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Abstract: The processes of transformation of the attitude towards Islam are based on the 
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1. Работни понятия, чиято смислова натовареност структурира 

проблемните полета, сигнализирани в настоящото изложение 

• Хомогенизация – Под хомогенизация разбираме постигането на такова 

състояние на отношенията в общността, при което вътрешната солидарност и 
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усещането за сходство доминират над външната определеност, наложена от 

противопоставянето  спрямо друга общност; 

• Консолидация – Под консолидация разбираме интегриране срещу или заради 

конкретна общност, дефинирана като заплаха. Консолидацията става 

безпредметна при промяна на външните за общността условия, т.е. 

консолидацията е ситуитивна характеристика на общността в условия на 

негативно взаимодействие; 

• Търпимост –  Под търпимост разбираме статично качество, ограничаващо 

възможността за установяване и поддържане на по-широк кръг от социални 

взаимодействия. Тя е в основата на генериране на конфликтен потенциал в 

междугруповите взаимоотношения, още повече когато кореспондира и със 

социално-икономически дистанции. Търпимостта предполага наличието на 

контакт, който не е приет като естествен, а като част от външна принуда спрямо 

полето на възможните избори. Често търпимостта се смесва с толерантност или 

се представя като такава, когато носителите на различните етнорелигиозни 

белези са извън полето на всекидневни контакти; 

• Толерантност – Под толерантност разбираме възможност за приемане на 

различието, основаваща се на идеята за собствената културна мяра. Тя е 

основана на разбирането за значимостта на собственото присъствие в 

социалното пространство и неминуемо предполага възможността на чуждото 

различие. Толерантността е динамично качество, предполагащо възможност за 

разширяване на социалното общуване. Тя е нагласа за откритост и равноправно 

общуване, определено от становището за културното многообразие. 

Толерантността е позитивно качество на обществените отношения, включващо 

съхранението и утвърждаването на собствената културна мяра като основание 

за наличието на другостта; 

• Съседство – Под съседство разбираме не само пряка контактност и пряка 

пространствена близост, но и социална мрежа от всекидневни практики, 

компенсиращи напреженията между етнорелигиозните общности и още: 

определител на всекидневния живот със своя смислова значимост и символна 

оцветеност. Съседството е фундаментална структурна категория, без помощта 

на която структурата на социалното пространство не може да бъде описана и 

разбрана; 
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• Поляризация – Под поляризация разбираме определен тип отношения на 

съседстващи религиозни общности. Ако отношенията са негативни, 

поляризацията също е негативна и се базира на несъизмеримост на различията, 

т.е. несводимост на едната полярна позиция към другата или несводимост на 

двете полярни позиции към единна основа. Ако отношенията са позитивни, 

поляризацията също е позитивна и се базира на фундаменталното допускане, че 

другостта и различието не са непременно враждебни и нелегитимни, което 

кореспондира с възможността за признаване на съществуването на другостта и 

различието (Фотев 2000: 24-25); 

• Ценности – Под ценности разбираме видимост на осъществени блага (респ. 

благоденствие). Ценностите легитимират и мотивират социалните действия. 

Всяка ценност в сравнение с емпиричната (фактическата) реалност е идеална и 

не е подвластна на природната каузалност, а това означава, че всяка ценност е 

въпрос на избор. Реализираната ценност се преживява като благо (Фотев 2009: 

7-8).  

 

2. Историческа реконструкция и социологическа интерпретация 

Религиозният свят на Другия провокира към преосмисляне на собствените 

основания на вярата ни. Не можем да се отнасяме към фундаменталното различие на 

непозната вяра по друг начин, освен чрез потвърждение на собствените ни религиозни 

основания. Затова толкова често, коментирайки или изследвайки религиозния свят на 

Другия, говорим и мислим за него чрез понятията и мисловните структури на 

собствената ни религиозност. Извън строго историческата реконструкция на основните 

постулати на чуждата вяра, социологическата интерпретация се опитва да проникне 

встрани от опорните точки на всекидневната оценка, за да открие достатъчно надеждни 

основания за сравнение и анализ. Затова изглежда толкова трудно да бъде изградена 

строга изследователска рамка, в която да бъдат сведени до минимум както 

субективните оценки и основания, така и възможните отклонения, породени от 

прибързаната самоувереност, която ни придава историческият прочит на религиозното 

поведение. 

Латентният конфликт между историческата реконструкция и социологическата 

интерпретация в отношението към исляма в България структурира изследователско 

поле, в което се проектират различните опити за осмисляне на проблема за 
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съвместимостта в анализа на ислямския религиозен свят. Именно затова един от 

основните проблеми, пред които се изправя всеки подобен опит, е определянето на 

границите на историческия подход към анализа на ислямското религиозно всекидневие. 

