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Резюме: Да се говори общо за исляма и мюсюлманите означава да се 

приеме, че има една единствена интерпретация на исляма и че 

мюсюлманите не се различават помежду си религиозно, културно, 

икономически и политически. Вътрешното многообразие на исляма 

опровергава подобна позиция. 

 С помощна на политически и емоционално необременените понятия 

„ислямско възраждане” и „ислямски активизъм” авторът на 

настоящата студия визира процеса на завръщане на исляма и 

масираното му ангажиране в обществено-политическия живот на 

мюсюлманските общества и външната политика на мюсюлманските 

правителства. На ислямския активизъм обикновено се гледа като на 

ретроградно и антимодерно движение, а не като на алтернативна визия 

и практика за организация на мюсюлманските общества. От това се 

възползват радикалните мюсюлмански движения, в чиято политическа 

визия е залегнало убеждението, че ислямът и християнството са 

вкопчени в продължителна битка. От своя страна редица западни 

анализатори развиват тезата за „монолитна ислямска заплаха”, което 

води до приравняването на исляма с ислямския фундаментализъм, 

екстремизъм и тероризъм.    
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Резюме: Говорить вообще об исламе и мусульманах означает, что 

существует только одна единственная интерпретация ислама и что 

мусульмане не различимы между собой религиозно, культурно, 

экономически и политически. Внутреннее разнообразие ислама 

опровергает подобную позицию. 

С помощью политически и эмоционально необремененных понятий 

„исламское возрождение” и „исламский активизм” автор этой студии 

визирует процесс возвращения ислама и эго массированного 

ангажирования в общественно-политическую жизнь мусульманских 

обществ и внешнюю политику мусульманских правительств. Исламский 

активизъм обычно воспринимается как ретроградное и антимодерно 

движение, а не как альтернативная визия и практика организации 

мусульманских обществ. Этим пользуются радикальные мусульманские 

движения, в чьей политической визии заложено убеждение, что ислам и 

христианство вцепились в продолжительную схватку. С другой стороны 

ряд западных анализаторов развивает тезис о „монолитной исламской 

угрозе”, что ведет к приравниванию ислама к исламскому 

фундаментализму, экстремизму и терроризму. 
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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. 

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. 

Съвременните обществено-политически и социални проявления на 

исляма са в подкрепа на тезата, че мюсюлманите и мюсюлманският свят не 

могат да се разглеждат като едно монолитно цяло, че единството на исляма 

като религиозна система контрастира на многообразието от философски и 

догматични интерпретации и политико-практически изяви на исляма. 

Отъждествяването на религията „ислям” с правителства и обществени 

движения и организации, които се опират на исляма, е погрешен подход 

при изследването на процесите, в които е налице ислямска компонента. 

Историческата ретроспекция на взаимодействието между двете религии  

изяснява етимологията на конфронтационното поле между ислямския 

Изток и християнския Запад и не е безоснователно заключението, че двете 

религиозни общности са по-скоро в състояние на многовековно 

съперничество, отколкото на нестихваща война помежду си. 

Дали ислямът и Западът са в процес на неизбежен сблъсък? 

Средновековни фанатици ли са ислямските фундаменталисти? 

Несъвместим ли е ислямът с демокрацията? Е ли ислямският 

фундаментализъм заплаха за стабилността на мюсюлманския свят? Това са 

все въпроси, чиито отговори са многомерни и чиято кристализация 

предстои.  

Възраждането на исляма в личен и обществено-политически план е 

свързано с комплекс от процеси, които се обуславят както от вътрешни, 

така и от външни за мюсюлманските общества фактори. Краят на 

Студената война предпоставя възникването на вакуум в геополитическото 

статукво, който дава възможност на исляма да излезе от вековната си 

летаргия и да премине в период на политическа офанзива в международен 

мащаб. След краха на комунизма Западът има необходимост да припознае 

нова идеологическа опасност. Така ислямът се превръща в най-голямото 



предизвикателство и заплаха за новия световен ред. Транснационалният 

ислям трайно започна да се разглежда като новия, глобален, монолитен 

враг на Запада. 

Утвърждаването на религията в политиката и обществения живот до 

голяма степен се обобщава с термина “ислямски фундаментализъм”.i В 

същото време християнската интерпретация на термина 

“фундаментализъм” ни отвежда към “движение в протестантството през 

ХХ в., което набляга на буквалното интерпретиране на Библията като 

основа на християнския живот и учение”. В този смисъл употребата на 

понятието “ислямски фундаментализъм” се прилага обобщаващо и 

респективно некоректно, включвайки както всички практикуващи 

мюсюлмани, които приемат Корана като пряка реч на Аллах, а сунната  

като нормативен модел на живот, така също и проявите на политическа 

активност, екстремизъм, религиозен фанатизъм, тероризъм и 

антиамериканизъм в мюсюлманските общества. Може би неутралните, 

политически и емоционално необременени понятия “ислямско 

възраждане” и “ислямски активизъм” по-точно биха визирали процеса на 

завръщане към исляма и масираното му ангажиране в обществено-

политическия живот на мюсюлманските общества и външната политика на 

мюсюлманските правителства.  

