
ДО ЕДИН ПАТРИОТ, КОЙТО КАЗВА: ДОСТАТЪЧНО Е ДА БЪДЕШ ДОБЪР 

СЪРБИН, А ВЯРАТА Е НЕЩО ВТОРОСТЕПЕННО 

 

И аз казвам: достатъчно е да бъдеш добър сърбин, но по образеца на най-

добрите и най-славните сърби, които са се наредили в галерията от видни образи на 

световната цивилизация през последното хилядолетие. Не смея обаче да кажа като теб: 

вярата е нещо второстепенно. Защото тогава всички сърби биха ме изобличили в лъжа. 

Ти си добър сърбин, ако имаш сладката душа на княз Владимир, твърдостта на 

Неманя, христолюбието на св. Сава, ревността на Милутин, кротостта на Стефан 

Дечански, смирението на Урош, жертвеността на Лазар, юначеството на Страхиня, 

правдолюбието на Марко, сърцето на Юговичвата майка, вярата и упованието на 

Милица, благостта на Ефросина, милостта на Косовка девойка, търпението на 

поробените роби, прозорливостта на слепите гуслари, мъдростта на сръбските 

свещеници и монаси, свенливостта на народните девойки, вдъхновението на 

народните певци, даровитостта на народните занаятчии, изтънчеността на народните 

тъкачки и майсторките на везмо, яснотата и точността на народните умотворци, 

умереността на сръбските селяни, блясъка на сръбските кръстни слави. 

Но не идва ли всичко това от вярата? Наистина и основата, и вътькът на всичко 

изброено е вярата Христова. Ако нямаш нито една от изброените добродетели, а 

въпреки това се наричаш сърбин, тогава ти си само един претенциозен надпис над 

празен дюкян. А това, мисля, не желаем нито аз на теб, нито ти на себе си. 

Да кажеш на някого: „Бъди добър сърбин, а вярата е нещо второстепенно" - е все 

едно да кажеш на една овца: „Само бъди угоена, а пашата е нещо второстепенно"! 

Никой не може да бъде добър сърбин, ако преди това не е добър човек. Но в 

света нито е имало, нито ще има друга някаква сила, която да може да направи човека 

съвършено добър, освен вярата Христова! 

Следователно недей да желаеш сръбски патриотизъм без съдържание. 

Да нямаш безумен човек за водач, нито сърбин без вяра за ортак. 

Това ти пожелавам и те поздравявам! 

 

 


