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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

ИСЛАМСКОТО  БУДЕЊЕ  ФЕНОМЕН    
БАЛКАНСКИ ВЕРСКИ Р    

МУСЛИМАНСКИТЕ АНАЛИТИЧАРИ ОЦЕНУВААТ ДЕКА ПРИ РО ДА-
ТА НА ИСЛАМСКОТО БУДЕЊЕ НА БАЛКАНОТ НЕМА ПОЛИТИЧКИ 
ЦЕЛИ. ВЕЛАТ ДЕКА РЕЧИСИ Е НЕПОЗНАТО НЕКОЈ ОД МУСЛИМАНИТЕ 
СЕРИОЗНО ДА ПОБАРАЛ ИЛИ ДА ЈА ПРОМОВИРАЛ ИДЕЈАТА ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ НА ШЕРИЈАТОТ. ДО ОВОЈ МОМЕНТ НА БАЛКАНОТ НЕ 
ПОСТОЕЛА НИТУ ЕДНА ИСЛАМСКА ПАРТИЈА ВО ВИСТИНСКА 
СМИСЛА НА ЗБОРОТ.

Исламското будење нај-
рано почнало во пора-
нешна Југославија бла-

годарение на релативната ли-
берализација на политичкиот 
и на јавниот живот и тоа во 
седумдесеттите години на ми-
натиот век. Покрај либе ра ли-
зацијата, за исламското бу де-
ње голем придонес имала и 
економската моќ на југо сло-
венските граѓани, вклучувајќи 
ги и муслиманите, што било 
значајно за реконструкцијата 
на верските објекти, потоа по-
јавата на новите генерации на 
младата муслиманска инте-
лигенција, кои внесувале жи-
вост и нови импулси во Ис-
ламската верска заедница, ка-
ко и глобалните трендови во 
муслиманскиот свет, кои кул-
минирале со Исламската ре-
волуција во Иран во 1979 го-
ди на. Кога е во прашање ис-
ламското будење во Босна го-
лемо значење има и војната 
во 1992 година, кога таму би-
ле присутни бројни мус ли-
мански доброволци и ис лам-
ски организации. Во оста на-
тите муслимански заедници 
на Балканот исламското бу-
дење се јавило непосредно 
по падот на комунизмот и тоа, 
главно, почнало како дел од 
пошироките процеси на де-
мократизација и будење на 
автохтоните идентитети по-
тис нувани во текот на ко му-
нистичкото владеење. Спе ци-
фичен е случајот на Грција. 
Таа е единствената балканска 

Во останатите муслимански заедници на Балканот исламското будење се 
јавило непосредно по падот на комунизмот и тоа, главно, почнало 
како дел од пошироките процеси на демократизација и будење на 
автохтоните идентитети потиснувани во текот на комунистичкото 
владеење.

Постојат умерени (традиционални) и радикални (фундаменталистички) 
струи. Таканаречените селефиски сфаќања се релативно нови на Бал-
канот и, главно, се поврзуваат со враќањето на поедини студенти од 
универзитетите од Медина и од Аман.

држава во која комунистите 
не биле на власт. Поради фак-
торот што тамошните мус ли-
мани претежно се Турци и 
што односите меѓу Турција и 
Грција се заладија поради Ки-
пар, таму била влошена по-
ложбата на муслиманите. 

МАНИФЕСТАЦИИ НА 
РЕЛИГИОЗНОСТА

Најзначајни манифестации 
на исламското будење се: 

- Засилената лична рели-
гиозност која се огледувала 

во сè почестото посетување 
на џамиите. Инаку, не постои 
никакво истражување за лич-
ната религиозност на мусли-
маните.

