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Abstract: In the last several decades, Islam has become the most 

rapidly growing religious system, and this has been perceived as a 

threat to the European model of cultural development. In seeking an 

explanation of the fact that precisely Islam has proven to be the 

religious doctrine that increasingly meets the expectations and beliefs 

of many people in the world, but is also increasingly provokes fear, 

we must not disregard the transformations taking place within the 

spiritual and religious sphere of Islam itself. 
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Резюме: През последните десетилетия ислямът се оказа най-

бързо разрастващата се религиозна система, а това бе 

възприето като заплаха за европейския модел на културно 

развитие. В търсене на отговор защо именно ислямът се оказа 

религиозната доктрина, която кореспондира с очакванията, 

вярванията и страховете на все повече хора по света, не можем 

да си позволим да пренебрегнем процесите на трансформация, 

протичащи в самото духовно и религиозно пространство на 

исляма. 
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Предметът на това изложение се определя от едновременното 

разгръщане на динамични и несъизмерими по своя характер социални 

процеси. От една страна, става въпрос за задълбочаваща се социална 

фрагментация, която насърчава усилията за търсене, конструиране и 

преоткриване на идентификационни ориентири. Едновременно с това 

протича процес на десекуларизация, който очевидно не се изразява в 

завръщане към религията в предишната й роля, а по-скоро може да бъде 

определен като задълбочаване на потребността от трансцедентни 

обяснения и споделено разбиране за смисъла, същността и перспективите 

на социалните трансформации. 

Имигрантският произход на основните групи от мюсюлмански 

общности в Западна Европа пренасочи усилията на изследователите към 

определяне на степента на зависимост между миграцията и религиозната 

идентичност в условията на затруднена или дори компрометирана 

интеграция. Търсенето на обяснение за конкретните примери на 

нарастващи усилия за качествено обособяване и разграничаване на 

мюсюлманските общности 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 имигрантските 

общности. 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 достатъчно да определим 

диапазона на разгръщащите се социални неравенства, за да получим 

достатъчно надеждна представа за възможната степен на религиозно или 

етническо консолидиране, възраждане и противопоставяне на културните 

основания на мнозинството, с което отделно и заедно съществува всяка 

мигрираща група или общност. 

Ако приемем, че степента, в която миграцията се превръща във 

фактор за задълбочаване на усилията за разграничаване и 

противопоставяне спрямо местното мнозинство, кореспондира и 

предопределя податливостта на религиозна мобилизация, то представата 

за „процеса на ислямизация” би трябвало да бъде приписана и на не-

мюсюлмански общности. Ако приемем, че бедността, социалната изолация 

и дискриминация, неравнопоставеността на социалното участие и 

сегрегацията определят формите на религиозна мобилизация на исляма, то 

всички други групи, отговарящи на тези характеристики като социален 

профил, би трябвало да се намират в процес religious revival, на 

преоткриване на религията като универсален мащаб на съотнасяне по 

отношение на всекидневния живот. Това би означавало да интерпретираме 

общността на вярващите в исляма в социална категория, определяйки го 



чрез определени статусни характеристики в приемлива аргументация за 

културно противопоставяне. В известен смисъл точно това се случи в 

българското общество, след като понятието циганин от етноним се 

превърна в социално категоризиращо определение. Затова и понятието 

ром – роми, макар и частично, започна да компенсира смесването на 

етнокултурно и стратификационно съдържание. 

Представата за предопределеността на различието като 

непреодолимост доминира политическия дискурс на не-мюсюлманските 

мнозинства, с които все по-често и все по-масово съжителстват 

съвременните мюсюлмани. Непроменимостта, вкоренеността на 

културните различия все по-често обосновава отказа от полагането на 

системни усилия за изграждане на публични пространства на диалог. 

Различният език, култура, но преди всичко – религия, все по-често се 

оказват част от аргументацията на интерпретационни схеми, определящи 

културното различие и разграничаването като риск пред сигурността. В 

тази перспектива религиозната мобилизация се възприема като заплаха за 

мнозинството, което независимо от своите религиозни или светски 

самоопределения, най-често предпочита да възприема исляма като 

причина за разграничението и противопоставянето. Фактическите 

социални неравенства биват системно пренебрегвани като рисков фактор 

за сметка на интерпретации на исляма като „религия на войната”, която 

със самото си съществуване заплашва християнския или светския модел 

на интеграция. Всъщност в тази перспектива, дори повече отколкото при 

останалите възможни парадигми на интерпретация, случващото се в 

самата мюсюлманска общност губи значение. Тя остава определена 

единствено и само по отношение на качеството на нейната интеграция и 

диалог с мнозинството. 

