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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Релігія завжди поставала 

важливим фактором соціокультурного розвитку. Відзначаючи 

безперечний науково-технічний, соціально-медичний, промисловий 

прогрес сучасної цивілізації, передусім у розвинутих державах, 

доводиться також констатувати послаблення гуманістичної складової у 

міжнародному просторі політики та бізнесу. Світові економічні й 

політичні кризи, наявність глобальної диспропорції у розподілі 

природних багатств, якими користується меншість, критичний 

екологічний стан, відсутність системи освіти створюють демографічну 

ситуацію бідності у країнах, що розвиваються. До цього слід додати 

сучасне ускладнення умов праці, ситуацію культурно-релігійної та 

соціально-економічної ізоляції спільнот імігрантів, що прибули в 

Західну Європу в різний період після Другої світової війни з країн 

Африки та Близького Сходу та потрапили у суворо стратифіковане 

суспільство, яке проголошувало концепції мультикультурації, але, 

насправді, переважно прагнуло дешевої робочої сили.  Окреслені 

глобальні тенденції неминуче призводять до відчуття ізоляції і розпачу, 

фрустрації й відчуження, приниження та ненависті окремих соціальних 

груп чи навіть народів, детермінуючи плідний простір для розвитку 

фундаменталізму й екстремізму. Попри те, що автентичне релігійне 

послання, зокрема авраамічної традиції, базується на цінностях любові, 

милосердя, миру, братерства та гармонійного співжиття, нерідко 

квазірелігійний (поруч з етнічним)  фактор постає як засіб маніпуляції 

свідомістю та  використовується як такий, що «виправдовує» та 

закликає до насилля, яке засуджує і Біблія, і Коран. Іншими словами, 

маємо справу тут не з глибоким богословсько-філософським 

осмисленням концепту «джихаду», а виключно його вульгарно 

політизоване представлення.  

Однією із  особливо гострих соціально-політичних проблем постає 

сучасна радикалізація джихадизму в контексті процесів міграції 

вихідців із країн Близького Сходу та Африки. Осмислення феномену 

радикального джихадизму у світовій та вітчизняній науковій думці не є 

однозначним, тому актуальною є потреба здійснення комплексного й 

зваженого філософсько-релігієзнавчого аналізу. 

Європейський Союз в останні десятиліття зустрівся зі складною 

соціально-політичною та релігійно-культурною проблемою 

радикалізації джихадизму, комплексне дослідження (зокрема 

релігієзнавче, філософське) якого на сьогодні є актуальним як у 

теоретичній, так і у виразній практичній площині, адже мова йде про 

мирне співжиття корінного населення держав європейського 

континенту та мігрантів із мусульманських країн.  
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Радикалізація джихадизму в Європі кінця ХХ – початку ХХІ 

століття є частиною більш глобального явища – радикалізації ісламу, 

виразним прикладом чого є події та наслідки «арабської весни» на 

Близькому Сході та в Північній Африці, в яких визначальну роль 

відіграють військові екстремістські сили, що лише прикриваються 

прагненням до чистоти ісламу, висмикують цитати про насилля, а, за 

своєю сутністю, нічого спільного не мають із благородним і піднесеним 

вченням святої книги Корану, що закликає до миру, любові та 

милосердя, а не жорстокої агресії до інших сповідників монотеїзму. 

Звісно, що роль світової політики у процесах радикалізації 

мусульманських екстремістських груп, окремих їхніх харизматичних 

лідерів також присутня, наслідком чого є трагедія християн Північної 

Африки та Близького Сходу, які там проживають нерідко з 

апостольських часів, на їхню беззахисність спрямовується вся 

ненависть до цінностей Заходу, позбавляючи надії на можливість 

проживання на тих прабатьківських землях, які є справжньою 

колискою Церкви, де вона сформувала самобутні обрядові практики й 

богословські традиції. Хвиля руйнівної ірраціональності війни дійшла 

до Європи у формі радикалізації джихадизму, ідеологія якого прагне 

переконати своїх адептів у слідуванні вищим релігійним цінностям.  

