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Резюме: Настоящото изложение е опит за очертаване на възможна изследователска 

стратегия, която би позволила социологическата интерпретация на мюсюлманската 

общност и нейното пълноценно присъствие в българската реалност като един от 

значимите субекти на представата за културно и религиозно многообразие. Тази 

стратегия подлага на методологическо съмнение обяснителната сила на 

историографския дискурс при интерпретацията на актуалните предизвикателства 

пред съжителството на различни етнически и религиозни общности в България. 

Социологическият анализ трябва да контролира ефектите от процеса на 

идеологизиране на историографията и политизиране на историята. Това е възможно 

чрез приемането на тезата за наличието на множество факти, които не могат да 

бъдат йерархично подредени по значимост и/или достоверност, още повече, че няма 

факти сами по себе си, а всеки факт се намира в смислово единство по отношение на 

действащия субект. 
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Abstract: This presentation attempts to outline a possible research strategy that would allow 

a sociological interpretation of the Muslim community and its full-valued presence in 
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Bulgarian society as one of the significant elements in the notion of cultural and religious 

variety. This strategy questions in methodological terms the explanatory power of a purely 

historiographic discourse when interpreting the current challenges facing the coexistence of 

different ethnic and religious communities in Bulgaria. Sociological analysis must control the 

effects ensuing from the process of ideological treatment of history and its politicizing. This is 

possible by adopting the thesis that there are numerous facts that cannot be hierarchically 

ranked by order of significance and/or validity; this is especially true as there is no such 

thing as facts in themselves: every fact stands in a meaningful relation to the active subject.  

 

1. Методологически аспект 

1.1.„Чисти” факти и/или „замърсени” с интерпретация факти 

Онова, което ни интересува е конструирането на една възможна 

изследователска стратегия, която би позволила социологическата интерпретация на 

мюсюлманската общност и нейното пълноценно присъствие в българската социална 

реалност като един от значимите субекти на представата за културното 

многообразие. Мащабът на анализ, в който може да бъде проектирана една подобна 

изследователска стратегия, е свързан със специфичната етнокултурна ситуация на 

пребиваването на исляма в различна религиозна среда. Тук определящо място имат 

въпросите за адаптацията и съхранението, за мярата на запазване на собственото 

различие, определяно като значима граница на общностна идентичност и 

аргументирано като част от мисията на всяка религиозна общност. 

Проблемът за видимостта и външните белези на съществуването на 

ислямската общност в контекста на признаване на съществуващите различия е 

следващият аспект, който ни позволява да изследваме темата за исляма в България. 

Именно тези външни белези, подчертавани и съхранявани, възпроизвеждани и 

предавани като естествена част от съхранението на общностния идентитет, както и 

тяхното възприемане от страна на другите, на онези, които не са част от дадената 

религиозна общност, изграждат конкретния мащаб, в който е възможно динамиката 

на съществуващите отношения да бъде изследвана в нейната цялост. Тук е 

възможно религиозната идентичност и каноничната рамка да бъдат включени в един 

по-различен контекст, който би позволил сравнения и съотнасяния, които биха 

останали недоловими в анализа, основаващ се единствено и само на степента на 

активност и адекватност при следването на религиозната норма. 



В процеса на конструиране на подобна изследователска стратегия е 

практически невъзможно да не бъде поставен отново въпроса за значимостта на 

връзката между религиозна принадлежност и етническа идентичност в контекста на 

разглеждания проблем. Естествено продължение на тази тема е и приписваното 

влияние на религията от страна на изповядващите я, както и обратното въздействие, 

основаващо се на външните по своя характер импликации, които фиксират полето 

на възможни връзки и дори зависимости между изповядваната религия и 

конкретните характеристики на индивидуалното и групово поведение.  

Разбирането на действителността единствено и само като резултат на 

случилото се преди, непрекъснато тласка общественото съзнание към сравнение. А 

сравнението предполага описание, което най-често се движи по линията на 

външните различия, без да навлиза в същността на влагания в тях смисъл. 

Дезинтеграцията в ценностен, социален и икономически план превръща обществото 

в механичен сбор от агресивни и конфликтни интереси. Липсата на съзнание за 

общност не може да бъде преодоляно без приемането на определен минимум от 

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

Културата може да бъде възприета като процес на създаване на смисъл, само ако 

приемем безкрайното многообразие на символи и образи, които определят 

представите ни за света - различията и сходствата в тях. 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. 