В търсене на отговор защо именно ислямът се оказа религиозната 

доктрина, която кореспондира с очакванията, вярванията и страховете на 

все повече хора по света, не можем да си позволим да пренебрегнем 

процесите на трансформация, протичащи в самото духовно и религиозно 

пространство на исляма. Първоначалните представи за това, че ислямският 

фундаментализъм се заражда и развива в най-бедните страни, ощетени 

най-тежко от глобалното развитие, никога не са били нещо повече от 

идеологическо клише, обслужващо представата за т. нар. Трети свят като 

глобален пролетариат, който противостои на капитализма в някаква 

епична, планетарна битка за потвърждаване на глобалното неравенство 

като основа за непримирима класова борба. Смяната на перспективата 

изглежда все по-необходима. 

Първата стъпка в тази посока е свързана с разбирането, че 

ислямските общности, които генерират и са много по-склонни да споделят 



потребността си от завръщане към „корените на вярата”, не живеят в 

рамките на компактни мюсюлмански общества. В този смисъл не 

арабският, а европейският ислям се оказва генератор на фундаменталистки 

послания, и нещо, което изглежда все по-важно – именно той е готов и 

способен да представя собствената си позиция като присъща на всички 

мюсюлмани. Макар и формално да се реферира спрямо „Дома на исляма”, 

спрямо обществата, изградени в огромната си част от мюсюлмани, които 

следват каноните на шериата, т. нар. европейски ислям всъщност се 

разграничава спрямо условията, в които мюсюлманите съжителстват с 

други етнокултурни общности в Европа и САЩ. 

Втората съществена насока на промяна при интерпретацията на 

съвременните процеси е свързана с тезата за необходимостта от 

модернизация на исляма по подобие на християнството. Тази теза остана 

за дълъг период от време интерпретирана предимно в обяснителните 

схеми на неоколониализма и европоцентризма. Самата представа, че 

ислямът, като световна монотеистична религиозна система би трябвало да 

извърви на свой ред пътя, по който се е модернизирала съвременната 

католическа църква, предполага отказ от аргументи в подкрепа на 

разбирането за неговата собствена специфика. Единственият аспект, в 

който подобна теза има своите аргументи, е свързана с нарастващото 

културно напрежение във всекидневния живот на правоверния 

мюсюлманин, в който като че ли все по-трудно се съвместяват стриктните 

норми на религиозния канон с разнородната множественост на 

обвързаности и разграничения, които се определят от характера и 

динамиката на живеенето в развитите съвременни общества. Но този 

аспект няма пряко отношение нито към религиозната модернизация, нито 

към доктриналния дебат за границите на позволеното съжителство с 

различни и дори противоречащи на догмите на исляма чрез своето 

поведение и ценности общности. 

Религиозната вяра винаги е осигурявала онази тоталност, към която 

се стремят груповата и индивидуалната идентичност. Споровете никога не 

са се водили по отношение на възможността и допустимостта на вярата, а 

в много по-голяма степен относно пътищата за нейното достигане и 

степента на влиянието й върху социалните отношения. През последните 

десетилетия ислямът се оказа най-бързо разрастващата се религиозна 

система, а това бе възприето като заплаха за европейския модел на 

културно развитие. Този факт не може да бъде обяснен единствено и само 

с краха на тоталитарната перспектива към марксизма и възникването на 

някаква масова потребност от негов заместител, въпреки че в съществена 

част от модернизиращите се ислямски страни диктаторските режими, 

подкрепяни от някогашния съветски блок, се заменят с ярко изразени 

политически проекти, основани на принципите и духа на шериата. 



