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Резюме: Съседството като пряка контактност и пряка пространствена близост 

е определител на всекидневния живот със своята смислова значимост и символна 

оцветеност. То е онзи микросоциален мащаб, в който битуват реалните 

измерения на индивидуалните постижения, оценяват се условията за успех и се 

търсят крайните основания на една фолклорна вяра. Необходимостта от 

пространно изследване на този въпрос се определя от разбирането за 

идентичността като качество, което винаги е резултат и състояние, постигани 

в процеса на съотнасяне, на сравнение, а в този смисъл – и на качествено 

дефиниране на Другия.  

Етнорелигиозните дистанции открояват параметрите на една “безконтактна 

толерантност” – когато се предлагат твърдения, които не изискват пряк 

контакт, готовността да се потърси социално-желателния отговор е по-висока. 

Всеки конкретен опит да бъде въведено религиозното съзнание “за другите” в 

ситуацията на непосредствен контакт води до намаляване на потенциалната 

готовност за приемане на чуждото различие. Разминаването между 

последователността на следване на религиозния морал и норма, от една страна, и 

представата за ортопраксията на другата религиозна общност – от друга, 

генерира недоверие, пренебрежение и подозрителност към мотивите на другите 

вярващи. Тези нагласи кореспондират с наличието на латентен етнорелигиозен 

конфликт, който подлежи на вторична мобилизация с политически и 

икономически средства.  

Негативната динамика на развитие на отношенията на толерантност и 

търпимост към чуждата религиозна идентичност (търпимостта е определена 

в много по-голяма степен от намалените възможности за избор, отколкото от 

културата на толерантност и уважение към чуждото различие) е феномен на 

едно разфокусирано масово съзнание. Най-същественото в случая е, че 

отношението към конкретния, познат, пространствено и статусно близък 

Друг може да съществува паралелно и едновременно с качествено различно 

отношение към обобщения Друг, още повече, когато той носи белезите на 

несъизмерим статус. Иначе казано, съседството като универсална социална 

мрежа от всекидневни практики е в състояние да компенсира част от 

напреженията, но неговото влияние остава в рамките на противоречие в 

масовото съзнание между доброто отношение към съседа от съответната 

религия и подозрителност към цялата общност, изповядваща същата религия.   
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1. Обща постановка на проблемната ситуация 

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 по-

ставя 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. 

Една 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 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 
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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 на българските турци и българите православни християни  

трябва  да  върви  по линия  на  преодоляване на  масово разпространената нагласа 

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

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

която стои в основата на търпимостта към чуждото различие, търпимост1, често 

представяна за толерантност2. 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 социология не може да си позволи 

да подценява, а камо ли аристократично да обръща гръб на посочените проблеми.  

 

2. Съседството като взаимоотношения „аз и той” 

 На ежедневно и битово равнище утвърдената практика на ценностен 

плурализъм в българската традиция отдавна е решила проблема. В реалното, 

нерефлексивно съседство преобладава духът на солидарност и сътрудничество, на 

масово съпричастие към проблемите на комшията и приятеля. Тук е туширана 

идентификацията на различията, борбата с трудностите е претопила 

предразсъдъците. Обикновено липсва “високата” теория и претенциозната 

фразеология. Отношенията се определят не от религиозни и етнически правила, а 

от първична чувственост. Потенциалните и актуализираните конфликти се 
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разрешават на интуитивно равнище с цената на малки компромиси и придобитото 

от личен опит разбиране, че няма безусловна необходимост.  На това равнище 

съседството е понятие не само за пространствена, а и за човешка близост. 

„Съседството е сходство в рисковете на обществената ситуация /”Тропа ли у 

комшията, ще дойде и у нас”/. Съседите са субект на общественото мнение, те 

изграждат представата за света /”Като те почита къщата ти, почитат те и 

комшиите ти; като те почитат комшиите ти, почита те и целия свят”/. 

Съседът е онзи, на когото можеш да разчиташ и във всекидневието, и в извънредни 

обстоятелства /”Не купувай къща, а комшии”/.”3 Иначе казано съседството се 

превръща във връзка, близка или равнозначна на роднинство, а комшулукът – в 

норма на традиционния начин на живот в българското общество.  

