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Резюме: Основният извод от представения анализ може да бъде 

формулиран в две насоки. Първата е свързана с разбирането за 

наличието на цялостен процес на религиозно възраждане сред 

мюсюлманите (в това число и в България), който се изразява в 

активизиране на религиозните институции, на дебата по религиозните 

въпроси в рамките на самата общност, в изграждането и развитието на 

религиозните институции и практики. 

Втората насока е свързана с определянето на религиозните и 

демократичните ценности, чрез които е възможно изграждането на 

пространство за пълноценна интеграция не само на мюсюлманската 

общност в българското общество, но и на всички религиозни общности в 

европейското културно и политическо пространство. Тезата за 

определящата роля на ценностните съотнасяния в този процес 

проблематизира досегашните институционални представи и 

съсредоточава вниманието върху процеса на формиране, съхранение и 

предаване на ценности. 
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Резюме: Основной вывод, который следует из представленного анализа, 

может быть сформулирован в двух направлениях. Первое связано с 

осознанием наличия целостного процесса религиозного возрождения среди 

мусульман (в том числе и в Болгарии), который выражается в 

активизации работы религиозных институтов, обсуждении религиозных 

вопросов в рамках самой общности, создании и развитии религиозных 

институтов и практик. 

Второе направление связяно с определением тех религиозных и 

демократических ценностей, с помощью которых возможно создание 

пространства полноценной интеграции не только мусульманской 

общности в болгарское общество, но и всех религиозных общностей в 

европейское культурное и политическое пространство. Теза об 

определяющей роли соответствия  ценностных систем в этом процессе 

ставит под вопрос существующие институциональные представления и 

фокусирует внимание на процессе формирования, сохранения и передачи 

ценностей. 

Ключевые слова: ислам, ценности, миграция, интеграция, диалог, 

идентичность. 

 

1. Западноевропейската реалност 

Предметът на това изследване се определя от едновременното разгръщане на 

динамични и несъизмерими по своя характер социални процеси. От една страна, става 

въпрос за задълбочаваща се социална фрагментация, която насърчава усилията за 

търсене, конструиране и преоткриване на идентификационни ориентири. 

Едновременно с това протича процес на десекуларизация, който очевидно не се 

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

определен като задълбочаване на потребността от трансцедентни обяснения и 

споделено разбиране за смисъла, същността и перспективите на социалните 

трансформации. 

Религиозната вяра винаги е осигурявала онази тоталност, към която се стремят 

груповата и индивидуалната идентичност. Споровете никога не са се водили по 



отношение на възможността и допустимостта на вярата, а в много по-голяма степен 

относно пътищата за нейното достигане и степента на влиянието й върху социалните 

отношения. През последните десетилетия ислямът се оказа най-бързо разрастващата се 

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

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

тоталитарната перспектива към марксизма и възникването на някаква масова 

потребност от негов заместител, въпреки че в съществена част от модернизиращите се 

ислямски страни диктаторските режими, подкрепяни от някогашния съветски блок, се 

заменят с ярко изразени политически проекти, основани на принципите и духа на 

шериата. 

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. 

Радикалните  общества сред ислямистите масирано привличат младежи и то с 

модерни комуникационни средства. Немски младежи на 16-17 години и сами откриват 

в интернет пътя към исляма, сами започват да изучават арабски, знаят наизуст части от 

Корана, подчиняват живота си на неговите правила. Такова малко, но непрекъснато 



нарастващо и крайно радикално общество са салафитите, които са пуснали в интернет 

стотици видеофилми, текстове и молитви в сайтове, които имат вече десетки хиляди 

посетители, включително и за това, защото са на немски език. (Салафизмът е 

оспорвано течение отпреди 1400 години, което счита всяко влияние и опити за 

модернизация  за отклонение от правата вяра). Експерти на Центъра за демократична 

култура считат, че от общо 2500 църковни общини /джамии/ в Германия, 30 са 

определено салафитски. Службата за защита на конституцията /контраразузнаването на 

Германия/ е силно обезпокоена от тази тенденция. Нейните служители посочват, че в 

проповядването на салафизма са констатирали висока степен на въздействие на 

радикален ислям при начинаещи, запознаващи се с тази религия. 

Именно в такава обстановка трябва да се разглеждат френските дебати около 

лаицизма. Позициите са силно поляризирани. Интеграционистите виждат в един все 

по-фундаменталистки ислям заплаха срещу френския модел и смятат, че училищата 

трябва да се борят активно против него чрез преподаване на светски ценности; 

класическите републиканци смятат, че държавата трябва да държи религията изцяло 

извън училищата, но не трябва да се намесва в личните вярвания; 

мултикултуралистите пък са на мнение, че ислямът просто бива стигматизиран, че 

причината е основно в социалното разделение  и че различията от всякакъв род трябва 

да бъдат представяни и приветствани в училищата. Великият мюфтия на Марсилия 

Сохаб Беншейх  не се страхува открито да изобличава фалша и мракобесието на 

фундаментализма, призовавайки за религиозни реформи, “десакрализация на всички 

мюсюлмански религиозни текстове и коментари” и превръщане на Исляма в религия 

проповядваща толерантност, уважаваща различията, подкрепяща отделянето на 

църквата от държавата, както и интеграцията на мюсюлманите в западните общества. 

Беншейх очевидно е тъкмо онзи тип водач, от който европейският ислям отчаяно се 

нуждае. Въпреки това обаче, той очевидно не се ползва с подкрепата на френското 

правителство, което предпочете да включи в Мюсюлмански съвет на Франция по-

реакционно настроените, по-политизираните и по-фанатичните лидери на местната 

ислямска общност. 

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 (Bosakov 2019). 

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. 