Възприеманите като традиционни модели на интеграция се намират 

в криза. Част от тях вече водят до неочаквани резултати и задълбочават 

разграничението и противопоставянето, вместо да се опитват да го 

преодолеят. Причините за това са разнопосочни, но поне три от тях 

заслужават допълнително внимание. Първата е свързана с липсата на 

достатъчно отчетлив и взаимно приемлив образ на състоянието на 

обществените отношения, което се определя като интеграция. Стратегията 

за постигане на по-висока степен на интеграция чрез гарантиране на 

формална равнопоставеност става все по-проблематична в условията на 

динамично разгръщащи се и многомерни неравенства. Политическите 

технологии, насочени към установяване на равенство по отношение на 

някакъв набор от формални критерии, насърчиха търсенето на нови 

разделителни линии. Представата за интеграцията като унифициране на 

условията и възможностите за социална изява компрометира публичните 

основания на културната идентичност, основана на разбирането за 

специфичния споделен смисъл, който хората са готови заедно да 

приписват на определени събития, факти и неща. В същото време 

единственото равенство, което изглежда безусловно необходимо за 

постигането на интеграция – равенството пред закона, се оказва 

компрометирано в условията на общество като българското. Паралелното 

разгръщане на разнопосочни модернизационни процеси задълбочава 

усещането за неравнопоставеност, за несправедливост на задълбочаващите 

се неравенства, а оттам и стремеж към самоопределяне чрез различни от 

досегашните социални категории. 

Втората причина е свързана с развитието на процеси на 

фрагментация и нови форми на общностна динамика. Ритъмът на 

социалната промяна нараства, а заедно с него и броят на роли и позиции, 

на групи и общности, в които се изгражда динамичният баланс между 

ориентири, спрямо които се изгражда съвременната социална 

идентичност. Вън и независимо от мащабните социални трансформации 

животът на хората продължава да се определя от тяхната привързаност 

към различни и все повече на брой групи и общности. Според 

концепцията на проф. Богдан Богданов някои от тях се държат като 

естествени, но те стават такива единствено и само в процеса на споделяне 

на представата за живеенето като цялостен процес на промяна и 

конструиране на реалността. „Отделно и заедно” е мярата, в която се 

конструира съвременната представа за свобода. Мярата за свобода на едно 

общество се определя от това доколко то гарантира, отваря пространства и 

осигурява възможност на хората да живеят отделно и заедно с други, да 

преминават от едни към други обвързаности. В този смисъл постигането 

на високо равнище на интеграция е неразривно свързано със свободата. 



От тази гледна точка изследването на проблема как е възможна 

интеграцията на една религиозна общност, каквато е ислямската в 

българското общество, би могло да ни отведе до въпроса защо в 

представите на младите хора именно ислямската общност се превръща в 

по-влиятелен, достоверен и надежден ориентир за тяхната пълноценна 

социална изява? Как специфичната социална връзка в общността на 

изповядващите исляма трансформира, компенсира или може би създава 

нова динамика в живеенето „отделно и заедно”? Дали причината е 

свързана с характера на самата религия или със социалния профил на 

вярващите? Как религиозното самоопределение структурира 

потребностите от изява и взаимно разбиране? И преди всичко доколко 

общностната свързаност може да бъде възприемана като фактор за по-

висока социална интеграция? Възможна ли е социална интеграция извън 

обвързването чрез общности? 

Третата причина отново е в пространството на политическия процес 

и най-общо се свързва с усилието за непрекъсната подмяна на 

индивидуалните човешки права с отстояването на колективни права. 

Изместването на смисловия център от защитата на индивидуални права 

към някакви типове колективни права води до формирането на фалшивото 

представителство, което най-често блокира интеграционните процеси. 

Самата представа, че е възможно отстояването на някакви колективни 

права, които да представляват сбор от индивидуалните права, чиято 

защита изгражда смисловото и ценностното ядро на модерна Европа, носи 

прекалено висок риск. Групите, ангажиращи се с представителство на 

колективни права, произвеждат публичния образ на малцинството, а след 

това се оказват заинтересувани от неговото трайно поддържане. 

Представителните функции постепенно формират елит, който легитимира 

своето влияние пред малцинството чрез привилегированите си отношения 

с държавата и политическите институции на мнозинството. 

Наред с всичко това, дори и там, където светският републикански 

модел на управление на държавата се е еманципирал във висока степен 

спрямо християнските норми в организацията на социалните отношения, 

аргументите на исляма не се превръщат в повод за открит дебат. Това е 

един от най-съществените проблеми пред развитието на исляма в Европа и 

жизнеспособността на концепциите за европейския ислям. 