Историческият контекст на съжителството придобива своето актуално значение 

само в степента, в която той се е превърнал в обща рамка, в обяснителна схема от 

телеологичен вид в съзнанието на нашите съвременници. Затова винаги на Балканите 

напрежението между официална история и фамилна, общностна или етническа памет е 

възпроизвеждало политическото значение на историята. Историческата реконструкция 

на факти и обстоятелства, предопределили взаимоотношенията между различните 

етнорелигиозни групи и общности, съжителствали на Балканите, придобива своята 

реална значимост едва когато се превърне в част от аргументацията на собственото 

различие и в отправна схема, пътна карта или обща рамка на отношението ни към 

различието. Извън този усвоен и преработен в диалога между поколенията смисъл за 

историческа истина, историческите факти имат ограничено значение при анализа на 

актуалните етнорелигиозни феномени. Тяхната употреба като основа за обяснение на 

случващото се днес, а още повече – като потенциал за определена насока на развитие в 

бъдеще, остава в рамките на идеологиите, които най-често конструират границата на 

етноцентризма, шовинизма и националпопулизма. Тази граница се измества от 

принципното разбиране за валидността на историческия факт като елемент от 

социологическата интерпретация и политическата прескрипция. От другата страна на 

тази граница фактите и събитията отпреди векове могат да бъдат отново и отново 

мобилизирани като оръжия и основания за аргументиране на собствените ни неприязън 

и страх, породени от различието. Затова толкова често латентните етнически и 

религиозни конфликти търсят пространство за своята институционализация в 

споровете за съдържанието на учебниците по история или в достъпа до властовата 

позиция, позволяваща определянето на единната, официална, национална история на 

Балканите (Bosakov 2019). 

 

3. Властта като предиктор на толерантността 

Втората граница, която маркира отношението към исляма в България, както и 

устойчивостта на собствената ни религиозна идентичност, е определена от властта. 

Отношението към чуждата вяра е опосредствано от проблема за властта. Това показват 

всички социологически изследвания, които търсят аргументи за интерпретация, 

преминаваща отвъд двуизмерната картина на социално желателните самоопределения в 
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понятията на толерантността. Това е и собствената територия на търпимостта като 

напрегната затвореност и липса на достъп до властови ресурс, чрез който онова, което 

бива търпяно, може да бъде неутрализирано. В понятията на властта функционират и 

огромна част от доминиращите обяснителни модели за поведението на мнозинството и 

малцинството. Защото, в истинския смисъл на думата, една религиозна или етническа 

общност може да се превърне в мнозинство или малцинство само доколкото се 

реферира спрямо някаква система на неравенства, генерираща власт. Религиозната 

общност, дори когато се състои от изключително ограничен брой хора, не може да бъде 

определяна като малцинство, тъй като доколкото е именно религиозна или културна, тя 

конструира цял един свят. Същото важи и за мнозинството, което може да бъде 

определено като такова само в рамките на определена система на разпределение и 

контролиран достъп до властта. Именно затова социологическите изследвания на 

религиозните отношения у нас очертават същественото значение на властта като 

предиктор на регистрираните етностереотипи и равнище на толерантност. Казано най-

общо, традиционно декларираната толерантност към чуждото различие у нас е налице 

само, когато става въпрос за отношение към друга, равнопоставена във властово 

отношение група или общност. Всичко това придобива истинските си критични 

измерения по отношение на исляма в съвременния свят. В отношението към исляма 

съществуват всички пластове и нюанси, изпълващи континуума между толерантност и 

търпимост. Доминиращи са онези от тях, които са зависими от съществуващите 

структури на власт. Колкото повече нараства властовата дистанция между 

религиозните общности, толкова по-често търпимостта и социалната желателност 

подменят автентичното религиозно и културно уважение към чуждото право на 

различие. Колкото по-малки са неравенствата във властовите позиции, толкова по-

често на преден план излиза споделеният жизнен и културен опит на съседството, което 

структурира автентичните пространства на толерантността в българското общество.  

Търсенето на обяснение за конкретните примери на нарастващи усилия за 

качествено обособяване и разграничаване на мюсюлманската общност спрямо 

доминиращия светски или християнски контекст, както и кореспондиращата с него 

политика на интеграция, като че ли би могло да се съсредоточи върху социалния статус 

и неравнопоставеността, пред която все по-често се изправят мюсюлманите. Този 

подход постепенно променя центъра на изследователските усилия от определяне на 

специфичните езикови, етнически, религиозни и културни основания на общността 

към определящото значение на нейния външен контекст. По този начин изглежда 
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достатъчно да определим диапазона на разгръщащите се социални неравенства, за да 

получим достатъчно надеждна представа за възможната степен на религиозно или 

етническо консолидиране.  

Готовността да бъдат посочени отговори, съответстващи на по-голяма 

откритост и толерантност в отношението към другия (различния), без в същото 

време те да имат определящо влияние върху истинските нагласи и отношение към 

религиозните различия, формира проблемна ситуация, която има изключително 

значение за по-нататъшните изследвания в тази насока. Едната възможна линия на 

интерпретация на поставените въпроси се развива по посока на приемането на 

специфичен тип “социална желателност” в отговорите на социологическите 

изследвания. Ако се ориентираме към този тип интерпретация, това ще означава, че 

изследваните лица предпочитат да затаят в себе си своето истинско отношение към 

другия (различния), отговаряйки така, както очакват, че “е прието”, така, както “ би 

трябвало” да се отговаря на подобни въпроси, а в същото време във всекидневната 

си практика, реализират значително по-различно отношение, което в много по-

голяма степен съответства на истинските им чувства и настроения. Приемайки 

подобна обяснителна схема, ние вече твърдим, че съществува “двойно дъно” в 

отношението спрямо другия /различния/ в България и че социологическият 

инструментариум, използван най-често при подобен тип проучвания, е изчерпан от 

гледна точка на своя капацитет за верификация. 