Ислямското възраждане се схваща като заплаха, както от страна на 

местните (управляващи) светски елити, така и от страна на западните 

правителства и многонационалните компании, имащи икономически 

интереси в ислямския свят. Увеличените пропорции на религията в 

личната и обществената сфера осезаемо намаляват шансовете за успех на 

амбициите за модернизация, разбирана обаче като усвояване и механично 

прилагане на западните светски културологични модели и ценности. Тъй 

като ислямският активизъм не съответства на съвременните светски 

виждания за обществено устройство и развитие, на него се гледа като на 



ретроградно и антимодерно движение, а не като на алтернативна визия и 

практика за организация на мюсюлманските общества. Този едностранчив  

подход от страна на Запада във взаимодействието му с ислямския свят и 

липсата на желание за вникване в историко-социалните специфики на 

мюсюлманската общност предопределят широко разпространеното 

схващане за ирационалността и дори опасността,която се крие в ислямския 

активизъм. От това се възползват радикалните ислямски движения, в чиято 

политическа визия е залегнало убеждението, че ислямът и Западът са 

вкопчени в продължителна битка, която е започнала още от ранния период 

на исляма, повлияна е силно от наследството на кръстоносните походи и 

европейския колониализъм и днес представлява продукт на юдейско-

християнския заговор срещу исляма. Вековното съперничество и 

съвременните конфликти дотолкова са затвърдили различията, че напълно 

замъгляват общите теологични корени и визията за юдейско-християнско-

ислямската традиция. И двете страни  съсредоточават своето внимание 

единствено върху разликите и  ги подсилват, като вместо да обединят тези 

три големи, свързани помежду си монотеистични традиции, те ги 

поляризират. Теологичните сходства и прилики между двете религии водят 

към естествен сблъсък, присъщ на взаимодействието между две 

конкурентни доктрини. И християнството, и ислямът имат претенцията за 

универсалност на мисията, всяка една от двете религии се представлява от 

наднационална общност, основана на общата вяра и призванието да бъде 

пример за народите по света, двигател на разпространението и 

възтържествуването на божието царство. 

Разпространението на исляма в неговата ранна история представлява 

двойна заплаха за християнския Запад – религиозна и политическа. 

Християнският Запад, неговата църква и държава се изправят пред 

яростната атака на един враг, когото намират за по-лесно да демонизират и 

очернят като варварин и неверник, отколкото да разберат. Ако през 



първите четири века на съприкосновение между християнството и исляма 

религията на Исус е в състояние на дефанзива и самозащита, то 

историческата реалност търпи поврат с предприемането на кръстоносните 

походи към ислямския Изток. Християнското настъпление към 

мюсюлманските земи през ХI – XII в.  оставя исторически фатален белег в 

християнско-мюсюлманските отношения за векове напред. За 

мюсюлманите кръстоносните походи се превръщат в символ и “образец на 

войнстващото християнство, един по-ранен предвестник на агресията и 

империализма на християнския Запад”. Така, по ирония на съдбата, докато 

за мнозина ислямът е религия на меча, то през вековете мюсюлманите 

говорят за кръстоносния манталитет и амбиции на Запада. Завоеванията на 

ранния ислям, кръстоносните походи и експанзията на Османската 

империя разкриват вековното съперничество между исляма и 

християнството. Историята на отношенията между двете конкуриращи се 

общности е белязана от смъртоносната схватка за власт, земи и човешки 

души.  

След като векове наред християнският Запад се намира буквално или в 

преносен смисъл под обсадата на исляма, експанзията на европейския 

колониализъм променя драматично историческото статукво. Европейският 

колониализъм отправя религиозно и политическо предизвикателство към 

мюсюлманската умма, защото до периода на европейското колониално 

господство мюсюлманската общност не е била политически доминирана от 

друговерци. За консервативните социални слоеве на мюсюлманските 

общества отговорът на чуждата доминация трябва да бъде почерпен от 

религията, и по точно от примера на Пророка Мохамед. Алтернативите са 

две – напускане на териториите, които се намират под властта на 

друговерци (хиджра), или свещена война срещу угнетителите (джихад). Но 

за широките мюсюлмански маси хиджрата е невъзможна, а джихадът – 



обречен на провал поради превъзхождащата военна сила на Европа. 

Изходът за дълбоко религиозните хора е капсулиране и самоизолация. 

Но да се върнем към проблемното поле, сигнализирано с понятието 

„ислямски активизъм”. Модерният ислямски активизъм залага на 

ресоциализация и реислямизация на обществото, схващайки този процес 

като основополагащ за изграждането на ислямския ред и държава. 

Екстремизмът и насилието (присъщи за радикалните групировки) се 

разглеждат като контрапродуктивни спрямо основната цел за 

ислямизиране на общественото пространство и властовите институции. В 

крайна сметка се налага изводът, че разнообразието на ислямските 

активистки организации се илюстрира от различията им в отношението 

към модернизацията, войнствеността, Запада, демократизацията, 

плурализма, ролята на жените и използването на сила във вътрешната 

политика. Ако този извод е верен, това означава, че ислямската политика 

не е “монолитна даденост” и следователно автоматично отпада тезата за 

“монолитната ислямска заплаха” като плод на ислямския активизъм. 

Приравняването на исляма с ислямския фундаментализъм, 

екстремизъм и тероризъм първоначално разкрива целенасоченото 

демонизиране на ислямската религия, което на един по-късен етап  

ограничава възможностите за вникване и обективно изследване на 

процесите с ислямска компонента. Широко тиражираната теза за 

глобалната панислямска опасност, монолитна по своята природа и идваща 

от исторически враг, се превръща в аксиоматично твърдение, което не 

подлежи на доказване поради своята безпогрешна достоверност. 

Избирателният, и следователно предубеден анализ, само увеличава нашето 

невежество, вместо да ни даде повече знание; стеснява нашия кръгозор, 

вместо да разшири разбирането ни; утежнява проблема, вместо да разкрие 

пътищата към намиране на нови решения. Подобен анализ допринася за 

създаването на климат, в който на всяко становище, различно от простото 



отричане на ислямския активизъм, се гледа като на пристрастие или 

съчувствие към врага, подобно на отношението към комунизма по времето 

на макартизма.  

Когато се говори за ядрения арсенал на мюсюлманска държава 

(например Пакистан), се използва понятието “ислямска бомба”. Следва ли 

тогава да приложим аналогична дефиниция спрямо ядрения потенциал на 

Израел или Съединените щати, говорейки за “юдейска бомба” или 

“християнска бомба”? На прословутия цитат на Хънтингтън за “кървавите 

граници на исляма” Джон Еспозито противопоставя реторичния въпрос: “В 

такъв смисъл би ли било приемливо съвсем произволно да се 

характеризира израелската политика на Западния бряг, в ивицата Газа и 

Южен Ливан с израза “юдаизмът има кървави граници” или пък да се 

правят подобни внушения по отношение на будизма в Шри Ланка и 

индуизма в Индия?”. 

