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МАЛЪК РАЗКАЗ ЗА ТРАДИЦИИТЕ, ДУШЕВНОСТТА И ОЩЕ НЕЩО 
„Моралът на един народ е проява на някаква негова национална 

субстанция” - казва зрелия и дълбок изследовател на народната българска 
душа Иван Хаджийски. Мисля, че това схващане лежи в основата на 
нашумелите днес теории, които използвайки временните исторически 
предимства на отделните народи, се опитват да разсеят агитационната мъгла 
на националните изпитания, пред които е изложен народът ни.  

Какъв беше мирогледът на древния българин, неговият идеал за 
живота, неговият нравствен идеал? „Да си усладиш душата” - това беше 



нравственото обобщение, споделянето в разговори - приказки на радостите и 
неволите, на преживяното и надеждите за бъдещето. Думането ставаше в 
селски разговори, по народните празници, през зимните вечери край 
искрящото огнище. „Да се облечеш” - това беше пък естетиката на този 
българин. Той имаше естетично отношение към хубостта на природата, на 
човека и животните, но лично той се грижеше за красотата само на 
градината с цветя, на шарените черги и на облеклото. Останалата красота 
намираше готова, дадена. 

По правилото, че човек има за идеал, това, което няма, можем да 
разберем от колко малко неща се е нуждаел българинът, а що се отнася за 
това, що е имал, от което не се е нуждаел, което не е включвал в идеала си, 
ние също знаем, че не е особено голямо. Общественото мнение беше израз 
на господстващата нравственост и се изразяваше обикновено в поговорки, 
както казва Хаджийски. Силата на това обществено мнение, запазена дори и 
през епохата на еснафския индивидуализъм, превърната в съвест, в глас на 
самоосъждането, обогатяваше вътрешния свят на българина и стремежа към 
познание - на обясненията му за света, за причинните зависимости и на 
основаните върху това начини да се въздейства върху природата. За 
познаване на света древният българин е имал само едно средство - простото 
наблюдение. Чрез това наблюдение той стига най-много до установяване на 
известни механически закономерности и механични причинни връзки. Дали 
това е в общи черти душевността на българина? Отговорът е сложен и 
многостранен. 

Изложените до тук факти, макар и накратко представени, ни изправят 
лице в лице с въпроса: „По кой път трябва да бъде поведена близката ни 
история и доколко трябва да се държи на пряката историческа 
приемственост и традиции, които ни завеща Възраждането?“ Този повик 
наистина най-добре изразява нуждите на  момента. Има времена, когато 
обществения живот не може да се гради освен във връзка с предшестващата 
го история. Днешното време има точно такъв характер. Политическите, 
икономическите, както и всички останали обществени форми не се раждат в 
просветлението на един ум, който би могъл да ги наложи като калъп на 
живота. Тези форми се зараждат в „живия“ живот, утвърждават се в 
историята и стават близки и приемливи за субекта на тази история - народа - 
когато изразяват неговите интереси. И ако днес в основата на нашия 
реализъм трябва да сложим пряката историческа приемственост, то най-
добър наш съветник ще бъде историята. 

Важен фактор в този процес е абсолютизирането на класовата 
психология, която достигна до там, че в ценностната система на българина 
се промени отношението към такива същностни моменти в битието на 
човека като живот и смърт, чувствителност, устойчивост на чувствата, 



силата и продължителността им, волята и т.н. Последните десетилетия ни 
изпълниха с примери за това как абсолютизацията, фетишизацията на 
„особеното” и специфичното доведе до грубо елементаризиране на 
социалния и психически живот на хората. Освен през проблема за общото и 
различното между индивидуалния и груповия характер, много често сме 
изправени и пред сложната вътрешна структура на националния характер. 