Другата възможна линия на анализ и интерпретация на поставения проблем 

приема, че и резултатите от проведените през изминалите години сондажи и 

социологически проучвания, и реалното поведение в условия на радикализиране на 

публичното говорене по отношение на религиозното и етническото различие са 

еднакво валидни и паралелно съществуват, но стават актуални в различен контекст, 

определяйки отношението към различни по своя характер предмети, които 

съществуват едновременно, но се интерпретират по различен начин в масовото 

съзнание. Ако изберем тази посока на анализ, трябва да потърсим вътрешните 

разграничителни линии, спрямо които и двете твърдения могат да бъдат възприети 

като еднакво валидни – съществува тенденция към “отваряне” спрямо етническото и 

религиозното различие и в същото време съществуват масови нагласи, които 
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подлежат на политическа мобилизация и които влизат в противоречие с 

декларираните позиции по отношение на религиозното и етническото различие. 

Това второ направление на анализ отговаря в много по-голяма степен на характера и 

спецификата на българската актуална ситуация. Проблемът не е в това, че 

изследваните лица се опитват да прикрият истинското си отношение към 

религиозното различие, а в различния контекст, който прави възможно едни и същи 

социални групи да реагират по различен начин спрямо предмети и въпроси, които 

наистина съществуват разделено в масовото съзнание и притежават своя различна 

значимост. По този начин, отхвърляйки първата хипотеза за “двуличието”, можем да 

се насочим към открояването на онези контекстуални характеристики на оценката и 

изразеното отношение, които правят възможно паралелното и парадоксалното 

съществуване на декларативна толерантност и дискриминационна нагласа по 

отношение на етническото и религиозно различие. 

В рамките на този подход можем да откроим няколко съществени елемента. 

Първият от тях е свързан с начина, по който съществува в масовото съзнание 

въпросът за Другия. Всекидневният и изследователският ни опит показват,че 

декларираните толерантни нагласи са толкова по-реални, колкото по-непосредствен 

е контактът със съответната група, носител на различни етнически, религиозни 

и/или културни характеристики. В рамките на всекидневното общуване наистина 

имаме основания да смятаме, че откритостта и доверието не са само декларации, 

лишени от смисъл. Едновременно с това, колкото по-малък е личният житейски 

опит в общуването с различието, толкова по-негативни са оценките за него и 

толкова по-високо е равнището на неприемане и дори страх по отношение на 

другите. 

 Вторият съществен елемент в очертаната проблемна ситуация е свързан с 

многомерността на всекидневния живот и относителната му противопоставеност 

спрямо институционалните и преди всичко – властови, формални отношения. Според 

тази хипотеза имаме основание да твърдим, че спрямо разделението по оста формално–

неформално имаме достоверни, според самите изследвани лица, резултати за тяхната 

нагласа при неформалното общуване, и в същото време можем да се изправяме пред 

ситуации, при които отношението към същите предмети в една формализирана 

ситуация, се променя. Ако приемем тази хипотеза за възможна, тя ни насочва към 
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въпроса за обхвата на толерантността, спрямо която бихме могли да насочим 

хипотезите и изследователските си очаквания. В непосредствена връзка с този елемент 

от проблемната ситуация възниква и следващото равнище на разделение, определено 

най-общо от отношението към властта. Тогава сме изправени пред толерантност, чийто 

обхват се определя от съществуващите системи на неравенство и властовата структура 

на обществото. При подобна хипотеза толерантността е по-висока по отношение на 

онези групи, които се намират в близост до изследваната група в структурата на 

социалните и властовите неравенства и обратно – намалява, колкото по-далечна е 

позицията на групата, за която става въпрос спрямо изследваните лица. Толерантността 

като измерение на специфичен тип солидарност, в условията на споделено разбиране 

за социалната несправедливост на системата от неравенства в обществото, се превръща 

в нов изследователски предмет. Бихме могли да конкретизираме подобно разбиране до 

тезата, че колкото по-високо или по-ниско в системата от неравенства стои групата, по 

отношение на която искаме да установим нагласите на изследваните лица, толкова по-

вероятно е да получим резултати, отразяващи определена степен на търпимост, и 

обратно – колкото по-сходен е социалният статус на определяната група до този на 

изследваните лица, толкова повече можем да очакваме изразяването на нагласи, 

вписващи се в представата за толерантност. Ако приемем подобен подход за 

определящ, това означава, че системата от социални неравенства диференцира 

съществено нагласите по скалата „търпимост – толерантност”. Тогава нямаме 

основание да твърдим, че толерантността се превръща в доминиращ фон на 

отношението към етническото и религиозното различие, а че все още се намираме в 

условията на незавършена демократична консолидация.  

 

4. Ценностите 

Моралните норми, осмислени чрез ортодоксията и ортопраксията, са  

самостоятелно равнище на разграничение, проблематизиращо отношението към исляма 

в България. В условията на дълбока и конфликтна преоценка на житейския опит и 

ценностите на възрастните поколения в българското общество, в резултат от 

десетилетията на „войнстващ атеизъм“ и дисциплинарен колективизъм, 

демонстрацията на стриктно приложение на религиозната етика, открива нови 

разграничения, които маркират латентни религиозни конфликти. Религиозните деца на 

насилствено атеизираните си родители предизвикват границите на техния компромис с 
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вярата. Демонстративното следване на религиозните и моралните норми на една 

религиозна система провокира болезнена съпротива поради дълбокото вътрешно 

усещане за криза в религиозната идентичност. Именно затова новите модели на 

нравственост, подчинена изцяло на религиозната догматика, предизвикват най-често 

агресията на натрапчивото недоверие в автентичните морални основания на този избор. 