Едва тогава, нашето пълноценно присъствие в Европа ще стане факт. 

Формулираният по този начин проблем предполага възможността на един по-

скоро исторически и историографски дискурс. Именно затова, още в самото начало е 

необходимо да въведем ясно разграничение в полето на традиционната обвързаност и 

диференциация между историческо и социологическо познание. Значителната по обем 

научна литература, посветена на историческите обстоятелства за появата и развитието 

на исляма по българските земи, както и тяхната интерпретация, традиционно биват 

представяни като достоверно основание за изказването на определени твърдения, 

свързани с актуалните измерения на съжителството между исляма и останалите 

религии на територията на Балканите и по-конкретно в нашата страна. Легитимността 

на историческия прочит на факта на етническото и религиозното съжителство не 

подлежи на съмнение. Не подлежи на съмнение и значението, което притежават 



историческите свидетелства, особено онези от тях, които са се превърнали в 

общоприети аргументи на собствената ни национална идентичност.  

И все пак, всеки опит за търсене на отговор за актуалните измерения на 

етническите и религиозните отношения единствено и само като отражение, 

проекция, продължение на исторически установени факти и процеси, поражда 

съмнение. Не автентичността на историографския дискурс, а неговата обяснителна 

сила при интерпретацията на актуалните предизвикателства пред съжителството на 

различните етнически и религиозни общности в страната ни, е онази негласно 

установена традиция, която доминира значителна част от научната и публицистична 

литература, посветена на етническите отношения след 1989 година и която трябва 

да бъде подложена на методологическо съмнение. 

Ние подлагаме на критика претенцията на историческия анализ да обясни 

случващото се днес изцяло като резултат, следствие и проекция на историческите 

събития. Не оспорваме значимостта на историческия факт и ролята, която играе 

неговото познаване в процеса на изграждане и презентация на етнорелигиозната 

идентичност. Но подлагаме на методологическо съмнение обхвата на знанието за 

историческите събития и формата, в която те участват в процеса на конституиране 

на социалната идентичност на етнорелигиозната специфика. 

Първата степен на разграничаване, която ни се струва необходимо да 

маркираме в началото на този анализ, е свързана с разбирането, че историческите 

факти не съществуват в масовото съзнание сами по себе си, без пряка връзка с 

неговата насоченост и доминиращи интерпретационни схеми. Преходът от 

исторически факти към история, още повече когато тази история бъде определена 

като "официална", национална, общовалидна и самоопределяща измеренията си на 

значимост, има идеологически характер.  Строгият социологически анализ би 

трябвало да търси възможности за самоограничаване и методологически 

разграничения, които биха позволили контролирането на ефектите от този процес на 

идеологизация. 

Това методологическо ограничение има специфично значение спрямо 

интересуващата ни проблематика. Отношението към исляма в официалната 

българска история е самостоятелна и необходима тема за социологическо 



изследване. Тук е необходимо да маркираме само онова изследователско поле, в 

контекста на което официалната историография формулира основните ориентири в 

процеса на формиране и социализация на основните етнорелигиозни стереотипи, 

чрез които придобиват социална реалност онези доминиращи обществени нагласи в 

отношението към религиозното многообразие, които на свой ред, често биват обект 

на самостоятелна социологическа интерпретация. 

Усилието за постигане на достатъчно надежден контрол върху степента на 

идеологизация на историческия факт може да следва логиката на емпиричния 

подход. Най-общо, тук би било достатъчно да възприемаме като значим, като 

съществен от гледна точка на нашето изследване само онзи исторически факт, 

сведение или твърдение, което бива съзнателно изтъкнато като аргумент, което бива 

включено в комплекса от основания и представи за реализирането на  определени 

модели на поведение. Свидетелството, конкретния емпиричен факт на един или друг 

избор на поведение, на причастност или противопоставяне спрямо определен 

социален жест, основаващи се на познание за някакъв исторически факт, би 

трябвало да бъде приемано като част от този факт, като нещо конкретно, което се 

намира в смислово единство по отношение на самия действащ субект. Ако 

установим, че в своите действия определена група от една етническа или религиозна 

общност, се основава на споделена и смислово значима интерпретация на 

историческите факти, то това означава само това и нищо повече от това. Техният 

прочит на историята може и би трябвало да бъде възприеман единствено и само като 

такъв социален факт, който не ни позволява нито твърдения за обективност и 

общовалидност, нито оценки за истинността на едни или други групови представи 

за историческото битие на един или друг социален феномен. 