За такава гледна точка има основания: духовното, историческото и 
социалното развитие на един народ не са нищо друго, освен „разширено 
възпроизводство” на натрупани вече знания, опит и привички, както е 
възпроизводство също така и тяхното забравяне или затрупване в паметта на 
хората и времето. В тези натрупвания, в спомена за вече отминалото, в 
изпомпването на вече старите духовни и материални резервоари и 
пригаждането на онова, което е било употребено в миналото, към това, 
което днешния ден изисква, се корени съпротивата на днешния ни делник, 
корени се силата на традицията. 

Но традицията не може да се разглежда като празно пространство 
между миналото и бъдещето, върху което водят война възпоминанието и 
забравата. Традицията е повторяемостта на явления, на стереотипи и 
привички, на действия и поведения, която срещайки тяхната съпротива не 
винаги преминава в бъдещето. Понякога движението от миналото към 
бъдещето е не само безконфликтно - традицията дори подпомага идването 
на новото. Тя се прелива в него, придавайки му мъдростта и зрелостта на 
миналото. Тази динамика ни кара да се придържаме към едно по-широко 
разбиране за традицията, защото само с такова разбиране можем да 
обхванем сложността на националния характер, само така можем да 
проникнем в неговата противоречивост и дори понякога абсурдност. 

Тук се чувствам длъжна да споделя с вас и още едно мое виждане. 
Днес българинът отново повтаря една своя вековечна реакция на 
оцеляването - един да е под халището, друг - когато е с двама-трима души, 
съвсем друг в масовата група. Официалното и вътрешното в неговата 
душевност остро се поляризират, т.е. той се оказва недостатъчно подготвен 
за същностната промяна в системата на регулация на социалните отношения 
и индивидуалното поведение. С огромна сила се разви и продължава да се 
развива старото, идещо от турско робство българско качество - 
заобикалянето на законите. Отново се съживи вековечната сила на парите - 
който има пари, има всичко, което се купува с тях. Като последица от 
отчуждението на човека от резултатите на неговия труд, икономическите 
възможности на системата се оказаха напълно изчерпани. Традициите, вече 
създадени по един друг собственически, а поради това и идеологически 
модел, бяха отново прекъснати. Сега те до голяма степен се обърнаха към 



себе си, към онова, което в паметта на по-старите поколения беше се 
опазило, но също така и към създаването на нови образци. 

Новите днешни традиции не са съвсем същите стари, защото те не са и 
не могат да бъдат точно копие на някогашните частно-собственически 
стереотипи. Новото не е добре забравеното старо. Каквото и да е било 
времето, то е внесло нови моменти в тези традиции - едни е обогатило с 
бъдеще, други е обвило с минало. В такива критични и преломни 
исторически моменти, в психиката на народността като цяло, отпадат някои 
поведенчески рефлекси и на тяхно място се формират други. Така става и с 
вътрешното битие на отделната личност. Друг въпрос е, че у личността този 
процес обикновено е много по-кратък, в рамките на нейния живот, докато 
битието на народното съзнание като цяло се променя значително по-бавно и 
трудно. Възниква въпросът: Кога най-пълно се разкриват тези елементи на 
характера и в какъв исторически момент те са най-цялостни? Историята дава 
отговор на този въпрос - това са преломните времена в съдбата на всеки 
народ.  

Понастоящем повечето от нас искат да бъдат в категорията на „човека 
- пет звезди”, за която говори и поетът Димчо Дебелянов. Когато иска коняк 
пет звезди, но такъв няма, Дебелянов казва: „Дай една бутилка с две звезди и 
друга с три. По тоя начин пак ще станат пет звезди.”  Дали този стремеж не е 
един от парадоксите на националния характер на българина? Тези парадокси 
имат свойството да очертават както правилата, така и нестандартното в този 
характер. Те са може би плюсовете и минусите, крайните точки, до които 
достига люлката, в която го люлее историята и между които се очертава 
постоянното, трайното, нека го кажем и другояче - традиционното. 