Имигрантският произход на основните групи от мюсюлмански общности в 

Западна Европа пренасочи усилията на изследователите към определяне на степента на 

зависимост между миграцията и религиозната идентичност в условията на затруднена 

или дори компрометирана интеграция. В публикувания през януари 2011 доклад на 

Pew Research Center се твърди, че през следващите 20 години, броят на мюсюлманите в 



света ще нарасне с около 35%, т.е. от 1,6 млрд. души, през 2010, ще достигне да 2,2 

млрд., през 2030. 

Според прогнозите на центъра, в глобален план, през следващите две 

десетилетия, мюсюлманското население ще нараства около два пъти по-бързо, 

отколкото немюсюлманското, като средногодишният темп на нарастване ще бъде 

1,5%, за мюсюлманите, в сравнение с 0,7%, за немюсюлманите. Ако сегашните 

тенденции се запазят, през 2030, мюсюлманите ще бъдат 26,4% от прогнозираната 

обща численост на световното население (8,3 млрд. души), докато през 2010, те са били 

23,4% от населението на планетата (наброяващо 6,9 млрд. души). 

Макар че мюсюлманското население ще нараства с по-бързи темпове, отколкото 

немюсюлманското, през следващите две десетилетия този ръст ще се осъществява с по-

бавни темпове, в сравнение с предходните две (1990-2010). Между 1990 и 2010, 

глобалното мюсюлманско население е нараснало средно с 2,2%, в сравнение с 

прогнозираните темпове от 1,5%, за периода 2010-2030. 

В Европа, като цяло, делът на мюсюлманското население ще нарасне почти с 1/3, 

през следващите двайсет години – от 6% от жителите на континента, през 2010, до 8%, 

през 2030. В абсолютни цифри, европейската мюсюлманска общност ще нарасне от 

44,1 млн. души, през 2010, до 58,2 млн., през 2030. 

Най-голямо увеличение – преди всички заради продължителната миграция – се 

очаква в Западна и Северна Европа, където делът на мюсюлманите сред местното 

население ще достигне двузначни проценти в редица държави. Във Великобритания 

например, мюсюлманите ще достигнат 8,2% от цялото население, срещу 4,6% днес. В 

Австрия, те ще станат 9,3% през 2030, срещу 5,7% днес, в Швеция – 9,9% (срещу 4,9% 

днес), в Белгия – 10,2% (срещу 6% днес), а във Франция – 10,3% (срещу 7,5% днес). 

Няколко са факторите, обуславящи по-бързия прогнозен ръст сред 

мюсюлманското население, в сравнение с немюсюлманите в целия свят. По правило, 

мюсюлманското население има по-висок коефициент на раждаемост (повече деца на 

една жена), отколкото немюсюлманското. Освен това, значителна част от 

мюсюлманското население вече е, или скоро ще навлезе, в репродуктивна възраст (15-

29 години). През 2030г. почти 1/3 от младите хора по света (29,1% от хората на възраст 



между 15 и 29 години) ще бъдат мюсюлмани, в сравнение с ¼ (25,8%), през 2010, и 1/5 

(20%), през 1990. Според прогнозите, през 2030, мюсюлманите ще бъдат над 10% от 

цялото население в десет европейски държави: Косово (93,5%), Албания (83,2%), 

Босна и Херцеговина (42,7%), Македония (40,3%), Черна гора (21,5%), България 

(15,7%), Русия (14,4%), Грузия (11,5%), Франция (10,3%) и Белгия (10,2%). 

Последните данни за населението, залегнали в основата на доклада, са събрани от 

най-достоверните източници за мюсюлманското население във всяка от 232-те 

държави и територии, за които Отдела на народонаселението на ООН разполага с общи 

оценки за числеността на населението (Пю Рисърч 2011). 

Дефиницията за „мюсюлманството” в доклада е доста обширно. Целта е 

обхващането на всички групи и отделни индивиди, идентифициращи се като 

мюсюлмани. Това включва и мюсюлмани, които се придържат към съвсем светско 

поведение или не спазват религиозните обреди. Според авторите на доклада, той не си 

поставя за цел да определи доколко религиозни са мюсюлманите, или пък да 

прогнозира равнището на религиозност (или, обратното, на светското поведение) сред 

тази общност през следващите десетилетия. Като основни фактори при изготвяне на 

демографските прогнози са използвани: раждаемост, смъртност, миграция (имиграция 

и емиграция), възрастовата структура на населението (брой на принадлежащите към 

различните възрастови групи), както и такива свързани фактори (които са в основата 

на предположенията за това, как се променя равнището на раждаемост при 

мюсюлманите и как се променя самото мюсюлманско население), като: образованието 

(особено на жените), икономическото благосъстояние (жизнено равнище), 

контрацепция и семейно планиране. 

Търсенето на обяснение за конкретните примери на нарастващи усилия за 

качествено обособяване и разграничаване на мюсюлманските общности спрямо 

доминиращия светски или християнски контекст, както и кореспондиращата с него 

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

и неравнопоставеността, пред която все по-често се изправят имигрантските общности. 

Този подход постепенно променя центъра на изследователските усилия от определяне 

на специфичните езикови, етнически, религиозни и културни основания на общността 

към определящото значение на нейния външен контекст. По този начин изглежда 

достатъчно да определим диапазона на разгръщащите се социални неравенства, за да 



получим достатъчно надеждна представа за възможната степен на религиозно или 

етническо консолидиране, възраждане и противопоставяне на културните основания на 

мнозинството, с което отделно и заедно съществува всяка мигрираща група или 

общност. 

