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Във философски, етически и екзистенциално-антропологически план въпросът  

за Другостта е занимавал такива умове като Сартр, Фихте, Шелинг,Хусерл, Хайдегер, 

Бауман, Левинас и др. За тях действителната свобода е възможна чрез Другия. 

Взаимодействието е условие за свободата. Иначе казано, ролята на Другия, Различния е 

condition sine qua non  при определянето на свободата. Авторът на представяната от мен 

тук книга запазва философския заряд на  Другостта, но неговите разсъждения са 

„разположени” в онтологията на социалната реалност. Израз на това е 

методологическият хоризонт на хуманистичната социология, който отхвърля 

концепциите за реалистичен, рационален монизъм по причина, че е невъзможно да се 

постигне пълна картина на онтологическата действителност на явленията. Предмето-

теоретичният хоризонт е зададен от доц. д-р Босаков с помощта на тринадесет модула, 

всеки един от които поставя различни акценти в проблемното поле, сигнализирано чрез 

заглавието на книгата. Параметрите на изследователската стратегия са зададени от 

“Другия” и съизмерването с него. Отделните модули с различна интензивност визират 

проблемите, свързани със специфичната етнокултурна ситуация на пребиваването на 

исляма в инорелигиозна среда. Аргументира се тезата, че взаимопроникването на 

етнически и религиозни характеристики често е причина за повърхностни и 

необосновани изводи относно начина на презентация на общностната идентичност. И 

още, че в смисловото и символното пространство на полето, маркирано от търпимостта 

и толерантността, се проектират съществена част от значимите трансформации, както в 

отношението към исляма, така и към религиозната и етническа другост въобще. 

Процесите, означавани като глобализация, мобилизират съпротива, проявяваща се все 

по-често като усилие за запазване на собствената идентичност на различни 

етнокултурни и религиозни традиции. В тези условия, етническата и религиозната 

принадлежност се превръщат в един от смисловите центрове на стремежа за 

обособяване в глобалния дебат за качеството на човешкото развитие. Авторът е 

категоричен, че сигурността е необходимо условие за диалог между религиите и 

културите. Без нея няма голям шанс те да се отворят една към друга и да се ангажират в 

разговор, който може да ги обогати и да увеличи общочовешкия елемент в 

съвместяването им. Опитът, както на миналото, така и на настоящето показва, че 

етническото понятие за нация и свързания с него етнически национализъм може да 

имат бедствени следствия за едно общество, да доведат до силни конфликти и 

противопоставяния. Затова очевидно трябва да се възприеме идеята за политическа 

нация, в която всеки гражданин има равни права и под никаква форма не е подложен на 



дискриминация  в обществото. В какъв смисъл е възможно отново да се приеме, че 

религиозната вяра е в състояние да реинтегрира всекидневните представи на хората за 

значимостта на собственото им различие? Възможно ли е постмодерната ситуация да 

формира нова потребност от принадлежност към тоталното идентификационно поле на 

религията?  И ако това е така, как се конструира представата за религиозното различие? 

Чрез какви равнища на съизмеримост или противопоставяне се артикулира 

отношението към религиозността на Другия? Отговор на тези и на редица други 

въпроси ще намери всеки, който се потопи в многомерната проблематика, 

представляваща реалното битие на настоящата книга и който иска да има познавателни 

ориентири в своето „дадено” и конституирано от самия него всекидневие. 

 

Гл.ас. д-р Людмил Петров  
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