Според редица западни наблюдатели и анализатори ислямът 

представлява тройна заплаха за Запада – политическа, демографска и 

цивилизационна. “Тройната ислямска заплаха” провокира и “тройния 

отговор на Запада”. Политическата опасност, идваща от исляма, трябва да 

бъде преодоляна от “войната срещу тероризма”, демографската – 

посредством ислямофобията, а цивилизационната намира обяснение в 

трактатите за сблъсъка на цивилизациите. Най-новата политическа история 

на ислямския свят обаче сама по себе си опровергава легендата за 

“монолитната ислямска заплаха”. В най-добрия случай някои мюсюлмани 

постигат мимолетно единство пред лицето на общ враг, както по времето 

на иранската революция. Но това е една солидарност, която колкото бързо 

се формира, толкова бързо и изчезва, щом опасността е отминала и 

съперничещите си интереси отново излязат на преден план. Арабското 

единство е романтичната мечта на арабския национализъм  която  не е 

реализирана. Ислямската революция в Иран изненадващо не можа да се 



разпростре из целия ислямски свят, въпреки трансграничните й амбиции. 

Именно многообразието, а не панислямското политическо единство се 

отразява във външната политика на мюсюлманските страни. 

Неделимо от схващането за ислямската заплаха е и убеждението, че 

ислямът по природа е антидемократичен и нетолерантен или в най-добрия 

случай негостоприемен към демокрацията. Но въпреки че екстремистките 

малцинства отричат всякакви форми на парламентарна демокрация, като 

внасящи западна култура и неислямски образци, много мюсюлмански 

активисти “ислямизират” парламентарната демокрация (подсигуряват й 

ислямско обяснение) и се облягат на нея, за да се противопоставят на 

съществуващите режими. Аргументирането, че подобна либерализация 

неминуемо ще доведе религиозните активисти във властта, след което 

оцеляването на демокрацията би се превърнало в загубена кауза не е 

лишено от основание. Но в същото време подобна аргументация показва 

страха на западните лидери от факта, че демокрацията е заредена с 

перспективата за превръщане на стари и доверени приятели или 

клиентелистки страни в по-независими и много по-малко предсказуеми 

държави, които могат да затруднят достъпа на Запада до петрола. Ето защо 

стабилността в Близкия и Средния Изток често се дефинира като запазване 

на статуквото.  

Лавинообразно разрастващият се антиамериканизъм сред 

мюсюлманите се обяснява с историческия конфликт между ислямските и 

западните ценности и култури. Днес дори антиамериканизмът се 

отъждествява с исляма. В действителност обаче антиамериканизмът е 

движеща сила не само за радикалните ислямски активисти. 

Антиамериканските чувства владеят много умерени мюсюлмани, 

секуларисти и дори араби, изповядващи различна от исляма религия. 

Обвиненията за прилагане на “двойни стандарти” от страна на Вашингтон 

в близкоизточната му политика се подхранват от реални събития в 



близката история като двойственото поведение на Съединените щати 

спрямо две резолюции на ООН, издадени по идентични 

международноправни прецеденти.  Санкциите спрямо Ирак заради 

агресията му срещу Кувейт биват неумолимо приложени, а резолюцията, 

предвиждаща санкции спрямо Израел за окупацията на Западния бряг и 

Газа, потъва дълбоко в архива с нереализирани решения на ООН.  

Съвременният ислям е по-скоро предизвикателство, отколкото 

заплаха. Той предизвиква Запада да опознае разнообразието на 

мюсюлманския опит. Фокусирането върху едно радикално настроено 

малцинство, а не върху огромното мнозинство от предани на исляма 

вярващи, които принадлежат към умерената основна част на обществото, 

създава вредни шаблони и стереотипи в западното възприемане на исляма 

и неговите носители. Тенденцията на зараждане на “светски 

фундаментализъм” в контрапункт на надигащия се “ислямски 

фундаментализъм” е свързана с хипертрофирането на либералния 

секуларизъм, а той също представлява един мироглед, който, ако се приеме 

за неоспорима истина, може да се превърне в “светски фундаментализъм”. 

След атентатите от 11 септември 2001 г. за исляма се говори и пише 

много. Почти ежедневно се публикуват статии, студии и обемисти научни 

трудове на изследователи, принадлежащи към различни области на 

хуманитаристиката – философия, социология, теология, история, право, 

политология и др. Повечето от тях са посветени не просто на исляма, а на 

т. нар. радикален ислям или на „ислямския фундаментализъм”, като често 

между двете понятия се слага знак на равенство. 

В някои от публикациите се правят разграничения между „радикален 

ислям”, „умерен ислям” и „традиционен ислям”. Не може да се отрече, че 

обществено-политическите, икономическите, социалните и културните 

условия, в които живее човек, оказват влияние върху неговата 

интерпретация на религията, която изповядва. В повечето случаи един и 



същи човек в своето ежедневие по едни религиозни въпроси и практики 

заема радикална позиция, по втори – умерена, а по трети – традиционна. 

Или в най-добрия случай в много аспекти неговите възгледи съвпадат с 

тези на представителите на определен „вид” ислям, но дори тогава има 

определени житейски ситуации, в които той постъпва не по правилата, 

характерни за религиозната група, към която е отнесен.  

Много добър пример в това отношение е Република Турция, която е 

светска страна и мнозинството от мюсюлманите в нея винаги са били 

смятани за „умерени” или „традиционни”. По време обаче на скандала във 

връзка с карикатурите на Пророка Мохамед турските мюсюлмани 

реагираха не по-малко радикално от тези, в която и да е друга 

мюсюлманска страна, стигайки дори до улични сблъсъци и саморазправа с 

немюсюлманско население. 

