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Резюме: Обгледани са различни теоретични подходи към 
идентичността. Отделно се акцентира върху характеристиките на 
ислямската идентичност. Тази идентичност се възприема най-често 
като заплаха за европейските ценности. Глобализирането на подобна 
представа генерира страх, подхранван от стереотипи и 
предубеждения и подсилван от проблемите, които ражда 
глобализацията. Разбирането на радикалния ислям като 
идентификационна политика обяснява факта защо именно второто и 
третото поколение от европейски мюсюлмани се обръщат към него. 
Приклещени между две култури, с които не могат да се 
идентифицират, те възприемат универсалната идеология на 
съвременния джихадизъм като силно привлекателна. 
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approaches to identity, with a separate focus on the characteristics of Islamic 
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The spread of such a notion generates fear, nourishes stereotypical images 
and prejudices, compounded by the problems arising from globalization. The 
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Jihadism highly attractive.     

Keywords: identity, globalization, Ummah, canon, deculturation  
 

mailto:vesobos@abv.bg


 2 

1. Основни процеси, които глобализацията ражда 

1.1 Създаване на въображаеми общности 

Изразът е на Б. Андерсън (1) и се използва за представяне на 

феномена на активното внушаване у много широки социални маси на 

специфична представа за обединеност на социуми.  Изключителна роля 

за въображаемите общности играят както наднационалните институции 

ООН, Европейският съюз, НАТО и др., така и идеологическите и 

религиозните парадигми (католицизъм, комунизъм, ислям).  Хората 

престават да са само членове на реални човешки обединения. Те  се 

чувстват или искат да се чувстват като части от виртуални и имагинерни 

общности (например: европейци, натовци, демократи, християни, 

комунисти). С това те постепенно губят някои свои идентичности: 

социална, етническа, стратификационна, религиозна. Тези загуби, 

разбира се, не са без последствия в общественото съзнание и в 

общественото подсъзнание. 

 

1.2 Конфликт на идентичности 

Преди окончателното си изчезване гореспоменатите, загубвани 

заради виртуалната общност, идентичности се противопоставят помежду 

си една на друга. Този много важен процес на конфликт на идентичности 

води със себе си параноичност и истеричност като немаловажни 

характеристики на глобализацията в социалнопсихопатологичен план. 

 На практика става въпрос за реални процеси, водещи до деетнизация 

(със загуба на майчин език, загуба на род и родина, загуба на религиозна 

вяра, на традиционна ценностна система, на национална гордост, на 

морал и т.н.). Това всъщност са сложни и крупни психични сътресения, 

както за отделния човек с неговия личностен Космос, така и за цели 

народи с тяхното изграждано с векове самосъзнание и дух. От тези 

сътресения при конфликта на идентичностите следва появата на масови 

реактивни психози (депресии, фрустрации, обсесии) и масови 
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психопатии (масова параноя, например) със съответните екстремни 

форми на социално поведение (девиации, агресия, тероризъм, война). 

 

1.3 Национализмът като омраза към съседите 

Глобализацията предизвиква като ответна масова реакция 

раждането и развитието на националистически идеи, включително и 

фашизъм в най-рафинираните му разновидности. От 

социалнопсихологическа гледна точка национализмът е съчетание на 

две неща: обич към Отечеството плюс омраза и претенции към други 

етноси или народи (обикновено съседни, но не само). Основна идея на 

национализма е превъзходството на една общност над друга, която се 

съчетава с обществения егоизъм. Всичко това поражда негативни 

представи, нагласи и стереотипи спрямо другите, придружени със 

съответстващото пренебрежително или агресивно отношение и 

поведение на отхвърляне и вражда. Много често национализмът се 

маскира с патриотизъм, самопожертвователност, религиозни чувства и 

високи идеи. В социалнопсихопатологичен ракурс национализмът е 

съчетание на параноидни и истероидни симптоми в обществената 

психика на една нация, чиито корени са нейното подсъзнание. 