Православният и правоверният, които еднакво спазват всички изисквания на своята 

вяра, не могат да оспорят чуждата морална норма. Но конформистката 

инструментализация на религиозната практика и използването й като компенсаторен 

механизъм в кризата на ощетената индивидуалност винаги ще предизвиква взаимно 

недоверие, породено от разколебаността на собствените основания на вярата на 

оценяващия. Границата е в самите нас и собствената ни способност да следваме 

автентичните измерения на религиозната вяра. Всяко отклонение от тях ориентира 

агресията ни към поведението на другите, на което винаги сме готови да припишем 

двойно по-голямо двуличие и лицемерие, отколкото онова, с което ние самите 

пристъпваме към религиозната етика. Този нравствен конфликт не може да бъде 

преодолян извън контекста на цялостното преодоляване на кризата на идентичността, 

която проектира своите основания в миналото, а своята дълбочина – в страха от 

бъдещето, белязан от несигурността на настоящето.  

Традиционният мащаб на социологически анализ, който коментира 

отношенията между светско и религиозно, профанно и сакрално, вече не е достатъчен, 

за да бъдат интерпретирани смисловите сходства и същностните различия между 

демократичните норми и възродените религиозни практики в мюсюлманска среда. При 

интерпретацията на процесите, които протичат в ислямския жизнен свят се налага 

схематичното разбиране за исляма като противопоставящ се на самата представа за 

демокрация, граждански права и свобода на личността. Водещата интерпретативна 

схема в случая придоби формата на силогизъм от рода:  

Всеки ислям е фундаментализъм; 

Всеки фундаментализъм е тероризъм; 

Всеки ислям е тероризъм.  

Реалността предлага изключителна възможност за преосмисляне на подобни 

интерпретативни схеми. Религиозните ценности като общи представи, като картини за 

света влияят не само върху индивидуалните нагласи и поведение, но и върху степените 
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на толерантност и социална солидарност между различните етнорелигиозни общности. 

На фона на новите фундаментализми и ускорените социални трансформации, 

предизвикани от т.нар. втора модерност, характерна за рисковото общество, проблемът 

за ценностите става социологически все по-актуален. Интегративните и 

дезинтегративните функции на ценностите, тяхното инструментализиране, водещо до 

укрепване или взривяване на общностните връзки са онзи център на социологическо 

знание, който е изход от активното неведение, характеризиращо се с потискане и 

пренебрегване на проблемите. 

  Европейското изследване на ценностите (Босаков 2009) разкрива профила на 

мюсюлманската общност в България като много консолидиран и ангажиран в 

ценностно отношение. Принадлежността към исляма и мюсюлманската идентичност 

очертават различен и различим ценностен профил. 

  Резултатите от анализа показват, че са налице съществени различия между 

определилите се като принадлежащи към източноправославното християнство и към 

исляма. При източноправославните християни има значително по-съществени 

вътрешни различия в изразените мнения и оценки, отколкото сред мюсюлманите. 

Самоопределилите се като мюсюлмани демонстрират много по-високо равнище на 

вътрешна интегрираност по отношение на своите ценностни ориентации в 

сравнение с християните, както и спрямо самоопределилите се като последователи 

на други религиозни традиции. 

Данните показват, че сред онези, които определят религията, работата и 

семейството като много важни за своя живот, има по-съществен дял от изследвани 

лица, самоопределили се като мюсюлмани. Около тези три сфери се концентрират най-

отчетливо различими групи от ценностни ориентации, за които с висока степен на 

вероятност можем да твърдим, че принадлежат на мюсюлманите в България. Ако сред 

всички изследвани лица религията е сравнително по-рядко определяна като водеща 

ценност, то нейното значение за мюсюлманите е доминиращо.  

Сред онези, които са посочили, че религията е нещо много важно за техния 

живот, мюсюлманите са 31,1 %, ( в цялата изследвана съвкупност мюсюлманите  

съставляват 12,8 %). Пропорционалното разпределение по този показател сред 

източноправославните християни показва, че те определят като „много важна” 

религията много по-рядко (54% от посочилите този отговор са се определили като 
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източноправославни християни при положение, че техният относителен дял в цялата 

изследвана съвкупност е 58,6 %). 

Три пъти по-висок е делът на мюсюлманите спрямо всички останали изследвани 

лица, посочили, че религията е много важна в техния живот. Резултатите показват, че 

към този отговор се ориентират в по-голяма степен сравнително млади хора (във 

възрастовата група между 18 и 24 години). По-често подобно мнение се споделя от 

жените, отколкото от мъжете. Към подобна теза изразяват принадлежността си почти 

три пъти по-често хора, живеещи в села и малки градове. 

Получените резултати, както и сравнението с резултатите от предишни 

изследвания, ни дават основание да формулираме хипотезата, че през изминалите  

години значението на религията като цяло се е променило в българското общество. 

Но ако доминиращите светски ценности разширяват своето влияние по отношение на 

групите от християни, то при мюсюлманите в България е налице процес на укрепване и 

консолидация около ценностния характер на исляма. Религията като цялостна 

ценностна система структурира отношението към останалите сфери на личен и 

публичен живот. Религиозната етика на исляма в определяща степен влияе върху 

изразеното отношение към останалите ценности. 