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

задълбочаване на усилията за разграничаване и противопоставяне спрямо местното 

мнозинство, кореспондира и предопределя податливостта на религиозна мобилизация, 

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

мюсюлмански общности. Ако приемем, че бедността, социалната изолация и 

дискриминация, неравнопоставеността на социалното участие и сегрегацията 

определят формите на религиозна мобилизация на исляма, то всички други групи, 

отговарящи на тези характеристики като социален профил, би трябвало да се намират в 

процес religious revival, на преоткриване на религията като универсален мащаб на 

съотнасяне по отношение на всекидневния живот. Това би означавало да 

интерпретираме общността на вярващите в исляма в социална категория, определяйки 

го чрез определени статусни характеристики в приемлива аргументация за културно 

противопоставяне. В известен смисъл точно това се случи в българското общество, 

след като понятието циганин от етноним се превърна в социално категоризиращо 

определение. Затова и понятието ром – роми, макар и частично, започна да компенсира 

смесването на етнокултурно и стратификационно съдържание. 

Другият полюс на това пространство все така продължава да се структурира от 

културализма, който на свой ред относително ограничава влиянието на социалните 

параметри при определяне на споделения смисъл и колективното действие на 

религиозната общност. Фокусирането върху уникалността и спецификата на всяка 

религиозна представа за света, нейната тоталност спрямо процеса на самоопределение 

на вярващия, предопределя невъзможността на пълноценния и непринудителен диалог, 

основан на ценността на свободата между различните културни тоталности, 

определени чрез своите религиозни координати. Културализмът конструира 

представата за непостижимостта на интеграцията, основана на взаимно приемане и 

взаимно съ-съществуване на принципно различни и тотални религиозни доктрини. В 

неговата перспектива дистанциите са непреодолими извън принудителното действие 

на външни обстоятелства, които само за определен период от време биха могли да 

доведат до синхрон, но никога до синтез между религиозните обяснения на света и 



готовността за съвместно действие, основано на толерантност в отношението към 

Другия (Bosakov 2019). 

Представата за предопределеността на различието като непреодолимост 

доминира политическия дискурс на не-мюсюлманските мнозинства, с които все по-

често и все по-масово съжителстват съвременните мюсюлмани. Непроменимостта, 

вкоренеността на културните различия все по-често обосновава отказа от полагането 

на системни усилия за изграждане на публични пространства на диалог. Различният 

език, култура, но преди всичко – религия, все по-често се оказват част от 

аргументацията на интерпретационни схеми, определящи културното различие и 

разграничаването като риск пред сигурността. В тази перспектива религиозната 

мобилизация се възприема като заплаха за мнозинството, което независимо от своите 

религиозни или светски самоопределения, най-често предпочита да възприема исляма 

като причина за разграничението и противопоставянето. Фактическите социални 

неравенства биват системно пренебрегвани като рисков фактор за сметка на 

интерпретации на исляма като „религия на войната”, която със самото си съществуване 

заплашва християнския или светския модел на интеграция. Всъщност в тази 

перспектива, дори повече отколкото при останалите възможни парадигми на 

интерпретация, случващото се в самата мюсюлманска общност губи значение. Тя 

остава определена единствено и само по отношение на качеството на нейната 

интеграция и диалог с мнозинството. 

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

управление на държавата се е еманципирал във висока степен спрямо християнските 

норми в организацията на социалните отношения, аргументите на исляма не се 

превръщат в повод за открит дебат. Това е един от най-съществените проблеми пред 

развитието на исляма в Европа и жизнеспособността на концепциите за европейския 

ислям. Фундаментализмът не само се противопоставя на интеграцията, възприемайки я 

като акултурация и асимилация, но и подлага на съмнение самата мяра на европейска 

модерност, атакувайки нейните ценностни основания и социалната й практика. По 

парадоксален на пръв поглед начин ислямският фундаментализъм подлага на съмнение 

ценностните основания на западноевропейската модерност, позовавайки се именно на 

правата на човека. Обвиненията в двуличие и лъжливо застъпничество в подкрепа на 

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

фундаменталистката пропаганда. Демонстрирайки снизхождение към по-ниско 

развития в духовен план Запад, тази пропаганда определя като единствено възможен 



пътя на исляма, който единствен е в състояние да гарантира свободата на вярващия и 

постигането на духовно равновесие и пълнота. Варварският образ на Запада, изграждан 

от радикалния ислямизъм, кореспондира пряко с обяснението за агресивността и 

упоритостта на западната цивилизация в желанието й да разпространи своята норма в 

глобален мащаб. Доколкото демокрацията е част от тази мисия за Запада, тя на свой 

ред е подложена на съмнение и преоценка, независимо дали новите пророци приемат 

нейната съвместимост с исляма или не. 

В същото време възприеманите като традиционни модели на интеграция се 

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

разграничението и противопоставянето, вместо да се опитват да го преодолеят. 

Причините за това са разнопосочни, но поне три от тях заслужават допълнително 

внимание.  

Първата е свързана с липсата на достатъчно отчетлив и взаимно приемлив образ 

на състоянието на обществените отношения, което се определя като интеграция. 

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

формална равнопоставеност става все по-проблематична в условията на динамично 

разгръщащи се и многомерни неравенства. Политическите технологии, насочени към 

установяване на равенство по отношение на някакъв набор от формални критерии, 

насърчиха търсенето на нови разделителни линии. Представата за интеграцията като 

унифициране на условията и възможностите за социална изява компрометира 

публичните основания на културната идентичност, основана на разбирането за 

специфичния споделен смисъл, който хората са готови заедно да приписват на 

определени събития, факти и неща. В същото време единственото равенство, което 

изглежда безусловно необходимо за постигането на интеграция – равенството пред 

закона, се оказва компрометирано в условията на общество като българското. 