Липсата на пълно съответствие между изградения образ на поведение 

за дадено течение в една религия с действителните членове на същата е 

напълно разбираемо, колкото и странно да изглежда погледнато отстрани, 

тъй като посочените течения в една религия – „радикално” или „крайно”, 

„умерено”, „традиционно” и др., са по-скоро само т. нар. идеални типове, 

идеални модели на поведение, които в ежедневната действителност не 

могат да се наблюдават, или ако се срещат, то това е само в някаква степен 

и в повечето случаи в комбинация от два или повече модела. Идеалният 

тип обаче е много изчистен като поведение и дава възможност на 

изследователите на дадена религиозна общност по-точно и по-задълбочено 

да анализират определени процеси и явления в нея. Когато става въпрос за 

ислям, понятията „радикален ислям”, „умерен ислям”, „традиционен 

ислям” и др. също описват идеални модели на поведение, с които може да 

се борави от страна на хуманитаристите, но винаги трябва предварително 

да се прави уговорка, че все пак става въпрос за идеален тип поведение, а 

не за понятия клеймо. 



От друга страна, много често изследователите на една религия 

категорично определят някои действия като съответстващи или не на 

нейното учение, без да се съобразяват с това дали те се практикуват от 

членовете на дадена религиозна общност, изповядваща същата религия. 

Наистина в строго доктринален план позицията им може и да е правилна, 

но през призмата на един по-широк социокултурен поглед върху 

проблематиката се оказва, че е много относително кое действие е 

свойствено и кое не за определена религия и оттам кой е „истински” неин 

последовател и кой не. Рамките на религиозността се оказват много по-

широки от доктриналното измерение на една религия.  

Сред мюсюлманските общности на Балканите,например,има практики, 

които се приемат от всички за „традиционни”, а всъщност нямат нищо 

общо с учението на исляма. Понякога те просто са плод на определени 

специфични условия на живот на дадена мюсюлманска общност, 

представляват заимствани доислямски модели на поведение или пък са 

изработени и наложени от някой авторитетен местен харизматичен лидер. 

В подобни ситуации липсва точен критерий, който би могъл да определи в 

чисто социокултурен план кое действие е наистина мюсюлманско и кое не, 

както и кой е „истински” мюсюлманин и кой не, тъй като, макар и да не 

изповядват точно определена ортодоксия, членовете на една религиозна 

група много трудно могат да бъдат убедени, че не принадлежат към 

въпросната религия. Мюсюлманите от една общност, която изповядва 

някаква форма на синкретичен ислям, никога няма да приемат, че те не са 

мюсюлмани и ще продължат да се легитимират в публичното пространство 

като такива, а също и останалите членове на обществото, в което живеят, 

ще продължат да ги разпознават като последователи на исляма. 

За съжаление при исляма под обвиненията на специалистите 

ислямоведи в неортодоксалност най-често попадат мюсюлманските 

течения, които биха могли да бъдат характеризирани като „умерени” или 



„традиционни”, което косвено води до тяхната загуба на легитимност сред 

изповядващите ги мюсюлмански общности и то най-вече сред тези от тях, 

които през последните две десетилетия са подложени на усилена 

реислямизация, каквито са мюсюлманските общности на Балканите. Така 

понякога трудовете на някои ислямоведи вместо да доведат до по-добро 

разбиране на исляма, до премахването на съществуващите предразсъдъци 

и стереотипи спрямо изповядващите го и до насърчаването на 

междурелигиозния диалог, толерантността и разбирателството между 

мюсюлмани и немюсюлмани, напротив – водят до радикализация на 

исляма и то сред мюсюлмани, които до преди по-малко от две десетилетия 

са изповядвали т. нар. традиционен или умерен ислям. 

Важно е да се отбележи, че в почти всяка религия съществуват 

различни конфесии. Когато например се каже „християнство”, то в 

повечето случаи това понятие е толкова общо и всеобхватно, че не ни носи 

почти никаква информация, ако не се конкретизира за коя точно 

християнска конфесия се говори – православие, католицизъм или 

протестантство (и то за коя от множеството протестантски конфесии). 

Освен това във всяка религиозна конфесия могат да се разграничат 

„умерено” и „радикално” направление. Подобно е състоянието и в исляма, 

в който съществуват основно три направления – сунити, шиити и 

хариджити, а в някои от тях, например при шиитите и хариджитите, има 

множество течения и секти, както и различни богословско-правни школи, 

като в сунитския ислям например. Ето защо, когато се говори за 

„радикален” ислям, би следвало задължително да се уточнява и за кое 

направление в исляма става въпрос. 

Франсис Фукуяма лансира през 2006 година една по-обща тема по 

повод на интеграционните процеси в Европа. „…Убийството на Ван Гог 

тласна холандците към яростни и често недотам политически коректни 

дебати за това какво означава да си холандец. Някои искаха от 



имигрантите не само да говорят холандски, но и да познават националната 

история и култура, при това в степен, в каквато не ги познават дори някои 

холандци. Всъщност критерият за национална идентичност следва да 

служи като критерий за включване, а не за изключване от обществото. От 

друга страна, безкрайните отстъпки водят до неговото обезценяване, 

каквото и да твърдеше по този въпрос маргиналният холандски политик 

Пим Фортаун, който през 2003 г. също падна жертва на тероризма. За 

щастие холандците успяха да пробият плътната пелена на т. нар. 

политическа коректност, която в останалите европейски държави не 

позволява дори обсъждането на взаимно свързаните проблеми на 

националната идентичност, културата и имиграцията. Защото самата 

постановка на въпроса за националната идентичност е твърде сложна и 

деликатна задача”. 

