НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ОБРАЗА НА БЪЛГАРИЯ
КАТО „ДЪРЖАВА НА ДУХА“
СТЕФАН ИВАНОВ МИЧЕВ ПРОФЕСОР ДОКТОР,
ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
В УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Резюме: Загубата на културната идентичност
рефлектира върху сигурността на нацията и генерира враждебност към чуждото. Културната
идентичност е резултат от среща с другото, но
културите трябва да разчитат преди всичко на
собствения си защитен потенциал. Ако днес пренебрегваме съзидателните способности на българската култура и на културната ни идентичност, това също може да генерира рискове за
националната ни сигурност.
Научните изслидания на доц. д-р арх. Тодор Цигов
са свързани с преоткриване на неглижирани стра-

ни на българската културна идентичност и в този смисъл придават още един щрих към образа на
България като „държава на духа“.
Ключови думи: национална сигурност, култура,
културна идентичност
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Abstract: The loss of cultural identity reflects on
the security of the nation and generates hostility
towards the foreign. Cultural identity is a result of
an encounter with the other, but cultures must rely
above all on their own protective potential. If today
we ignore the creative abilities of Bulgarian culture and our cultural identity, this can also generate
risks for our national security.

Анализът на връзката идентичност – сигурност присъства трайно в научните ми изследвания. Терминът „идентичност“ се извежда от латинската дума identicus или identifico и се тълкува
като процес на самоутвърждаване на личността
пред себе си, пред друга личност или пред група:
професионална, светогледна, политическа, идеологическа и т. н. Идентичност е това, което спира
страха, което побеждава ужаса от нищото.
Словосъчетанието „културна идентичност“ се
използва в настоящата статия в смисъл личностно
припознаване, приобщаване и отъждествяване с
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определен тип култура. А културната идентичност
е основа на личната, човешката сигурност и опорна точка на всяка национална сигурност.
Културната идентичност произлиза винаги от
взаимодействие, винаги е резултатът от среща с
другото. Това важи и в рамките на вече съществуващите граници, и когато границите се размиват:
глобализацията утвърждава доминиращи култури и типове културна идентичност. Към най-очевидните промени, внасяни от глобализацията в духовната сфера, се отнасят възникването на открити
информационни потоци и пространства, разпрос45

траняването на унифицирана попкултура, сходни
стандарти, стилове на живот и етични норми; транснационални контакти на всички равнища, универсални програмни кодове за общуване. Преднамерено или не това застрашава културите, които не
са доминиращи. Идентичността им започва да се
размива и поставя под въпрос оцеляването им, при
взаимодействието с доминиращите култури.
Загубата на културната идентичност рефлектира върху сигурността на нацията и генерира
враждебност към чуждото. Когато хората губят
своята идентичност, те се опитват да си възвърнат
чувството за сигурност като търсят виновник за
своето състояние. Така обществата в състояние на
дезинтеграция се самоконструират като съвкупност от врагове. Няма сигурност там където човек
живее в неудовлетвореност, тревожност, страх –
дори без да има основателни причини за това. Няма състояние на сигурност без духовен комфорт и
липса на заплахи за духовния мир. Духовният смисъл на битието се крие във факта, че без усещането
за семейна и национална принадлежност човек не
би могъл да се издигне на висотата, от която пред
него се открива общочовешкият духовен хоризонт.
Не е излишно да напомня, че състоянието на
сигурност винаги се е възприемало и като ценност;
свързва се с приемането или отхвърлянето на ценности и ценностни системи. Още през 1952 г. Арнолд Уолфърс предлага дефиниция, според която
„...в обективен смисъл чрез сигурността се измерва отсъствието на заплаха за определени ценности,
а в субективен – отсъствието на страх, че такива
ценности могат да бъдат заплашени“. [1]
Шаблонното противопоставяне на западния
гражданско-политически и източния етнокултурен модели за нацията многократно се подлага на
критика в сравнителни исторически изследвания;
понеже, както отбелязва известният специалист
по етнонационални проблеми А. Смит в „Национализъм и модернизъм“: „...всеки, дори крайно
граждански и политически национализъм, при
по-внимателен поглед се оказва също така етнически и лингвистичен.“ [2]
На европейската и глобалистката ориентация
на елитите все още противостоят оцелелите корени на националното съзнание и културна неповторимост на европейските нации. Населението като
цяло все още запазва базисните си патриотични
ценности, макар и без екзалтацията от миналото.
Европейският съюз по общо признание не се пре46