 

1.4 Ксенофобия 

Очевидна е корелацията между развитието на глобализационните 

процеси и нарастването и усилването на ксенофобските настроения в 

редица страни на съвременния свят. В общественото съзнание например 

на редица западноевропейски народи (французи, германци, австрийци и 

др.) отрицателната настройка и негативните чувства спрямо имигрантите 

заемат твърде важни и определящи социалнопсихичния статус на 

нацията позиции. Погледната психологически, ксенофобията в 

същността си е обсесия, чиято основа е в сферата на предразсъдъците и 

стереотипите. Те й дават част от когнитивното оправдание. Това 

обикновено става чрез психичните защитни механизми 
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интелектуализация, репресия, рационализация. Другата част на 

когнитивното оправдание на ксенофобията произхожда от сферата на 

образованието, възпитанието и културата, включително изкуствата и 

масмедиите. А енергийния заряд на ксенофобията, подхранващ мотивите 

за характерната настойчивост (агресивност) на ксенофобското 

поведение, се осигурява чрез деформации на характера, чрез влияние 

върху ценностната система (личностна и обществена) и чрез въздействие 

върху чувствата. В крайна сметка реалните ксенофобски състояния и 

постъпки на значителна част от съвременните национални общности 

всъщност са преддверие към по-ярки и по-силни социални психопатии. 

 

1.5 Етнокрация 

Особен продукт на глобализацията, който заради очевидната си 

морална несъстоятелност и опасност най-трудно се признава от 

глобалистите, е етнокрацията. Тя представлява налагане на волята на 

един етнос, властването му над други етноси. Този етнос ръководи и 

управлява обикновено всички сфери на социалния живот на други 

социални общности и групи. Самият процес на етнокрация, какъвто и да 

е той в съдържателно отношение, силно засяга деликатни струни в 

човешката душевност (лична и обществена). Натоварва и обременява 

съзнанието на отделния човек и на групата с неприятни и неприемливи 

чувства на подчиненост, зависимост, униженост. В реалната 

действителност етнокрацията е свързана с ред други обществени 

процеси: етнорадикализъм, етносепаратизъм, етноцентризъм, езикова 

асимилация, преконфесиониране, разрушаване на културни традиции и 

др.  (2). 

 

1.6 Сблъсък на глобализация и история 

Защо глобализацията се противопоставя на историята и как се 

свързват тези две понятия? Глобализацията се подхранва от сили, които 

пронизват икономиките и обществата. Мисловният аналог на тази 
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функция е едно високо равнище на абстракция, чието отношение с 

локалностите, спецификите и отделните рамки наподобява на 

плетеницата от магистрали и небостъргачи върху тъканта на старите 

градове. Една такава доминираща конструкция води до интелектуална 

пропаст между старото и новото. Силите, които обединяват света 

(капитализъм, наука, технология), са господстващи структури, които 

противопоставят бъдещето на миналото, глобалното на локалното, 

абстрактното на конкретното и модерността на историята. Този 

антиисторичен свят на блестящите повърхности се поставя редом до една 

възродена архаичност, пълна с носталгия, и точно в тази рамка 

историята като средство за възприемане на света в неговото 

многообразие се противопоставя на глобализацията (3). 

В предмодерните исторически светове са налице дълбинни 

тежнения  и оформени идеи за универсализъм, но никой от тези 

универсализми не е успял да се наложи и да се развие и реализира така, 

както това става с универсализма на модерността, който в крайна сметка 

намира своя живот в глобализацията – локалностите губят своята 

прикованост, затвореност и идентичност пред лицето на глобалното. 

 

2. Темата за идентичността 

През XX век интересът към понятието идентичност се свързва с 

изследванията в областта на психологията, но с навлизането му в 

различни области на хуманитаристиката, то става обект на тълкувания от 

страна на редица автори. Думата идентичност (лат. – identicus) 

произлиза от местоимението idem (лат. –  същият). От същия корен е 

думата ibidem със значение "също там", от което произлиза в 

къснолатинския език identicus (тъждествен) и съществителното име 

identitas (еднаквост, сходство). В широк смисъл понятието идентичност 

се свърза със самоопределеността на личността в контекста на контактите 

с Другите. Понятието е въведено от Ерик Ериксън след Втората световна 

война, „за да се възстанови сигурността в някаква устойчива представа за 
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себе си“. Все повече в съвременността понятието е „динамична 

констелация от разбягващи се образи“ (4). 

Темата за идентичността е особено актуална през XXI век, когато 

светът е променен и анализаторите говорят в световен мащаб за най-

голямата бежанска вълна след Втората световна война. Това раздвижване 

на човешки маси поставя под сериозно напрежение  идентичността на 

хората, в това число особено силно националната идентичност (5). 