Мнозина европейци смятат, че американският „котел за претопяване” 

на имигрантите (т. нар. melting pot) не може да се пренесе автоматично на 

Стария континент. Тук националната идентичност е дълбоко вкоренена в 

кръвта, земята и общата памет. Може би наистина е така, но ако това е 

вярно, ние европейците следва много да внимаваме. Защото делът на 

мюсюлманите в населението на континента продължава да расте и 

облаците над европейската демокрация се сгъстяват. А тъй като основната 

битка с тероризма се разгръща именно в Европа, то и победите, и 

пораженията в нея няма как да не повлияят и върху целия останал свят.  

Между 2001 и 2007 г. “Галъп” проведе десетки хиляди интервюта 

„лице в лице” с граждани от повече от 35 държави с преобладаващо 

мюсюлманско население. Извадките включват млади и стари, образовани и 

неграмотни, мъже и жени, жители на градове и села. Като цяло 

проучваната извадка представлява повече от 90 % от 1,3 милиарда 

мюсюлмани по света. Това прави проучването най-мащабното и 



изчерпателно изследване на съвременните мюсюлмани, провеждано 

някога.  

Според резултатите от изследванията мюсюлманите по света не 

схващат Запада като нещо монолитно. Те критикуват и/или приемат някои 

държави в зависимост от водената политика, а не в зависимост от тяхната 

култура и/или религия. 

Помолени да опишат мечтаната си работа за вбъдеще, мюсюлманите 

не споменават джихад, а желание да си намерят по-хубава работа. Те са 

склонни да отхвърлят атаките  срещу цивилни като морално неоправдани. 

Тези, които оправдават терористични действия, са малко и не са по-

религиозни от останалото население. Това, което предизвиква възхищение 

на мюсюлманите по отношение на Запада, са технологиите и 

демокрацията, за разлика от усещащия се морален упадък и рухването на 

традиционните ценности.  

Мюсюлманските жени искат равни права в техните общества. 

Мюсюлманите по света казват, че единственото нещо, което Западът може 

да направи, за да подобри отношенията си с техните общества, е да смекчи 

позицията си спрямо мюсюлманите и да уважава тяхната религия. По-

голямата част от запитаните искат религиозните водачи да нямат пряко 

участие в създаването на законите, но все пак подкрепят религиозните 

закони като средство за законодателство.  

Докато повечето хора говорят общо за исляма и за мюсюлманите като 

цяло, не трябва да се забравя, че има както много интерпретации на 

исляма, така и много различни мюсюлмани. Мюсюлманите са потопени в 

разнообразни националности, етнически и племенни групи и култури, 

говорят много езици, следват специфични традиции. Повечето мюсюлмани 

по света живеят в Азия и Африка, а не в арабския свят. Едва 20 % от 

мюсюлманите по света са араби. Най-големите мюсюлмански общества са 

в Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Индия и Нигерия, а не в Саудитска 



Арабия, Египет или Иран. Милиони мюсюлмани живеят в Европа, САЩ и 

Канада, където представляват втората и третата най-разпространена 

религия (втората в Европа и Канада и третата в САЩ). 

Мюсюлманите се различават помежду си религиозно, културно, 

икономически и политически. Религиозно мюсюлманите са сунити (85 %), 

мнозинство в повечето мюсюлмански държави, или шиити (15 %), които са 

мнозинство в Иран. Шиитите се делят на три основни групи: заиди, 

исмаилити, и итна ашари, които са мнозинство в Иран и Ирак. В исляма 

има различни и понякога спорещи теологични направления, правни школи 

и суфи (мистични) разклонения. Живеещите по света милиард и триста 

милиона мюсюлмани живеят в някои от 57-те държави с основно или 

преобладаващо мюсюлманско население в Европа, Северна Америка, 

Африка и Азия. Мюсюлманите говорят арабски, персийски, турски, урду, 

суахили, китайски, английски, френски, немски, датски и испански езици. 

Облеклото на мюсюлманката, образователните и професионалните 

хоризонти и участието в обществения живот също се различават 

значително. В някои мюсюлмански общества жените са задължени от 

закона да бъдат изцяло покрити на обществени места (бурка), докато в 

други е забранено да се показват с фередже. В Обединените арабски 

емирства и Иран повечето от студентите в университетите са жени. В 

други части на света жените изостават от мъжете по грамотност. Жени 

работят в парламенти, оглавяват (респ. оглавявали са) правителства в 

Турция, Пакистан, Бангладеш и Индонезия, докато в други мюсюлмански 

държави жените се борят за (или са лишени от) елементарни права. 

Мюсюлманските жени носят сари, костюм, дънки или поли, а 

мюсюлманските мъже – дълги широки роби, дънки, пуловери, бизнес 

костюм от три части и ходят с бради или гладко избръснати. 

Езиците, традициите и етносите на мюсюлманския свят представляват 

неговото  разнообразие. Религията и семейството са ценностите в центъра 



на мюсюлманския живот, мюсюлманите ги смятат за най-скъпоценното 

качество на тяхното общество.  

Но вероятно най-ярките примери за вътрешно многообразие на 

ислямския свят са в икономическото и политическото развитие. 

Икономически богатите на нефт и бързо развиващи се страни от Арабския 

залив като Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия са 

много далече от бедни, мизерстващи и неразвити държави като Мали и 

Йемен. А в политическо отношение ислямските правителства в Иран и 

Судан контрастират със светските по конституция мюсюлмански държави. 

След 11.09.2001г., обаче, вътрешното многообразие на исляма и 

преобладаващата част умерени мюсюлмани са засенчени и помрачени от 

т.нар. политически ислям. Политическият ислям е причина за 

схематичното разбиране на исляма като противопоставящ се на самата 

представа за демокрация, граждански права и свобода на личността. 

Водещата интерпретативна схема в случая придобива формата на 

силогизъм от рода:  

Всеки ислям е фундаментализъм; 

Всеки фундаментализъм е тероризъм; 

Всеки ислям е тероризъм. 

