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Човек нищо не създава 
и нищо не доказва, 

а само открива онова, 
което винаги е съществувало



Уважаеми читателю,

Книгата, която държиш в ръцете си, е създавана в продъл-
жение на 40 години – усилие и опит да се даде израз на едно 
светоусещане и проникновение, коeто с годините e придобива-
ло все по-завършена форма, и така е стигнало до сегашния си 
вид. (Несъвършенства, които неизбежно ще бъдат открити, не 
трябва да пораждат съмнения в искреността на автора и в сми-
съла и значението на написаното.) Въпреки „фрагментарната“ 
си форма, то представлява вътрешно свързано, единно и завър-
шено цяло. Поради това условието за осмисляне на написаното 
и наградата, с която би се увенчало усилието на читателя в тази 
насока, е книгата да се се чете последователно – без да се про-
пуска нищо – от начало до край.

„Пътят“ на Нодар може да има за подзаглавие „Дневник на 
едно откровение“. Това изисква по-различен начин на четене и 
отношение от страна на читателя: той трябва да подхожда с от-
ворено и освободено съзнание, с подходящата нагласа и дори с 
вдъхновение, за да усети духа на написаното и така да разбере и 
изтълкува правилно смисъла му. Ако четящият успее да стори 
това, той ще улови ритъма на онова, което написаното изразя-
ва, и ще изпита огромната радост от съпреживяване на енерги-
ята на откровението. Защото „Пътят“ е нещо, което не може да 
се обясни с категориите и понятията на анализа и критиката – 
такива, каквито ги познаваме, а трябва да се възприема като от-
кровение и инструмент за посвещение на онзи, който е открит 
за истината и истинското знание, и има сетивата за това. Всъщ-
ност малцина са онези, които могат да го четат „правилно“ – и 
съзнават какво държат в ръцете си. А то е от такова естество, 
че плаши и озадачава със своето директно [...] откровение – 
преминавайки отвъд установеното и приетото като безусловно 
дадена реалност, и поради това в известен смисъл се възприе-
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ма като „заплаха“ и поражда неприязън и дори враждебност у 
хора, които, лишени от въображение, приемат казаното бук-
вално, а други – като отнасящо се до самите тях... Всъщност 
целият живот на автора на „Пътят“ е бил едно училище, повод 
за наблюдение и размишление, и осмисляне на преживяното, 
което в крайна сметка ражда „Пътят“ (като вътрешна нагласа 
и предопределение). Понякога „Пътят“ се превръща в огромен 
товар за своя автор, който е принуден да го носи в себе си не-
споделен (поради самата му същност) и да удържа енергията, 
която „Пътят“ въплъщава и която иска да намери отдушник и 
облекчение... В крайна сметка „Пътят“ е може би „най-завърше-
ното“ нещо, създавано някога: Той съдържа в себе си и отгово-
рите на въпросите (за онзи, който умее да си задава въпроси и 
да търси техните отговори), които в процеса на четене естест-
вено ще възникнат – включително и отговор на възможните и 
естествени възражения, учудване и несъгласие с написаното 
(авторът се е поставял на мястото на читателя, инстинктивно 
опитвайки се така да облекчи неговата задача за осмисляне на 
написаното). Онзи, който може да чете и притежава вътрешно-
то предразположение да улавя духа на написаното, ще открие 
„споделен“ и начина на създаването на „Пътят“ – процесът на 
написване, нещо което досега не е правено, или поне на автора 
не му е известно. Целта на това е да се улесни читателят и да 
се премахнат съмненията относно това какво е искал авторът 
да каже – дори когато си е давал сметка, че то може би няма да 
се приеме. Написаното разкрива и самия автор, което допри-
нася за достоверността и автентичността на „Пътят“; разкрива 
намеренията, целта... както и онова, което е движещата сила, 
довела до „създаването“ на „Пътят“ в тази му форма.

Авторът



Част първа

1. Едно е да знаем за нещо, съвсем друго е да го почувстваме, 
т.е. да го осъзнаем като такова – и то да стане част от нашето 
усещане за света.

2. Да не се опияняваме от жертвите, които нашето самолюбие 
получава в дар, е признак за истинска добродетел и доблест.

3. Една неоснователна самоувереност струва повече от една 
неоправдана неувереност.

4. Който може да понесе голямо страдание, той е в състояние 
да изпита и истинска радост.

5. Умението да мълчим означава не да говорим по-малко, а да 
не казваме излишни неща.

6. Непознаваемо съществува дотолкова, доколкото съществу-
ват степени на познание.

7. Онова, което можем да постигнем във въображението, не 
ни е отредено да преживеем в опита.