В основата на теориите за идентичността стоят концепциите на 

когнитивната социална психология на Анри Ташфел (6), на Джон Търнър 

(7), на социолозите Антъни Смит (8), Бенедикт Андерсън (1), Ърнест 

Гелнър (9) и др. През 60-те години на XXв. най-известният труд, който 

дефинира понятието идентичност в САЩ, е този на Ерик Ериксън 

“Идентичност: младост и криза” (10), в който авторът определя 

понятието като „процес, „намиращ се“ в центъра на самия индивид, а 

също и в центъра на неговата обществена култура“ (10, с.28). След тази 

разработка на Ериксън понятието идентичност е извадено от 

психоаналитичния контекст, където то се появява в работите на Фройд. 

Ериксън разглежда идентичността като субективно чувство за укрепваща 

тъждественост и непрекъснатост, а Пиер Тап приема, че „идентичността е 

система от репрезентации, чувства и стратегии, организирана за защита 

на своя обект, проектираща мобилизация и идеализираща пластичност 

(11, с.7). Различните концепции имат същностна прилика в схващането, 

че идентичността в нейната вариативност е важна за формирането на 

индивида като член на обществото, за неговата самооценка, за 

интегрирането му сред останалите членове на групата, с която той би 

желал да се идентифицира. Такова разбиране за идентичността е 

принципно важно за развитието на хуманитарните науки и сближава 

изследователските търсения на социология, антропология, психология и 

лингвистика. Появата на теориите за идентичността е свързана и с 

определено историческо време, в което хората преживяват обществена, 

културна и/или политическа криза и изпитват нужда да се адаптират 
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към някаква устойчивост сред другите През 60-те години на миналия век 

теориите за идентичността се развиват в две посоки – от една страна 

идентичността се свързва с етничността под влияние на Гордън Олпорт, а 

от друга – със социологическата теория за ролите и референтните групи 

на Нелсън Фут и Робърт Мъртън (4). Тези две посоки са важни, защото, от 

една страна, етническата идентичност се приема за една от първите 

прояви на самоидентификация (етноцентристките нагласи са спонтанно 

присъщи за всяка човешка общност), а от друга, теорията за социалните 

роли позволява да се отчете множеството от идентичности, които 

оплитат личността – етнически, религиозни, професионални, 

национални и т.н..  

Друг вид идентичност според Антъни Смит е религиозната 

идентичност. Тя обхваща надкласови групи и обединяващата основа при 

тях са общите символи и ритуали, чрез които членовете се 

идентифицират. Смит прави обстоен обзор на религиозни общности на 

арабите, евреите, друзите, католиците и протестантите в Северна 

Ирландия, разглежда етнически църкви и секти на световните религии. 

Религиозната основа може както да обединява по етнически маркер, така 

и да разединява общности, но религиозната идентичност се различава от 

етническата идентичност (8). 

Ако понятието идентичност се приеме за „понятие чадър“, което 

крие в себе си всички проекции на субекта в отношението му със света, 

ще е уместно  да се говори за мрежа от идентичности, в която индивидът 

функционира. Тази мрежа от идентичности съдържа различните аспекти 

на неговата множествена идентичност. Съвместяването на различните 

идентичности може да доведе до конфликт, при който субектът е 

изправен пред проблематичен избор коя от своите идентичности да 

избере. Това е честа ситуация при малцинствените групи, които могат 

едновременно да бъдат подлагани на натиска на приобщаването, а в 

същото време да бъдат насърчавани да демонстрират различието си (11). 
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През XXI век все по-често се говори за европейска идентичност. С 

основание тя може да се разглежда като наднационална идентичност, 

защото приобщава към идеите на Обединена Европа хора с различна 

националност, които, приемайки тези идеи, следва да преодолеят 

етноцентризма си и да възприемат различието като културно богатство. 

Ценностите на Съвета на Европа (мир, демокрация,  права на човека, 

върховенство на закона и произтичащите от тях солидарност, емпатия, 

равенство и отказ от агресия) са описани в Устава на организацията и 

Европейската конвенция за правата на човека. Нарастващата 

нетолерантност и други, свързани с нея явления  представляват заплаха 

за тези ценности. 

