъди щастлива, прави планове, 
открий решения“.30 
Какво става очевидно в тези реакции, в тези искрени и открити изповеди? Пребъдването на 
тази изначална структура на човека, която е желанието. Зашеметяващо е да видиш това у 
някого като Уелбек, както свидетелства цитираното писмо. „Изначалната нагласа, с която 
човекът бива създаден – пише Джусани, - е тази на устрем с посока и ясен край, тоест 
стремеж към самата тайна, която го полага, към безкрайността на Бог; Fecisti nos ad Te, 
Domine, et irrequietum est cor nostrum donec requiescat in Te [„Създал си ни за Тебе, Господи, 
и неспокойно е сърцето ни, докато не намери в Тебе покой“; Б. пр.] (св. Августин).“31 Точно 
тази изначална структура известява себе си, в своята непоклатимост, именно на дъното на 
нихилизма, станал днес културна одежда и социален феномен.  
Кой е тогава първият ход на този, който не иска да живее, бягайки от проблем, който не умее 
да разреши? Да признае, точно в този контекст на празнота откъм смисъл, че има нещо 
непоклатимо, което устоява на нихилизма, на всеки рационалистичен цинизъм, както 
емблематично доказва нихилист като Уелбек. Какво издържа? Моето Аз, непоклатимо.  

 
27 Фьодор Михайлович Достоевски, Записки от подземието…, цит. пр., с. 96. 
28 Ф. Синизи, „Мишел Уелбек. „Животът е рядкост“, сп. Tracce-Litterae communionis, юни 2019 г., с. 65. Вж. 
Мишел Уелбек, Бернар-Анри Леви. Публични врагове. Факел експрес, 2017, прев. Александра Велева, с. 21. 
29 И. Койшет, в-к ABC, 31 март 2020 г. 
30 С. Агире, El Español, 10 април 2020 г. 
31 L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Rizzoli, Milano 1995, p. 231; превод наш. 
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Ако съм внимателен, трябва да призная постоянството на една елементарна структура на 
моето Аз, на мен, който все пак понасям празнотата откъм смисъл, в която съм затънал, тъй 
като тя от известно време е станала „климат“, „култура“: колкото повече нищото се шири, 
толкова повече раните и очакванията на нашето човечество изплуват с цялата си сила, вече 
не покрити от културни диалектики и от колективните планове, които нямат вече захват 
върху нас - това са очаквания и рани, които изплуват в най-елементарния си образ, без 
доспехите на твърде много речи.  
„Нещо не умираше в душата ми“, казва Достоевски. А Честъртън отбелязва: „Едва когато 
претърпите корабокрушение не на шега, откривате не на шега това, което ви е нужно“.32 
Видяхме това изненадващо при избухването на епидемията от коронавирус. След като се 
събудихме от вцепенението си, изплуваха въпросите. „Бяхме в епоха – твърди Маурицио 
Маджани, интервюиран от Tracce, – която изглеждаше приключила. В която не можеше да се 
случи вече нищо, всичко имаше своя логика, безупречна. Системата не можеше да бъде 
засегната. Живеехме, сякаш казвайки: какво повече искаш? Какво по-добро искаш? А къде е 
повечето? Къде е по-доброто? Беше краят на историята. […] Безкрайна степ, плоска земя. 
Обаче един земен тръс надипли тази неподвижна шир и направи от нея смущаващ пейзаж.“ 
Какъв беше първият резултат от това земетресение? Въпросите. „Необходимо е да си 
задаваме всеки въпросите, защото ни поставят в не толкова тясно пространство, махат ни от 
решетките на затвора, в който се заточихме. […] В суматохата, в нашия хаос ние можем да се 
водим към разума, към положение на зрялост. Как? Именно питайки. Задавайки въпроси.“ 
Пред въпросите се успокоява „цялата наглост, надменността“,33 която толкова често ни 
съпътства.  
Предизвикани от едно главозамайващо обстоятелство, въпросите извършиха пробив в 
стените на зоната на комфорт, в която се бяхме приютили. Балонът стана на парчета: 
„Живяхме прекалено дълго под упойка“, казва Нурия Лабари, „бидейки част от твърде често 
сбъркана в основите си система“.34 Преживяхме това, което Джусани твърди в десета глава 
на Религиозното чувство: „Човек, който рядко се е сблъсквал с действителността, защото 
например е трябвало да посреща малко трудности, ще има слабо чувство за самосъзнание и 
по-слабо ще усеща силата и вибрацията на своя разум“.35 
Има моменти, в които реалността ни блъска толкова мощно, че е много трудно да притъпим 
удара ѝ, да я избегнем или да игнорираме провокацията ѝ. Това, което се случи, пробуди – 
със съдействието на нашата свобода – вниманието ни, задвижвайки отново нашия разум, 
освобождавайки смисловите въпроси, които изразяват неговата природа. Говоря за тази 
неотложност от смисъл, която ни съставлява и която досегът – приет – с голата реалност 
изкара отново на повърхността по внушителен начин. В този смисъл говорихме за 
„пробуждане на човешкото“.36 
Колкото повече нихилизмът напредва, толкова повече става очевидна невъзможността да 
живеем без смисъл, толкова повече се усеща неразрушимото желание да бъдем желани, да 
бъдем обичани.  
Това е, което се случва на блудния син,37 за когото говори Евангелието: колкото повече 
затъва, толкова повече изплува изненадващо у него тъгата по баща му. Но дори тези, които 
мислят, че нямат баща – като тези, които се отъждествяват с позицията, описана от Уелбек, - 
забелязват, че желанието да бъдат обичани не престава, непоколебимо.  