връща в основен източник на идентичност. Предаността към Европа доминира рядко, при някои
отявлени „еврократи“, над тази към своята страна. Въпреки прогреса на общоевропейските контакти, думите на Арон остават актуални: „...старите нации ще продължат да живеят в сърцата на
хората, а любовта към европейската нация още не
се е родила.“ [3]
Международното право възниква и се развива
в контекст, в който господства „духът на разума“
– модерната култура на Запада. Но днес разумът
сякаш не е самоочевиден аргумент, при нарастващата активност на многообразните култури на Изтока и Запада. Те не се нуждаят от изолираност с
митнически прегради, за да бъдат витални и жизнеспособни; ако международното право обезпечава толерантна среда за равноправно и неагресивно взаимодействие. В такива условия изолацията
би пресушила и тривиализирала всяка култура.
От своя страна обаче културите трябва да разчитат и на собствен защитен потенциал. Освен силови структури той включва културната самобитност, идентичност, творческите възможности за
създаване на произведения и разработки от наднационално значение и др. В този смисъл днешното
пренебрегване на съзидателните способности на
българската култура и на културната ни идентичност представлява пряка щета за националната сигурност. В България през последните десетилетия
като че ли водим дебат за националната ни и културната ни идентичност, но наистина ли осъзнаваме изключителното й значение?
И днес не е изгубила огромния си евриситчен
заряд тезата на Лихачов, за България: че “Външната, материалната държава с нейната военна сила и държавна независимост е била създадена от
Аспарух. Държавата на духа в основата си е била
създадена от св. Кирил и св. Методий...българската държава на духа, не е могла да бъде завоювана,
остава независима и цялостна...” [4]
Необходим ни е поглед към миналото ни, в
което безценен капитал са старобългарската култура, утвърждаването на езика ни като четвърти
сакрален и литературен в Европа (наред с еврейския, гръцкия и латинския), уникалната писменост и произведенията, написани на нея, разпространени от Синайската пустиня до Северния
ледовит океан, и още безброй приноси.
Освен от желание за осмисляне на случващото се в България, Европа и света в последни-

те две години, тази статия е резултат и от срещата ми с един българин, изследващ възможностите
за съвременни приложения на културното ни наследство. Тези проучвания, свързани с осъвременяване на традицията ни и укрепване на културната ни идентичност, а следователно и на
националната ни сигурност, провокираха и избора на заглавието.
Преди две години написах рецензия за монографията на доц. д-р арх. Тодор Цигов „Двойната
винтова анфилада на архитект Георги Берберов“.
След това, при запознаването ми и с други публикации на автора, за мен стана очевидно, че той се
е посветил на интердисциплинарни изследвания,
включващи архитектура, философия, културология. В тях прозира стремеж за преоткриване на
неглижираните страни на българската културна идентичност. Въпреки че въпросните изследвания са с архитектурен уклон, те разкриват възможности и по линия на националната сигурност.
В какво се състоят тези разкрития в образа на
България като „държава на духа“?
Отправна точка за доц. Цигов става делото
на св. Кирил и св. Методий – но не се акцентира създаването на азбуката, а преводите на богословска книжнина от гръцки език: „От Омир до
светите братя гръцкият език има почти две хилядолетия книжовно развитие, включващо хилядолетие философия от Талес Милетски и половин
хилядолетие богословие. За да съответства с това,
безписменият славянобългарски език е преобразуван при преводите: постига форма, отговаряща
на хилядолетно книжовно развитие. С нея културата ни продължава да се развива, сякаш имайки
подобно минало.” [5] „И това въображаемо минало продължава действително в бъдещето. Пряко
– без нужните векове за културно развитие – от
език без писменост започва Златният век на цар
Симеон! Бъдещето се променя само с промяна на
формалните следи от миналото, в настоящето на
ІХ век.” [6] „Други следи – друго бъдеще – а архитектурата може да проектира други следи.”[7]
Според доц. Цигов културата ни е много подходяща за това, с майсторската си традиция: „...в
Източна Европа доминиращо остава майсторството с неговата нормативност...и в националната ни култура нормативно-майсторската традиция
е силна.” [8] За арх. Цигов образец за майсторския подход остава Кольо Фичето: „Сякаш не Ко-