 

3. Ислямът 

Европейската модерност е пространството, в което борбата между 

исляма и останалите вероизповедания е най-категорична. Ислямът не 

приема модела на европейска модерност, още повече в неговия 

американизиран вариант. Моралните аргументи на правоверните 

мюсюлмани са насочени срещу злоупотребата с човешкото същество, с 

превръщането на човека в стока, на човешките чувства и желания в 

източник за извличане на печалба. Нарушаването на баланса между 

биологично и духовно в човека и неговата социална изява превръща 

всички символи на европейската модерност в предизвикателство към 

възприятията и принципите на исляма (12). Опитите за “уестърнизация” 

на мюсюлманските общества търпят безспорен провал, тъй като имат 

фасаден и повърхностен характер. Секуларизацията на процесите и 

институциите (наложена от едно елитно светско малцинство) не 

преминава лесно в секуларизация на мисленето и културата. Ислямският 

активизъм обаче осмисля процеса на модернизация по един качествено 

нов начин, възползвайки се само от едно от нейните измерения – 

съвременните постижения в областта на науката и технологиите. 

Технологичните иновации (на западния научен прогрес) са новите 
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оръдия за разпространение на исляма. В този смисъл модернизацията не 

е равносилна на по-голяма секуларизация, а дори се превръща в основен 

фактор за подема на исляма в мюсюлманските общества. 

Подемът на исляма в мюсюлманските общества достига своята 

кулминация през 70-те и 80-те години на ХХв. Катализатор на този 

процес е поражението на арабите в арабско-израелската война през 

1967г. В резултат на този катарзисен за мюсюлманите момент от тяхната 

най-нова история възниква всеобщо социално недоволство от провала на 

прилаганите до този момент западни модели на развитие в 

политическата, икономическата, военната и културно-социалната сфера 

на мюсюлманските общества. След краха от 1967г. не само религиозните 

кръгове в ислямския свят, но и прозападните светски елити си поставят 

тревожни въпроси както за ползата от усвояването на западните 

политически и социални ценности, така и за лоялността на западните им 

съюзници. Стремежът за намиране на собствена и независима от Запада 

арабска идентичност извежда на преден план тенденцията за връщане 

към автентичните корени на арабско-мюсюлманската общност, където 

ислямът предлага самостойна и универсална концепция за организация 

на личния и обществения живот. Ислямът е алтернативата, която трябва 

да замени провалилите се в мюсюлманския свят идеологии на светския 

национализъм, социализма и капитализма. 

Ислямският модернизъм е онова философско-теологично и 

политическо течение, което търси начин да преодолее пропастта между 

ислямските традиционалисти и светските реформатори. Ислямското 

модернистко движение има дуалистичен подход към Запада – Европа е 

обект на възхищение заради нейната мощ, технологии, политически 

идеал за свобода, справедливост и равенство, но е отхвърляна заради 

империалистическите ѝ цели и политика. Реформаторите застъпват 

правото си на вторично тълкуване на свещените ислямски текстове, 

опирайки се на многовековната традиция на обновление в исляма. Те 

аргументират необходимостта от осъвременена интерпретация на 
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религията, която да отговаря на предизвикателствата на новото време. 

Ислямските модернисти поддържат тезата за съвместимостта на исляма 

със съвременната наука и най-добрите постижения на западната мисъл. 

Ислямският модернизъм лансира идеята, че селективният синтез между 

ислямските традиции и ценности, от една страна, и западната култура и 

достижения, от друга, е приемлив и необходим процес. Модернистката 

доктрина обаче не успява да се материализира в обективната реалност 

като самостоятелен и обособен политически курс на управление и 

организация на мюсюлманското общество. Водачите на някои ислямски 

движения отричат демокрацията, съзирайки в нея проводник на западно 

културно и политическо влияние. Според други, върховенството на 

божествения суверенитет и ислямския закон, които са фундаментални 

догмати в ислямската религия, са несъвместими с народовластието и 

гражданското право. За трети пък, демократичната система може да бъде 

създадена в съответствие с принципите на ислямската религия, като по 

този начин се избегнат западните форми на демокрация, а участието на 

народа във властта да бъде изградено съгласно спецификите на 

мюсюлманското общество (13). 