Ислям означава „силна обвързаност с Бог” и има същия арабски корен 

като думата за мир, или салаам. Някои мюсюлмански теолози определят 

исляма като постигане на мир чрез обвързаност с божията воля. Това 

основно определение е важно, защото мюсюлманите смятат всеки, който 

отговаря на тези критерии в което и да е историческо време, за 

мюсюлманин. Следователно първият мюсюлманин не е Пророкът 

Мохамед, а Адам. Ислямът твърди, че на всички нации са изпратени 

пророци и апостоли, всеки от които проповядва същото основно послание 

за вяра в един-единствен Бог. Мюсюлманите вярват в Бог и в това, което 



им е разкрито, в това, което е разкрито на Авраам и Исмаил, на Исак и 

Якоб, и в това, което е дадено на Мойсей и Исус от техния Бог.  

Идеалът за равенство доминира представата за сходствата в 

мюсюлманския свят както в религиозен, така и в политически план. 

Въпреки че никое общество не е свободно от расови предразсъдъци, 

мюсюлманите са наистина горди с това, че приемат за ислямски идеали 

политическото и социалното равенство. Коранът набляга на обединението 

на вярващите около споделената вяра независимо от етноса и/или племето. 

Кое е ядрото на мюсюлманската вяра, което обединява това разнообразно, 

разпръснато по света население? В телеграфно съкращение отговорът е: 

както християните гледат на Исус и Новия завет, а евреите на Мойсей и 

Тората, така мюсюлманите уважават Пророка Мохамед и Корана, божия 

пратеник и послание, като последно съвършено и пълно откровение. 

Голяма част от мюсюлманите твърдят, че жените имат право да 

гласуват,  да ходят на работа и да заемат ръководни позиции. Шериатът е 

по-известен в масовото съзнание с убиване с камъни на прелюбодейците, 

рязане на крайници на крадците, затвор или смърт за богохулство и 

вероотстъпничество, ограничения на правата на жените и малцинствата. 

Различните разбирания за шериата изплуваха в Ирак, когато шиитски 

лидери (като например старшия шиитски духовник Айатола Али ал 

Систани), призоваха към ислямска демокрация, включвайки шериата като 

основа на новата конституция на Ирак. Иракският християнски член на 

иракския комитет за създаване на конституцията Йонадам Канна заяви 

през лятото на 2005 г., че последиците от превръщането на шериата в един 

от основните източници на законодателството биха били бедствени, 

особено за жените. Въпреки това, повече от 1000 иракчанки се обединяват 

в подкрепа на шериата в южния град Басра през август 2005 г. в отговор на 

друго обединение, противопоставящо се на шериата в Багдад седмица по-

рано. Заемайки позиция в дебата за ролята на шериата в новата 



конституция на Ирак, шефът  на окупационната администрация през 2004г. 

Л. Пол Бремер каза за временната конституция: „Нашата позиция е ясна. 

Не може да стане закон, преди да го подпиша.” Доналд Ръмсфелд, тогава 

министър на отбраната, предупреди, че САЩ няма да допуснат Ирак да се 

превърне в теокрация по подобие на Иран, бъркайки идеята за включване 

на шериата в новата конституция на Ирак със създаване на теокрация, т. е. 

с управление на духовенството. 

Въпреки че в много среди шериатът бе превърнат във високопарна 

дума за религиозно управление, отговорите в запитване на “Галъп” сочат, 

че „да желаеш шериат” не означава автоматично желание за теокрация. 

Мнозинството в много страни е на мнение, че религиозните водачи не би 

трябвало да имат ръководна роля в приемането на нова конституция на 

държавата, писането на законите, приемането на нови закони, 

определянето на външната политика и международните отношения или 

пък да решават как да се обличат жените на обществени места, какво да 

дават по телевизията и какво да публикуват вестниците. От своя страна 

тези, които  предпочитат ръководната роля на шериата, са склонни да 

поставят условие, че религиозните лидери би трябвало да имат статут на 

съветници в държавните институции. 

На Запад шериатът обикновено е свързан с образа на рестриктивно 

общество, в което жените са потиснати и лишени от основните човешки 

права. Действителността (и историческата, и съвременната) дават 

основания за изграждане на подобен образ. Независимо от това, тези, 

които искат шериат, често казват, че наблюдаваните практики и действия 

уж в името на шериата не произтичат от каноничния корпус на исляма. 

Данните от запитването на “Галъп” показват, че повечето от 

респондентите искат жените да имат лична свобода и равни права. В 

повечето държави по-голяма част от запитаните, участвали в изследването, 

заявяват, че жените трябва да имат: 



• същите законни права като мъжете (85 % в Иран; 90 % в 

Индонезия, Бангладеш, Турция и Ливан; 77 % в Пакистан и 61 

% в Саудитска Арабия). Изненадващо, Египет (57 %) и 

Йордания (57 %), които като цяло са смятани за по-либерални, 

изостават след Иран, Индонезия и други страни; 

• право на глас: (80 % в Индонезия, 89 % в Иран, 67 % в 

Пакистан; 90 % в Бангладеш, 93 % в Турция, 56 % в Саудитска 

Арабия и 76 % в Йордания казват, че жените трябва да могат да 

гласуват без влияние и намеса от страна на  членове на 

семейството); 

• право да работят всякаква работа извън дома, за която са 

квалифицирани: Малайзия, Мавритания и Ливан имат най-висок 

процент (90 %); Египет (85 %), Турция (86 %) и Мароко (82 %) 

са следвани от Иран (79 %), Бангладеш (75 %), Саудитска 

Арабия (69 %), Пакистан (62 %) и Йордания (61 %); 

• право да са на ръководни позиции, включително и на ниво 

министър (докато повечето от запитаните подкрепят това 

твърдение, Саудитска Арабия (40 %) и Египет (50 %) са 

изключение). 