 
32 G.K. Chesterton, Le avventure di un uomo vivo, Mondadori, Milano 1981, p. 62; превод наш. 
33 М. Маджани, „Промяната на живота“, интервю под редакцията на Алесандра Стопа, сп. Tracce-Litterae 
communionis, май 2020 г., с. 15-16. 
34 Н. Лабари, в-к El País, 18 март 2020 г. 
35 Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 139. 
36 Срв. Хулиан Карон, Пробуждането на човешкото. Размишления от едно главозамайващо време, Bur, 
Милано 2020, електронна книга. 
37 Лук. 15:11˗32. 
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„Нашето време е мнително към думите, избягва догмите. И все пак, познава смисъла на 
желанието. Желае объркано, без да знае какво, освен усещането, че има у себе си празнота, 
която има нужда да бъде запълнена.“38 Това желание не отпада, не угасва. Затова Чехов 
казва, че за да схванем кого имаме пред себе си, точката, която трябва да гледаме, е неговото 
желание: „Когато преди ми се искаше да разбера някого или себе си, аз вземах предвид не 
постъпките [както обаче правим ние: с моралистично ожесточение към нас самите блокираме 
лесно погледа си върху това, което сгрешим, за да се „набием“ после], в които всичко е 
условно, а желанията“. Това е, което прави Исус: наистина, какво гледа у самарянката? 
Нейната жажда, нейното желание. Той се обръща към жаждата на тази жена: „Аз имам вода, 
нова вода, различна, единствената, която утолява твоята жажда“.39 В този смисъл Чехов 
заявява: „Кажи ми какво искаш, и аз ще ти кажа какъв си“.40 
Цялото ни Аз е в нашето желание, всичко е в това, което истински и дълбоко искаме. А ти 
какво искаш сега, какво желаеш? „Смятам, че това мое постоянно позоваване на желанието, 
което ми идва от житейския ми опит, […] е едно от нещата, което прави по-симпатично [по-
интересно] това, което казвам, защото е нещо очевидно човешко, но е най-малко 
възприеманото от всички неща“,41 защото мнозина биха искали да го задушат – както 
казахме преди малко, - да гледат на друга страна, да го стъпчат.  
Как да живеем в тази ситуация? Откъде да тръгнем, за да си върнем отново живота, който 
рискуваме да загубим? Този въпрос изразява една екзистенциална неотложност, той е като 
жило в плътта. Поради непоколебимостта на желанието, което издържа въпреки ширенето на 
нищото и което прави драматичен живота, карайки да пари още повече въпросът, ние сме 
пред една алтернатива: или да се примирим, гледайки на друга страна, преструвайки се, че 
няма нищо и подигравайки се на себе си, или да оставим цялото ни желание да вика, да 
задоволим цялата неотложна нужда на сърцето, която никой не може да угаси. Можем да 
признаем реалното, като започнем от нашия дискомфорт, и да викаме.  
Но… разумно ли е да викаме, щом – в крайна сметка – няма нищо? Понякога откриваме, че 
сме обезсърчени, уморени да викаме. Друг път преобладава съмнението, че си заслужава да 
викаме. Причината за това обезсърчение, за това съмнение е, че приемаме за даденост 
съществуването на вика на сърцето, на това желание, което издържа на всякакъв нихилизъм.  
Но съществуването на вика, на въпроса, на желанието е най-малко даденост от всички неща. 
Също така е вярно, че когато разсъждаваме над него, започваме да се учудваме от неговото 
съществуване. И така, какво предполага съществуването на вика?  
Ако има вик, има отговор. Твърдение от този род ни се оказва понякога трудно за разбиране. 
Причината е тази, която казахме: ние приемаме за даденост вика. Използвайки докрай 
разума, верен на това, което излиза наяве в опита, Джусани идентифицира един постоянен 
закон: „Самото съществуване на въпроса предполага съществуването на отговора“.42 
Колкото и да е мистериозен, отговора го има. Съдържа се във въпроса (в тази посока в 
цитираното интервю Маджани отбелязва, че отговорът „е вече във въпроса“)43. 
Действително, напира Джусани, „се отстранява въпросът, когато се отрича съществуването 
на отговор“.44 Въпросът за смисъл, за любов, за изпълнение е имплицитно утвърждаване на 
една цялост, „на крайния въпрос [Очевидно грешка на преводача – има се предвид отговор; 
Б. пр.], който се намира извън осезаемите форми на живот“, но го има. Защо знам, че го има? 

