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Книгата е социологически израз на философска дилема: Alium est ergo sum, versus: 

Cogito ergo sum (Другият е, следователно съм срещу Мисля,следоватeлно същест-

вувам). Авторът В. Босаков обосновано се дистанцира от концепции за човека като тази 

на О. Конт за „социален атом“ с предварително зададени психофизически качества и 

ценности. Той е близък до диалектическото мислене на М. Вебер и хуманистичната 

социология на Ф. Знанйецки и техните по-фундаментални методологии. От философска 

гледна точка авторът не е първият, който се противопоставя на Декарт. Срещу някои от 

принципите на Декарт са били както Баадер, с негового Cogitor de Deus ergo sum 

(Мислен съм от Бога, следователно съществувам), така и Дж. Бъркли и Г. Лайбниц. За 

Лайбниц главният недостатък на атомарното мислене е липсата на диалектически идеи 

и невъзможност за предустановена хармония, ако светът не е холистичен и динамичен. 

Според Бъркли пък сигурността в мисловната потенция на разума се предетерминира 

от Бог, а фактът, че конструираме психологически в процеса на познание съдържанието 

на един външен материален свят, се базира на това, че Esse est percipi 

(Съществуващото е битие-възприятие). Обаче не всяка реалност е възприятие и 

психо-гносеологичен конструкт. Автономните от познанието ни духове на другите 

субекти и техният общ Творец и Разпоредител са трансубективна реалност, независеща 

от волята на познаващия субект. Като мислещи и действащи те са ординиращи 

принципи дори за субективния Аз или за духа на всеки краен субект. Нека видим какво 

ни предлага един съвременен автор, социолог, изкушен и от философски идеи – дали 

краен релативизъм на личността с прагматизъм в стил Морено, или балансиран 

диалектически подход в стила на Вебер с нещо повече!? 

В монографията си Босаков предлага възможен методологически хоризонт, 

кореспондиращ с парадигмата на хуманистичната социология, акцентираща върху 

метода на изследване на функционирането и развитието на социалния ред, чиито 

главни елементи са индивидуалните и автономните човешки действия, зависими от 

надиндивидуални закономерности. В историята на социологията се срещат различни 

наименования на този метод. При Дилтай – Verstehen тясно свързано с Erleben и 

Nacherleben, при МакАйвър и Знанйецки – imaginative reconstruction, при Кули и 

Осовски – емпатия, при Кмита – хуманистична интерпретация и пр. Според автора „да 

разбереш“ не означава единствено да проникнеш в психическото състояние на 

действащите индивиди. Подобно проникване е само част от процеса на разбиране. 

Разбирането на нечие действие е свързано преди всичко с културната идентификация 

на това действие, т.е. с достигането до определения му от културата смисъл. 

Идентификацията се осъществява винаги с помощта на типологизация, а решаващи при 

типологизацията са социалният опит на изследователя и неговото обществено 
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придобито знание (12–23 с.). Социологическият анализ включва следните по-важни 

изследователски групи от проблеми: Интеграцията на религиозната другост; Дилемата 

„Ние – Те“; Ислям – Балкани – Идентичност; Дестабилизиращите фактори на 

съвременността; Ценностите като ориентири за личностна и социална реализация; Раз-

палените енергии на глобализацията; Дебрите на национализмите и др.  

В разгърнат вид акцентите в книгата визират абстрактната представа за параметрите 

на мюсюлманското присъствие в съвременните многомерни и сложни модерни 

общества, която остава недостъпна за общественото мнение. Имиграционният натиск 

върху Европа, доминиран от ислямска компонента, генерира проблеми в социалната 

сфера, образованието, религиозното общуване и сигурността. Според Босаков 

тенденциите, свързани с нарастващия брой имигранти, се свеждат до: 

– неспособност за интеграция в западните общества и гетоизиране на „различните“; 

– обособяване на паралелни общества и роене на т.нар. чувствителни зони; 

– спад на привлекателността на мултикултурния модел; 

– радикализиране на мюсюлманите; 

– конструиране на маркери на идентичност. 

Авторът защитава тезата, че променящата се реалност непрекъснато поставя под 

съмнение рамките на стереотипизираното знание за другите, което лимитира както 

очакванията, така и готовността за съвместни усилия. Възпроизвеждането на тази 

инерция се определя не само от „удобството“ на готовите, изработени и апробирани 

схеми на етнорелигиозните стереотипи, но и от практическия отказ от познание за 

реалните измерения на различието и другостта. Смислена стъпка по посока на промяна 

в тази нагласа е вглеждане в модусите на различието и другостта през призмата на 

съседството. Подчертано е, че без знание за различието и другостта не може да има 

диалогично поле, а именно то е мястото на срещата между Ние и Те. Това знание е и 

мощно средство за скъсяване (а защо не и за премахване!) на етнорелигиозни 

дистанции, които са причина различието и другостта да прерастват в чуждост. 