Фундаментализмът не само се противопоставя на интеграцията, 

възприемайки я като акултурация и асимилация, но и подлага на съмнение 

самата мяра на европейска модерност, атакувайки нейните ценностни 

основания и социалната й практика. По парадоксален на пръв поглед 

начин ислямският фундаментализъм подлага на съмнение ценностните 

основания на западноевропейската модерност, позовавайки се именно на 

правата на човека. Обвиненията в двуличие и лъжливо застъпничество в 



подкрепа на правата на човека все по-отчетливо се превръщат в основна 

теза на фундаменталистката пропаганда. Демонстрирайки снизхождение 

към по-ниско развития в духовен план Запад, тази пропаганда определя 

като единствено възможен пътя на исляма, който единствен е в състояние 

да гарантира свободата на вярващия и постигането на духовно равновесие 

и пълнота. Варварският образ на Запада, изграждан от радикалния 

ислямизъм, кореспондира пряко с обяснението за агресивността и 

упоритостта на западната цивилизация в желанието й да разпространи 

своята норма в глобален мащаб. Доколкото демокрацията е част от тази 

мисия за Запада, тя на свой ред е подложена на съмнение и преоценка, 

независимо дали новите пророци приемат нейната съвместимост с исляма 

или не. 

Доколкото в доктрината на исляма са включени останалите религии 

като по-ранни системи от ценности и правила, които са достигнали до своя 

краен, пълноценен и може би окончателен вид именно в Корана, ислямът 

се конституира не като противостоящ или спорещ с останалите 

религиозни системи, а като по-висше слово, което синтезира всичко най-

ценно от останалите. В тази перспектива ислямът не може да бъде 

възприеман като антипод на християнството, юдеизма и будизма. Неговата 

мисия, свързана с отстояването на последното Божие послание към хората, 

му дава уникалната привилегия да не спори, а да посочва грешките и 

несъвършенствата на останалите. Именно тази претенция, доведена до 

край, аргументира тезата на фундаментализма за несъвършения и 

примитивен модел на човешко развитие, който е наложила западната 

модерност на съвременния човек, превръщайки го в стока, в предмет на 

въздействие от принципно аморални сили. Движени от своето 

несъвършенство, те не само не са постигнали истинно разбиране за 

исляма, но са се отдалечили и отчуждили дори от ценностите на 

собствените си религии. Затова в някои интерпретации неверник е не онзи, 

който вярва в нещо друго, а онзи, който не вярва дори и в онова, на което 

се кланя. 

Процесът на социализация много отдавна не се изчерпва с 

усвояването на готови норми, знания и отношения. Разбирането за 

продължаващо обучение кореспондира с представата за разрастващите се 

пространства на социална некомпетентност. В този смисъл дебатът за 

европейските ценности, изправени пред предизвикателствата на новата 

ислямска модерност, не може да остане затворен в рамките на 

теологичните спорове. Неговото истинско пространство е образованието, а 

резултатът от този диалог ще определи качеството на интеграция, което е 

способна да постигне съвременната европейска модерност. Пътят на 

интеграция чрез диалог преминава през приемането на различието и 

проблематизирането на собствената идентичност. Едва тогава спорът 



може да прерасне в съвместно търсене на основания за споделено 

развитие. Този дебат без съмнение ще има и своите генерационни 

измерения. Трансформационният контекст налага преосмисляне на 

диалога между поколенията и ефективността на трансфера на опит и 

знания между поколенията в условията на ценностна криза. Диалогът 

между поколенията протича паралелно както в рамките на общността на 

вярващите в исляма, така и в контекста на формиращата се европейска 

идентичност. Способността за съхранение и предаване на ценности се 

превръща в основен аргумент на многомерния дебат между религиозни и 

светски основания за конструиране на общностна идентичност. И ако 

постигането на съгласие изглежда все по-трудно сред родителските 

поколения, като че ли ценностният интегритет на най-младите поколения 

изглежда постижим в пространството на пост-материалните ценности. 

