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Abstract: The image that the Christian, and later on the West European rationalist, tradition 

had formed of Islam has been undergoing a many-sided transformation in the last decades. 

After the breakdown of the Soviet Union and the Socialist Bloc, the changes that took place at 

the geostrategic and political levels transformed in a dramatic way both the visibility of 

difference and the scale on which difference can be assessed and defined. The global scale of 

the changing visibility of, and attitude to, Islam, and the political dimensions of this change as 

yet remain insufficiently understood. Even now, the prevailing viewpoint on these facts is 

limited to declaring various standpoints regarding the strategic orientation of the 

globalization process. Perhaps that is why difference (which is increasingly becoming 

synonymous with Islam) is distinctly seeking to side with the opponents of globalism despite 

the endless variety of ideas, motives, and interests that go into, or are prepared to go into, 

this doctrine.   
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Резюме: Представата за исляма, формирана в традициите на християнството, а по-

късно и на западноевропейския рационализъм, е подложена на бърза многопосочна 

трансформация в последните десетилетия. След разпадането на Съветския съюз и 

социалистическия блок от държави, настъпилите промени в геостратегически и 

политически план драматично трансформират както видимостта на различието, 

така и мащабите, в които то може да бъде оценявано и определяно. Изключителното 

значение на този глобален мащаб на промяна във видимостта и отношението към 

исляма и неговите политически измерения, остава все още недооценено. Все още 
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доминиращата гледна точка към значението на тези факти се изчерпва чрез 

деклариране на позиции спрямо стратегическата ориентация на процеса на 

глобализация. Може би именно затова все по-отчетливо различието (в синоним на 

което все по-категорично се превръща исляма) търси своето място сред 

противниците на глобализма, независимо от безкрайното разнообразие от идеи, 

мотиви и интереси, които изпълват или са готови да изпълнят със съдържание тази 

доктрина. 

Ключови думи: ислям, съседство, ислямофобия, идентичност, другост 

 

1. 

В глобален мащаб  ислямът се възприема като специфична свързваща сила, 

която позволява съхранението на модел на общество, различен от този, основаващ се 

върху принципите на западноевропейската рационалност. Тук не става въпрос само 

и единствено за държавите, които са приели религиозната догма като свой основен 

закон. Ислямът, както в по-тесни рамки и арабският език, са структурни елементи на 

световна идентичност, която бива гарантирана от съществено и специфично 

икономическо и политическо влияние. Икономическите възможности и стратегиите 

на глобализацията продължават да определят основните линии на взаимодействие, в 

които Западът конструира представите си за ислямския свят. Това взаимодействие 

продължава да бъде подчинено единствено и само на конюнктурния икономически 

интерес, при запазването на „културното пренебрежение" към социалната и 

културна реалност на ислямския начин на живот. В същото време (а може би именно 

поради това) виждането за неговото значение се изчерпва с природните ресурси, 

намиращи се на територията на държавите, изграждащи глобалната представа за 

ислямския свят.  

Европейският мащаб на отношение към исляма е много по-концентриран и 

при това доминиран от представата за контакт, надхвърлящ тесните граници на 

икономически и технологичен обмен. В Западна Европа Другият е преди всичко 

мюсюлманин. Той най-често е имигрант и неговата социална позиция се определя 

почти изцяло от ограничените му възможности за достъп до ресурси. Неговата 

култура и бит остават неразбрани и неразбираеми. Другият като мюсюлманин в 

Европа е същевременно имигрант, ангажиран в непривлекателна трудова среда, 



ниско заплатен и непознат. Той най-често обитава предварително стигматизирани 

градски пространства или чрез собственото си присъствие се превръща в маркер за 

тяхната неравноценност. Всичко това изгражда представата за него като за част от 

рисковете на съвременния западноевропейски начин на живот и сигурност. 

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. Историческите 

изследвания за присъствието на исляма на Балканите и в България ни дават 

възможност да реконструираме съществени елементи от генезиса на днешното 

отношение към исляма. И в същото време, да разграничим изглеждащото очевидно 

обяснение на днешните измерения на отношението към исляма, представяни най-

често като „естествено следствие" или пряк резултат от историческата хронология на 

неговото появяване и налагане като официална религия над поробените балкански 

страни. 