- Реконструкцијата и гра-
дењето на џамиите и ис лам-
ските центри е своевиден фе-
номен, кој почнал да се јавува 
уште во седумдесеттите го ди-
ни во поранешна Југославија, 
а во деведесеттите години и 
во другите балкански земји. 
Но, и покрај големиот број 
новоизградени и обновени 
џа мии нивните капацитети не 
биле доволни да ги задоволат 
потребите на верниците. Во 
текот на деведесеттите го ди-
ни на минатиот век со пари од 
муслиманскиот свет биле из-
градени повеќе џамии, што 
би ло нов пристап во однос на 

поранешниот период. 
- Исламското образование 

доживеало значаен развој со 
падот на комунизмот. Денес 
на Балканот функционираат 
околу дваесетина средни вер-
ски училишта, три факултети 
(Сараево, Приштина и Скопје), 
три исламски педагошки ака-
демии (Бихаќ, Зеница и Нови 
Пазар) и два исламски ин сти-
тута (Бугарија и Албанија). Во 
најдобра состојба се ислам-
ските образовни институции 
во Босна. 

- Исламската издавачка деј-

ност е во подем по па ѓа њето 
на комунизмот. Босан ските му-
с    лимани имаат нај добар при-
стап до исламската лите ра-
тура. 

- Употребата на исламските 
општествени симболи е една 
од манифестациите која е 
особено забележителна. Тука, 
пред сè, се мисли на об ле-
кувањето на муслиманските 
жени, пуштањето брада кај 
мажите, употребата на полу-
месечината на знамињата и 
сл. Сите овие видови на из-
разување на религиозноста 
во Босна, доживуваат од ре-
дено повлекување по војната 
и по доаѓањето на НАТО, како 
и по 11 септември 2001 го-
дина. 

- Политичката култура и ор-
ганизациите, исто така, се 

значаен фактор кој придонел 
за исламизација на овие прос-
тори. 

- Исламските хуманитарни 
организации како израз на ло-
калната и на меѓународната 
солидарност се појавиле во 
голем број особено во мус-
лиманските области зафатени 
со војната. Некои од нив дури 
зеле учество и во поттик ну-
вањето и во финансирањето 
на исламското будење. 

- Исламските установи фу-
нк    ционирале врз основа на 
регионалната солидарност. 
Тоа се организации со две 
иницијативи. Едната била вр-
зана со Источна Европа и ре-
зултирала со основањето на 
Исламскиот совет на Источна 
Европа во август 1991 година, 
во Сараево, а другата била 
врзана за Евроазија и има по-
текло од Турција. Првата до-
живеа дебакл со избув нува-
њето на војната во Југо сла ви-
ја, а другата досега не дала ре-
чиси никакви резултати. 

- Изградбата на алтер на-
тивни исламски институции 
(исламска банка, исламски 
гра   динки, амбуланти и слич-
но), е една од најважните ма-
нифестации на исламското 
будење, бидејќи тие инсти-
туции ги опслужуваат по тре-
бите на верниците и на рели-
гиозниот живот во се ку лар-
ната или во атеистичката сре-
дина. 

- Оживувањето на духот на 
џихадот е присутен во Босна, 
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  НА  КОМУНИСТИЧКОТО  ВЛАДЕЕЊЕ
   АДИКАЛНИ СЛУЧУВАЊА

на Косово и во Македонија. 
Тамошните судири помогнаа 
џихадот да добие на ин тен-
зитет. Тоа бил поводот во 
Босна да дојдат голем број 
странски доброволци, кои 
многу придонеле за шире ње-
то на фундаментализмот во 
оваа поранешна југосло вен-
ска република. Станува збор 
за околу 2.000 лица. Сепак, 
најголемиот дел од Муџа хе-
дините во Босна биле до-
машни муслимани.

ВЕРСКАТА 
ОРИЕНТАЦИЈА НА 
БАЛКАНСКИТЕ 
МУСЛИМАНИ

Традиционалниот ислам е 
доминантна струја на исламот 
на Балканот. Таканаречените 
Суфии се втората значајна 
струја, со свои авторитети и 
инфраструктура (теќиња и 
тарикати). Тие дејствуваат во 
рамките на исламските заед-
ници. Во последниве 15 го ди-
ни е забележано силно ин вол-
вирање на ривалистички мис-
лења кои, главно, се пре не-
сувале преку литературата и 
исламските факултети. Пос-
тојат умерени (тради цио нал-
ни) и радикални (фун дамен-
талистички) струи. Таканаре-
чените селефиски сфаќања се 
релативно нови на Балканот 
и, главно, се поврзуваат со 
враќањето на поедини сту-
денти од универзитетите од 
Медина и од Аман. Вис тин-
скиот бран на т.н. селефизам 
најмногу ја зафати Босна и тоа 
уште од почетокот на војната 
кога во регионот доаѓале 