Известен е изводът от социалната ни психология, че толерантността е 

фундаментална характеристика на българското общество и на различните 

етнорелигиозни групи, които го съставят. В общия случай ние българите 

съумяваме да намерим компромиса, да запазим консенсуса, да приведем в 

поносими и разумни граници разликите в мисленето, поведението и 

идентичността. Сякаш различните типове култури, формирали българската 

народност, са се споразумели “а приори” да възприемат “различното” не като 

враждебно, а като условие за усъвършенстване и развитие на “своето”. Разбира 

се, това качество се модифицира и развива в съответствие с ценностите на 

времето. Няма толерантност въобще – тя е винаги ценностно и културно 

обусловена и конкретно насочена. Формите й на проява на национално, 

регионално и локално /съседско/ равнище могат да се различават. 

 

3. Съседството като взаимоотношения „ние и те” 

Пространствената съвместимост на всекидневния живот намалява откритото 

противопоставяне на различните “картини на света”, които религиозното съзнание 

конструира “за себе си”. Съседството като универсална социална мрежа от 

всекидневни практики е в състояние да компенсира част от напреженията, но 

нейното влияние остава в рамките на противоречие в масовото съзнание между 

доброто отношение към съседа от съответната религия и подозрителност към 



 5 

цялата общност, изповядваща същата религия. Тези нагласи кореспондират с 

наличието на латентен етнорелигиозен конфликт, който подлежи на вторична 

мобилизация с политически и/или икономически средства.  

Историческото съществуване на етнорелигиозните общности в съседство 

формира два типа етнокултурна идентичност. Първият е затворената, която се 

проявява предимно чрез отрицанието на “другия”. Вторият тип е отворената 

културна идентичност, която съхранява и възпроизвежда в себе си режим на 

толерантни взаимоотношения. Резултатите от редица изследвания показват, че у 

нас доминира отворената етнокултурна идентичност, но глобализацията, 

мобилността и взаимозависимостта в условията на многоликост раждат 

потенциал за конфликти и непримиримост. Качествената промяна в българското 

обществено развитие през последните години ни дава основание да определим 

по-точно непосредствените цели и новите предизвикателства, пред които сме 

изправени днес. А те са свързани най-общо с размера на социалната цена, която 

обществото заплаща за извършваните промени. Ограничените ресурси за 

социална изява, с които разполагат отделните етнорелигиозни общности, 

увеличават конфликтния потенциал в отношенията помежду им. Рисковете в 

тази ситуация могат да бъдат определени като възможност социалният проблем 

да се трансформира в етнически и религиозен и това да бъде използвано за 

политически и/или корпоративни цели. Представата, че “мнозинството е 

заложник на малцинството” формира “малцинственото съзнание на 

мнозинството в райони със смесено население”4. Но преди всичко в основата на 

този многопластов, хронифициран и поддържан прекалено дълго в латентно 

състояние конфликт стои представата за значението на исляма в българската 

история и мястото, което би трябвало да му бъде отредено в реалността на 

социалните трансформации. В този смисъл отношението към исляма в България 

би могло да бъде определено като интегрален показател не само за промяната в 

отношението към религията като цяло, но и като важна съставна част от 

симптоматиката на посттоталитарната криза и полетата, в които се търси 

нейното решение. 
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Както вече беше споменато отношението към личността на съседа не 

включва признаване на правата му като член на общност /етническа или 

религиозна/. Преминаването от единичното през особеното към общото е логическа 

процедура, чрез която „се хващат” качествено различни състояния на съседството. 