Традиционният имперски модел на усвояване на нови територии е в основата 

на съществена част от етническото, религиозно и езиково разнообразие на 

Балканския полуостров. Османската империя реализира същата стратегия, 

заселвайки целенасочено мюсюлманско население на новозавладените териториии и 

насищайки периферните територии на Империята с лоялни към държавата и нейната 

религия поданици, превръщайки ги във властови малцинства, които, независимо от 

ограничения си брой, представляват властта на Империята. В разстояние на дълъг 

период от време заселеното мюсюлманско население се ползва с по-различен статут 

от местните покорени общности. Ясната и поддържана със сила диференциация в 

задълженията и правомощията на мюсюлманското и местното християнско и друго 

население на завладените територии, задълго установява и поддържа видими 

религиозни дистанции. При липсата на драстични различия в материално отношение 

основните маркери на тези дистанции остават в сферата на религията и 

всекидневната култура. 



Историческите свидетелства за насилието по българските земи не могат да 

бъдат подложени на съмнение. Но в същата степен, не могат да бъдат отхвърлени 

хипотезите за изграждането на паралелни и дори в известен смисъл –  парадоксални 

линии на солидарност, определени чрез равната отдалеченост от канона на 

християнството и исляма, още повече, когато става дума за относително затворени и 

изолирани общности. Подобна хипотеза променя мащаба на оценка на историческия 

факт, търсейки специфика в конкретния, локален мащаб на проявление на общите 

исторически процеси. Необходим е подход, който поне отчасти да се доближава до 

реалния социален контекст на процеса на ислямизация, за да можем да оценим 

значението, което днешните наследници на християните и мюсюлманите приписват 

на този процес в локален мащаб. Доколкото нямаме основание да приемем, че 

интерпретираният от историците като масов процес на ислямизация е възприеман в 

рамките на цялата завладяна територия, важно е да  маркираме релевантния мащаб, в 

който обясненията и историческите интерпретации на случилото се притежават 

своята социална валидност. 

Съществена част от ислямската култура, дори и там, където тя продължава да 

бъде елемент от общностната идентичност на малцинства,  е оставила свои следи в 

предпочитанията и манталитета на представителите на мнозинството. Това ни дава 

основание да поставим следващия по значимост проблем – как ислямът съжителства 

с останалите религии и етноси? По какъв начин се конструира представата за 

собствената религиозна общност, когато тя е част от реалността на културното 

многообразие? 

Публичният образ на вярата е моралът на поведенческо ниво във 

всекидневния живот. За религиозната вяра се съди най-вече според делата, а тези 

дела са толкова по-високо оценявани, колкото по-точно следват цялостната логика 

на един социален и житейски опит. Именно несъответствието между декларираната 

вяра и действията на хората, приети като представители на определена религиозна 

група, се посочва най-често като основание за проява на недоверие към тях. В образа 

на другата общност (която всъщност се проблематизира само когато чрез заплаха 

може да бъде използвана при мобилизацията на собствената общност) мястото на 

нейното име се заема от наричането, кореспондиращо с понятийно-веществената 

система на собствената културна мяра, с наименуването на земята, на територията, 

от топонима. В процеса на опознаване на заобикалящата общността реалност 



действа още един същностно значим механизъм, допълващ и конкретизиращ 

топонимичната редукция, основаваща се единствено на първоначално формирани 

позиции на зависимост. Това е механизмът на „усвояване на чуждостта” и „превод” 

на „странността” на чужденеца като част от Непознатото. Много важно е и 

изработването на обществено признати и спазвани норми на междукултурен диалог, 

който би могъл да създаде необходимата база за развитие на модерна национална 

общност. Не на последно място, гарантираното право на различие най-често не 

поражда сепаратизъм. Световната история и практиката на Балканите показват, че 

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

взаимно приетите и следвани различия. 

2. 

