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Има ли разлика между нетър-
пимост и дискриминация и 
каква е тя? 
Това са две тясно свързани 
концепции, между които обаче 
има някои съществени разли-
ки. Нетърпимостта е неуваже-
ние на традициите и вярвани-
ята, различни от собствените, 
отхвърляне на хора, които въз-
приемаме като различни и се 
проявява в широка гама от 
дейности като избягване, език 
на омраза, физическо насилие.
Дискриминацияе налице, ко-
гато хората биват третирани 
по-неблагоприятно от други 
хора в сравними ситуации, за-
ради това, че принадлежат или 
са възприемани като принад-
лежащи на определена група 
или категория хора. Хората 
могат да бъдат дискримини-
рани заради тяхната възраст, 
увреждане, етническа принад-
лежност, раса, религия. Тук 
обаче последствията са доста 
по-големи и трайни. Често в 
резултат на предразсъдъци, 
дискриминираните хора са 
безсилни, не могат да бъдат 
активни граждани, ограничени 
са да развиват уменията си и в 
редица ситуации биват лише-
ни от работа, здравни услуги, 
образование или жилище.
Въпреки заложените принци-
пи във Всеобщата декларация 
за правата на човека и до ден 
днешен пряката и непряката 
дискриминация е факт. И не, 
тук изобщо не визирам афир-
мативни дейности, или т.н. по-
зитивна дискриминация.
Заболял и все по-нарастващ 
проблем на днешното об-
щество е религиозната не-
толерантност. Ромофобията, 
антисемитизмът, дискримина-
цията на не-мюсюлмани (още 
наречени дими) в ислямските 
теократични държави – това са 
само няколко примера за липса 
на свобода на вероизповеда-
нието. 
Основната функция на стере-
отипите е да опростят дейст-
вителността, което към днеш-
на дата в известна степен е 
нужно на нашия забързан и 
леко объркан свят. Защо са ни 
предразсъдъците обаче? Какво 
ни носи негативната преценка, 
която правим за друг човек, 
без всъщност да го познаваме? 
Защо позволяваме предразсъ-
дъците да променят нашите 
възприятия за реалността? 
Вместо да отричаме фактите 
само защото си противоречат 
с нечий стереотип, нека поне 
веднъж се опитаме да подло-
жим на съмнение предразсъ-
дъците си.
Ако има цивилизация, в която 
религията е имала по-голямо 
значение от която и да е друга, 
тя несъмнено е сред египет-
ското население. В миналия си 
проект разглеждах древноеги-
петската религия и митология. 
В този обаче ще представя съ-
временния Египет, с цялата си 
богата история, дълговековно 
съществуване и едно от най-
ценните качества, които прите-
жава Народът на тази държава 
– толерантността между двете 
най-изповядвани религии в 
света: Ислям и Християнство.
Египет е населяван от хора от 
преди повече от 250 хил. го-
дини. Към днешна дата репу-
бликата е с население над сто 
млн. души. Почти деветдесет 
процента от населението изпо-
вядва ислям. Предполага се, че 
този висок процент се дължи 
наОмар ибн ал-Хаттаб, който 
превърнал исляма в еталон на 
египетската религия след като 
завладял Египет през 639 г. сл. 
Хр.
Ислямът е монотеистична ре-

История на митологията и религията

лигиозна система, основана 
от пророка Мохамед на Араб-
ския полуостров в началото на 
седми век. Той е носителят на 
посланието на Аллах и е по-
следният пророк в света след 
Мойсей и Христос. Религията 
на пророка Мохамед мотивира 
появата на новата държава - 
халифат (наследство). Думата 
„ислям“, произлиза от арабска-
та дума „салям“, означаваща 
„мир“; “с мир”, отдаване, като 
отношение към Аллах.
По-голямата част от египтяни-
те ежедневно отдават почит на 
своя бог. Те спазват стриктно 
своите пости, както и часът 
за молитвите си. Независимо 
къде се намират, часът за мо-
литва настъпи ли, те непремен-
но спират работата си, за да 
отдадат почит.
Това идва именно от втория от 
„Петте стълба на исляма“:
1. ШАХАДА (свидетелство) - 
„Свидетелствам, че няма друг 
Бог, освен Аллах и Мохамед е 
Негов пророк“. „Изповедта на 
вярата“ и трябва да бъде изго-
варяна задължително от всеки 
правоверен на висок глас на 
арабски, което е признак за 
неговата принадлежност към 
исляма. 
2. САЛАТ (ритуални молит-
ви) - „Моли се пет пъти на 
ден“. Молитвата като ритуал 
е централен момент в живота 
на един мюсюлманин. Тради-
ционната форма на молитва e
цикъл от последователни пози 
и сакрални обръщения. Вре-
мето за ритуал се определя от 
движението на слънцето като 
начин за напомняне на хората 
за временната природа на света 
- сутрин, по обяд, между обеда 
и залеза, по залез и един час 
след залез.
3. ЗАКЯТ (финансови задъл-
жения)- „Давай на бедните“. 
Благотворителността, съче-
тана с моралния оттенък за 
подкрепа на членовете на ум-
мата представлявала първият 
ислямски юридически договор 
съчетан с милосърдието.
4. САУМ (Рамадан, пости) - 
„Пости през деня през месец 
Рамадан“. Поста през лунния 
месец Рамадан е задължите-
лен за всеки мюсюлманин. Те 
следят лунния календар като 
продължителността на Рама-
дан е 29 или 30 дни. Всеки ден 
постът започва на разсъмване 
и продължава до залез слънце. 

