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Източна притча

Източен владетел искал да узнае историята на човечеството и 
един мъдрец му донесъл петстотин тома, но понеже бил пре-
зает с държавните дела, заръчал му да сбие съдържанието им и 
двайсет години по-късно мъдрецът се върнал – историята му 
сега била не повече от петдесет тома, само че остарелият вече 
сатрап не можел да прочете толкова много, при това дебели 
книги и му наредил отново да ги съкрати; минали още двайсет 
години и мъдрецът, стар и посивял, донесъл една-единствена 
книга, съдържаща знанието, което владетелят търсел; но владе-
телят вече бил на смъртно легло и нямал време да прочете дори 
тази единствена книга, затова мъдрецът му разказал история-
та на човека в един-единствен ред, който съдържал тези думи: 
роди се, страда и умря.

Из книгата на Съмърсет Моъм „Души в окови“A 

Ние добре знаем, че съвременните хора – както световните ли-
дери, така и обикновените простосмъртни – са също толкова 
обременени с грижи, колкото и онзи източен владетел. Те по съ-
щия начин нямат време да прочетат дори петдесет книги, раз-
криващи смисъла на живота. Затова милиарди хора живеят в 
страдания и умират в невежество, без дори да подозират как то 
се отразява и на вечния живот.

По тази причина ние се заехме да обобщим ако не „цялата пре-
мъдрост на света“, то поне нейната съществена част и събрах-
ме всичко това в една книга, която ви предлагаме да прочетете, 
без да чакате смъртния одър. Нарекохме я „Нектар за душата“, 
макар че биха били подходящи и други заглавия –  „Енциклопедия 
за всичко“ и „Пътеводител на живота – земен и вечен“. Надяваме 
се, че като стигнете до края, ще се съгласите с това твърдение. 

Авторите

 A Превод: Димитри Иванов. – Б.пр.





Глава 1.  
Къде е скрито щастието?

Зова смъртта. На този свят съм сит...
Уилям Шекспир, сонет 66

Най-голямото зло е невежеството.
Сократ

Наполеон Бонапарт мрачен се разхожда по брега на остров 
Света Елена. Това е 1818 г., третата година от неговото за-

точение след поражението в битката при Ватерлоо и отричането 
му от престола. Като всички затворници, обречени на пожизнено 
заточение, той живее само със спомените си, мислено прехвърля 
ден подир ден целия си ярък бурен живот. Вече десетки пъти е 
изредил в паметта си всички епизоди на сраженията и любовни-
те приключения, на верността и предателствата, на победите и 
грешките...

– В живота ми имаше само три прекрасни дни: Маренго, Аус-
терлиц и Йена, ако не се брои и четвъртият, когато дадох аудиен-
ция на австрийския император в окопа, на полесражението – не-
очаквано прекъсва той мълчанието си.

Съпровождащият го граф Еманюел дьо Лас Каз се спира и 
изважда бележника си. 

– Не мога да повярвам, Ваше Величество! – възкликва той и 
бърза да запише, за да не пропусне нито една дума.

Лас Каз е офицер от свитата на Наполеон, негов верен слуга, 
съгласил се доброволно да сподели заточението със своя низвер-
гнат император. Той е негов постоянен спътник в ежедневните 
кратки разходки, по време на които внимателно записва всички 
мисли на Наполеон в своя бележник. 
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– И въпреки всичко, това е така – тъжно въздъхва Наполеон.
– Но слава като вашата не е печелил дори Александър Маке-

донски – възразява Лас Каз. – И тя сияе вече много години над 
целия свят!

– Ако се замислим що е славата, ще стигнем до заключението, 
че тя се свежда до много малко неща – отговаря Наполеон. – Как-
вото и да говорят невежите, да превъзнасят глупците, да одобрява 
или охулва тълпата, в нея няма нищо, което да буди особена гор-
дост. 

– Много добре си спомням с какви почести ви награждава-
ха войниците и народът след славните ви победи. Нима тогава не 
бях те щастлив?

– Почестите са приятни само в началото на успешни начина-
ния – тъжно поклаща глава Наполеон. – Онези, които се домог-
ват до почести, приличат на влюбените: притежаваш ли ги, това 
намалява цената им. 

– Но вие бяхте най-богатият властелин в Европа, на вашия раз-
кош завиждаха дори кралете! – продължава да упорства Лас Каз.

– Онези, които търсят щастието в разкоша и разточителство-
то, са подобни на хората, които предпочитат блясъка на свещите 
пред сиянието на слънцето – философски отбелязва Наполеон. 

Наполеон изчаква Лас Каз да запише тази фраза и изрича 
следващата:

– Силните духом избягват насладите, както мореплавателите 
– подводните камъни.

Наполеон не може да бъде заподозрян в неискреност. След 
като се запознаем с всички негови мисли, които Лас Каз добро-
съвестно е записал в бележника си, запазвайки ги за потомствата, 
изчезват всякакви съмнения, че низвергнатият император дема-
гогства, признавайки за нещастен своя звезден живот. Сега всеки 
може да се запознае с тях – след смъртта на Наполеон бележникът 
на Лас Каз е издаден във Франция под заглавието „Максимите и 
мислите на заточеника на Света Елена“. Ръкопис, намерен сред 
книжата на Лас Каз“ [1].

