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Предговор

Тази книга има дълга лична история. Идеята за нея 
кристализира в началото на 2001 г., когато работех над 

българския превод на книгата Мюсюлманската политика 
на Дейл Айкелман и Джеймс Пискатори. Ерудираното из-
следване на значенията и употребите на това, което двама-
та автори наричат „мюсюлманска политика“, ме провокира 
да потърся възможни интерпретации на епохалните пост-
комунистически социални и политически преобразувания, 
през които преминават различните мюсюлмански общно-
сти на Балканите, преутвърждавайки своите религиозни 
вярвания и практики.

Всъщност изследователският труд е в повечето случи, 
ако не и винаги, белязан от личния житейски път и различ-
ните преживявания на самите изследователи, понякога ди-
ректно, понякога индиректно. Аз обичам да се шегувам, че 
моето етнографско изследване за мюсюлманите започна, 
когато бях на четири години. Прекарвайки детството си в 
Южна Добруджа – един район в Североизточна България с 
около 30 % мюсюлманско население (състоящо се основно 
от турци,  от по-малка ромска общност и малобройна гру-
па татари) – аз бях изложена на мултикултурни реалности 
дори и в апогея на политиките за социална хомогенизация 
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на комунистическия режим през 70-те години на XX век. 
Сред забележителностите на родния ми град Силистра са 
белокаменната джамия Куршумлу, датираща от XVI в. и 
днес обявена за паметник на културата, и една внушителна 
османска крепост, построена в средата на XIX в., в конте-
кста на надвисналата Кримска война. Като дете прекарвах 
летата при моите баба и дядо, които живееха в недалечно 
турско село. Дядо ми беше изселен там, след като комунис-
тическият режим беше национализирал собствеността му. 
Разбира се, по онова време аз нямах представа зa мрачните 
подробности и бях щастлива да се завръщам през летни-
те месеци в за мен идиличната селска обстановка. Понеже 
населението в селото беше изцяло турско, с изключение на 
моите баба и дядо и семейството на фелдшера, говорими-
ят език беше турският, от който аз разбирах само няколко 
думи. Това съвсем не ми пречеше да общувам свободно със 
съседските деца на универсалния език на детството. 

Аз задавах много въпроси на баба и дядо: „Защо сват-
бата на нашите съседи продължава три нощи?“, „Защо же-
ните в селото носят шалвари и си къносват пръстите на 
ръцете?“, „Защо само мъжете ходят на погребения?“. Неиз-
менният и не съвсем ясен за мен отговор: „Защото такива 
са техните обичаи“ по разбираеми причини не пояснява-
ше, че „техните обичаи“ са свързани с исляма. В България 
атаките срещу религията бяха особено масирани и тя беше 
не само изтрита от публичното пространство – от съобра-
жения за сигурност хората избягваха да я споменават и в 
частни разговори.

Дядо ми не доживя насилствената смяна на имената 
през 1984-85 г. на хората, сред които прекара дълги години.
Аз бях далече от България и не станах свидетел на тежкото 
изпитание на моите турски приятели от детството. Видях 
обаче с очите си ужаса и раните от постюгославските войни, 
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които засегнаха цялото въвлечено в тях население, но най-
силно пострада мюсюлманското население в Босна и Косово.

Крахът на комунизма неизбежно отключи процес на 
радикално трансформиране и предефиниране на място-
то на религията в личния и обществен живот, а също и в 
политиката. Присъствието както на християнството, така 
и на исляма в публичната сфера навсякъде на Балканите 
доби видимост и изразителност, а религиозните общности 
побързаха да се възползват от новопоявилите се възмож-
ности за религиозно и културно възраждане, от една стра-
на, и за политическа мобилизация, от друга.

Това изследване е част от моите дългогодишни опити 
да дешифрирам значенията на онова, което в друга книга 
наричам „посткомунистически палимпсест“, и особено да 
очертая ролята на религията в сложните политически и со-
циални процеси в Източна Европа след края на Студената 
война. В настоящата книга разглеждам в сравнителна перс-
пектива трансформациите на мюсюлманските идентично-
сти на Балканите под влиянието на различни национални 
и транснационални, местни и глобални фактори, като в съ-
щото време анализирам и историческите наследства, кои-
то влияят върху съвременните реалности. Нещо повече, аз 
оспорвам репрезентациите на исляма и мюсюлманите като 
чужди на Европа, защото те пренебрегват напълно факта, 
че Европа има значително местно мюсюлманско население в 
югоизточната си част, където плуралистичните общества са 
развили определени модели на съсъществуване и социална 
интеграция. Така тази книга се опитва да добави детайли и 
нюанси в продължаващите дебати за исляма в Европа.

Още в началото искам да направя една уговорка. „Ре-
лигията“, в този случай „ислямът“, съвсем не е лесна за 
дефиниране и идентифициране категория; тя може да оз-
начава различни неща за различните хора и затова прите-
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жава голям потенциал за погрешни интерпретации. Аз не 
смятам, че връзката на балканските мюсюлмани с исляма е 
много по-различна от връзката на балканските християни 
с християнството, нито пък се опитвам да твърдя, че ис-
лямът притежава някаква по-особена от другите религии 
евристична стойност. Поради това предпочитам да говоря 
за „мюсюлманите“, а не толкова за „исляма“. В повечето от 
случаите, когато говоря за „ислям“, например за „балкански 
ислям“ или „европейски ислям“, използвам кавички, за да 
сигнализирам идеално-типичната природа на „реалност-
та“, която тези понятия се опитват да обозначат.