През деня е забранено да се 
яде, пие, пуши, гълта слюнка-
та, да се допира до личност от 
противоположния пол; да се 
играят хазартни игри. Аз имах 
възможност да бъда свидетел 
на вероизповядващите егип-
тяни по време на пости. Дори 
шеф готвачите, които цял ден 
приготвят храна, те посрещат 
с усмивка на лице, без да са 
хапнали и един залък. Изклю-
чително чудно нещо е вярата – 
дори когато нямаш сили, тя те 
държи на крака.
5. ХАДЖ (поклонничество) - 
„Посети Мека поне веднъж в 
живота си“.
От всеки мюсюлманин се оч-
аква поне веднъж в живота си 
да предприеме поклонническо 
пътуване до Мека. То включва 
цяла поредица от церемонии и 
ритуали, много от които се из-
вършват около свещения камък 
Кааба.
Жената като фигура в исля-
ма
Мюсюлманската жена, на пър-
во място е домакиня и майка. 
Най-важните задължения на 
омъжената жена в Египет са се-
мейните задължения, подкре-
пени от морални, религиозни 
и правни норми. Всички жени 
са изключително предпазливи 
в отношенията с мъжете. 
Съществува интересен ритуал 

преди женитбата. Девицата 
трябва да бъде посетена от 
бъдещата си свекърва, която 
определя дали е годна за булка 
по три критерии: да има здра-
ва коса, здрави зъби и здраво-
словно изглеждащи глезени 
(всички символ на здраве и 
плодородие). Сватбата в Еги-
пет не е брак между две равни 

страни, избор прави мъжът 
и приема своята избраница в 
дома си. Семейството на бул-
ката получава огромен откуп, 
а в замяна лишава жената от 
комуникация с външния свят.
След като мюсюлманска-
та жена е вече омъжена, във 
външния свят тя показва един-
ствено очите си.
Дом, семейство и деца
Не е тайна, че египтяните во-
дят изключително нисък стан-
дарт на живот. Едно от най-ва-
жните неща, за които се грижи 
жената в дома е прехраната. Тя 
става всяка сутрин и пригот-
вя хляб за цялото семейство, 
докато мъжът се грижи за зе-
меделието и говедовъдството 
(основно се прехранват чрез 
камили). Жената превръща 
къщата в дом именно чрез най-
святото – хлябът. Царевичното 

зърно се мели с помощта на 
два камъка, докато стане браш-
но, след това се добавя вода, за 
да се образува тесто и се слага 
върху нагорещена плоча, дока-
то се превърне в хрупкав и аро-
матен хляб с коричка.
Разбира се, религията позволя 
на по-заможните египтяни мю-
сюлмани да се оженят за чети-
ри жени. Това обаче върви с ус-
ловието на всяка една от тях да 

осигурява еднакви условия за 
живот. Както и се очаква, всяка 
жена трябва да живее отделно 
от другите, защото отговаря за 
свое домакинство.
Интересно е, че в Египет ще 
срещнете доста недовършени 
сгради, все още в ремонт, или 
тепърва строящи се. Това ес-
тествено не е нов дизайн на ар-
хитектурата, а отново се дължи 
на техните  религиозни оби-
чаи. Заможните египтяни стро-
ят къщи за своите синове, като 
всеки завършен етаж е за вече 
оженен син. Недовършен етаж 
е знак за син, който е в търсене 
на своята бъдеща съпруга.
Християнството в сянката на 
пирамидите днес 
Християнската етнорелигиоз-
на група, наречена още ко́пти, 
на територията на Египете едва 
около осем-девет процента (ок. 
6 млн. души) от населението. 
Те са най-голямата етноре-
лигиозна общност с древни 
корени. Смята се, че са преки 

потомци на древните египтяни, 
понеже са коренното доислям-
ско (т.е. неарабско) население 
на Египет. При наличието на 
такъв нисък процес изповядва-
не на религия в дадена страна, 
се очаква тя доста отдавна да 