Паралелното разгръщане на разнопосочни модернизационни процеси задълбочава 

усещането за неравнопоставеност, за несправедливост на задълбочаващите се 

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

социални категории. 

Втората причина е свързана с развитието на процеси на фрагментация и нови 

форми на общностна динамика. Ритъмът на социалната промяна нараства, а заедно с 

него и броят на роли и позиции, на групи и общности, в които се изгражда 

динамичният баланс между ориентири, спрямо които се изгражда съвременната 

социална идентичност. Вън и независимо от мащабните социални трансформации 



животът на хората продължава да се определя от тяхната привързаност към различни и 

все повече на брой групи и общности. Според концепцията на проф. Богдан Богданов 

някои от тях се държат като естествени, но те стават такива единствено и само в 

процеса на споделяне на представата за живеенето като цялостен процес на промяна и 

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

съвременната представа за свобода. Мярата за свобода на едно общество се определя 

от това доколко то гарантира, отваря пространства и осигурява възможност на хората 

да живеят отделно и заедно с други, да преминават от едни към други обвързаности. В 

този смисъл постигането на високо равнище на интеграция е неразривно свързано със 

свободата. 

От тази гледна точка проблемът как е възможна интеграция на една религиозна 

общност, каквато е ислямската, би могъл да ни отведе до въпроса защо в представите 

на младите хора именно ислямската общност се превръща в по-влиятелен, достоверен 

и надежден ориентир за тяхната пълноценна социална изява? Как специфичната 

социална връзка в общността на изповядващите исляма трансформира, компенсира или 

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

свързана с характера на самата религия или със социалния профил на вярващите? Как 

религиозното самоопределение структурира потребностите от изява и взаимно 

разбиране? И преди всичко доколко общностната свързаност може да бъде 

възприемана като фактор за по-висока социална интеграция? Възможна ли е социална 

интеграция извън обвързването чрез общности? 

Третата причина отново е в пространството на политическия процес и най-общо 

се свързва с усилието за непрекъсната подмяна на индивидуалните човешки права с 

отстояването на колективни права. Изместването на смисловия център от защитата на 

индивидуални права към някакви типове колективни права води до формиране на 

фалшиво представителство, което най-често блокира интеграционните процеси. 

Самата представа, че е възможно отстояването на някакви колективни права, които да 

представляват сбор от индивидуалните права, чиято защита изгражда смисловото и 

ценностното ядро на модерна Европа, носи прекалено висок риск. Групите, 

ангажиращи се с представителство на колективни права, произвеждат публичния образ 

на малцинството, а след това се оказват заинтересувани от неговото трайно 

поддържане. Представителните функции постепенно формират елит, който легитимира 

своето влияние пред малцинството чрез привилегированите си отношения с държавата 

и политическите институции на мнозинството. 



За успешна интеграция са нужни три неща. Трябва да искаш да се интегрираш, 

трябва да ти бъде разрешено да се интегрираш и трябва да имаш личностния капацитет 

за това. Много малко имигранти-мюсюлмани  отговарят едновременно и на трите 

критерия.  Във Франция само 14% от милионите имигранти мюсюлмани гледат на себе 

си като на французи.  В Германия само 12% от мюсюлманите се самоопределят като 

германци. Проучване в Дания показа, че само 14 % от мюсюлманите, живеещи тук се 

самоидентифицират като датчани и са с демократични убеждения. За тях 

мюсюлманската им идентичност е несъвместима с воденето на западен начин на 

живот. Да бъдеш мюсюлманин означава също така, да смяташ себе си за съвсем 

различен и същевременно за по-добър човек от не-мюсюлманите. Наличието на втория 

критерий – да ти бъде разрешено да се интегрираш, също така не се наблюдава много 

често. В мюсюлманските общности съществува много силна форма на социален 

контрол. Всеки държи под око другия и ако се забележи, че някой проявява нежелание 

да следва културния и религиозен „кодекс“ той бързо става обект на силна критика и 

рискува да бъде изключен от общността – често дори от собственото си семейство. В 

най-лошия вариант – и това се случва доста често – жени-мюсюлманки живеят под 

постоянна смъртна заплаха, която ги възпира от навлизането в западния начин на 

живот, дори когато става дума за елементарни човешки права – да избираш 

самостоятелно своите сексуални партньори, своя стил на обличане, прическа, 

приятели, религия и живот като цяло. И накрая – иска се висока степен на лична 

зрялост,  за да се интегрираш в една чужда култура. Това включва промяна на част от 

собствената ти идентичност – от член на дадена група да станеш член на друга 

социална група с напълно различни културни ценности и традиции. Това не е като да 

смениш някоя лоша привичка, да се откажеш от цигарите например. Интеграцията  е 

сложно явление и освен социални  има и личностно-психологически импликации.  

Най-същественото предизвикателство пред формирането на нови политики на 

интеграция се оказва готовността за изграждане на публично пространство на диалог. 

В този смисъл ислямистката пропаганда би могла да има своите трайни негативни 

тенденции и последици, само докато дебатът върху нейните аргументи и истински 

основания остава извън публичното пространство на диалог за качеството на 

социалната интеграция в условия на културно многообразие. Европейската модерност 

е предизвикана отново да аргументира и да отстоява на своя територия мярата на 

собствените си ценности. Пътят на упорито налагане на механизмите на интеграция 



предполага по-скоро отказ от равнопоставен дебат. Енергията на социалната критика в 

Европа като че ли разширява обхвата на темите и задълбочава усещането за 

неефективност на интеграционните политики. В тези условия изглежда, че кризата на 

моделите на интеграция може да бъде преодоляна без промяна в тяхната същност. Това 

предполага увеличаване на усилията за налагане на практиките, които в известен 

смисъл доведоха до днешното състояние. Другият подход би съсредоточил усилията 

към изграждане на пространства на публичен дебат за европейските ценности. Като че 

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

осъществяването на мащабен национален дебат по въпроса за френската национална 

идентичност, изправена пред предизвикателствата на културното многообразие. Но 

независимо от формата, тематичното съдържание на този дебат неминуемо 

проблематизира европейските ценности в диалог с глобалната представа на исляма. 