„Mюсюлманите са разярени от клеветите за техния Пророк. Но хората, които 

клеветят Мохамед, клеветят техния собствен пророк, защото Мохамед е пророкът на 

хората в Скандинавия, Европа, Америка, Африка и Азия. (...). Имаме 50 милиона 

мюсюлмани в Европа. Има знаци, че Аллах, ще позволи ислямска победа в Европа – 

без мечове, без пушки, без завоеватели. 50 милиона мюсюлмани в Европа, ще 

превърнат континента в Мюсюлмански континент в рамките на няколко 

десетилетия. Аллах мобилизира мюсюлманската нация на Турция, за да я 

присъедини към Европейския съюз. Това са още 50 милиона мюсюлмани. Албания, 

която е мюсюлманска държава, вече влезе в Европейския съюз. Босна, която е 

мюсюлманска държава, вече е член на Европейския съюз. 50% от нейното население 

е мюсюлманско. Европа е в затруднено положение, също като Америка. Те трябва да 

приемат исляма във времето или в противен случай да обявят война на 

мюсюлманите”.1 

Речта на Кадафи съдържа някои от основните елементи на концепцията за 

развитието на съвременния ислям, включително и за неговото разпространение в 

Европа, което дава основание на някои изследователи да говорят за „европейски 

ислям”. Дъглас Стройзенд формулира този проблем като своеобразна алтернатива 

между „европейски ислям или ислямска Европа”. Ако мрачната физиономия на 

Осама Бин Ладен олицетворяваше за американците най-заплашителния аспект на 

Исляма, европейският еквивалент може да бъде с лекота мюсюлманка с децата си. 

 
1 Реч на Муамар Кадафи, произнесена в Тамбукту през 2006г. 



Европа има ниска раждаемост и застаряващо население. Всичко това, съчетано с 

непрекъснато растящия брой мюсюлмански имигранти и тяхната висока раждаемост, 

може да наложи демографска и културна трансформация до две поколения 

(Стройзенд 2005). 

Тази перспектива има нарастващо значение и за българския публичен дебат, 

доколкото демографската криза (която някои изследователи у нас все по-често 

определят като катастрофа) проблематизира по качествено различен начин 

пропорциите в населението от гледна точка на етническата и религиозната 

идентичност на българските граждани. Раждаемостта в страните от Европейския 

съюз  сега е под „прага на заместването” от 2,1 деца на жена. Без имиграция 

населението на ЕС може да спадне със 100 милиона души до 2075 година. Освен че 

намалява, европейското население и застарява, което означава, че все по-малко 

работещи ще попълват европейските пенсионни фондове и системи за социални 

помощи. В резултат пред държавите от Европейския съюз стои колосалната 

финансова и икономическа нужда да увеличат своята работна сила, като отворят още 

по-широко вратите си за имиграцията. На този етап мюсюлманите са около 5% от 

населението на Европейския съюз, а във Франция те са 10%. Ако оставим настрана 

вероятното приемане на страни с голямо мюсюлманско население като Турция, 

например, пропорцията на мюсюлманите в европейското население ще надмине 10% 

при положение, че настоящата демографска тенденция се запази. При засилен темп 

на имиграцията, обаче, пропорцията на мюсюлманите ще нарасне значително по-

бързо. Някои наблюдатели смятат, че рязкото нарастване на мюсюлманското 

население може да причини емиграция на християни и евреи от Европа (Стройзенд 

2005).  

Този тип конструиране на европейския мащаб на проблемната ситуация крие 

редица рискове. Преди всичко става въпрос за възприемане на исляма като 

„еднородна заплаха”, което на свой ред предполага схематизъм в начина на 

възприемане на значението на религиозната принадлежност на съвременното 

европейско население. В същото време е очевидно, че този тип дискурс все по-често 

ще формира отношението към исляма в Европа, а оттам пряко или косвено ще 

предопределя и възможните мюсюлмански отговори на подобен тип приписана 

рискова идентичност. 



Сценариите за европейското бъдеще могат да се канализират в две крайности: 

а) еволюция към една ислямска Европа, където мюсюлмански институции и култура 

заменят секуларни и християнски институции и култура; и б) поява на своего рода 

европейски ислям, в който европейските мюсюлмани споделят европейската 

обособеност, създадена от европейските католици, протестанти и евреи. 