е изчезнала поради различни 
фактори, например дискри-
минация. В Египет обаче хо-
рата се оповават предимно на 
вярата си, това е и основният 
фактор за тяхната толерант-
ност. Нещо повече, при тях 
вече съществува обединеност 
между двете религии Ислям и 
Християнство. 
Християнството е религиозна 
система, възникнала на осно-
вата на Юдаизма, по време на 
Римската империя, която по-
степенно се превръща в най-
значимия културен феномен 
от общото историческо раз-
витие на цялото човечество. 
Посланието на Иисус Хрис-
тос за любов, мир и духовно 
съвършенство се оказа модел 
за религиозно-нравствено по-
ведение на милиони хора по 
света. Християнската религия 
далеч не е изолирано явление, 
а осмисля човешкия живот по 
един “нов” начин.
Богослужението в Православ-
ната църква е известно с об-
щото наименование Богослу-
жебни последования, които 
съдържат отделните служби 
на обществената молитва. По-
следование на денонощието, 
Последования на тайнствата и 
Последования на обредите.
Християнството В Египет 
се е въвело отСв. Марков 
Александрия, около 42 г. сл. 
Хр.Наследството от него е зна-
чителна християнска общност, 
която се разпространява из 
Египетв рамките на половин 
век. До началото на III в. сл. 
Хр. християнитесъставлявали 
по-голямата част от населе-
нието на Египет, а църквата 
на Александрияв днешни дние 
най-старата християнска църк-
ва в Африка.
След Халкедонския събор-
през 451 г. Александрийската 
църквасе разцепва на два кло-
на. Тези, които приемат реше-
нията на събора, стават извест-
ни като халкедонци. Онези, 
които не приемат решенията 
на събора, са наречени миафи-
зити. Болшинството египтяни 
принадлежат към миафизит-

ския клон. Те са последовате-
ли на Коптската православна-
Коптската католическа църква. 
Важен принос за Християн-
ството на коптите в Египет е 
създаването и организацията 
на монашество, което днес по 

целия свят е произтекло, пря-
ко или косвено, от египетския 
пример. Към края на V век 
имало стотици манастири, хи-
ляди килии и пещери, разпръс-
нати из египетската пустиня. 
Интересна практика на коп-
ските християни още оттогава 
е обрязването на мъжа като 
обред.
Коптите в съвременен Египет 
имат равни права с мюсюлма-
ните като участие във военна-
та армия на страната, активно 
участие в съдебни и бизнес 
дела, политически права, пред-
ставители в правителство и 
строеж на църкви.
Всеки народ дава своя принос 
в изграждането и прогреса на 
човечеството. Останал в не-
известност, котският принос 

за извоювана свобода и рав-
ноправие, се оказва достоен 
пример за религиозна толе-
рантност.
Прилики между Ислямът и 
Християнството – не е ли Бог 
един?
Известна част от основата на 
ислямската религиозна систе-
ма е изградена именно върху 
някои от основните истини на 
Християнството.
• Вяра в свръхестествения и 
духовния свят; вяра в същест-
вуването на душа; колекция от 
свещени писания; организира-
ни институции; силно чувство 
за семейство и общност, осно-
вано на ритуали и фестивали; 

произход.
• Монотеистични религии.
• Ислямът споделя сходни 
възгледи сХристиянството за 
съда, рая, ада, духовете, анге-
лите и бъдещото възкресение.
• Коранът и Библията са кате-
горични по отношение, че чо-
век живее един-единствен път 
на този свят. Ето защо е важно 
човек да опознае истината, да 
живее според нея и така да 
определи съдбата си във веч-
ността.
• Коранът споменава на много 
места Исус Христос, говори 
за неговия живот и го поставя 
редом с големите пророци на 
религиозната история. Освен 
това Исус е не само обикновен 
пророк, но и изпратен от Все-
вишния да създаде религиозна 
общност. 
• В ислямската мистика Исус 
от Назарет също играе значима 
роля, където е представян като 
„учител по мъдрост“ и образец 
за бедност и аскетичност. Там 
той е считан и за пророк на лю-
бовта, който води хората към 
Божията обич.
• В сура 19-та на Корана се 
описва как майката на Исус 
Мария /Мириам/ се сдобива 
със сина си - благодарение на 
божествено провидение и оду-
хотворяване. Срещу упреците, 
че е родила извънбрачно дете, 
Коранът изрично я защитава, 
подчертавайки, че водела цело-
мъдрен живот. Според убежде-
нието на множество мюсюлма-
ни, Мария също се е възнесла 
на небето.
• Действащите лица в Кора-
на имат съществени сходства 
с тези в Библията: не само 

Авраам /Ибрахим/ се среща в 
светите писания на исляма, а 
и Моисей /Муса/ и дори Исус 
/Иса/ се споменават в Корана 
като пророци и предтечи на 
Мохамед.
Всъщност, ако говорим за раз-
лики, съществена такава би 
била как двете религии прак-
тикуват своята вяра. В никакъв 
случай не говорим за обединя-
ване на двете най-големи рели-
гии в света, но със сигурност 
бихме могли да помислим вър-
ху сплотяване и вместо думата 
ИЛИ, да ползваме И. Защото в 
крайна сметка ВЯРАТА е това, 
което ни обединява. 

Радостина Койчева, Театрална продукция – 2. курс, фак. №: 7050
Ислям и християнство – толерантност или дискриминация
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Коптски кръст

Сахара, Източен Египет

Примерно облекло на мюсюлманска жена 

Нубийско семейство 

Сгради в град Асуан, по течението на р. Нил

ЗАКОН ЗА ЛЮБОВТА: “Нова заповед ви давам, да 
любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и 
вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои 
ученици - ако любов имате помежду си