Най-високи са стойностите на религиозност сред две възрастови групи с различен 

житейски опит – сред изследваните лица над 55 годишна възраст и сред най-младите, 

на възраст между 18 и 24 години. Най-съществен е делът на мюсюлманите сред най-

ниската възрастова група – между 18 и 24 годишна възраст (18,6 % от всички 

изследвани лица в тази възрастова група са посочили принадлежността си към исляма). 

За разлика от традиционните представи на не-мюсюлманите за тяхното разпределение 

по възраст в българското общество, настоящето изследване регистрира сравнително 

по-ниски стойности сред по-високите възрастови групи. 

Сред онези, които са посочили, че църквата дава отговори на проблемите на 

семейния живот, най-висок е относителният дял на мюсюлманите (30,1 %). На второ 

място се нареждат днешните социални потребности на страната (28,8 % от всички 

отговорили утвърдително на този въпрос са мюсюлмани). На трето място са моралните 

проблеми и потребности на човека (24,4 %), а на последно от предложените възможни 

отговори са духовните потребности на човека (19,8 %). 
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Извеждането на семейния живот като пространство на религиозен морал 

представлява изключително съществена част от интерпретацията на получените 

резултати сред мюсюлманите. В същото време именно сред тези респонденти 

доминира разбирането, че общите религиозни вярвания на съпрузите са гаранция за 

щастлив брак. Подобно разбиране се споделя и от повече от половината (52,9 %) от 

всички изследвани лица, но сред мюсюлманите пропорционално този дял е значително 

по-висок – те съставляват 24,8 % от всички, посочили общите религиозни вярвания 

като много важно условие за щастлив брак и още 13,5 % от онези, които са определили 

това обстоятелство като “доста важно”. 

На второ място в приоритетите на мюсюлманите е сходният социален произход 

(16,7 %). Заедно с наличието на деца и верността в отношението между брачните 

партньори, тези фактори определят успешния брак според по-голямата част от 

изследваните мюсюлмани. Разликата спрямо самоопределилите се като 

източноправославни християни е видима в редица нюанси на отношението към нещата, 

от които зависи успехът в един съвременен брак. 

Съчетанието между религията и семейния живот се оказва съществена част 

от ядрото на идентифицираните до момента ценностни ориентации сред 

мюсюлманите. 

Определящо значение за интересуващата ни тук проблематика има общото 

съответствие между споделяните морални принципи и степента, в която 

религиозността и религиозният морал структурират определени ценностни нагласи и 

отношения сред мюсюлманите. 

Сравнението между получените резултати сред източно-православните християни 

и мюсюлманите показва различен профил на отношение към строгостта на моралните 

принципи. Най-съществен е делът на християните, които споделят релативистката 

морална перспектива, според която кое е добро или зло, зависи изцяло от 

обстоятелствата. Тя е най-слабо подкрепена от изследваните лица, определили се като 

мюсюлмани. За тях, на свой ред, най-съществена е моралната позиция, при която 

абсолютната категоричност при оценяването на доброто и злото се запазва, но с 

уговорката, че при определени обстоятелства отклонението спрямо нея е допустимо.  
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Общото равнище на декларираната религиозна толерантност в българското 

общество, според резултатите от настоящето изследване, изглежда сравнително високо 

– 67,6 % от всички изследвани лица са посочили отговора “има само една вярна 

религия, но и в другите има смисъл”. 

В този контекст изключително съществени са резултатите от отговорите на 

твърдението „Политици, които не вярват в Бог, са неподходящи за обществена 

дейност”. Сред онези 27,5 % от всички изследвани лица, които са изразили пълно или 

частично съгласие с това твърдение, средно 64,35 % са се самоопределили като 

източноправославни християни и 21,25 % като мюсюлмани. И двата относителни дяла 

са по-високи спрямо общото разпределение на двете групи, но сред мюсюлманите този 

дял е почти два пъти по-висок. 

Религиозната принадлежност се превръща във фактор по отношение на 

цялостната социална, гражданска и политическа изява на мюсюлманите. Дори и 

подобна тенденция да е налице само по отношение на отделни групи от мюсюлмани, тя 

сама по себе си заслужава по-нататъшни изследователски усилия. 

Резултатите от изследването очертават съществени различия между социалния и 

ценностния профил на източноправославните християни и групата на мюсюлманите в 

България. В същото време в контекста на прехода от негативна към позитивна 

поляризация ключово значение придобива не само капацитетът за взаимодействие и 

културен диалог между общностите, изповядващи различи религиозни доктрини, но и 

степента на вътрешна консолидираност на декларираната религиозна идентичност. За 

съществена част от самоопределилите се като мюсюлмани в настоящето изследване 

религията вече не е ценност сама по себе си, а цялостна среда, определяща 

отношението към всички останали ценности и отношения. Религиозният морал 

структурира нови модели на участие и нови форми на солидарност. 