Глобализацията води до глобализирането на исляма и 

превръщането на уммата в глобално обединение от вярващи. Освен 

човешка общност, уммата е и среда, своеобразен сбор от духовни 

ценности и материални предмети, създавани от вярващите. 

Единственият мащаб, в който ислямската общност може да бъде 

възприемана, е „Домът на исляма”, а организацията на отношенията в 

него са управлявани от шериата. В това своеобразно духовно и 

политическо пространство мюсюлманите са мнозинство, а живеещите с 

тях друговерци са длъжни да приемат и следват установените норми на 

поведение. Но независимо от тоталните си измерения, навсякъде, където 

се намира, мюсюлманинът би трябвало да чувства принадлежността си 

към уммата, без оглед на конкретните си национални, регионални, 

местни принадлежности и обвързаности. Според официалната доктрина 
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на исляма цялото човечество може и би трябвало да представлява една 

общност. Неговият всеобхватен характер се изразява в разбирането, че 

ислямът е духовна система, създадена и развивана не за отделна нация, 

раса или регион, а за цялото човешко общество. Онези, които възприемат 

тази система, стават равни помежду си и притежават еднакви права и 

задължения по отношение на вярата, политиката, икономиката и 

социалния живот. В този смисъл крайната цел на исляма, доколкото е 

възможно нейното формулиране, се изразява в изграждането на 

универсално монотеистично общество, което не признава привидно 

съществуващите географски, расови, езикови и/или културни различия, 

основано е на принципите на обединението на всички хора в една 

общност. Ислямът осъжда делението на хората върху основата на 

националната или териториалната им принадлежност. Единственият 

критерий за него е чистотата, вярата и доброто поведение на индивида. 

Ислямът не може да се сравнява с никоя друга идеология по въпроса за 

контрола над частния и публичния живот на мюсюлманите. Както 

мюсюлманинът не може да изповядва едновременно с исляма някоя 

друга религия, така  не може да бъде едновременно и мюсюлманин, и 

националист. В исляма няма място за национално чувство. Това е 

въпрос на идентичност – ислямската идентичност 

отхвърля всяка друга. 

Постоянното противоречие между действителността и образа на 

уммата засяга умовете и чувствата на мюсюлманите, убедени във 

въплъщаваното от нея ненакърнимо колективно благородство. Те могат 

да грешат, уммата не греши, тя може само временно (и то не цялостно!) 

да бъде подвеждана, пороците и отклоненията биха могли да бъдат 

привнесени отвън и следва да бъдат разкривани и незабавно 

отстранявани. Въпреки цялата си абстрактност, тази схема издържа на 

неминуемите постоянни сблъсъци с реалността. Нейното оспорване 

означава да се подкопае основна ислямска догма. Непоколебимото 

идеализиране на уммата моделира индивидуалното и колективното 
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съзнание. Хората са или вярващи в Аллах, или неверници; териториите и 

страните са или “Дом на исляма”, или „Дом на войната”. Въоръжените 

конфликти са или „свещена война” за правата вяра, или „междуособици” 

(фитна), данъците са или осветени от шериата, или са незаконни и т. н. В 

този конкретен, но и всеобхватен смисъл религиозната принадлежност, 

принадлежността към уммата, установена, поддържана и предавана като 

основа на човешкия живот, се превръща в тотална идентичност. 

Размиването на границите между религиозната и светската сфера 

превръща верските норми във фактор, който регулира и до голяма степен  

предопределя обществената и политическа действителност в уммата. 

Без съмнение самият характер на свързване и сплотеност в уммата 

предполагат не само власт, но и конкретни фигури, чрез които тя се 

реализира. Взаимното проникване на религия и политика води до 

непрекъснатото взаимодействие между догматиката и проблемите на 

обществено-политическия живот, включително и съперничествата за 

власт и влияние. Едно от най-съществените условия при 

интерпретацията на значението на общността в исляма се свежда до 

разбирането, че доколкото се проектира в нейното специфично, глобално 

пространство, всеки политически жест или факт се преценява и 

съществува едновременно с това и като религиозен. Възникващите 

проблеми сред правоверните, амбициите за власт и стремежите към 

нейното съхраняване винаги „търсят” и „намират” религиозно 

обосновани доводи. 