Наистина, дискусиите за мюсюлманите са често доми-
нирани от нереалистични и контрапродуктивни репрезен-
тации за техните идентичности като определени изключи-
телно от исляма (тенденция, която Азиз ал-Азмех нарича 
„прекомерната ислямизация на мюсюлманите“). В моето 
изследване се опитвам да покажа, че мюсюлманските иден-
тичности са многопластови, припокриващи се и зависи-
ми от контекста, каквито са всички идентичности. Те имат 
динамична и плуралистична природа, която е в постоянен 
процес на предоговаряне и оспорване, и са пряко зависи-
ми от социалния ред, политическата власт, национални и 
транснационални лоялности, а също и от пол, възраст, об-
разование и местоживеене. Накратко, мюсюлманите в моята 
книга са т.нар. в академичната литература „социологически 
мюсюлмани”, или хора, които се самоопределят като мюсюл-
мани на базата на различни фактори: вярвания и практики, 
културна традиция, семеен произход или етническа/нацио-
нална идентичност (както например в случая с босненските 
мюсюлмани). Мюсюлманите могат да бъдат практикуващи 
или непрактикуващи, могат да следват предписанията за 
практикуване на своята религия стриктно, от време на вре-
ме, много рядко, или пък изобщо да не ги следват.
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В моето изследване аз използвам интердисциплина-
рен подход, комбинирайки социология на религията, по-
литология и антропология. Позовавам се на съвременни 
дебати в изследванията върху религия и политика, както 
и в литературата, посветена на изграждането на национал-
ните държави на Балканите и мюсюлманските малцинства. 
Използвам данни от статистически източници и социоло-
гически анкети, както и от проведени от мен интервюта, 
многобройни разговори и наблюдения като участник в 
различни събирания, включително 15 междурелигиозни 
семинара и кръгли маси, които организирах в България и 
други балкански страни между 2004 и 2010 г.

Докато работех над тази книга, много хора и институ-
ции ме подкрепяха по различни начини. Бих искала пър-
во да благодаря на моите приятели мюсюлмани, колеги и 
информанти в региона, както и на моите колеги от акаде-
мичните среди на Запад, които изследват мюсюлманското 
население на Балканите и чиито текстове и идеи бяха неза-
меними за моя собствен труд. Аз съм изключително благо-
дарна за ценната информация, отзиви за моето изследване 
и вдъхновение, които получавах по време на нашите мно-
гобройни разговори и имейл кореспонденция. Въпреки че 
не съм в състояние да изброя имената на всички, не мога да 
не спомена поне няколко от тях: Ахмет Алибашич, Зилка 
Спахич-Шиляк, Самир Беглерович, Мухамед Юшич и Азим 
Зубчевич в Босна; Бирали Мюмюн Бирали, Сефер Хасанов 
и Муддесир Мехмет в България; Мерита Долма и Олси 
Язеджи в Албания, и Джабир Хамити в Косово. Искам да 
изкажа специална благодарност на Патрис Бродьор, който 
преподава в Монреалския университет, за всичко, което 
научих от него по време на съвместната ни работа и мно-
гобройните пътувания в региона между 2005 и 2008 г. във 
връзка със съавторската ни книга: Religion as a Conversation 
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Starter: Interreligious Dialogue for Peacebuilding in the Balkans 
(Continuum Press, 2009), която през 2010 г. беше публикува-
на и на български език под заглавието Междурелигиозният 
диалог за изграждане на мир на Балканите. В настоящото 
изследване цитирам някои от интервютата, които напра-
вихме заедно за съавторската ни книга. Кристен Годси 
беше прекрасен събеседник през лятото на 2010 г., когато 
се опитвах да се преборя с първата чернова на ръкописа си; 
тя също така прочете и коментира глава трета  от насто-
ящия текст. Дълбоко съм благодарна на Ксавие Бугарел и 
Кристиан Мо за нашите провокиращи мисълта разговори 
и особено за ценните отзиви, които получих от тях след за-
вършването на ръкописа. Искам да благодаря и на издате-
лите и на двамата анонимни рецензенти в Оксфордското 
университетско издателство, което публикува английския 
оригинал на книгата през 2013 г.

Изследователската дейност и написването на този 
труд бяха подкрепени от различни академични програми. 
Кратките ми академични гостувания в Централноевро-
песйкия университет в Будапеща през 2002 г. и в Универси-
тета в Бирмингам през 2004 г. ми позволиха да се запозная 
с голяма част от съществуващата литература по темата, 
която почти не можеше да се намери в България по онова 
време. Тримесечна стипендия в Нидерландския институт 
за академични изследвания през 2006 г. и тримесечен из-
следователски престой в центъра „Удроу Уилсън” във Ва-
шингтон през 2008 г. ми дадоха възможност да се концен-
трирам над проекта си в стимулираща академична среда и 
да развия много от идеите си в разговори и обмен с други 
гостуващи изследователи. Ключова роля за завършването 
на ръкописа ми изиграха щедрата стипендия „Мари Кюри” 
на Европейската комисия (2010-12 г.) и подкрепата на ко-
легите ми в Колежа „Тринити” в Дъблинския университет.
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Специалната ми благодарност и обич са за моя син 
Виктор, за неговата съпричастност през дългото ми и 
неравно пътуване с тази книга, както и за помощта му 
при редактирането на английския текст. Посвещавам 
книгата си на него и на моите родители, Йорданка и 
Нестор Мерджанови, без чиято непрестанна подкрепа и 
доверие в мен толкова много неща в моя живот не биха 
били възможни.