Относителната социална изолираност на съществени групи от мюсюлмани 

ускорява постигането на съгласие около определени ценностни ориентири и подпомага 

процеса на тяхното предаване между поколенията, независимо от различния житейски 

и социален опит на отделните общности. Едновременно с това на всяко ниво на 

изграден ценностен консенсус в мюсюлманската среда съответства определена 

промяна в отношението към заобикалящата действителност. 
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Водещото значение на религията в ценностен план определя различна степен на 

значимост на теми като свободното време, отношенията с приятелите и стремеж към 

индивидуализиране на социалната изява. Едновременно с това частичната социална 

изолираност усилва недоверието към различието и по този начин ускорява процесите 

на общностна консолидация. Рисковете в тази специфична ситуация биха могли да 

бъдат свързани както с формирането на негативни нагласи спрямо религиозното и 

културното различие, така и с увеличаване на съществуващите социални дистанции 

(Босаков 2015).  

 

5. Съседството на религиозни общности 

Принудителната колективистичност на представите за религиозната общност на 

Другия, в условията на едно посттоталитарно, постиндустриално, но и пост-

традиционно общество, каквото е българското, очертава границите на 

приемане/неприемане и споделяне/несподеляне на общностното всекидневие. 

Коментирайки или изследвайки религиозния свят на Другия, говорим и мислим за него 

чрез понятията и мисловните структури на собствената ни религиозност. Извън строго 

историческата реконструкция на основните постулати на чуждата вяра, 

социологическата интерпретация се опитва, както вече беше споменато, да проникне 

встрани от опорните точки на всекидневната оценка, за да открие достатъчно надеждни 

основания за сравнение и анализ. 

Една от най-дълго просъществувалите и утвърдили се в масовото съзнание 

идеологеми на балканското културно пространство е свързана с познаването на 

Другия. Вековното съжителство е създало, от една страна, идеята за относителна 

неизменност на националния характер, а от друга – представата за достатъчния 

минимум на внимание към различието, минимум, който често се определя като 

изчерпващ идеята за толерантност. 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 като пряка контактност и 
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пряка пространствена близост, като социална мрежа от всекидневни практики, 

компенсиращи напреженията между етнорелигиозните общности в България и още – 

като определител на всекидневния живот със своя смислова значимост и символна 

оцветеност. Знанието за стереотипизиращата функция на стереотипите и за 

механизмите на конструиране на стереотипни представи за различието и другостта 

несъмнено хвърля светлина върху структурата на оценка на една религиозна общност 

за друга и върху самооценката на общността за самата себе си. 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. Възможната обяснителна схема в случая е 

етническото и религиозното самоопределение, чрез което деятелите се съотнасят 

помежду си в процеса на своето конституиране. Постигането на етническа и/или 

религиозна идентичност, но не толкова по отношение на нейните пространствени 

координати, колкото по отношение на качеството й, което е резултат от съотнасяне към 

нещо друго, е важна стъпка в посока към преодоляване на чуждостта, разбирана като 

отсъствие на интерсубективност. Общото живеене на религиозните общности в живо 

настояще отхвърля образа на изолирана и самовъзпроизвеждаща се общност и налага 

представата за мултикултурна и полирелигиозна реалност. Компенсирането на 

дефицита от познание за характеристиките на тази реалност в контекста на съседството 

трябва  да  върви  по линия  на  преодоляване на  масово разпространената нагласа – 

“аз познавам българските мюсюлмани и тяхната религия, защото съм живял/живея с 

тях”. Всекидневното съзнание непрекъснато произвежда подобна “непрозрачност”, 

която стои в основата на търпимостта към чуждото различие, търпимост, често 

представяна за толерантност. Отговорите на въпросите за религиозната чувствителност 

към “другия”, за наличието или отсъствието на религиозни стереотипи на 

взаимодействие между отделните общности, за характера и мотивите на прехода в 

отношенията от индивидуално към групово равнище, за социокултурните фактори за 

социална интеграция и дезинтеграция, за нивото на конфликтния потенциал и 

ефективната профилактика все още не са дадени по проверен научен път. Разбира се, за 

тези отговори е необходим предварителен анализ на степента на религиозност, на 

религиозните вярвания и практики в съвременен контекст и тяхната организираща и 

институционализираща роля в междуобщностните отношения. Съвременната 
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социология не може да си позволи да подценява, а камо ли аристократично да обръща 

гръб на посочените проблеми (Босаков  2000).  

Съседството дефинира смисловите пространства на индивидуалното 

преживяване на общуването, но у нас винаги срещу него са се конструирали по-скоро 

негативните етностереотипи на абстрактната група и нейното всекидневие. 

Способността за артикулиране на културния диалог в ситуацията на съседството се 

оказва недостатъчна при определянето на отношението към имагинерната общност на 

другите. Отвъд хоризонта на непосредствения общностен опит на съседството, 

мисленето за групата, олицетворяваща различието, винаги е противопоставяло 

териториалната и културно-историческата представа за близост и отдалеченост. 

Представата за действителността на една истинска солидарност, основана на вярата, се 

конструира като критично значим контрапункт на съзнанието за разпокъсаност и 

вътрешно противопоставяне в механично поддържаната солидарност на собствената 

религиозна група. Затова толкова често всекидневните общностни правила за 

взаимопомощ и доверие на мюсюлманската общност са предмет на недоверие, 

граничещо с подозрителност и страх. Общностният религиозен живот предизвиква 

сравнение, което задълбочава съзнанието за криза в основанията на собствената ни 

солидарност. Затова изглежда толкова лесно подобни примери да бъдат артикулирани в 

понятията на затвореност, изолираност и дори враждебност. Границите на общностната 

солидарност се артикулират в контекста на принадлежността, но придобиват 

истинското си значение едва в свободния избор, гарантиращ религиозната идентичност. 