Постигането на етническа и/или религиозна идентичност, но не толкова по отношение 

на нейните пространствени координати, колкото по отношение на качеството ѝ, което е 

резултат от съотнасяне към нещо друго, е важна стъпка в посока към преодоляване на 

чуждостта, разбирана като отсъствие на интерсубективност. Образът на непознатия 

Друг става персонифицирано обяснение за проблемите, изгражда опозицията „Ние – 

Те“, а конструираната негативна идентичност е на всички, които се чувстват заплашени 

от него. Този образ консолидира хетерогенни общности и изгражда механична 

солидарност пред общата (често въобразена) опасност. Капсулирането генерира 

„терапия на враждуването“, подхранвана от невежеството, страха и популизма. 

Масовите страхове имат скрито, корозиращо и дългосрочно влияние върху 

индикаторите за сплотеност и устойчивост на обществото. Социалната изключеност на 

все по-големи групи засяга все повече сфери – икономическа, пазарна, политическа, 

образователна, здравна. Нарастващата маргинализация и невъзможността на 

институциите да се справят с този проблем водят до търсене на виновник за ситуацията 

– политическите елити, етническите малцинства, мигрантите. Намирането на враг е 

предпоставка за социален конфликт. Все по-често се страхуваме един от друг, защото 

свикнахме да вярваме, че сме толкова различни, че ако някога световете ни се срещнат, 

ще настъпи край поне за единия от тях. Конструирането на негативна идентичност 

сплотява общностите и изгражда вътрешна солидарност пред въображаема или реална 

опасност. Това е безотказен механизъм за снемане на несигурността и напрежението. 

Породените социални конфликти обаче в крайна сметка стават предпоставка за разпад 

на социумите и за ново засилване на несигурността. Сблъсъците, свързани с 

изобретените врагове, се превръщат в самопотвърждаващи се прогнози и създават 

конфликтен потенциал, който може да се превърне в бедствие поради силно 

разрушителните си последствия (54–95 с.). 
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Според анализа на автора историята и практиката на Балканите и у нас показват, че 

конфликтният потенциал на наложените сходства е много по-голям, отколкото на 

взаимно приетите и следвани различия. В балканското културно пространство като 

периферия на поне три световни империи през вековете съжителството на различни 

етнически, религиозни и езикови общности постепенно е придобило измеренията на 

естествено състояние. Мюсюлманинът тук не е чужденец, но това не пречи 

отношенията между мнозинство и малцинства да са подчинени на представата за 

господството и властта, както и на съпротивите срещу нея, които на свой ред са 

определяли и продължават да доминират конфликтния потенциал на съвременното 

съжителство. В самата представа за „българско“ равнище доминира по-скоро 

специфичен синтез на етнически, религиозни, културни и езикови различия, 

изграждащи специфичната амалгама, върху която се проектира образът на съвременния 

ислям. Това е принципно различно възприятие за ислям, което съществено се различава 

от европейското и в още по-голяма степен от проектиращото се в глобален мащаб 

разбиране на съвременния ислям. Отношението към исляма в България се определя от 

Босаков като интегрален показател не само за промяната в отношението към религията 

като цяло, но и като важна съставна част от симптоматиката на посттоталитарната 

криза и полетата, в които се търси нейното решение. През изминалите години 

отношението към исляма и мюсюлманите се превърна в средоточие на разнородни по 

своя характер социални процеси, които получиха своя публичен образ или промениха 

смисъла си под въздействието на променящите се приоритети в социалното 

конструиране на отношението към Другия. В основата на тази промяна стои бързо 

придобиващата глобално значение представа за необходимостта от преосмисляне на 

отношенията между религиозната вяра и насилието, между религиозната 

принадлежност, идентичността и многообразието, придобили неочаквано значение в 

контекста на представата за наличието на определена свързаност между развитието на 

глобалния тероризъм и исляма. Тази същностна промяна трансформира както 

социалната реалност на диалога между религиите, така и значението на 

изследователските усилия, насочени към тяхното изучаване в традиционна контактна 

среда, каквато без съмнение е Балканският полуостров (123–141 с.). 