Въпреки че шериатът се представя като безкомпромисна и 

потисническа законова система, мюсюлманските жени са склонни да 

гледат на него с повече нюанси и го смятат за съвместим с техните 

стремежи за разширяване на правата. Например Джинан ал Убайди, една 

от деветдесетте жени, участвали в Народното събрание на Ирак    (2005 г.,) 

казва за Christian Science Monitor, че подкрепя шериата, въпреки че като 

член на Народното събрание  се е борила за правото на жените да имат 

равно заплащане с мъжете, помощи при майчинство и намаляване на 

работното време на бременните жени. Тя твърди също, че би окуражила 

жените да носят хиджаб и да се съсредоточат върху укрепване на 



семействата си. За Убайди даването на права на жените е съвместимо с 

ислямските ценности.  

И двата пола в мюсюлманския свят подкрепят идеята за включване на 

определени неща от шериата в основните закони. По-голямата част от 

запитаните (95 % Буркина Фасо, 94 % Египет, 93 % Иран, 90 % Индонезия) 

казват, че ако създават конституция на нова държава, биха гарантирали 

свобода на словото, разбирана като „право на всички граждани да 

изразяват мнението си по политическите, социалните и икономическите 

въпроси на деня”. Въпреки това, докато признават и се възхищават на 

много аспекти от западната демокрация, запитаните не одобряват пълното 

и механично  възприемане на западните модели. Те искат свой собствен 

демократичен модел, който  да не е пряко зависим от западните ценности. 

Всъщност малък брой от запитаните свързват приемането на западните 

ценности с мюсюлманския политически и икономически прогрес. 

Злоупотребите със смисловата натовареност на понятието „шериат” не са 

довели до отхвърлянето му като цяло. Според данните хората от държави 

със значителен брой мюсюлманско население наблягат върху нов модел на 

управление – демократичен и включващ религиозни ценности. Това 

обяснява защо  повечето мюсюлмани искат шериатът да е поне един от 

източниците на законодателство. 

Само в няколко държави мнозинството твърди, че шериатът не трябва 

да играе никаква роля в обществото. В повечето държави малка част от 

населението иска шериата за единствен източник на законодателство. В 

Йордания, Египет, Пакистан, Афганистан и Бангладеш повечето искат 

шериата за единствен източник на законодателство. 

Изненадваща е липсата на различия между мъже и жени в подкрепата 

за шериата като единствен източник на законодателство. Например в 

Йордания 54 % от мъжете и 55 % от жените искат шериата за единствен 

източник на законодателството. В Египет съотношението е 70 % мъже и 62 



% жени; в Иран 12 % мъже и 14 % жени и в Индонезия – 14 % мъже и 14 % 

жени. 

Сравнението между нагласите, свързани с постигането на сходство 

(или дори на пълно припокриване) между религиозни норми и светски 

закони, показва, че това не е само очакване на мюсюлманите по света. В 

САЩ запитване на “Галъп” през 2006 г. показва, че много от американците 

искат Библията за източник на законодателство.    40 % от американците 

казват, че Библията трябва да бъде един от източниците на 

законодателство, а 9 % вярват, че тя трябва да бъде единственият източник 

на законодателство. Още по-изненадващо е, че 42 % от американците 

настояват духовните водачи да имат централна роля в изготвянето на 

конституцията, докато 55 % искат те да не участват изобщо. Тези 

показатели са почти идентични с показателите на Иран.  

Атентатите от 11 септември 2001г. отключиха ислямофобията в САЩ 

и Европа. Запитване на Washington Post и ABC News през 2006 г. разкри, 

че близо половина от американците – 46 % – имат отрицателно мнение за 

исляма. Според проучването делът на американците, които вярват, че 

ислямът подклажда насилие срещу немюсюлмани, се е увеличил повече от 

два пъти от 2002г. насам – от 14 % през януари 2002 г. до 33 %. Проучване 

на Pew Research Centre показва, че около една трета от американците (36 

%) смятат, че от всички религии ислямът е най-склонен да насърчава 

насилие сред последователите си. 

Хората в мюсюлманския свят гледат на исляма с други очи – като на 

умерена, миролюбива религия. Както вече стана дума, голям брой 

мюсюлмани продължават да определят религията като основен белег на 

своята идентичност, източник на посока и сила, важни за техния прогрес. 

С изключение на Казахстан, мнозинството от изследваните от “Галъп” 

държави с преобладаващо мюсюлманско население (98 % Египет, 96 % 

Индонезия, 86 % Турция) са на позиция, че религията е важна съставна 



част от всекидневието им. Съотнесено към САЩ и Великобритания 

позициите по този въпрос са съответно 68% (САЩ) и 28% 

(Великобритания). И все пак демокрацията е сред най-често срещаните 

отговори. Тя е смятана за ключ към по-справедливо общество и условие за 

развитие. Значителен брой от помолените да обяснят важните аспекти от 

живота си, смятат за много важно това да имат богат религиозен и духовен 

живот и демократично избрано правителство. 

Повечето мюсюлмани са скептични относно намеренията на САЩ да 

съдействат за изграждането на демократични политически системи по 

света. Ако демокрацията е желана цел за много мюсюлмани и деклариран 

приоритет за външната политика на САЩ, отговорите на многочислените 

въпроси на “Галъп” са пропити с критика и скептицизъм относно 

действията и външната политика на САЩ. Въпреки широко 

разпространеното желание за демокрация, която много мюсюлмани смятат 

за необходима за прогреса им, мнозинството не са съгласни с твърдението, 

че „САЩ са сериозни в намеренията си да съдействат за установяването на 

демократични системи за управление на региона”. Отношението на 

мюсюлманите към САЩ е повлияно от това, което се смята за американски 

– и до голяма степен за европейски – „двоен стандарт” във външната 

политика – подкрепа на авторитарни режими и провал в подпомагане на 

демокрацията в мюсюлманския свят след краха на Съветския съюз. В едно 

важно политическо обръщение Ричард Хаас, бивш старши служител в 

администрацията на Джордж Буш, отбелязва, че преди инвазията в Ирак 

ръководствата и на Демократическата партия, и на Републиканската 

партия упражняват т.нар. демократична изключителност в мюсюлманския 

свят, подчинявайки демокрацията на определени национални интереси 

като достъп до нефт и намеса в арабско-израелския конфликт. Примерите 

могат да се множат: от нарушаването на човешките права в „Гуантанамо”, 



през тайните затвори на ЦРУ в Полша и Румъния до непризнаването на 

демократично избраното правителство на „Хамас” в Палестина. 

