
ДО ЕДИН НОВ УТОПИСТ:   ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ТУРИСТИ 

 

Възмущавате се, че не се строят пътища за Дурмитор, за да могат да го посещават 

чуждестранните туристи. Заради туристите? Да бяхте казали заради горите или заради 

по-удобното придвижване на местното население, бих разбрал. В този случай не бих Ви и 

отговарял, защото си има лица, отговорни за пътищата. Но след като чух Вашия довод за 

прокарването на пътища до белоглавия Дурмитор, почервенях от срам и не мога да 

премълча. Вие искате да „привлечете" чужденци в Черна гора, за да „оставят тук парите 

си"! За какво? За да „напасат" за няколко дни очите си по елаците и горските поляни, по 

които честитият народ от памтивека пасе своите белорунни стада? Като чуе подобно 

нещо, вярвайте ми, човек придобива желание да говори по-скоро с мъртвите, отколкото с 

живите. О, свети Петре Детински, който пръв си разбил войската на Бонапарт, какво би 

казал ти за това? Скрий се, сабьо на Йоле Пилетич, за да не хвърлят чужденците стотачки 

върху теб като бакшиш, че са те видели! А ти, Драшко войвода, прекрати своя разказ за 

далечните венецианци, защото той предизвиква у нас вече не смях, а срам. Вие съвсем 

сериозно и научно казвате, че: „депресията на актуалната криза може да се редуцира до 

минимум само чрез елевация на съзнанието за туризма и конструирането на модерни 

шосета и комфортни хотели". По селски казано, това значи: да влезем в дългове; да 

хвърлим чуждите пари за пътаща и хотели, па тогава гологлави да чакаме чужденците - 

да хванем някой бакшиш от техните джобове, за да им върнем поне лихвите върху 

взетите от тях милиони. Нима от това да живеем, човече? По-добре да не сме живи! Това 

ли е светосавската идея, която ни е водила от Косово през толкова гробища, през 

тъмници и мъчилища до освобождението? Или сме изневерили сами на себе си дотам, че 

сме готови да заменим стария девиз: „За честния кръст!" с девиза: „За туризма!"? Между 

другото нима нашата земя е най-красивата от всички земи, та светът би се извървял през 

нея, за да я гледа? Наистина за нас  тя е най-красивата, но не по външната красота на 

своите гледки, а по онази красота, която народът е съзрял и възпял. Това е красотата на 

великите души, на великите характери, на великите сблъсъци на правдата с неправдата, 

на великите духовни победи. В това е истинската красота на нашата земя. Тя е по-

възвишена от всички наши планини и по-бяла от снега по техните върхове. Но за Ваше 

съжаление чуждестранните туристи няма да хвърлят пари за тази красота. И още нещо. 

Знаете ли, уважаеми господине, каква отрова увиват в своите банкноти мнозина от тях? 

Чували ли сте за отровата, която се нарича разюзданост? Знаете ли нещо за психологията 

на тълпата, особено когато тя е на чужда територия? В чужда страна тълпата от хора не 

се отличава с благоприличието, което спазва у дома. 

Ако ще посрещаме туристите с дължимата почтителност, като гости, тогава всичко 

е наред. Тогава ще останем верни на своето вековно гостоприемство, което сияе като 

свещен ореол около душата на нашия народ. Това наше гостоприемство се основава на 

главния документ на християнската вяра - Светото Писание. Христовият апостол 

препоръчва на верните: „Залягайте да бъдете странолюбиви” (Рим. 12:13). И на друго 

място: „Странолюбието не забравяйте” (Евр. 13:2). Но съвсем не се препоръчва да 

очакваме спасителна полза от чуждестранните посетители. Честно казано, до днес от тях 

сме видели повече вреда, нерядко и материална. Те искат скъпи пътища и... безплатен 

превоз. Позовават се на някакви официални препоръки, което обърква нашите 



чиновници. Някои от тях се обръщат към учреждения и търговци и открито търсят 

финансова помощ. Обикновено се оправдават, казвайки: „Писахме у дома да ни пратят 

пари и очакваме да ги получим". И нашият милостив народ дава; но им дава като на 

бедни хора, без да ги разпитва и да иска гаранции. Дава им като на хора в беда, а не като 

на туристи и не като на спасители, които по Ваше мнение ще ни спасят от беда. Защото 

бедата не се лекува с беда. 

Заради всичко това нека не се вайкаме за туристите в Дурмитор, а да се държим за 

плуга и за Бога, както е казал един наш талантлив земляк. 

 