Дискусията около мултикултурализма според автора на книгата е предупреждение 

срещу опитите за идеализиране на мултикултурализма: философията и реалността на 

мултикултурализма не винаги се припокриват. Повечето европейски държави тежнеят 

към едно възприемане на мултикултурализма по-скоро като един вид рамка за съ-

съществуването на различни култури, отколкото като транснационален механизъм за 

интеграция на новодошлите в една доминантна култура. Според критиците на 

мултикултурализма Европа е допуснала прекомерна имиграция, без да изисква 

достатъчно много интеграция – неудачно решение, в резултат на което социалното 

сцепление е ерозирало, националните идентичности са подкопани, а общественото 

доверие – силно понижено. Защитниците на мултикултурализма, от своя страна, 

отговарят, че проблемът не е в прекомерното разнообразие, а в прекомерния расизъм. 

Едно ядро от общи базисни ценности и правила (Конституция, закони, общ език) 

гарантира сцеплението на цялото и същевременно поставя граници за правата на 

различност, както и на принципа за равнопоставеност на културите. Общата рамка има 

ясно първенство в сравнение с частичните култури. Имигрантите могат да запазят и 

поддържат само онези части от своите култури, които не се намират в противоречие 

със задължителното общо ядро („селективно съхранение на културата“). 

В книгата се прави опит за отговор и на въпроса „Що е популизъм“ посредством 

обособяване на различни аспекти на популизма като антиелитизъм, антиинтелек-

туализъм, позиции против върхушката, афинитет към традиционната религия и старата 

история, расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, антиислямизъм, антиимиграция, 

лансиране на представата за социално, икономически и културно хомогенно органично 
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общество, интензивно използване на конспиративни теории за разбиране на света, в 

който живеем, вяра в изключителността на даден лидер, както и вяра в неговата обик-

новеност, доближаваща го до народа, склонност към държавно планиране и контрол, 

сакрализиране на народа и др. Застъпена е тезата, че популизмът се храни с описания 

от него антагонизъм между органично „чистият народ“ и неговите врагове: евреи, 

мюсюлмани, етническите малцинства. В Европа тази „чистота“ на народа до голяма 

степен е дефинирана от етнорелигиозна гледна точка, която отхвърля принципа на 

равенство и се застъпва за политиките на изключване главно по отношение на 

мигрантите и малцинствените групи. Хранителна среда за популистите са губещите от 

глобализацията и етнонационалистите. Популизмът е изопачена форма на демокрация, 

която обещава да осъществи най-възвишените идеали на демокрацията („Нека народът 

решава!“). Заплахата, с други думи, идва отвътре, защото политическите актьори, които 

представляват тази заплаха, говорят на езика на демократичните ценности. 

Друг дестабилизиращ съвременността фактор, анализиран от доц. д-р Босаков, е 

словото на омразата. Словото на омразата е израз, който охулва или стигматизира лице 

или хора въз основа на тяхната принадлежност към група, която обикновено, но не 

винаги, е с неизменни характеристики, като етническа или религиозна група. 

Неразбирането, че отговорността за действията на един не може да се прехвърля върху 

всеки, който притежава някакъв общ белег с извършителя, е фундаментален проблем. 

Разграничаването между двете пък е фундаментален принцип на демокрацията. 

Противодействието на омразата се търси в социокултурното възпиране и нормативното 

регулиране на това явление в контекста на дилемите:  

1. Да се ограничава или не охулването на различното (другото); 

2. Забраната на свободното изразяване подкопава или не легитимността на 

демокрацията. 

Политическото и медийното хейтърство са дефинирани като „враждебна терапия“. 

Подобна терапия е контрапродуктивна. Тя не лекува, а разболява. Нейно следствие са 

различните фобии. Страховете обикновено се появяват там, където отсъства знание. 

Отсъствието на знание върви ръка за ръка с появата на незнание, което от своя страна 

затъмнява отделни части от реалността и ги прави непрозрачни. Тази непрозрачност е 

изключително добра хранителна среда за манипулиране (142–164 с.).  

Веселин Босаков предлага възможен хоризонт за концептуализиране на исляма и 

модерността в контекста на дихотомията „традиционно–модерно“. В контекста на 

концептуализирането на модерността традицията се явява сериозна пречка за 

промяната и развитието на обществата, защото чрез елиминиране на времето се създава 

подвижен образ на вечността. Пребиваването в двойствена темпоралност, тази на 

модерността и тази на традицията, генерира напрежение и конфликти. Комунитарните 

идентификации стопират модерността и са солидна бариера пред антропоцентризма. 