Този дебат без съмнение ще има и своите генерационни измерения. 

Трансформационният контекст налага преосмисляне на диалога между поколенията и 

ефективността на трансфера на опит и знания между поколенията в условията на 

ценностна криза. Диалогът между поколенията протича паралелно както в рамките на 

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

идентичност. Способността за съхранение и предаване на ценности се превръща в 

основен аргумент на многомерния дебат между религиозни и светски основания за 

конструиране на общностна идентичност. И ако постигането на съгласие изглежда все 

по-трудно сред родителските поколения, като че ли ценностният интегритет на най-

младите поколения изглежда постижим в пространството на постматериалните 

ценности. Постигането на съгласие относно смисъла и разбирането на съвременните 

процеси задава параметрите на нова генерационна идентичност, която търси своите 

основания в процеса на преоценка и преосмисляне на приемани като традиционни 

разграничения и принадлежности. 

Същността на дебата по необходимост насочва вниманието към системата на 

образованието. Споделеното разбиране за ценността на образованието изгражда 

основата на разграничаването и противопоставянето относно неговата насоченост, 

форми и съдържание. Предаваното знание проблематизира неговата ценностна 

неутралност. Чрез публичните образователни политики се конструират и 

трансформират границите на споделеност в интерпретацията на съвместното живеене. 

Затова именно там дебатът за европейските ценности ще придобива все по-реални 



очертания. Същественият въпрос е той да не остане латентен, омаловажаван, потискан 

и изтласкван по идеологически съображения. Когато френското правителство получава 

доклад, поръчан от самото него, за наличието на религиозни „знаци за принадлежност“ 

в училищата, този доклад веднага е бил оставен  настрана, защото резултатите са 

изглеждали изключително смущаващи. Докладът „Обен“ се  основава  на описания, 

направени от държавни инспектори, които са посетили над шестдесет средни училища 

из цяла Франция, със специално внимание към  quartiers (кварталите – под което се 

има пред вид бедните квартали с предимно ислямско население)  .Степента, до която 

мнозина от тези училища са били „халализирани“ ги е шокирала. В доклада се 

изреждат истории за момичета, които са били поставени под постоянно наблюдение от 

самоназначили се по-стари братя, налагащи телесни наказания с юмруци и колани, ако 

счетат, че приличието е било нарушено. Да се носят поли и рокли е невъзможно на 

много места, също и за учителките. Налице е обсебеност от разбирането за „чистота“, 

при което ученичките и техните родители изискват отделни часове по плуване или 

отказват да пуснат децата си на училищни екскурзии, при които различните полове 

могат да стигнат до неконтролиран контакт. Или пък, ако го направят, някои от децата  

отказват да влизат в катедрали или църкви. 

Има бащи, които не биха обменили ръкостискания с учителки или не позволяват 

на жените си да разговарят сами с мъже-учители. Има случаи, в които деца отказват да 

пеят и танцуват, или да изучават музикален инструмент, да рисуват човешко лице или 

да използват математически символ, който им прилича на кръст. Въпросът за 

облеклото и социалното смесване е довел до отказ от часове по физическо възпитание 

на много места. Освен това децата се чувстват окуражени да отказват да четат автори 

или книги, които считат за религиозно неприемливи: Русо, Молиер, Мадам Бовари. 

Някои теми са табу: еволюция, секс, Холокост. Както е казал един от бащите на 

учителя: „Забранявам ви да споменавате Исус пред сина ми!“ (Obin 2005). 

След  убийствата в редакцията на  „Шарли Ебдо”  учителите от quartiers  започват 

масово да се обръщат към пресата, за да разкажат онова, което ги измъчва. При което 

инстинктивната реакция на множество журналисти и политици, а именно: „Това са 

тотално нетипични неща, а дори и ако са верни, те само поставят стигма и служат 

единствено на Националния фронт“ – се оказва просто неадекватна. По-важният 

въпрос, повдигнат от доклада „Обен“ е дали френската образователна система 



разполага с някакъв цялостен отговор срещу подобни инциденти. Инспекторите 

отбелязват в доклада, че администраторите обикновено омаловажават проблемите, 

докладвани от учителите и не предлагат почти никакво ръководство и указания отгоре. 

Именно това се има пред вид, когато се  критикува тенденцията „да не се вдига шум“. 

Можем да съдим докъде е стигнал този сепаратизъм от съществуването на това, което 

французите смекчено наричат zones sensibles. Тези „чувствителни зони”, които 

официално наброяват 750 и имат общо между 4-5 милиона жители, са предимно 

мюсюлмански гета, които  все повече са  извън закона на Франция.   

Процесът на социализация много отдавна не се изчерпва с усвояването на готови 

норми, знания и отношения. Разбирането за продължаващо обучение кореспондира с 

представата за разрастващите се пространства на социална некомпетентност. В този 

смисъл дебатът за европейските ценности, изправени пред предизвикателствата на 

новата ислямска модерност, не може да остане затворен в рамките на теологичните 

спорове. Неговото истинско пространство е образованието, а резултатът от този диалог 

ще определи качеството на интеграция, което е способна да постигне съвременната 

европейска модерност. Пътят на интеграция чрез диалог преминава през приемането на 

различието и проблематизирането на собствената идентичност. Едва тогава спорът 

може да прерасне в съвместно търсене на основания за споделено развитие. 