8. Възхищение заслужава онази жена, която събужда у нас ед-
новременно любов и уважение.

9. Качества у човек, които на пръв поглед изглеждат противо-
речиви и несъвместими, загатват за една многостранно нада-
рена и хармонична натура.

10. Безпричинната усмивка, превърнала се почти в мимика, 
която тъй често срещаме по лицата на много хора, е по-скоро 
плод на духовна празнота и глупост, отколкото на някаква весе-
лост или остроумие.
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11. Най-страшната истина е, че опитвайки се да узнаем истина-
та, може да загубим разсъдъка си.

12. Музиката е най-голямото откровение на човека.

13. Геният и детето са единствените същества, чрез които Съз-
дателят се разкрива изцяло пред нас.

14. Молитвата на мъдреца: „Да ме пази Господ от образовани 
хора!“

15. Наивно е да очакваме, че доброто възпитание може да внуши 
почтеност у онзи, който поначало е лишен от нея.

16. Почтеността е вродено качество и в този смисъл тя не може 
да бъде предмет на морала.

17. Човек опознава света чрез себе си... и себе си чрез света.

18. Да бъдеш честен към себе си означава да можеш да кажеш 
някому в лицето това, което би казал в негово отсъствие.

19. Темпераментът може до голяма степен да компенсира фи-
гурата и възрастта на една жена, но фигурата и възрастта трудно 
могат да компенсират липсата на темперамент.

20. Всяко творчество е отдаване, самораздаване... принасяне в 
жертва.

21. Няма нещастна любов – всяка любов е нещастна.

22. Жените се различават единствено по темперамента си.

23. Колкото и да сме заслепени от собственото си самолюбие и 
суета, вътрешното ни чувство не ни оставя да се самозалъгваме 
по отношение на себе си.

24. Да запазим нещо от детското в нас е едно от условията да сме 
способни на щастие.

25. Красотата и очарованието на живота са в неугасващия, не-
престанно възраждащ се интерес към света и собственото ни съ-
ществуване.



| 11 Част първа

26. Няма красиви жени – има заслепени мъже.

27. Към жените можем да бъдем единствено снизходителни.

28. Творецът трябва да бъде верен на себе си. Само така той 
може да изпълни великата си роля – да бъде умът и съвестта на 
своето време.

29. Пред лицето на света всички ние се нуждаем от обич и утеха.

30. На човек е отредено повече да се съмнява, отколкото да вярва.

31. Истинската вяра минава през съмнението.

32. Геният е олицетворение на свободата, на необятността и ха-
оса, от които се ражда животът.

33. Гениалният ум често се намира на ръба на безумието.

34. Нашият най-голям враг е нашето самолюбие.

35. И гордостта погуби човека...

36. Способността да мислим е способност да си припомняме.

37. Ние винаги мислим в „минало“ време.

38. Егоизъм не е равнозначно на корист.

39. Усетът към прекрасното предполага и изтънчено честолюбие.

40. Човек се труди и се бори – Бог твори и съзерцава.

41. Нашето малодушие и леност ни карат по-скоро да се съгла-
сим да бъдем управлявани – запазвайки за себе си моралното 
право да негодуваме срещу онези, които ни управляват, – откол-
кото да поемем отговорността да управляваме ние.

42. Това, че някой намира достатъчно нравствени сили и въ-
трешна увереност да разсъждава върху същността на живота и 
човешката природа, е факт, сам по себе си говорещ за вродени 
добродетели и достойнства.



12 | Нодар ◊ ПъТяТ

43. Няма надежда за човек, който не може да обича.

44. На хубавото трябва да се наслаждаваме, но не трябва да се 
тъпчем с него.

45. Любовта не търпи ограничения... Тя царува сред веселие и 
разпуснатост... Любовта е опиянението на един вечен празник.

46. Болезнена чувствителност, съмнения и страх... е истинска-
та същност на висшия човек – неговата чувствителност е дъл-
бочината на неговото прозрение, неговите съмнения са негова-
та съвест, неговият страх е инстинктът му за съвършенство.

47. Свободата има един недостатък: веднъж получили я, в по-
вечето случаи хората не знаят какво да правят с нея.

48. Рано или късно жените превръщат слабите мъже в страх-
ливци.

49. Повечето хора – при подходящи условия и правилно зада-
ден им съществен въпрос – са в състояние да намерят верния 
отговор, така както сме свикнали да вярваме, че на това са спо-
собни малцина.

50. Пътят към истината е път на съмнения и страдания.