Очертани са отделни образи на исляма и неговите специфични социологически 

профили, свързани с (и произтичащи от) каноничността на нормите, конституиращи 

ислямската общност и конструиращи общностните връзки, чийто базисен ресурс са 

религиозните ценности. Религиозните ценности като общи представи, като картини за 

света влияят не само върху индивидуалните нагласи и поведение, но и върху степените на 

толерантност и социална солидарност между различните етнорелигиозни общности. 

Доколко обаче ценностите са общностно приети ориентири за личностна и социална 

реализация зависи от процеса на интериоризиране на надиндивидуалните норми и 

ценности. Само човек, интериоризирал надиндивидуалните норми и ценности, но не 

като наложени му (насила) отвън, а като свои собствени, може едновременно да живее 

в общество и да е „свободен“ от общество. Индивидуализацията е базисна 

характеристика на здравото общество. Но индивидуализация не в смисъл на 

индивидуализъм, атомизиране, и/или изтъкване на Аз-а, а индивидуализация, 

предполагаща колективен и нормативен стил на живот. В този смисъл се притъпява 
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разликата между желани ценности, които се свързват с действителното поведение на 

човека и желателни ценности, които се отнасят към нормативните изисквания на 

обществото. На фона на новите фундаментализми и ускорените социални трансформации, 

предизвикани от т. нар. втора модерност, характерна за рисковото общество, е показано, че 

проблемът за религията и ценностите става социологически и философски все по-актуален. 

Интегративните и дезинтегративните функции на религията и ценностите, тяхното 

инструментализиране, водещо до укрепване или взривяване на общностните връзки, са 

онзи център на представеното от автора знание, който е изход от активното неведение, 

характеризиращо се с потискане и пренебрегване на проблемите. Ако приемем най-

общо, че религиозната общност се основава на споделена вяра и ценности, а 

политическата извежда на преден план общите интереси, то възможен ли е нов баланс 

между ценности и интереси, постиган в условията на религиозен плурализъм? 

Свидетели ли сме на устойчиво развитие на култура на толерантността или търпи-

мостта продължава да предопределя конфликтния потенциал на етнорелигиозните 

отношения? Съвременното общество търпи радикална трансформация, която отправя 

предизвикателства към основаната на Просвещението модерност. Днес живеем във 

време на катастрофи и несигурност, в резултат на което всичко се свързва с понятието 

„риск“, а не с „прогрес“ и „оптимизъм“. Рисковото общество е общество на недоверие 

към бъдещето. Дали се говори за постмодерност (Бауман, Лиотар, Харви, Харауей), 

късна модерност (Гидънс), глобална епоха (Олброу) или рефлексивна модернизация 

(Бек, Гидънс, Лаш), акцентът е един и същи и той се поставя върху незавършеността на 

човешкия проект в контекста на нарастваща сложност и несигурност. Казано с езика на 

системната теория, непредвидените последици от функционалната диференциация вече 

не могат да бъдат контролирани от по-нататъшна диференциация. Рискът е 

институционализиран опит, когнитивна карта за колонизиране на бъдещето. Рисковият 

режим е функция на глобален, а не на национален ред. В тези условия историята се 

възприема като израз на загубата на един свят, който върви с бързи темпове към 

изчезване в резултат на глобализацията. Ражда се носталгия – специфична форма на 

съпротива срещу съвременното разбиране за времето, срещу мига в историята и 

прогреса. Носталгията ражда емоции, а емоциите – хранителна среда за популизма. С 

навлизането на историята в сферата на „народната киберкултура“ се променя 

историческата култура, а миналото придобива ново киберлице, продукт на криви 

огледала. Глобализацията означава, че с всеки изминал ден светът се оказва по-малък. 

Има нарастваща взаимна зависимост и кондензиране на взаимоотношенията от 

непрекъснато растящия брой от участници. Политически, идеологически, религиозни 

и/или културни тенденции, които първоначално са свързани със специфичен регион, 

култура или период, се разпространяват в големи части на света. Това засяга 

традиционни функции на семейството, общността, църквата, националната държава и 

кара много хора да се обърнат към своята собствена (етническа и/или религиозна) 

идентичност, да търсят традиции и история, с които да спекулират, за да изтъкнат и 

мотивират индивидуални и групови интереси. По този начин се създават благоприятни 

условия за всички видове партикуларизация, локализация и дори фрагментация. Като 

резултат от взаимодействието между елементи и механизми на локално и глобално се 

появява ново многообразие на идентичности (274–285с.). Тези идентичности дори не се 

отнасят вече само за специфична територия – те се детериториализират. За нуждите на 

аналитичната яснота акцентите в разсъжденията на автора в тази материя визират два 

основни тематични кръга. Първият от тях засяга разбирането за идентичност и 

смисловата натовареност на понятието в различни контексти. Отношението между 

нация, национализъм и национална идентичност очертава втория тематичен кръг. 