В надпреварването за ново пренареждане в пирамидата на властта, за 
поредното политическо, икономическо и духовно оцеляване, за ново 
първоначално натрупване на капитала - с всичките му слънчеви страни и 
уродливости, се разкриха също така и слънчевите страни и някои от 
уродливите качества на една или друга прослойка от българския народ. Тези 
исторически мигове са едни от източниците на условно наречените „скрити 
резерви” в характера. Подобни примери в историята и народопсихологията 
има твърде много. На нашия народ никога не му е било присъщо 
физическото разголване или сексуалната разпуснатост. Разбира се, сега 
износът на „бели робини”, конкурсите, порнографията в книгоиздаването, 
печата, киното, телевизията, циничният език по радиото и вестниците - 
говорят не само за едно подражателство във винаги печелившия бизнес, но и 
за зараждането на един нов свят с нравственост, която е чужда на 
традиционната българска свенливост и сдържаност. 

И тук можем да направим един основен извод - ние сме пред ново 
знание за себе си. В момента се наблюдава едно никому непознато 



обществено безхаберие. Това е едно от най-ниските нравствени стъпала, ако 
не и най-ниското, до което е достигала някога българската обществена и 
лична нравственост. Моментът, в който откриваме подобни качества у себе 
си е също твърде критичен. Сега, в такъв момент, се появяват и други 
скрити резерви на българския характер. Свидетели сме на връзката между 
социална действителност, духовен фон, начин на живот и характера на един 
народ. Скритите резерви са именно онези качества, които се появяват в този 
момент, когато са нужни за Оцеляването и народът трябва да си припомни 
за тях, да се досети, че ги е притежавал и да ги извади от забвението. 

Изровените от миналото черти са същите като преди половин век, но и 
не са. Появи се с нова сила старата мъст на българина към държавата и 
държавното. Разкри се както мъдростта, така и характерната за народа ни 
въздържаност от крайни действия, когато не се е появила крайна 
необходимост. Именно сега се открива прелюбопитната диалектика на 
душевното и на характерологичното. Едни черти отново стават излишни и 
непотребни, появяват се онези от резервите на тази душевност, които са 
били скрити и които сега отново ни трябват. Образците, които другите 
изпращат за нас не са еднозначни, те предполагат интерпретация, която от 
своя страна зависи от нашите очаквания и компетентности, от желанията и 
страховете ни.  

Прекалено дълга и драматична е линията на физическото ни, 
икономическо и национално оцеляване, за да имаме еднозначни решения 
при нееднозначни обстоятелства. Национално-народностният характер, с 
който определяме новото време, е явление от по-висш тип. Най-
съществената му особеност днес е тенденцията към съвременна дълбочинна 
изява на социално-историческото развитие на народа. Разбира се, явленията 
са сложни, с преходни черти и тенденции, обособяващи националното, 
българското. Следователно, можем да кажем, че в живота на народа ни 
традицията изпъква като сложно противопоставяне на възпоминание и 
забрава. Задължително нещо се забравя, тъй като не отговаря вече на 
материалните и духовните нужди, непрекъснато нещо се възражда, 
поддържано от интимния разум на народа и свързано с неговото 
съществуване. Така народът непрекъснато укрепва в съзнанието си 
отношението между забрава и памет, памет в полза на все по-исторически 
важното, което използва за себе си. Чрез забрава и възпоминание, чрез 
връзка на минало и съвременност, народностната общност поддържа себе 
си, умножава цялостното богатство на текущото си съществуване. 
Естествено нас еднакво ни интересува както онова, което се забравя, така и 
другото, което действа чрез механизмите на самосъхраняването. Този 
интерес извира както от временни цели, така и от задължителното внимание 
към цялостното развитие на измененията. 



Мисля си как да завърша този «Малък разказ за традициите, 
душевността и още нещо“? Ами именно с тези слова: „Сложна и 
многообразна е българската душевност. Богата, противоречива, красива в 
своята виталност и грозна в спирачките, които тя сама си поставя. Такава, 
каквато ще е от миналото, каквато се е пречупила и провряла през 
вчерашното, тя в едно е чисто национална, в друго - общочовешка, в трето 
сложно парадоксална. Ала винаги достатъчно интересна, многопластова и 
мамеща загадка за изследователя“.  

 