многу луѓе со вакви идеи. Тие 
биле приврзаници на воору-
жениот џихад изведен преку 
хуманитарни или мисио нер-
ски активности. На Балканот 
има само две вакви орга ни-
зации со седиште во Босна: 
Активната исламска младина 
и Фуркан. Карактеристични 
се и т.н. муслимани мо дер-
нисти, кои не се многу рас-
пространети на Балканот. Се 
појавиле во Босна кон сре-
дината на седумдесеттите го-
дини, но брзо спласнале. Од 
раната исламска револуција 
во Иран, во 1979 година, бал-
канските муслимани се инте-
ресираат и за т.н. шииски ис-
лам. Посетата на Алија Изет-
беговиќ и на неговите сора-
ботници на Иран на почетокот 
на осумдесеттите години е 
потврда за тоа. Присуството 
на Иранците на Балканот офи-
цијално почнува пред 1992 
година. Иранското присуство 
на Балканот е најбројно и нај-
организирано во Босна иако 
таму има помалку финансиски 
средства отколку во саудис-
ките организации. Овие горе-
наведени организации имаат 
умерено практикување на ис-

ламот. Сепак, не е мал бројот 
и на оние кои се поборници 
на екстремниот ислам. Нај поз-
нати се приврзаниците на 
"Суп портерс оф Схариа". Не е 
познато колку нивните идеи 
се раширени меѓу народните 
маси. Оваа групација прет-
ставува најрадикалниот еле-
мент на исламските простори 
на Балканот. Таа, пред сè, е 
составена од млади луѓе, 
исламски студенти. Самите 
тие оценуваат дека по 11 
септември 2001 година била 
намалена помошта за нив од 
странство. Според про цен ки-
те на муслиманите, словен-
ските народи на Балканот го 
предимензионираат ис лам-
ско то будење и го поис то ве-
туваат со опасност по ста-
билноста на земјите и на цела 
Европа. Тие ги напаѓаат влас-
тите во Србија, Македонија, 
дури и во Хрватска дека пра-
ват лажни пропаганди за бро-
јот на муџахединските групи 
во земјите од поранешна Ју-
гославија. Скопје, Белград, 
Под горица и Загреб очекуваа 
дека по 11 септември Западот 
решително ќе се справи со 
радикалните групи на Бал ка-

нот. До денес, освен декла-
ративните заложби, ништо 
друго не е реализирано од тој 
проект. Сепак, терористичките 
напади врз САД беа ис клу-
чителна можност на Полу ос-
тровот да се неутрализираат 
некои процеси и да се сведат 
под минимум. Исламските ор-
ганизации се ставени под це-
лосна контрола, а најра ди кал-
ните компоненти мораа "до-
броволно" да ја напуштат 
Босна и да се вратат таму од 
каде што дошле. Накратко ка-
жано, нападите врз Америка 
ги запреа забрзаните процеси 
на исламското будење, кое 
прерасна во движење на 
Балканот. Исламските мусли-
мани почнаа да се на вик ну-
ваат на таквата атмосфера. 
Отпорот на исламското бу-
дење доаѓа од неколку цен-
три. Првиот од нив е секу ла-
ризираната и европеизи ра-
ната елита. Педесетгодишното 
владеење на комунизмот зад 
себе остави генерации из рас-
нати во духот на агресивниот 
секуларизам и атеизам. Вто-
риот извор на проблемите за 
муслиманите се бројните 
пред         расуди, стравови и ло-
шите односи со немус ли ман-
ското население. Муслима ни-
те сметаат дека причина за 
запирањето на процесите на 
исламското будење се и од-
редени непријателски ста во-
ви на дел од меѓународната 
заедница. Велат дека Западот 
сака единствена Босна, но со 
"контролирано присуство на 
муслиманите" или како што се 
кажува во неформалната по-
литичка реторика "изолирање 
на исламот".