Въпросът за идентичността изобщо не се появява в традиционните 

мюсюлмански общества, по същия начин, по който не се е появявал и в 

традиционните християнски общества. В едно традиционно 

мюсюлманско общество, идентичността на един индивид се задава от 

неговите родители и социално обкръжение; всичко – от племето и рода, 

до местния имам и политическата култура на държавата – приковава 

неговата идентичност към един специфичен вид на ислямската религия. 

Тя не е въпрос на избор. Идентичността става проблематична когато 
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мюсюлманите напускат традиционните мюсюлмански общества и 

имигрират, например в Западна Европа. Идентичността на индивида 

като мюсюлманин вече не е подкрепяна от заобикалящото го общество; 

напротив, налице е силен натиск за възприемане на определящите в 

запада културни норми. Въпросът за идентичността възниква по начин, 

по който той никога не е възниквал в традиционното общество, тъй като 

сега е налице една празнота между вътрешната идентичност като 

мюсюлманин и поведението по отношение на заобикалящото индивида 

общество. Това обяснява постоянните въпроси, задавани на различни 

имами в интернет относно това кое е харам (забранено) и кое е халал 

(разрешено). 

Радикалният ислямизъм и джихадизмът възникват в отговор на 

произтичащото от тези трудности търсене на идентичност. Тези 

идеологии наистина могат да отговорят на въпроса „Кой съм аз?“, 

зададен от някой млад мюсюлманин в Холандия или Франция: ти си 

член на глобална умма, определяна от придържането към една 

универсална ислямска доктрина, лишена от всичките й локални обичаи, 

светци, традиции и т. н. По този начин мюсюлманската идентичност 

става въпрос на вътрешно убеждение, а не на съблюдаване на наложени 

отвън социални практики. Това създава „протестантизацията“ на 

мюсюлманската вяра, при която спасението се намира в едно субективно 

състояние, несъответстващо на външното поведение на индивида  (14). 

В началото на 2000г. Федерацията на ислямските организации в 

Европа (ФИОЕ) прецени, че е необходимо да се състави Харта на 

мюсюлманите в Европа, която да формулира писмено както основните 

принципи за правилното разбиране на исляма, така и основите за 

интеграцията на мюсюлманите като граждани. Този документ 

кореспондира формално и отчасти съдържателно с основополагащи 

европейски документи. В него може да се види интелектуалната гледна 

точка на мюсюлманските общности в Европа към въпросите, свързани с 

тяхната пълноценна интеграция. Хартата уточнява някои принципи, 
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които са основополагащи за по-доброто разбиране на исляма в 

европейски контекст. Тя си поставя за цел да укрепи основите на един 

позитивен социален обмен и се опира основно върху: 

– приноса на исляма в обогатяването на европейската цивилизация 

и светското присъствие на мюсюлманите от европейски произход както в 

миналото – основно в Източна Европа, така и в съвременността; 

– необходимостта от укрепване на гражданството, основано върху 

справедливостта, равните права и признаването на статута на 

мюсюлманите като европейска религиозна общност; 

– необходимото сближаване на мюсюлманите в Европа с цел 

подкрепа и сътрудничество при разширяването и развитието на 

Европейския съюз. Укрепване на ценности като взаимно разбирателство, 

мир, социално благоденствие, взаимна толерантност и междукултурен 

диалог и обмен, далеч от всякакъв екстремизъм и маргинализация; 

– важното място на исляма в света и неговия човешки, духовен и 

цивилизационен потенциал, които се нуждаят от повече сътрудничество 

и сближаване между мюсюлманския свят, Запада като цяло и Европа в 

частност, за да съдействат за мира и справедливостта в целия свят. 

Подходът, избран в този документ, би могъл да бъде предмет на 

изследователски интерес, доколкото в неговото съдържание е направен 

системен опит да бъдат „преведени“ ценности и модели на поведение, 

характерни за ислямската норма във форма, която е разбираема и 

кореспондира във висока степен с разбирането за основополагащи 

ценности на европейското културно пространство. Въпреки че този 

документ все още няма определящо значение за европейската и 

международна политика, в него са представени достатъчно отчетливо 

гледни точки и позиции, които без съмнение ще бъдат предмет на по-

нататъшно обсъждане в процеса на интензивен диалог за религиозните 

основания на съвместното живеене в Европа. 
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