Идеята за европейски ислям не е просто резултат от усилията на европейски 

либерали, взели желанията си за действителност. Видни мюсюлмански 

интелектуалци апелират за акомодиране на исляма към социалните и културните 

норми и традиции в Европа. Басам Тиби от Гьотингенския университет смята, че 

европейските мюсюлмани трябва да помирят исляма с религиозния и политически 

плурализъм, разделението между Църква и Държава, и индивидуалните човешки 

права, за да си намерят място в европейското общество. Друг мюсюлмански 

политолог – Тарик Рамадан, който живее в Швейцария, внушава чрез книгите си Да 

бъдееш европейски мюсюлманин и Западните мюсюлмани и бъдещето на исляма, че 

установяването на мюсюлмански колонии на Запад, особено в Европа, отваря 

възможност за нова и коренно различна разновидност на исляма. По традиция, 

ислямският закон разделя света на две: Дар ал-Ислам ( Дом на Исляма) и Дар ал-

Харб ( Дом  на Войната). Рамадан предлага нова категория – Дар ал-Ахд ( Дом на 

Договореността) – за консумация в плуралистичните модерни общества, в които 

мюсюлманите  могат да практикуват своята религия, но и да се вписват пълноценно 

в светска околна среда (Ramadan 1999, 2004). Неговите трудове поставят под въпрос 

аксиомата, че за да процъфтява, ислямът трябва да контролира целия свой 

политически, социален и културен спектър. Според  Рамадан живеещите в Дар ал-

Ахд мюсюлмани трябва да приемат привилегиите и отговорностите на 

гражданствеността като договорно задължение. Доктрината на Рамадан 

представлява значително отклонение от гледищата на мюсюлмански мислители като  

Хасан ал-Бана – основател на Египетското мюсюлманско братство, който твърди, че 

канонът и учението на исляма са всеобхватни и управляват живота на хората в този и 

на Другия свят.  

Отделяме внимание на т.нар. европейски ислям, защото той позволява 

достатъчно отчетливо да бъде маркирано проблемното и смисловото поле на 

европейския дебат за предизвикателствата на религиозното различие в контекста на 

глобалната заплаха от тероризъм. Тук вече не става въпрос за претенциите, 



маркирани в споменатата реч на Кадафи. Водещо значение все повече  придобива 

начинът, по който мнозинството в европейските общества  възприема мястото, 

значението и културния смисъл на присъствието на исляма в Европа. Разбира се, в 

по-голямата част от случаите абстрактната представа за параметрите на 

мюсюлманското присъствие в съвременните многомерни и сложни модерни 

общества остава недостъпна за общественото мнение. То се ориентира и изработва 

своите нагласи преди всичко по отношение на конкретни примери за 

несъвместимост или конфликтна търпимост, породена от конкретни изисквания, 

обосновани чрез религиозната принадлежност, но представляващи в същото време 

специфичен тип социална изява, която подлага на съмнение светския характер 

институциите. Демонстрираната от някои държави гъвкавост (респ. политическа 

коректност) е отражение на дискретно изменение в политиката на секуларизъм в 

полза на мюсюлманските общности и дори в известна степен компенсира  забраната 

на религиозни символи в държавните училища. А това улеснява създаването на 

„свещено пространство” за мюсюлманите, като в същото време стеснява светския 

характер на „общественото  пространство”. 

 Тази глобалистична представа за мащабите и значението на исляма все още 

няма своите преки и интензивни проекции в българската реалност. Редица 

изследователи определят ислямската експанзия като процес, пряко свързан с 

развитието на световния тероризъм, но отхвърлят непосредствения риск за 

развитието на подобни процеси в българската културна и религиозна среда. След 

падането на социализма през 1989г. религиозни лица и мисионери от арабските 

страни пристигат в България, за да проповядват, някои от тях –  радикален ислям, но 

нямат особен успех, поради структурата на самото общество и неговите традиции. 

Религиозните традиции в България са либерални. В България живеят и роми 

мюсюлмани, и българи мюсюлмани и турци мюсюлмани. Фундаменталистите, за да 

успеят, имат нужда от монолитно единство на вярващите, а у нас те са по-свободни и 

не толкова ангажирани с религиозния канон. Т.нар. битов ислям и фактът, че 

мюсюлманският масив в България не е съставен от имигранти, са бариера (поне 

засега!) пред радикалния ислям.  

Много европейци гледат на мюсюлманите като на абсолютно несъвместими 

със светското общество. Но онези, които смятат евентуална еволюция на нещата за 

невъзможна, подценяват динамиката на исляма като верска традиция. Живи и дейни 



мюсюлмани, а не канонизирани текстове, ще са онези фактори, които ще определят 

бъдещето на исляма – точно както живи християни и евреи определиха историята и 

бъдещето на техните съответни вероизповедания (Стройзенд 2005). 