 

2. Югоизточно-европейската реалност  

Процесът на интеграция на мюсюлманите в трансформиращото се българско 

общество изправя изследователя пред редица предизвикателства. Преди всичко става 

въпрос за необходимостта от проблематизиране на самата представа за интеграция на 

една религиозна общност. След десетилетия на агресивна атеистична пропаганда 

началото на политическите трансформации в България насърчи възраждането на 

религиозните институции чрез защита на правото на свободно изповядване на вярата. 

Двадесет и пет години по-късно сме изправени пред активна и мобилизирана 

религиозна общност, която не само възстанови своите традиции, но и вече навлиза в 

процес на обновление и преутвърждаване на исляма в контекста на специфичната 

десекуларизация на високоразвитите общества в Западна Европа и САЩ. В каква 

степен процесите на религиозно възраждане насърчават приобщаването към 

съвременното българско общество, в което протичат подобни процеси на 

възстановяване на авторитета на християнството, а в политически план все по-



отчетливо влияние придобиват демократичните светски ценности? Как религиозната 

мобилизация се съотнася с политическата социализация на съвременните млади 

мюсюлмани? И преди всичко в какви понятия можем да мислим и изследваме този тип 

религиозно възраждане, който по модела на етническото възраждане проблематизира 

качеството на социалната интеграция? 

Вторият тематичен кръг, който подлага на преоценка съществена част от 

досегашните мисловни схеми при интерпретацията на исляма в модерното общество, е 

свързан със състоянието на самото българско общество и неговия интеграционен 

потенциал. Редица изследвания, проведени през последните години, показват, че 

задълбочаващите се социални неравенства подлагат на съмнение устойчивостта на 

традиционно насърчаваната етническа и религиозна толерантност. Политизирането на 

етническите разграничения влезе в специфичен резонанс с разпознаването на 

етнически и религиозно определените Други. Опосредстването на етническите и 

религиозните отношения от властта води до задълбочаване на взаимното недоверие и 

до практическа сегрегация в сферата на образованието. Как бихме могли да определим 

интеграционния потенциал на българското общество днес? Как и чрез какви 

институции българското общество създава пространства на диалог и доколко те са 

достатъчно открити и свободни от предразсъдъци и страхове? Превръща ли се 

наистина образователната система на България в среда за пълноценна социализация и 

интеграция за младите хора от различните етнически, религиозни, културни и езикови 

общности? 

Едновременно с това наблюденията и етнографските описания показват, че 

новата ислямска култура, елементи от която очертахме преди няколко години (Босаков 

2010), все по-категорично проблематизира традиционно изповядвания у нас ислям. 

Продължителната мюсюлманска традиция в България е подложена на критика от 

младите хора, завършили религиозното си образование и възпитание извън България. 

Този процес на вътрешно обновление има своите ясно изразени генерационни черти. 

Средните и по-възрастните поколения мюсюлмани не винаги успяват да разберат и 

приемат идеите на своите деца. Една от темите на този дебат е свързана със степента 

на свобода на изповядване на исляма в България. Мнозинството, както и по-

възрастните поколения мюсюлмани, не приема тезата, че е налице системно 

ограничаване на религиозни права, докато все повече млади вярващи са склонни да 

приемат подобно обяснение. В каква степен повишеният интерес към религиозните 

въпроси и дебата за външната изява на религиозната отдаденост сред мюсюлманите 



може да намери своя публична изява? Възможно ли е зачестяващите примери на 

демонстративно изповядване на исляма да се превърнат в повод за постигане на 

съгласие? Каква е ролята на светските и политическите институции, включително на 

политическите партии, в този процес? До каква степен опитите за политическа 

експлоатация на религиозните въпроси може да се превърне в проблем пред 

реинтегрирането на националната общност? 

Пренасянето на културни модели и жестове в съвременното публично 

пространство влияе върху интересуващата ни проблематика в няколко съществени 

аспекта. Преди всичко става въпрос за глобализиране на представата за исляма като 

заплаха за модела на западноевропейската модерност. Новите информационни и 

комуникационни технологии промениха радикално не само перспективата ни към 

света, но и възможностите за публична репрезентация на една религиозна общност. 

Активността на религиозната пропаганда в Интернет транслира не само религиозни 

текстове и тяхната интерпретация, но и определени модели на поведение на вярващия, 

които най-често нямат връзка с традицията на изповядване на исляма в България. 

Свързването на представите за исляма с фигурата на имигранта, както и проектирането 

на имигрантския статут върху характера на религиозното самоопределение сред 

второто и третото поколение на имигранти мюсюлмани в Западна Европа, формират 

нови модели на поведение, които постепенно започват да се налагат като образец за 

следване.  

Основното значение на съжителството на исляма и християнството през вековете 

по българските земи започва да губи определящото си място при пренасянето на 

модели на поведение, характерни за имигрантските мюсюлмански общности в Западна 

Европа. От една страна, това поставя проблема за капацитета на самата мюсюлманска 

общност да съхранява и предава опита си, а от друга – за степента на постигната 

интеграция като предпоставка за свободен и ангажиран публичен дебат по темата. 

В тези условия се формира новият духовен елит на мюсюлманите в България. 

Учениците и студентите в религиозните училища ще определят до голяма степен 

бъдещето и качеството на публичния дебат по въпросите на вярата и гражданската 

култура. Именно сред тях обаче се засилва тенденцията на завръщане към „корените на 

вярата”, съчетано с един много по-ясно изразен модел на проповедничество и 

застъпничество в полза на идеята за исляма като единствено правилната религия. 