Формално споделените ценности, употребени като маркер на разграничаване спрямо 

другите, не могат да произведат нищо друго освен самопринуждаващата механика на 

негативната солидарност, а тя на свой ред премества все по напред границите на 

неразбирането, страха от различието и готовността за неговото заличаване. 

 

6. Новата ислямска култура 

Конкретните форми на изява и динамиката на консолидация в мюсюлманската 

общност все по-категорично утвърждават образа на един нов елит, който ще 

формулира перспективите на общността все по-често в религиозни категории. 

Традиционната ислямска общност у нас поддържаше собствената си културна мяра без 

да се опитва да разпространява ценностите си в активен диалог с останалите 

религиозни групи и с официалната атеистична държавна политика. Днешните форми 
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на религиозна мобилизация в ислямската общност се различават съществено главно по 

отношение на готовността да бъдат не само стриктно следвани каноничните 

изисквания на религията, но и чрез тях да бъде проповядвана ценностната перспектива 

на исляма. 

За младите мюсюлмани, ангажирани в процеса на изграждане на нова ислямска 

култура, вече не е достатъчно само да споделят вярата и ценностите на своите 

родители. Те искат да ги направят достояние и предмет на дебат с другите. За първи 

път е налице системно насърчавано усилие за активен диалог по отношение на смисъла 

на религиозните ценности в контекста на съвременното българско общество. 

Критичната позиция, която заемат младите мюсюлмани по отношение на свободата на 

изповядване на исляма, традиционно предизвиква изненада и дори недоверие сред 

мнозинството, доколкото българското общество изгради през последните години своя 

представа за толерантност. Но за младите мюсюлмани тази форма на неангажирана 

толерантност или обикновена търпимост към различното културно и религиозно 

присъствие вече не е достатъчна. Те искат не само да бъде признато правото им на 

религиозно самоопределение, а все по-често и да бъдат приети като активни участници 

в процеса на преосмисляне на религиозните норми в публичния живот. Тяхната 

критика все по-често е насочена срещу представата за „разкрепостеност” в смисъла на 

загуба или пренебрегване на религиозно фиксираните норми на поведение. За тях 

пасивното приемане на разрастващото се многообразие не е израз на толерантност, а на 

липса на достатъчно стабилни морални ограничения и норми. Ученето на ислям и 

неговото активно проповядване се превръщат в норма на праведен живот, която трябва 

да бъде споделена с другите. Чрез познанието за принципите на вярата и осмислянето 

на правилата и ограниченията пред вярващия те започват да изграждат една нова 

ислямска култура, която, както и в останалите европейски страни, е основана върху 

активното отстояване на различията и консолидирането на общностна представа за 

правотата на исляма (Босаков  2010). 

Процесите на религиозно възраждане сред мюсюлманите в България не могат да 

бъдат интерпретирани единствено и само като заплаха за светския характер на 

държавата или за социалния мир. Преди всичко те са израз на необходимостта от 

диалог. Преминаването от негативна към позитивна поляризация е възможно 

единствено и само в условия на разрастващ се диалог, на активно взаимодействие, 

съхраняващо различията като стимул за интеграция. В перспективата на „диалогичната 
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социология”, но в един по-широк културен смисъл, интеграцията на съвременното 

българско общество не може да се възприема единствено и само като съвместно 

живеене или като притегляне на по-малките културни общности към доминиращия 

модел на поведение на мнозинството. Именно в страна като България, в която ислямът 

и християнството съжителстват от векове, повече от всякога диалогът може да бъде 

единственото средство за ефективна интеграция и консолидация на националната 

общност. 

Настоявайки все по-отчетливо на своята религиозна истина за съвременния 

живот, младите мюсюлмани всъщност се опитват да влязат в активен диалог с 

представителите на мнозинството. Ритуализираната декларативна толерантност в 

отношението към Другия вече не е достатъчна, за да бъде даден нов тласък на процеса 

на интеграция. Останалите религиозни и социални общности са предизвикани да 

преосмислят и отстоят своята ценностна мяра в диалог с исляма. Качеството на 

процеса на интеграция във все по-голяма степен ще зависи от това дали, как и с какви 

аргументи останалите религиозни и културни общности ще влязат в диалог с 

мюсюлманската общност. Най-неадекватният отговор на това предизвикателство е 

интерпретацията на тези проблеми в контекста на сигурността или системното им 

неглижиране като прояви на изолиран религиозен активизъм.  

Темата за отношението между исляма и демокрацията не бе въведена в 

пространството на публичния дебат от представителите на мюсюлманската общност. 