Друг възможен подход би могъл да търси относителна неутрализация на 

ограничеността на историческото познание чрез приемането на тезата за наличието 

на множество от факти и интерпретации, между които не може да бъде изградена 

определена йерархия по признака значимост или достоверност. Този подход, до 

известна степен релативизира историческото знание, но на свой ред позволява 

постигането на ново равнище на съизмеримост и сравнимост между 

историографските версии. Именно в контекста на различието и многообразието на 



интерпретациите на историческите факти, в съответствие с тази гледна точка, 

социологическият анализ може да "разчете" не конкретния факт, а мащабите на 

контекста, в който самото историческо събитие придобива своята социална 

значимост и многомерност. 

 

1.2. Властови измерения и идеологически контрол 

Неутрализирането на претенцията за изключителност и първостепенно 

значение на историографския дискурс, има важно методологическо значение за 

настоящия анализ. Тук само ще отбележим, че тази методологическа процедура има 

своето място, когато са налице поне две свързани помежду си обстоятелства. Ние 

твърдим, че те са налице, когато става въпрос за исляма в България. 

Първото условие е властта. Безкритичната употреба на понятията 

"малцинство" и "мнозинство", когато става дума за етнически, езикови или 

религиозни общности, (както и когато говорим за всяка друга общност или група, 

която се различава по съществена част от собствената си самоидентификация от 

доминиращите представи) имплицитно дефинира асиметрията на всяко властово 

отношение. Това условие придобива още по-голяма значение, когато става дума за 

характеристики, различни от чисто количественото сравнение. Употребата на 

понятието малцинство става безпредметна, когато е гарантирана равноценността на 

сравняваните. Защото определението за "мнозинство" или "малцинство" винаги 

носи властови характер. Самата възможност за определянето на малцинството, 

предполага разграничение, основаващо се на скрит или публичен властови ресурс. 

Практиката показва, че почти никога, дори и в изследванията, които приемат за 

определящи своята властова неутралност, употребата на дихотомията "малцинство - 

мнозинство" не може да се откъсне напълно от представата за власт, за 

възможността на разграничение по линията на властовия ресурс, с който разполага 

една или друга социална група. 

Аспектите на властта в темата за исляма в България са предмет на отделен 

анализ, но още тук е необходимо да отбележим изключителното значение на този 

контекст. Той има на свой ред конкретно-исторически характер. Именно затова, той 

остава невидим или най-малкото - рядко експлицитно дефиниран и контролиран 



поради обхвата на разсъжденията, които търсят по-цялостните измерения на 

различното религиозно присъствие. Но неговото място придобива определящо 

значение при анализа на конкретна социална ситуация, при идентифицирането на 

ресурсите и ролевите характеристики, с които разполагат актьорите в нея. 

Второто, пряко свързано с властта условие е идеологическия контрол върху 

обхвата на историческата интерпретация и реконструкция. Свръх-значимостта на 

историческия дискурс, неговото надценяване и определяне като основен аргумент в 

настоящето стават възможни тогава, когато е бил или продължава да бъде налице 

идеологически контрол върху обхвата на историческата реконструкция. Тогава на 

преден план излиза фигурата на "неразказаната истина", на "скритата история", на 

апокрифа, който се превръща на свой ред в ново и единствено основание за 

интерпретация на случващото се. При подобен тип идеологически контрол върху 

историографския дискурс, дистанцията между фамилната памет и официалната 

история придобива изключително значение за изследователя. Изминалите години и 

натрупаният изследователски опит в областта на социологическите изследвания на 

етнорелигиозни и културни феномени в условията на българския "преход", ни дават 

множество примери в това отношение. 

Тези две методологически ограничения спрямо обхвата и валидността на  

историческата интерпретация и реконструкция на темата за исляма в България, имат 

определящо значение за по-нататъшен анализ. Тук твърдим, че са налице всички 

основания да приемем, че съществуват необходимите условия за тяхното въвеждане. 

От една страна, определянето на религиозната общност като малцинство въвежда 

властовите измерения като определящи в културния диалог и взаимодействие. От 

друга страна, като пряко следствие от това сме свидетели на висока степен на 

идеологически контрол върху обхвата и насоките на историческа реконструкция и 

интерпретация за мястото и значението на мюсюлманската общност. 