льо Фичето създава формата, а тя сама се случва
чрез него: смирение, осъществяващо индивидуалността по-пълно от която и авторска Его-амбиция.” [9] Но това присъщо на културата ни активно отношение, променящо бъдещето, може да
се осъществява не само чрез архитектурата. Подходът на светите братя, като универсално, фундаментално свойство на българската култура, е
всъщност способност за побългаряване на „...
чужди културни постижения, сякаш са възниквали в нея (без загуба на идентичност!). Всяко такова побългаряване е въвеждане на формални следи
от неслучилото се минало, в което постижението
„възниква”: но с действително бъдеще.” [10] Тази
способност на културата ни да побългарява има
несравним потенциал и за националната сигурност, категорично доказал се при най-тежки условия в периода на Възраждането. Чрез тази способност дори злонамерени външни влияния могат
да се преобразуват в нещо полезно и обогатяващо: като спонтанна национална самозащита.
Според доц. Цигов, създадената от св. Кирил
и св. Методий свръхадаптивност, т.е. свръхспособност за оцеляване на културата ни обяснява
възрожденската производителност: „Българските
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земи – едва 5% от Османската империя...участват
в 20% от внос-износа, а по турски статистики съставляват 34% от стопанския й потенциал и дават
52% от данъците й за земеделско производство...
Но само с труд такава производителност не се постига... Необходима е била специфична култура:
фолклорът...С него кирило-методиевото побългаряване обхваща дори природата...в българския
култ към труда... чрез образен подход... естетическо общуване (но с производствен ефект!).” [11]
Духовната страна на националния живот се
проявява не само чрез хората, представящи нацията в дадения момент, но и в цялото наследство
от миналото, което съществува като относително
самостоятелна реалност, подложена на реинтерпретация. По този начин се осигурява приемственост и висока устойчивост на националната идентичност.
Не малко символи, свързани с националната
ни идентичност, вече не ни влияят така емоционално. Може би въображението ни ще се раздвижи и създаде нови вълнуващи символи? Реалната
картина около нас обаче е друга. Много хора са
обезверени, безсилни, очакващи най-накрая някой да дойде и ни измъкне от кризата, в която затъваме от десетилетия. „Духът на прехода“ като
отрицание на всичко и всички, търсенето на виновници за настоящото положение генерира несигурност и стъписване дори пред несъществуващи заплахи. Крайният резултат от това развитие е
принципът „Ubi bene, ubi Patria“ (Отечеството ми
е там, където ми е добре).
Националното съзнание, с което българите
навлизат в новото хилядолетие, се нуждае от нова нагласа и нови критерии за историческото присъствие на нашия народ в духовната еволюция на
Европа и света. Придържането към географията
на духа (в културно съревнование между народите) не е самоцел, а начин за утвърждаване и защита на българската национална идентичност, в
контекста на европейската цивилизация. Характерно за българската духовност е, че културната
ни идентичност се е утвърждавала, дори и неявно, с върхови културни постижения. Надеждата
ни е, че и днес, както през Възраждането българската култура може да разкрие огромния си забравен потенциал и да обезпечи запазването на
културната ни идентичност. Бихме могли да ус48

вояваме чужди културни постижения без размиване на културната ни идентичност; да създаваме
архитектурни произведения и цялостна урбанистична среда, в която да няма „мутробарок“ или затиснати от стъклените небостъргачи шедьоври на
българската архитектура. Въпросът може ли България да бъде държава на духа днес, е особено актуален, защото ни подсеща за един друг тип суверенитет, който е доста по-траен и неограничен, в
сравнение с икономическия и политическия. Това
е културният суверенитет, но той също се нуждае
от стратегия, държавна политика, институционална подкрепа, от ресурси и от защитници – свободните граждани.
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