3. 

Българският опит показва много от елементите на ситуацията, пред която в 

момента са изправени страните от Европейския съюз. Етническите и религиозните 

стереотипи, превърнати в елементи на държавната пропаганда и пречупени през 

умишлено възпроизвеждания модел на комплекс за национална малоценност, 

позволиха през 80-те години на миналия век на мюсюлманската общност в България 

да се гледа като на „пета колона”, като на „предатели”, които са готови „да забият 

нож в гърба ни”. Сложни са въпросите на съжителството на групи с различна 

религиозна идентичност, на самоопределението на собственото присъствие чрез 

съизмерването с „другите” и „Другия”, на паметта и предаването на нейните следи 

между поколенията, на религиозният синкретизъм и модерните феномени в 

публичния всекидневен живот на една религиозна общност. Дезинтеграцията в 

ценностен, социален и икономически план превръща обществото в механичен сбор 

от агресивни и конфликтни интереси. Липсата на съзнанието за общност не може да 

бъде преодоляно без приемането на определен минимум от споделени и отстоявани 

ценности, които културата може да направи достъпни и споделени. Следващите 

години ще бъдат белязани от търсене на нови основания на собствената ни 

идентичност, на пространствата, които определят част от самите нас. Огромното 

предизвикателство пред България е преоткриването на ценностите и смисъла на 

националната общност.  

Бедността и изолацията винаги са се превръщали в най-подходящата среда за 

разпространението на фанатични идеи. Усещането за безперспективност и 

обреченост твърде лесно може да се превърне в стока, с която през последните 

десетилетия все по-успешно търгува международният тероризъм. В същото време 

именно значимостта и разпространеността на проблема превръща хиляди хора в 

заложници и  жив щит на самите терористи. Днес, когато световната общност е 

изправена пред необходимостта, подобно на българското общество през 80-те 

години, да разграничи тероризма от религията и културата на една четвърт от света, 

изстраданият ни опит има отново свое място в европейския мащаб на означаване и 



приемане на различието. Изправени сме пред необходимостта да изградим и 

приемем едно по-истинско разбиране за религиозна толерантност, което не може да 

бъде описано със смисловата натовареност на понятие като търпимост.  

Проблемът за идентичността става различим в публичното пространство като 

въпрос за степента, в която различието на малцинството има право да участва в 

изработването на общи правила. Но истинските основания на кризата на 

идентичността са резултат от дефицит на културни средства за създаване на нов 

смисъл за мнозинството. Така проблемите, свързани с националния идентитет, са 

описвани и коментирани много по-често в контекста на националистическите 

страхове от различието, отколкото като усилие за преодоляване на кризата на 

идентичността в наложените сходства.  

Въпросът за значението на религията в социализационния процес, за 

съхранението и трансфера на религиозни ценности и практики между поколенията в 

условията на един модернизиращ се свят остава открит. Как се конструират 

практически религиозните светове, „как се поддържа тяхната конститутивна 

устойчивост, как се лишават от устойчивост и се стига до кризи, които могат да имат 

пагубни, катастрофални резултати?” (Фотев 1999:77). „Непрозрачната чуждост” на 

исляма в представата на европоцентристката нагласа предизвиква, особено в 

контекста на актуалните събития, все по-голям интерес към възможностите за криза 

в религиозно конструираните жизнени светове. В този смисъл от съществено 

значение е да бъдат идентифицирани онези значими, смислово натоварени 

пространства на съседство, диалог и взаимодействия, в и чрез които се артикулират 

потенциални или реални конфликтни напрежения. От друга страна, чрез тях е 

възможно да бъде конструирана една нова изследователска хипотеза за ролята на 

определени фактори по отношение на етнорелигиозните и социокултурните 

дистанции. Тук можем само да я маркираме като нарастване на влиянието на 

властовите дистанции по отношение на социалните и културните различия. Ако 

традиционните измерители за социални дистанции показват през последните години 

сравнително намаляване на латентните конфликтни противопоставяния, то 

едновременно с това сме свидетели на нарастване на значението на властовите 

позиции като съществен предиктор на представите за търпимост и толерантност в 

българското общество.  
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