Всичко това ни дава основание да търсим отправни точки, които позволяват 

контролирането на историографския дискурс, определяйки го не като водещ 

аргумент, а като възможен и необходим елемент от обекта на едно по-цялостно 

изследване върху конкретните проекции на модела история - памет - поведение в 

условията на значими социални трансформации.  



2. Пример за политическа доминация на историческия наратив 

Следващите редове акцентират върху това как определен исторически извор, 

поставен в наративната тоталност на реконструиране на ислямизационните процеси 

в западните Родопи губи своята епистемологична функция и започва да „храни” 

въображението и да „ражда” емоции. В случая става въпрос за летописния разказ на 

поп Методи Драгинов, който е свидетелство за насилственото ислямизиране на 

българи в района на Чепино през ХVII век. За първи път летописът е публикуван на 

български език във Виена през 1870г. от Стефан Захариев, който е открил летописа, 

написан върху пергамент, прибавен в края на полузапазен молитвеник. 

Молитвеникът не се е съхранил. През 1984г. историкът Илия Тодоров прави 

диалектологичен, ортографичен и ономастичен анализ на хрониката и заключава, че 

„изворът” е прекалено отдалечен от езика на документите от ХVII век и че отразява 

форми и стандарти, типични за ХIX век. Нещо повече, фактологическият анализ 

разкрива несъответствия сред които и това, че османската документация посочва 

селата в района на Чепино като част от вакъф от средата на ХVI век до ХIX век, 

докато летописът ги описва като войнугански села. От „документа”  струят 

антигръцки чувства, но църковният конфликт между българи и гърци започва една 

през втората половина на XVIII век и се разгаря през XIX век. 

Антигръцката нагласа формира предния план на документа, а историята за 

ислямизирането е фон. Когато обаче летописът напуска непосредствения си 

актуален контекст – средата на XIX век – и навлиза в полето на действие на 

академичната продукция, където националната историография има по-различни 

политически доминанти, текстът е пренаписан, преинтерпретиран и фокусът му е 

изместен, като фонът (историята за ислямизирането) е изтеглен на преден план. 

Това придава на летописа ново значение, кореспондиращо с негативните 

стереотипи, формирани в резултат от налагането на модела на етнически хомогенна 

българска нация по време на тоталитарния режим1.   

 

3. Писането на история като организиране на събития 

Историята е разказ, допринасящ за изграждането на идентичност. Подобно на 

мита, историята може да се разкрива от гледна точка на настоящето, т.е. историкът 



да е обърнал се назад пророк, който гледа към миналото от светлината на 

настоящето. Писането на история винаги предполага процес на организиране на 

събитията в наративен сюжет, където събитията са включени в една тоталност и 

съобразени с едно значение, което иначе не биха имали. Историческият разказ със 

своята последователност от случки (хронологията) налага на „реалните” събития 

една структура, която те иначе не биха имали, т.е. историческият разказ предполага 

определена форма на селекция и организация на събитията. Той предлага сюжет, 

който придава значение на случките като части от цялото. Едно „чисто” събитие би 

било недостъпно за нас. Всяко събитие е „замърсено” с интерпретация, която му 

задава битие. Именно затова историята се основава колкото на паметта, толкова и на 

забравата. Въпросът следователно е не да се противопоставят интерпретирани на 

неинтерпретирани събития, а да се търси до каква степен събитията са 

организирани, защото никое съдържание не може да съществува, ако не е 

организирано във форма. Различните модели на писане на история предполагат 

различни форми, следователно и различна степен на организация. Аналите и 

хрониките, дори статистиките, разказват за събития, които вече някак са били 

организирани. Това, обаче, не означава, че всички тези събития са били 

организирани по един и същи начин. Когато казваме за даден исторически разказ, че 

е политически мит,това означава, че той е започнал да работи по определен начин – 

като разказ, който придава смисъл на определени политически действия, на нечие 

групово живеене и който уплътнява съществуването в конкретни обстоятелства2.  