Постигането на съгласие относно смисъла и разбирането на съвременните 

процеси задава параметрите на нова генерационна идентичност, която 

търси своите основания в процеса на преоценка и преосмисляне на 

приемани като традиционни разграничения и принадлежности. Същността 

на дебата по необходимост насочва вниманието към системата на 

образованието. Споделеното разбиране за ценността на образованието 

изгражда основата на разграничаването и противопоставянето относно 

неговата насоченост, форми и съдържание. През 90-те години на миналия 

век и първите години на ХХIв. дебатите и особено конфликтите по 

отношение на мястото на религията в образователната система са 

сравнително редки. В последните години настъпи промяна и възникнаха 

три основни дебата: за задължителното религиозно обучение в училищата, 

предизвикан от Българската православна църква; напрежение, свързано с 

предполагаемото присъствие на радикален ислям и ислямски 

фундаментализъм в българските училища; присъствието на религиозни 

символи в училище. Първият дебат е за формата и съдържанието на 

обучението по религия. Едната страна (най-вече Българската православна 

църква и Главното мюфтийство) поддържа идеята за канонично 

религиозно обучение, в което децата получават задълбочени знания за 

религията, която изповядват, докато другата страна (светските експерти) 

предпочитат сравнително изучаване на религиите, което би съответствало 

на светския характер на българското училище. Вторият дебат е 

провокиран от различни националистически политически партии, които 

твърдят, че религиозното обучение в регионите с мюсюлманско население 

се използва като прикритие за разпространение на радикален ислям в 

страната. Третият дебат се занимава с присъствието на религиозни 

символи в училище, макар че в своята същност той се отнася предимно за 

облеклото на мюсюлманските момичета. През 2009 г. беше изготвен нов 

проект на Закона за училищното образование. Той включва член, 

забраняващ на ученици и учители „да носят религиозни символи, които 



агресивно или натрапчиво демонстрират техните религиозни или 

идеологически предпочитания”. Проектозаконът предизвика разгорещени 

обществени дебати и в крайна сметка не беше приет от Парламента. В 

новото предложение от февруари 2012 този текст липсва. Въпреки това, 

въпросът с ислямския дрескод в публичното пространство остава източник 

на напрежение в българското общество. 

Индикатор за модерност на обществото е религията и особено 

въпросът за нейното място в училището. Почти всички представители на 

гражданското общество  подкрепят силно светския характер на 

образованието и смятат, че религиозната принадлежност е строго интимен 

и личен избор. Религиозното образование се счита преди всичко за задача 

на религиозните институции и семейството. Училището като институция 

следва да бъде строго светско и да не се намесва по никакъв начин в 

религиозните дела. В допълнение, изричното демонстриране на 

религиозната принадлежност често се възприема като признак на 

традиционализъм.  

Предаваното знание проблематизира неговата ценностна 

неутралност. Чрез публичните образователни политики се конструират и 

трансформират границите на споделеност в интерпретацията на 

съвместното живеене. Затова именно там дебатът за европейските 

ценности ще придобива все по-реални очертания. Същественият въпрос е 

той да не остане латентен, омаловажаван, потискан и изтласкван по 

идеологически съображения. 

Най-същественото предизвикателство пред формирането на нови 

политики на интеграция се оказва готовността за изграждане на публично 

пространство на диалог. В този смисъл ислямистката пропаганда би могла 

да има своите трайни негативни тенденции и последици, само докато 

дебатът върху нейните аргументи и истински основания остава извън 

публичното пространство на диалог за качеството на социалната 

интеграция в условия на културно многообразие. Европейската модерност 

е предизвикана отново да аргументира и да отстоява на своя територия 

мярата на собствените си ценности. Пътят на упорито налагане на 

механизмите на интеграция предполага по-скоро отказ от равнопоставен 

дебат. Енергията на социалната критика в Европа като че ли разширява 

обхвата на темите и задълбочава усещането за неефективност на 

интеграционните политики. В тези условия изглежда, че кризата на 

моделите на интеграция може да бъде преодоляна без промяна в тяхната 

същност. Това предполага увеличаване на усилията за налагане на 

практиките, които в известен смисъл доведоха до днешното състояние. 

Другият подход би съсредоточил усилията към изграждане на 

пространства на публичен дебат за европейските ценности. Като че ли 



първата стъпка в тази посока бе предприета от Франция, която започна  

мащабен национален дебат по въпроса за френската национална 

идентичност, изправена пред предизвикателствата на културното 

многообразие. Но независимо от формата, тематичното съдържание на 

този дебат неминуемо проблематизира европейските ценности в диалог с 

глобалната представа на исляма. 

 

                                                                                                                                               

доц. д-р Веселин Босаков 

  