При излизане извън границите на непосредственото /пространствено/ битово 

общуване логиката на взаимоотношенията „аз и той” се трансформира в логика на 

взаимоотношенията „ние и те”, при което образът на съседа се губи като конкретна 

индивидуалност и той става част от общността на другите. А правата на общността 

на другите, към която принадлежи и конкретният съсед, се възприемат като 

потенциална заплаха. С други думи, включва се механизмът на страха в неговите 

ирационални измерения. След глада, жаждата и сексуалното привличане, страхът е 

другото нещо, присъщо на целия човешки род. При това става дума за 

инстинктивния, неосъзнатия страх от непознатото, от различното, което в цялата 

история на нашия вид най-често е било враждебно настроено, т.е. е искало да ни 

унощожи. Но страхът може да бъде и факт на живото съзнание. Като настроеност 

на всеки един от нас страхът се конструира социално и в същото време участва в 

социалното конструиране на реалността. Страхът обикновено се появява там, 

където отсъства знание. Отсъствието на знание върви ръка за ръка с появата на 

незнание, което от своя страна затъмнява отделни части от реалността и ги прави 

непрозрачни. Тази непрозрачност е изключително добра хранителна среда за 

расизъм, религиозни войни, ислямски или християнски фундаментализъм, лов на 

вещици, заклеймяване и отдръпване от хората с физически, умствени или 

психически недъзи. Историята на човечеството е пълна с подобни примери, при 

това не само от отделни хора, но и от цели държави. И най-интересното е, че като 

че ли ние имаме вродената способност да се самообучаваме в омраза към 

различните – омраза, породена не от друго, а от страха от тях. Затова така лесно 

можем да бъдем манипулирани или насъсквани едни срещу други от побъркани 

религиозни водачи, диктатори и/или “велики” революционери.  

 

 

 



 7 

4. Относно „двойното дъно” в отношението към съседа 

 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 подлежат на политическа 
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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, както 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 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 
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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 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 да е 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.  
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5. Модуси на съседството 

 Съседството е фундаментална структурна категория, без която структурата 

на социалното пространство не може да бъде описана и разбрана. Най-общо казано 

съществуват три модуса на съседство:  

• добросъседство – характеристиките на този модус са признаване, 

партньорство и взаимопомощ; 

• възприемане на съседа като „враждебния друг” – характеристиките на този 

модус са подозрителност, предубеденост и агресивност; 

• безразличие към „другия”.5 

 В съседството се открояват два типа отношения на съседстващи религиозни 

общности, т.е. съществуват два типа поляризации: 

• негативна поляризация – базира се на несъизмеримост на различията, т.е. 

несводимост на едната полярна позиция към другата или несводимост на 

двете полярни позиции към единна основа; 

• позитивна поляризация – базира се 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.6  

 В първия случай другостта и различието се възприемат като нелегитимни и 

непрозрачни. Те са заплаха, поради отсъствието на интерсубективно поле, а 

подобно отсъствие на междуличностни взаимоотношения трансформира другостта 

и различието в чуждост. Стратегията в такъв случай е другостта и различието да 

бъдат унищожени.  

 Във втория случай стратегията е другостта и различието да  бъдат запазени 

като необходимо условие за изграждане и съхранение на собствената идентичност. 

Иначе казано, позитивната поляризация не означава отказ от идентичност и 

безгрижност към своевостта.  



 11 

 На равнище канон християнството и ислямът се намират в негативна 

поляризация, която отслабва във всекидневния живот, там, където е трудно 

установима демаркационната линия между свещенно и профанно. Гражданското 

общество е онази рамка, която може да зададе позитивна поляризация между 

християнството и исляма, но условие, без което не може, е съседът да стане 

съгражданин. Практиката показва, че добрите съседи все още не са станали добри 

съграждани.  

 

 

БЕЛЕЖКИ 

 
1 Търпимостта е 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. Тя 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.  
2 Толерантността предполага 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. Толерантността 

придобива своите религиозни измерения в културата на съседството чрез 

собствената мяра на религиозността. Истински вярващият човек е толерантен 

към чуждата вяра, ако тя се спазва и почита, така както самият той прави 

това. 
3 Митев, П.-Е. 1998. От съседство към съгражданство /доклад на 

конференцията „Интеркултурност и толерантност”, Белград, май 1998/. 
4 „Спонтанно” изпуснатите високомерни реплики на Доган отчуждават 

ДПС, респ. мюсюлманите от мнозинството. Този процес се засилва и това 

поставя в изолация населението в тези региони, оставя го под влиянието на 

местни гаулайтери и бизнесмени, прави мюсюманите податливи на външни 
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фактори. Всичко това води до нарушаване на равновесието в общите 

пространства на християните и мюсюлманите, на българите и турците. Подобно 

капсулиране на мюсюлманите влошава много и съдбата на българите християни, 

там, където те са малцинство. Така се получава обърната проекция на 

малцинствените казуси. Подобни тенденции са заредени с елементи на 

сепаратизъм, а това не води до нищо конструктивно за държавата и обществото.  
5 Фотев, Г. /съставител/ 2000. Съседството на религиозните общности в 

България. ИС при БАН, сс. 13-14. 
6 Фотев, Г. /съставител/ 2000. Съседството на религиозните общности в 

България. ИС при БАН, сс. 24-25. 
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