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“Ако някой иска 

да знае нещо за 

мен и моите 

убеждения, нека 

чете книгите ми.”









“Човек, не бива и не може да живее само 

за себе си!”

“Което човек не може да види с очите си и 

да чуе с ушите си, намира го с душата си.“



“Винаги ще има още една възможност, още 

едно приятелство, още една любов, една 

нова сила.”

"Такава една чудна и толкова хубава 

бъркотия е животът!”



“Не е достоен за свобода този, който не е 

готов да се жертвува за нея!”

“ Любовта към родината, към поробената 

родина,към нейната правда не може да има 

степени, не може да има граници, да се 

дели на драмове!”



“Во секо нещо требва да има чест и 

човещина!”

"Който еднаж е вкусил от духовна храна и е 

изпитал нейната сладост, той вечно жадува 

за нея и я търси."



"Само с женска сила може да се надвие 
мъжката сила и упоритост, тя е като водата за 
огъня.”

“Човек винаги е свикнал да дири причините и за
доброто, и за лошото вън от себе си. А те са
вътре в нас.”



“Надеждата не изоставя човека никога. Ако 

няма от къде да дойде, тя се поражда от себе 

си в човешкото сърце; ако няма кой да я 

донесе, тя сама долита!”



„Кои са по-добри от нас? Дали гърци, или 

турци, или власи, или сърби, или немци, 

или франки, или ингилизи? Те не са по-

добри от нас, а ние не сме по-лоши от тех.“

„Орелът лети към небето със свободни

крила, а нашите крила са сковани и трябва

да пречистим сърцата си от вража, гибелна

отрова.“



"Слаба е и бедна човешката реч, никога не може

да се изкаже напълно това, което става в 

човешкото сърце.”

„Да се научим най-напред да милейме един за 

друг, да се жалим, та да се хванем сички ръка

за ръка...”



"Всяко царство, което се разделя, запустява".
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