Социологическо проучване, направено от международната 

организация за защита на човешките права Jubilee Campaign, показва, че 

зараждането на радикален ислям в България е малко възможно. След 

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

арабските страни пристигат в България, за да проповядват, някои от тях –  

радикален ислям, но нямат никакъв успех. Според Елине де Хрот, експерт 

от организацията, създаването на мюсюлмански фундаментални 

организации е почти невъзможно, поради структурата на самото общество 

и неговите традиции. Религиозните традиции на Балканите са либерални, 

затова лесно съжителстват различни етноси. В България живеят и роми 

мюсюлмани, и българи мюсюлмани и турци мюсюлмани. Според 

резултатите от анализа фундаменталистите, за да успеят, имат нужда от 

монолитно единство на вярващите, а на Балканите те са по-свободни и не 

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

мюсюлманският масив в България не е съставен от имигранти, са надеждна 

бариера (поне засега!) пред радикалния ислям. 

 

 

БЕЛЕЖКИ 

 

 
1 До 1979 г. (революцията в Иран) фундаментализмът се приписва като 

иманентна характеристика преди всичко на християнските евангелисти и с 

понятието боравят само тесен кръг специалисти богослови. След 1979 г. 

фундаментализмът вече се свързва със силните радикални ислямистки 

движения, тежненията на ортодоксалните евреи, будистката съпротива и 

множество други течения в различни части на света. Фундаментализмът 

вече е световно явление, произволно интерпретирано като насилие, целящо 

политически промени под булото на религията. Фундаментализмът е 

логична реакция на теорията на Дарвин. Именно протестантите дават най-

силен теоретичен отпор на теорията за еволюцията. Именно те са най-

податливи на призивите да насочат усилията си за религиозен ренесанс и 



да пренесат действията от чисто религиозната област към социално-

политическия живот. Етатисткият ислям отхвърля дарвинизма по две 

основни причини: 

• Дарвинизмът мотивира секуларните устои на държавата чрез 

демократизация на човешкия произход; 

• Дарвинизмът възприема закона за естествения подбор, както 

между живите същества, така и между държавите. 

Фундаментализмът се разглежда и като иновация на американските 

евангелисти, които желаят радикално да се разграничат от закостенелия и 

консервативен католицизъм. Фундаментализмът е синоним на възраждане, 

завръщане към първоизточниците и моралните устои на християнството, 

които се смятат за опорочени от масовия католицизъм и неговия клир. 

Главните евангелистки принципи на фундаментализма са: 

o Задължително вдъхновение от Библията (признават се само 

каноничните издания на Библията); 

o Борба срещу покварата на човека; 

o Неизбежното спасение посредством Христовата кръв; 

o Истинската църква е дело на всички нейни последователи; 

o Предопределеното възкресение на Христос, което цели налагането 

на Божието царуване на земята. 

Седем са най-важните католически принципи на фундаментализма: 

➢ Истинската църква е създадена от вярващите в Папата; 

➢ Задължително вдъхновение от Библията (само от каноничните 

редакции); 

➢ Неизбежно спасение посредством Христовата кръв и Причастието; 

➢ Вяра в Светата Троица; 

➢ Вяра в Непорочното раждане, смърт, погребение и възкресение на 

Христос; 

➢ Вяра в Христовото Възкресение и Неговото завръщане на земята; 

➢ Вяра в Непорочното зачатие и Успение Богородично. 

Днес реално малцина си спомнят точния произход на фундаментализма, 

възприемайки единствено неговия теократичен аспект. Жизнеността на 

термина е причина за множество девиации, които могат да се групират в 

две основни измерения: 

 Първоизточниковата интерпретация се изразява във формите на 

религиозно-догматична субстанция; 

 Вторичното разбиране на термина се материализира в т.нар. 

политически фундаментализъм. 

В светската литература под фундаментализъм се разбира най-вече 

форма на протест, който приема радикален израз и има теократичен 

произход и аргументация. Елементът на насилието е преекспониран и 

затова фундаментализмът придобива значението на екстремизъм, 

осъществен с религиозни подбуди. Този тип определения като цяло се 



ситуират в областта на политическите науки. Акцентът при тях е поставен 

върху крайния резултат – създаването на държава, политическа партия, т.е. 

крайният резултат предполага наличието на съзнателна политическа 

организираност. 

В религиозната литература понятието „фундаментализъм“ придобива 

квалификацията на конкретно свойство, а именно на ;ултраконсервативен“. 

В същността на фундаментализма се извършва сблъсък между претенциите 

за възприемане на ;добрата“ традиция и стремежа за елиминиране на 

;варварското“ минало. В обобщен вид базисните характеристики на 

фундаментализма могат да бъдат сведени до четири на брой: 

1. Възраждане, което е мотивирано от различни теории за социалния 

прогрес; 

2. Ортодоксалност като ненарушимо кредо и поведенчески кодекс. 

Конкретизация: 

- непогрешимост на Светото писание (Тора, Библия, Коран); 

- индивидуално спасение; 

- лично засвидетелстване на вярата, лишено от всякакъв социален 

контекст; 

- несъстоятелност на тълкуванията на Светото писание. 

3. Евангелизацията се свежда до начина на разпространение на 

конкретната доктрина. Посланието се адресира до целия свят. 

Изключение правят само евреите – тяхната истина е само за 

изповядващия юдеизъм човек. 

4. Социалното действие (респ. дейност) – от чисто информационните 

усилия през политическото участие, активната или пасивната 

социална съпротива до безкомпромисната борба. 
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