Съществена част от тях споделят разбирането, че в България няма достатъчно условия 

за свободно изповядване на исляма. Все по-ясно изразени са представите за 



относителната нетолерантност на българското общество към религиозните различия, 

още повече когато става дума за мюсюлманските общности. В същото време по 

отношение на тяхната социална компетентност те не се различават съществено от 

своите връстници, които приемат по-скоро обобщаващите негативни оценки за 

публичните институции и споделят недоверието към техните представителни функции. 

В ценностен план резултатите от четвъртата вълна на Европейското изследване 

на ценностите (Фотев 2009) в България показват ясно наличието на все по-ясен общ 

профил сред мюсюлманите. В значително по-висока степен, отколкото сред 

представителите на другите социални, етнически и религиозни общности, те изразяват 

своята привързаност към религията, семейството и работата. Този ценностен профил 

консолидира преобладаващата част от мюсюлманите и ги прави все по-отчетливо 

различими в социален и културен план. Едновременно с това готовността за 

деклариране на принадлежност към християнството сред останалата част от 

българското общество намалява. Разочарованието и недоверието към публичните 

институции не отмина Българската православна църква. Като че ли в противовес на 

тази тенденция сред мюсюлманите е налице пълноценно възраждане на религиозните 

институции и ритуали, което все повече се превръща във фактор на цялостната им 

публична изява. 

Европейският дебат за мястото и ролята на исляма в светската държава 

неминуемо се отразява върху процесите на интеграция у нас. Отрицателният резултат 

на референдума в Швейцария относно изграждането на нови минарета се превърна в 

поредния повод за дискусия за границите на религиозна толерантност, когато става 

въпрос за исляма в Европа. Либералната перспектива изглежда подложена на 

съмнение, а консервативните тенденции все по-отчетливо формират общественото 

мнение. Поне засега нито европейските политически институции, нито отделните 

страни изглеждат готови да отговорят на предизвикателството на модернизиращата се 

представа за исляма. 

Отзвукът на тези процеси в България като че ли насърчава поддръжниците на 

новата ислямска култура, които намират основания за пропагандиране на своята визия 

за исляма в примерите на неразбиране, страх и ксенофобия по отношение на 

мюсюлманските групи и общности в Европа. Религиозната пропаганда все по-често си 

служи с представата за страха от исляма, за да мобилизира подкрепа за собствената си 

доктрина. В българското публично пространство тази пропаганда засега няма 

определящо значение, но продължителният период от време на партизиране на темата 



за етническите и религиозните общности пречи за постигането на съгласие по общите 

принципи на съвместно развитие. 

Разколебаването в светските демократични ценности като основа на българската 

национална общност променя контекста, в който се проектират процесите на 

религиозно възраждане сред мюсюлманите. Масово споделяните представи, че 

равенството пред закона у нас не е гарантирано, че публичните институции обслужват 

интересите на конкретни групи от властващия елит, представата за високата степен на 

корумпираност и практическата невъзможност за ефективно противодействие – всичко 

това способства самозатварянето и частичното изолиране на мюсюлманската общност. 

По този начин прокламираните и законово защитени права биват възприемани като 

формални и относително неутрални спрямо всекидневния живот на хората. Затова 

тяхното отстояване не се разпознава като залог и гаранция за пълноценна социална 

изява. 

Приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз я превърна в 

една от малкото европейски страни, признали официално исляма и едновременно с 

това – в страната с най-висок относителен дял на местно мюсюлманско население. 

Това е сериозно предизвикателство, доколкото може да се превърне в част от 

уникалната културна роля на България в Европейския съюз, но би могло и да постави 

страната ни пред редица рискове. Процесът на европейска интеграция е и процес на 

интеграция на българските мюсюлмански общности към светския модел на 

западноевропейската модерност. В известен смисъл постигането на по-висока степен 

на интеграция на българската национална общност преминава през пълноценната 

интеграция в общото европейско пространство. И ако в политически и културен план 

нашето място никога не е било поставяно под съмнение, то в политически смисъл 

България тепърва предстои да изработи и отстоява своите позиции. Въпросът за 

интеграцията на мюсюлманите в България е неразделна част от проблема за мястото и 

ролята на страната ни в Европейския съюз и то не само защото сме изправени пред 

необходимостта да спазим поети ангажименти, а по същностни причини, имащи пряко 

отношение към качеството на демокрацията у нас. От успеха на България зависи много 

формирането на цялостна европейска позиция спрямо исляма и неговата 

модернизация. Ако българският опит покаже ефективни резултати по отношение на 

съвместяването и интеграцията на ценностно равнище между все по-енергично 

отстояваните религиозни ценности и светските демократични ценности, това би могло 

да е изключително съществен принос към общото разбиране за границите и гаранциите 



за пълноценно функциониране на една религиозно толерантна демократична 

политическа култура, насърчаваща многообразието. 

Българското обществено мнение възприема общността на изповядващите исляма 

като етнически определена, относително хомогенна и отчасти зависима от формите на 

своето политическо представителство. Липсва публичен дебат по условията за 

пълноценна изява и по изискванията за гарантиране на чуждата религиозна вяра. 

Демократичните принципи се възприемат частично, като минимално приемливи 

норми, които би трябвало да осигурят традиционно приеманата за достатъчна 

търпимост в отношението към религиозното различие. Налице е нарастващо значение 

на публичните институции при санкционирането на новите форми на ислямска 

култура, както и увеличаването на влиянието на представата за риск, свързвана все по-

често с процесите на религиозно възраждане в мюсюлманска среда. Едновременно с 

това вътрешната регулация на общността и нейните собствени механизми за контрол 

практически биват подценявани или поне пренебрегвани твърде често. Доминиращите 

стереотипи в отношението към общността на мюсюлманите в България определят 

нарастващата чувствителност към всеки опит за поставяне на въпроса за публичните 

изява на исляма. В същото време анализът показва, че тази чувствителност не 

прераства нито в готовност за радикално ограничаване или налагане на някакъв по-

строг режим на сдържане по отношение на религиозните свободи, нито обратно – към 

насърчаване на диалогичността и откритостта при обсъждане на аргументите на 

Другия. В този смисъл имаме основание да потвърдим хипотезата за наличието на 

латентни напрежения и противопоставяне, които подлежат на стихийна мобилизация и 

за съжаление все по-често биват интерпретирани в политически контекст (Босаков 

2015). 