51. Истинската красота в живота е не красотата на идеала и 
съвършенството, а красотата на страстите и опиянението, на 
болката и радостта, на сладостния трепет и копнежа – непо-
стоянна, мамеща и разочароваща.

52. Всяко създаване е и едно умиране... Ние създаваме, но с 
това и убиваме. Част от нас си отива, част от нас умира, за да 
живее вечно.

53. Велико е онова изкуство, което носи в себе си общочовеш-
ко значение.

54. Пътят към истината минава през мъдростта.

55. За да оцениш достойното, сам трябва да си достоен.

56. Геният – това е сила: сила на ума, въображението, чувствата.
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57. Истината се разкрива на онзи, който има смелостта и по-
стоянството да я търси.

58. Себепознанието и познанието за света са неделими едно от 
друго. Те вървят заедно и взаимно се допълват.

59. Името на надеждата е обич.

60. Няма щастие без обич.

61. Изкуството е преди всичко форма – да не разбираме това, 
означава да не разбираме самото изкуство.

62. Спорът относно съществуването на Бог е несъстоятелен... 
Но това, че хората се нуждаят от Бога, прави неговото същест-
вуване неизбежно.

63. Ние сънуваме с отворени очи и това е най-кошмарният сън.

64. Собствената ни личност е най-голямата загадка за нас.

65. Истински мъдър: който не се гневи на съдбата, а на себе 
си.

66. Да обичаш и да бъдеш обичан, има ли по-прекрасно нещо 
от това?

67. Реалността на изкуството е по-висша от реалността на жи-
вота.

68. Времето е най-голямата загадка за човека.

69. Когато мисли... човек е безсмъртен.

70. Животът е безкраен низ от смърти... по пътя към вечност-
та.

71. Да вярваме безусловно означава да се заблуждаваме.

72. На човек не е съдено да узнае границата на своите заблуж-
дения.

73. Големите инстинкти понякога раждат малки чудовища.
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74. Силната воля за живот се придружава и от силно влечение 
към смъртта.

75. Напускайки живота, човек може да се измъчва единствено 
от това, че не е изпълнил дълга си докрай.

76. Да умреш от глад, е трагично. Но страшно е да умреш без 
приятели – забравен от

всички – и твоята смърт да не буди скръб у никого.

77. Истински страдат само силните духове.

78. Голямото човеколюбие носи печата на страданието.

79. Малоценно е всичко, което не може да надживее своето вре-
ме и да се превърне в символ и пример за бъдещите поколения.

80. Ние не трябва да спорим с другите, а със себе си.

81. И мъжете, и жените често казват: „Познавам го добре“, ко-
ето всъщност означава: „Свикнал/а съм с него“.

82. Отнемем ли на човека правото да се надява, той ще преста-
не да бъде човек.

83. На умния човек е позволено да губи ума си, но глупакът 
няма право на това.

84. За качествата на човек можем да съдим по начина, по който 
той изпълнява своите всекидневни задължения.

85. Най-отблъскващо в човешките отношения е високомерието.

86. Рано или късно ние всички трябва да изкупим своите греш-
ки и заблуждения.

87. Истината изисква жертви, докато лъжата ги взема.

88. Нашият век е варварски в духовно отношение.

89. Колкото повече се съмняваме, толкова по-близо сме до ис-
тината.
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90. Истината изисква смелост – за да я понесем.

91. Единствените неща, които истински ни принадлежат, са 
сънят и смъртта.

92. Ако ние сме в състояние да разберем, нужно е съвсем мал-
ко.

93. Колкото повече знаем, толкова по-склонни сме да подлага-
ме на съмнение онова, което знаем.

94. Голямото прозрение се ражда не толкова от силата на ума, 
колкото от силата на въображението и чувствата.

95. Там, където глупавият човек недоумява, мъдрият намира 
потвърждение на онова, което вече знае.

96. Никъде глупостта не изпъква така силно, както при обра-
зования глупак.

97. Две качества трябва най-много да ценим у хората – ще-
дростта и великодушието.

98. Големият ум би загубил от своя блясък, ако не си поставя 
големи задачи.

99. Любовта прави жената красива  всяка влюбена жена е кра-
сива.

100. Няма по-глупаво и по-жалко нещо от един мъж, който се 
стреми да изглежда такъв, какъвто смята, че ще се хареса на 
жените.

101. Твърде бедно е словото, за да разкрие богатството на чо-
вешката мисъл.

102. Кой може да каже къде са началото и краят на нашето са-
молюбие и суета?

103. Всеки човек е смешен и жалък посвоему.

104. Продължителната омраза към някого е своего рода при-
знание за собствената ни слабост.