Демократичните ценности бяха противопоставени на представата за разрастващото се 

влияние на ислямския фундаментализъм в западноевропейските общества. Според 

някои теоретици на исляма той имплицитно съдържа демократичните ценности, а 

според други дори не съществува общо пространство, в което ислямът и демокрацията 

биха могли да бъдат съизмервани и оценявани. Всъщност в противоречие помежду си 

влизат не ценностите на исляма и демокрацията, а социалната практика, поддържаща 

неартикулираните и латентните противопоставяния, които формално намират израз в 

представата за културните, етническите и религиозните различия като проблем пред 

пълноценната социална интеграция. Аргументите в подкрепа на демократичните 

ценности, които най-често се концентрират върху правата на човека (които изглеждат 

най-проблематични в практиката на шериата) все още не изглеждат достатъчно 

убедителни за най-младите поколения от мюсюлмани, живеещи в мултикултурни 

общества. Самият принцип на мултикултурализма, основаващ се на признаването на 
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правото на чуждото различие, не изглежда достатъчно убедително защитен във 

всекидневната практика на съвременния публичен живот. Правото на различие и 

неговото приемане не изчерпват въпроса за съвместното живеене, при което 

изграждането на общността зависи от разширяващото се влияние на нейните 

основополагащи ценности. Нормата на мултикултурализма е само първата стъпка, 

задължителното необходимо предварително условие, за да се влезе в диалог с 

различието. А поне засега изглежда, че западната цивилизация, както и българското 

общество, не са готови да направят следващата стъпка, отстоявайки в условията на 

равнопоставен диалог своите ценности в процеса на изграждане на нови, 

надрелигиозни общности. Поради това мултикултурализмът все повече приема 

характеристиките на множествен монокултурализъм. 

Уважението към различието трябва да прерасне в готовност за отстояване на 

лична позиция в едно разширяващо се пространство на взаимно приет и оценяван като 

необходим диалог. Едва тогава пълноценното съществуване на различните етнически, 

културни и религиозни общности ще се превърне в гаранция за жизнеспособността и 

интегритета на самата национална общност. Изграждането на модел на интеграция, 

основана на пълноценен диалог, все още предстои.  

Присъединявайки се към Европейския съюз, България стана външна граница на 

европейското политическо и културно пространство. Това е факт с огромно значение, 

който  променя съществено отношението към религиозното и културното различие. 

Процесите на споменатото формиране на нова ислямска култура маркират  съществено 

разделение в традиционните представи за присъствието на исляма у нас. 

Традиционната мюсюлманска общност в България винаги е бивала определяна като 

част от съвременната българска история и култура. Ислямът, съжителствал в 

разстояние на десетилетия с християнството, във време на упадък и възмогване, винаги 

е бил по-познат, по-близък и разбираем в контекста на съседството, белязано от обща 

съдба. Новата ислямска култура, която все по-отчетливо бележи религиозните 

представи и идентификационните полета на младите български мюсюлмани, вече 

променя пространството на религиозното съжителство. След превръщането на страната 

ни във външна граница на европейското политическо и културно пространство ние се 

изправяме пред още поне една разновидност на съвременния ислям в лицето на 

албанските общности, които ще търсят възможност за бъдеща реализация в 

европейското пространство на България. Така, на територията на страната, в 
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пространството, структурирано от културата на съседство, ще се проектират различни 

измерения на съвременния ислямски религиозен и духовен живот, които ще търсят 

подкрепа и разбиране сред българските мюсюлмани. Ако към европейските измерения 

на проблема за отношението към исляма добавим и факта, че България е първата 

страна, която се присъедини към Европейския съюз с толкова многобройна 

мюсюлманска общност в рамките на постоянното си население, ще успеем да оценим 

колко значим е социологическият анализ, който ни позволява да определим границите в 

отношението към исляма и тяхната поредна трансформация. 

В пространството на отношението към исляма тепърва предстои да се 

проектират фигурите на отношението към чужденеца, който изповядва еднаква религия 

с онези, при които ще търси своята житейска реализация. Ще се превърне ли 

религиозната общност и нейната солидарност в средство за преодоляване на 

имиграционните конфликти? Какъв е интеграционния капацитет на българското 

общество спрямо другите вярващи в същата религия, с която сме съжителствали в 

разстояние на векове? Как ще се трансформират представите ни за толерантност и 

търпимост на границата на потенциални или латентни религиозни конфликти, 

породени от неразбиране, изолационизъм или обикновен страх от загуба на собствената 

културна и религиозна мяра? Ще бъде ли в състояние България да изпълни с ново 

съдържание гениалната политическа формула, маркирана в Декларацията за правата на 

човека и гражданина на Великата френска революция и определила днешния принцип 

на Европейския съюз: Всички са различни, всички са равни“? Ще бъде ли в състояние 

българското общество да разграничи и гарантира етническото, културното, 

религиозното, сексуалното и езиковото различие, въвеждайки в същото време 

принципа на всеобщото равенство на всички граждани пред закона? Възможно ли е 

Балканите да се превърнат в пространство на баланс, гарантиращ индивидуалното 

разичие и общото равенство пред върховенството на закона и по този начин да 

превърнат рисковете на своето геополитическо значение в предимства – като онези, 

заради които преди векове при нас са се установили бягащите от насилието евреи и 

цигани? Отговорите на всички тези въпроси зависят от коректността и научната 

отговорност, с която успяваме да регистрираме процесите на трансформация в 

отношението към исляма и към чуждата религиозна идентичност у нас. Изострянето на 

потребността от реконструиране на тоталната идентичност на вярата прави всички тези 

граници още по-трудно преодолими. Развитието на познанието би било немислимо без 

усилието за изграждане на преходи и връзки, чрез които границите на нетърпимостта и 
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страха от чуждото могат да бъдат отмествани встрани и назад, към неопределеността на 

собствената разколебаност и недоверие във вярата. Едва тогава, от дистанцията на 

времето, би било възможно да се даде смислен отговор на въпросите за европейското 

пространство на България и неговите граници в отношението към религиозната 

идентичност и самоопределението на Другия. 
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