В разсъжденията си за Априлското въстание Иван Хаджийски набляга на 

факта, че нашата официална и полуофициална история вече знае доста относно това, 

кой какво е направил в това въстание, но не  намира отговор на въпросите защо е 

станало това въстание и защо е избухнало точно по това време? Обикновено 

обяснението е: непосилни данъци, насилие, убийства, безчестия. Точното и трезво 

изследване на историческите събития като есенен вятър ще обрули шушулките на 

много исторически заблуди, като се почне от известния израз на историческо 

невежество за „петвековно тъмно турско робство” и се свърши със сочените като 

причина за Априлското въстание „непосилни данъци”.  Според Хаджийски главните 

причини за въстанието са черкезките обири и турската феодална власт, която не е в 



състояние да е организация на новото капиталистическо общество. Турската 

феодална експлоатация (данъци и повинности) не е превишавала тази във Второто 

българско царство. Бяла черква, Мусина, Михалци – селата, които дават четата на 

Бачо Киро – въстават само поради черкезките обири и поради нищо друго – никаква 

беднота, никакви данъци, никаква липса на земя, никакви борчове. На пътуващите 

търговци им причернява от разбойническите набези и те активно се включват във 

въстанието. Занаятчиите и еснафите – също3.  

 

4. Стрес от историята (примерът с българите мюсюлмани) 

До края на 80-те години на миналия век господства единствено “правилната” 

теория, огласяваща принудителния характер на ислямизацията в Родопите или 

свързваща го единствено с колонизацията, направлявана от султаните /те докарвали от 

Турция пастири, наречени юруци и роби/ и с изселването на християнското население. 

Макар колонизацията да е била действително метод, използван от Османската империя 

за промяна на народностната структура на Балканите, най-новите изследвания, 

базирани на източници, показват, че е имала твърде малък обсег, за да представлява 

главна причина за ислямизацията на българите. Освен това,  въпреки че заселването на 

население от Анадола е ставало между ХІV и ХVІ в., и след това броят на 

мюсюлманите е продължавал да се увеличава.  

Процесът на приемане на исляма от жителите на Родопите, както и причините за 

това, са трудни за изследване и по този въпрос все още има много недомлъвки. Той 

започва от единични случаи на конверсия още през ХVІ в., развива се постепенно през 

целия ХVІІ в., като се засилва особено през втората му половина и продължава и през 

ХVІІІ в. Понастоящем се приема, че към исляма се е преминавало и доброволно, като 

причините за тези решения са били от икономическо и социално естество, тъй като 

мюсюлманите са били освободени от данъчни тежести, а конверсията е откривала пътя 

към социално благополучие. Следователно, тук бихме могли да говорим повече за 

косвена принуда, дължаща се на икономически натиск. Към формите на този натиск са 

спадали например: институцията на робството, опираща се на търговията с 

военнопленници, принуждаването на определени групи в подчинено положение да 

служат в османската армия, както и прочутият детски данък, т.нар. девширме 



/отнемането на децата на местните жители на балканските провинции за т.нар. 

еничарски корпус/.  

Положението на българите-мюсюлмани се влошава след освобождението на 

България от османското владичество /1878г./, когато на Балканите господства общата 

тенденция да се скъса с традициите на Османската империя. През 1912-1913г. по 

инициатива на цар Фердинанд, на правителството на Ив. Гешов и на представители на 

Българската православна църква, се провежда акция за християнизиране – т.е. 

променяне на имената и облеклото на членовете на мюсюлманската общност в 

Родопите. Тя засяга около 200 хиляди души. И досега ходът на тази акция не е проучен 

изчерпателно. Подобни акции през изминалото столетие са били проведени общо два 

пъти – те са били вдъхновени от създадената през 1937г. в Смолян организация 

“Родина”, която си поставя за цел принудителното изграждане на българска 

национална идентичност сред българите мюсюлмани. Организацията обхваща главно 

Централните и Западните Родопи, но претърпява провал в Източните. За седем години 

тя въвежда изпълнението на молитвите в джамиите на български език, довежда до 

превода на Корана на български, създава българо-мюсюлманско представителство, 

отделено от турското. Първата “дирижирана” замяна на арабските имена с български 

се извършва през 40-те години на ХХ век. Като резултат от нея две трети от помаците в 

Централните Родопи променят имената си. Обаче през 1945г. става възможно те да 

възстановят предишните си имена. Втората “възродителна” акция се провежда в края 

на 60-те и през 70-те години на ХХ век. С нея се цели у българите мюсюлмани да се 

създаде чувството, че основен критерий за идентичността е езикът, а не религията. 

Тези мъчителни за това население събития, както и отношението на част от 

обществото към тях като към национални предатели и вероотстъпници, предизвикват в 

тази група “стрес от историята” и допринасят за разпространяването на различни 

теории за техния произход.  
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