 

3. Проблемът власт – идентичност 

Много важно проблемно поле е взаимопроникването на власт и идентичност. 

Власт и идентичност е проблем, дискутиран в различни изследвания на нацията и 

националната идентичност, етничността и етническите граници (Weber 1947; Андерсън 

1983, 1998; Barth 1969; Гелнър 1999; Smith 1986, 1991; Gossiaux 2002, 2004 и др.). Макс 

Вебер подчертава тясната връзка между кръвното родство (произходът) и етничността. 

Той определя етническата общност като група, вярваща в своя реален или въображаем 

общ произход, представата за който се поддържа в рамките на политическата общност 

(Вебер 1992). Изучавайки традиционната власт и нейните водачи, Вебер се 



съсредоточава върху различията в механизмите на въздействие на различните видове 

власт. Е. Гелнър показва политическата същност на нациите и национализма като 

политическа идеология от епохата на индустриалното общество и въздействието на 

държавата върху идентичността на гражданите (Гелнър 1999: 39-87, 118-135). Б. 

Андерсън разкрива някои от механизмите на въобразяване (съзнателното изграждане 

или конструиране) на нацията като политическа общност и на национализма като 

политическа идеология, анализирайки политическите и културните системи, от които 

те възникват (религиозни общности и свещени езици; династически  царства с център 

на божествена власт и променливи граници; осмисляне на времето на базата на 

вертикално повторение на събития, обусловени от свещен прецедент и др.). 

Вниманието му е съсредоточено върху процесите на секуларизация на общностите и на 

представите за света, времето и властта чрез изместване на свещените езици от 

всекидневните писмени езици и ролята на книгопечатането за конституиране на 

националните идеологии и идентичности (Андерсън 1998: 21-22, 27). В изследванията 

върху националната идентичност А. Смит разглежда различните видове колективни 

идентичности (политическа, религиозна и етническа), тяхната устойчивост и 

променливост в исторически план, както и ролята на властта за оформянето им (Смит 

2000).  

Проблемът власт – идентичност е тясно свързан с този за етническите граници, 

определяни от Фр. Барт като “символни зони на контраст между членовете на различни 

групи”, обусловени от съществуването на признати социални граници и очертани от 

стабилни или променливи културни черти на общността, значими за нея (Barth 1969: 

13). Ф. Госийо представя сложните процеси на взаимодействие  власт – етнос през 

XІХ – ХХ век на Балканите: въздействието на националните държави върху 

кристализиралото с векове религиозно многообразие на полуострова, с особено 

внимание върху ролята на националните и политическите идеологии за оформянето на 

различните етнически и национални общности в Югославия (Госийо  2004). 

Идентичноста се определя като изживяване на другостта, която се изразява чрез 

определени самоназвания или названия на групите, с които те са известни в определена 

социална среда. Създадени в групата или наложени й отвън, те отразяват процеси на 

взаимодействие или изолация, на адаптация или интеграция, в резултат на което се 

оформят регионални и локални общности, обозначени на различно местно, регионално, 

политическо или държавно ниво. Термините за идентичност са ендогенни (вътрешни, 

създадени в общността, употребявани от самата нея) или екзогенни, наложени отвън – 



от съседни общности или от държавата и нейните институции. Възникнали в различни 

периоди от съществуването на общностите, те са видимият знак на групата, 

независимо от същностните промени в нейната социална структура и/или култура, 

свързани с модернизация (респ. миграции). Наред с устойчивата, стабилна във времето 

идентичност се наблюдава и ситуационна (представителна или преференциална), 

проявяваща се при определени обстоятелства и още – множествена идентичност, чрез 

които групата се адаптира в различни политически и социални условия, както и по 

време на миграция (Бонева 2001).  

Основният извод от представения дотук анализ може да бъде формулиран в две 

насоки. Първата е свързана с разбирането за наличието на цялостен процес на 

религиозно възраждане сред мюсюлманите (в това число и в България), който се 

изразява в активизиране на религиозните институции, на дебата по религиозните 

въпроси в рамките на самата общност, в изграждането и развитието на религиозните 

институции и практики. 

Втората насока е свързана с определянето на религиозните и демократичните 

ценности, чрез които е възможно изграждането на пространство за пълноценна 

интеграция не само на мюсюлманската общност в българското общество, но и на 

всички религиозни общности в европейското културно и политическо пространство. 

Тезата за определящата роля на ценностните съотнасяния в този процес 

проблематизира досегашните институционални представи и съсредоточава вниманието 

върху процеса на формиране, съхранение и предаване на ценности. 

В перспектива осъщественият анализ определя значението на образователната 

система, която във все по-голяма степен ще се превръща в най-подходящото, но и най-

чувствителното пространство за диалог, основан на споделени ценности и 

толерантност, изградена на основата на самоуважението. Новите изследователски 

перспективи не само по отношение на религиозната идентичност, но и в по-широк 

план, все по-често ще проблематизират капацитета на българското общество да 

интегрира чрез средствата за предаване на ценности в контекста на съществуващото 

културно многообразие. Поради това настоящите размисли може и трябва да бъде 

разглеждани като стъпка към дефинирането на нови изследователски полета и 

формулирането на нови концептуални проблеми. 
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