Осъществен е нюансиран подход към национализма с акценти върху негови 

характеристики, които го открояват или като политически принцип, или като 

идеологическа рамка, или като популистка манипулация. Третирането на нацията като 
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биологичен факт води до патологична форма на национална идентичност, каквато е 

етнонационалната идентичност, последици от която са асимилация, емиграция, 

неблагоприятен статут на малцинство или физическа ликвидация. Чрез типологизация 

на идеите за нация Босаков посочва и анализира новите предизвикателства към 

знанието за (и познанието на) различните национализми. Европа е мястото, запознало 

света с национализмите. По времето, в което думата „нация“ придобива модерното си 

значение и се превръща в синоним за „народ“, тя е означавала „елит“ и по-точно елит 

на представителите на политическата и културна власт. Именно в този смисъл тя се 

прилага в ранния шестнадесети век към народа на Англия. Приравняването на двете 

понятия – „народ“ и „нация“ – обозначава една концептуална еволюция. Оригиналната 

– английска – идея за нацията е индивидуалистична: суверенитетът на народа е 

следствие от реалния суверенитет на индивидите. Именно поради това, че действително 

упражняват суверенитет, тези индивиди (от народа) съставляват „нация“. 

Суверенитетът на народа в случаите при по-късните форми на национализъм, напротив, 

е следствие от уникалността на народа, от самия факт, че той се различава от всички 

останали, понеже това е значението на нацията, а нацията, по дефиниция, вече е 

суверенна. Националният принцип в тези случаи е колективистки, той отразява 

колективното съществуване. Колективистките идеологии са имплицитно авторитарни, 

тъй като когато на общността се гледа от гледна точка на неделимостта, тя клони към 

приемане характера на колективен индивид с единна воля, а все някой трябва да бъде 

негов тълкувател. Материализацията на общността въвежда (или запазва) 

фундаменталното неравенство между онези нейни малцина членове, компетентни да 

интерпретират колективната воля, от една страна, и мнозинството, което не притежава 

такива квалификации. Избраните малцина диктуват на масите кой трябва да се 

подчинява. Характерната черта на национализма да се саморазкрива и самолегитимира 

чрез историята обяснява както упорито придаваната същност на нацията като 

дълголетна биологична цялост, така и съпротивата нацията да се приеме като част от (и 

продукт на) модерността. За разлика от модерността, обсебена от промяната, новото и 

бъдещето, национализмът набляга върху необходимостта от корени и традиция. 

Именно затова той се фиксира върху генеалогията и приемствеността. Нацията е 

винаги тук, тя е вечна. Подобна постановка може да бъде преодоляна като на източния 

(органичен) национализъм се противопостави западния (граждански) национализъм. 

Национализмът не е нещо изначално присъщо или естествено за човека, като физиката 

или семейството му. Той не е положен в естеството на нещата. Национализмът е 

„придобит“ от хората, и всяко поколение трябва да го научава отново. А онова, което се 

научава, зависи до голяма степен от учителя. Национализмът може и наистина означава 

различни неща в различните страни от един и същ исторически момент, но той може – 

и действително го прави – да промени фокуса си в дадена страна с течение на времето 

(286–310 с.). 

В заключение, книгата на Веселин Босаков ще бъде полезно четиво за социолози, 

философи, политолози, религиоведи, културолози, изобщо за всички мислещи, 

образовани и интелигентни хора, за които не е безразлично в каква социална среда 

живеем и какви са тенденциите на съвременния глобализиращ се свят. Този труд 

предлага много отговори на ставащото в наши дни и води към размисли и търсене на 

решения в съответствие със същността на етно-религиозната другост и процесите на 

променящата се роля на религията в геополитическите отношения В днешния гло-

бализиран свят цената, която плащаме, за да живеем в демокрация, е, че както свобо-

дата, така и сигурността, се релативизират до статус на относителни ценности и 

тяхното абсолютизиране винаги е за сметка и на свободата, и на сигурността. 
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