 
38 E. Varden, La solitudine spezzata. Sulla memoria cristiana, Edizioni Qiqajon - Comunità di Bose, Magnano (Bi), 
2019, p. 143; превод наш. 
39 Срв. Иоан. 4:4-42. 
40 Антон Павлович Чехов, „Скучна история“. В: Антон Павлович Чехов. Разкази и повести. Том 2, Народна 
култура, 1987, прев. Илиана Владова, с. 297.    
41 Братство Comunione e Liberazione (FCL), Аудио-визуална документация, Ден за размишление за семейните, 
Милано, 23 януари 1977 г. 
42 Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 77. 
43 М. Маджани, „Промяната на живота“, цит. пр., с. 15. 
44 Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 76. 
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Защото – повтарям – неговото съществуване се съдържа в самия динамизъм на моята 
личност, в структурата от потребности на моята човешкост. „Ако премахнем хипотезата за 
нещо, което е „по-висше“, противоестествено ще задушим тези потребности.“45 
 

4. Едно „Ти“, което възприема вика  
 

Въпросът за изчерпателен смисъл, за цялостни любов и изпълнение е съставляващ нашия 
разум, той е негово върховно изражение. Самото му поставяне ни „принуждава“ да 
утвърждаваме съществуването на отговора, макар и отвъд хоризонта на това, което ние 
преценяваме.46 В противен случай нямаше да има вик, не бихме могли да си обясним 
съществуването на въпроса. Когато премахнем категорията на възможността, казваме: „Не е 
възможно“, отричаме разума в самата му същност, потискаме неговия жизнен динамизъм. 
Ако се загубя в гора, да викам „Помощ!“, би било най-разумният жест. Но викането 
предполага възможността да има някого, който чува моя вик. Действително, колкото и да е 
далечна, не мога никога да изключа абсолютно възможността някой друг да ме чува. В 
противен случай би било нелепо да викам. Затова, в самия миг, в който – заради трудностите, 
които срещам – отричам възможността някой да чува моя вик, потискам вика, моят разум се 
помрачава. Ето, тази „ирационалност“ (това „отчаяние“)47 е това, от което съвременният 
човек – всеки от нас – е силно изкушаван - поради трудностите, които среща по пътя, казва: 
„Не е възможно“, и отричайки възможността за отговор, изпитва отслабването на въпроса, 
помрачението на разума, слабостта на желанието. Кога въпросът се пробужда? Когато 
открием пред себе си присъствие, което отговаря, присъствие на висотата на нашето търсене 
на цялост. Следователно, не ни е трудно да си представим как се е издигнал силно и 
неудържимо викът на слепия Вартимей, когато узнал, че приближава Някой, за Когото бил 
чувал, че отговаря на дълбокия житейски въпрос на хората.  
„И когато Иисус излизаше из Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, 
Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Иисус Назорей, 
той взе да вика [Викаме към някого. Сигурно са минали много хора близо до Вартимей, но 
едва когато чул, че говорят за този Човек, Човек с име и фамилия, започнал да вика]: […] 
Сине Давидов, Иисусе, помилуй ме! [не викаме към когото и да е, викаме към някого, който 
има точно име]. Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине 
Давидов, помилуй ме! Иисус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: 