Какво е липсвало на Наполеон, за да бъде щастлив, след като 
е постигнал всичко, към което се стремят хората: слава, власт и 
богатство? Може би му е липсвала любов? В бележките на Лас 
Каз за това няма нито дума, но историята е запазила писма на На-
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полеон до Жозефина, писани двайсет години преди заточаването 
му и хвърлящи ярка светлина върху отношенията им. Писмата са 
много, но само две са достатъчни, за да разберем кой в този брак е 
обичал и кой се е оставял да бъде обичан. 

Писмо от 3 април 1796 г.:
Моя единствена Жозефина – далеч от теб целият свят ми 

изглежда пустиня, в която аз съм сам... Ти завладя нещо повече 
от цялата ми душа. Ти си единствената ми мисъл; когато ми 
омръзват досадните същества, наречени хора, когато съм готов 
да прокълна живота – тогава слагам ръка на сърцето си: там 
се е приютил твоят образ; аз го гледам и любовта за мен е абсо-
лютно щастие... С какво обаяние съумя да подчиниш всички мои 
способности и да обсебиш целия ми душевен живот? Да живея за 
Жозефина! Това е цялата история на моя живот...

Да умра, без да се насладя на твоята любов, е адска мъка, сигурен 
образ на пълното унищожение. Моя единствена приятелка, избра-
на от съдбата да изминем заедно тежкия жизнен път, в деня, кога-
то твоето сърце няма да ми принадлежи, светът ще изгуби за мен 
цялата си прелест и съблазън.

Подобни писма има много, но отговорите са малко.

Писмо на Наполеон от 13 ноември 1796 г.:
Повече не те обичам... Напротив – мразя те. Ти си гадна, глу-

пава, нелепа жена. Ти не ми пишеш, не обичаш своя мъж. Знаеш 
колко радост му доставят писмата ти, а не можеш да напишеш 
дори няколко кратки реда. 

Впрочем с какво се занимавате по цял ден, госпожо? Какви важни 
дела ви отнемат времето и ви пречат да пишете на своя възлюбен? 
Какво пречи на вашата нежна и трайна любов, с която се хвале-
хте? Кой е новият съблазнител, новият възлюбен, който претен-
дира за цялото ви време и ви пречи да си спомните за вашия съпруг? 
Жозефина, пазете се, защото в една прекрасна нощ вратата ви ще 
бъде разбита и аз ще застана пред вас.

Наистина, скъпа моя, тревожи ме, че не получавам от теб извес-
тия, напиши ми тозчас четири страници, и то само за онези мили 
неща, които изпълват сърцето ми с радост и умиление.

Надявам се скоро да те грабна в обятията си и да те обсипя с 
милион целувки, които ме изгарят като лъчите на екватора [2].
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Ние пак ще се върнем към Наполеон, но засега ще отбележим 
една фраза от писмо до Жозефина от 8 юни 1796 г.: Никога не 
съм вярвал в щастието.

По-късно ще ни впечатлят още две изказвания на Наполеон, 
запазени от Лас Каз в неговия бележник:

Струва ми се, че способността да мисли е принадлежност на 
душата: колкото повече се усъвършенства разумът, толкова по-
съвършена е душата.

Изписани са какви ли не глупости за душата, а трябва да зна-
ем не онова, което хората са казали по този повод, а онова, което 
собственият ни разум може да ни разкрие, независимо от чуждите 
мнения.

Смятате ли, че Наполеон е имал шанса да намери щастието 
в брака си с Жозефина? Ние твърдим, че е имал, и след като про-
четете тази книга, ще разберете причината за нашата увереност. 
Убедени сме, че всеки човек, способен да се откаже от измамните 
си представи и да се отвори за нови знания, може да стане щаст-
лив, независимо как са се стекли обстоятелствата в даден момент 
от живота му. В нашата книга ще ви представим тези нови знания, 
а засега нека се запознаем с историята на още един велик човек 
– шестнайсетия президент на САЩ Ейбрахам Линкълн (1809–
1865). Това е човек с изключителен ум и голямо мъжество, с огро-
мен принос за обединяването на страната. Той е заслужил уваже-
нието на приятели и врагове, но не и на съпругата си, която е била 
главна причина за страданията му. За тях разказва американският 
психолог Дейл Карнеги в книгата са „Как да печелим приятели и 
да влияем на другите“:

Голямата трагедия в живота на Ейбрахам Линкълн е него-
вият брак. Не убийството, представете си, а бракът. Когато Бут 
го пронизал с куршума, Линкълн не разбрал, че е застрелян; 
жънал е обаче всеки ден в продължение на двайсет и три годи-
ни това, което неговият съдружник Херндон нарича „горчиви-
те плодове на съпружеското неблагополучие“.

„Горчивите плодове“ ли? Това е казано твърде ме ко. В тече-
ние на почти четвърт век госпожа Линкълн го измъчвала и из-
стисквала жизнените му сокове.