дерзай, стани, вика те. Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисуса. И 
отговаряйки му, Иисус го запита: какво искаш да ти сторя?“48 
Оттогава, откакто Исус нахлу в историята, има на житейския хоризонт на хората едно 
Присъствие, към което да викат, Някой, Който при вика на всеки от нас ни пита: „Какво 
искаш да ти сторя?“. Има Някого, Който възприема нашия вик, Присъствие, което никой не 
може вече да изтрие, дотолкова е настъпил и настъпващ Факт, съвременен, че пребъдва в 
историята. Възможността да Го срещнем е дадена на всеки от нас. Каквато и да е ситуацията, 
в която се намираме, сухотата или умората, от които сме връхлетени, неспособността да 
бъдем погълнати от нещата или нищото, което ни напада, никой няма да може да избегне, 
каквато и позиция да заеме, да бъде застигнат, да чуе да отеква, да кънти въпросът на 
Христос като отправен лично към него: „Какво искаш да ти сторя?“. И нищо не може да ни 

 
45 Пак там, с. 160.  
46 Джусани пише: „Най-голямото постижение на ума е осъзнаването на съществуването на нещо непознато, 
недостижимо, към което е насочено цялото движение на човека, защото зависи от него. Това е представяне на 
тайнството“ (Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 162). 
47 Срв. Луиджи Джусани, Религиозното чувство, цит. пр., с. 98-101 (В превода на български се говори за 
„рационализъм“ – Б. пр.). 
48 Марк. 10:46˗51. 
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попречи да отговорим като слепия Вартимей: „Да прогледам, Учителю!“,49 да мога да 
„виждам“, тоест да изпитам Твоята привлекателност, която ме издърпва от нищото.  
Защо сме заедно? Защото и ние като Вартимей сме засекли това Присъствие, способно да 
долови вика на нашата човешкост, пробуждайки една последна, непоколебима любов към 
нас самите, една иначе немислима нежност към нас и подкрепяйки нашия път, за да не се 
подхлъзнем в нищото. Заедно сме, за да извикаме като слепеца от Евангелието. Само защото 
го има това Присъствие, правейки му място в нас и между нас, можем пълноценно да 
живеем.  
Това да направим място в нас на това Присъствие си има име. Какво? Тишина. „Тишината 
[…] не е едно нищо, тишината е молитва, тя е съзнанието, че сме пред Бог, […] тя е 
въпрос.“50 Губим твърде много време да говорим за неща, които нямат никаква стойност и не 
ни предлагат никаква помощ да живеем. При всички, които ни казват – по различните 
начини, по които разсейването може да се подхранва: - „Не викай, не викай, не викай!“, 
можем обаче да правим като Вартимей, който викал още по-силно: „Иисусе, помилуй ме!“. 
Ако трепти във нас дори мъничка любов към себе си, този вик изпълва нашата тишина. В 
неизбежната драма на живота можем да не цензурираме, да не се поддаваме на нашата 
уязвимост и на нашето безсилие, защото има едно Присъствие, което ни прегръща, което 
прегръща цялата наша объркана и неспокойна човешкост, което се навежда над нашите рани 
и ни пита: „Какво искаш да ти сторя?“.  
 

 
49 Марк. 10:51. 
50 L. Giussani, La convenienza umana della fede, Bur, Milano 2018, pp. 212-213; превод наш. 
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