Важливість релігієзнавчого дослідження процесів радикалізації 

джихадизму безперечена, бо ж релігійний фактор  мусульманські 

радикальні рухи  намагаються представити як один із визначальних у 

базисі їхньої ідеології. Зважені та обґрунтовані релігієзнавчі висновки 

здатні дати відповіді на питання про ґенезу і сутність процесів 

радикалізації джихадизму, зокрема у сучасному соціально-політичному 

контексті Європи. 

Українська релігієзнавча наука повинна також вивчати цю 

проблему, адже наша держава все більше інтегрується в європейський 

простір. Це також вагомий аспект  актуальності нашого докторського 

дисертаційного дослідження. 

 Зважаючи на тезисно окреслену актуальність, тема радикального 

джихадизму цікавить чимало дослідників. Серед зарубіжних науковців 

передусім необхідно відзначити таких авторів: І. Антонович, О. Ашур, 

Дж. Брачман, А. Бухарс, Г. Мирський, Р. Несипбай, Е. Салтман, Дж. 

Тьорнер, Т. Хегхаммер, Ф. Хосрохавар, К. Хьюїт та ін. У вітчизняній 

науці теж є дослідники цієї проблематики, а саме: А. Арістова, М. 

Азаров В. Остроухов, О. Лікаренко, М. Лубська, В. Петрик, Ю. Зінько, 

М. Кірюшко, С. Кузьмін.  

Від досліджень, які провели названі авторитетні вчені, нашу 

докторську дисертацію відрізняють такі три основні концептуальні 

аспекти.  
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По-перше, залучено найновішу інформацію щодо цієї 

проблематики, а наше дослідження спрямоване на осмислення того, що 

відбувалося у кінці ХХ та на початку ХХІ ст. Феномен радикального 

джихадизму на сьогодні суттєво змінився, вийшовши на нові щаблі 

розвитку, що дозволяє нам, зважаючи на означені трансформації, 

розглядати це явище не тільки на етапі його формування, але і на 

підйомі його еволюції. Зокрема, це призвело до того, що Європол, 

починаючи з 2016 р., зазначає у своїй звітності нову графу – 

«Джихадистський тероризм». 

По-друге, наше дослідження є не політологічним чи 

соціологічним, на чому, зазвичай, зосереджуються більшість студій 

радикалізації джихадизму, а саме релігієзнавчим. Погляд на цю 

проблематику за допомогою теоретичного та методологічного 

інструментарію релігієзнавства дозволить  розкритити суттєві аспекти 

джихадизму саме в аспекті розуміння релігійної складової, зокрема 

маніпуляції нею в радикальних ідеологічних системах.  

По-третє,  визначаємо наше дослідження як комплексне, в якому 

аналізуються не тільки наявні події, котрі стосуються радикального 

джихадизму, але й їхні передумови та можливі наслідки, що дозволяє 

запропонувати цілісну картину щодо досліджуваної проблематики. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-

дослідницької програми «Філософсько-правові дослідження: 

(онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія права)» (державний 

реєстраційний номер 0116U002269) кафедри філософії і політології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Метою дослідження є релігієзнавча реконструкція сутності й 

визначальних тенденцій  радикалізації джихадизму в Європі кінця ХХ – 

початку ХХІ століть. 

Досягнення цієї мети обумовлює необхідність вирішення таких 

основних дослідницьких завдань: 

- здійснення аналітичного й критичного огляду наукової 

джерельної бази за темою дисертаційного дослідження;  

- створення  та обґрунтування цілісної релігієзнавчої методології 

дослідження радикального джихадизму в його історичних 

трансформаціях; 

- огляд семантичного діапазону основних термінів і понять 

дисертаційної роботи, а також побудова відповідної концептуальної 

схеми дослідження; 

- виявлення вузлових історичних подій та процесів у  взаємодії 

сповідників ісламу та християнського населення Європи; 

- виділення магістральних ідеологічних витоків радикальних течій 

в ісламі; 
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- реконструкція багатовекторного теоретичного базису салафізму 

та джихадизму в ХХ ст.; 

- експлікація та аналіз екстремістської діяльності джихадистів у 

Європі при використанні квазірелігійної риторики й псевдорелігійної 

наднаціональної ідеології;  

- представлення позицій критики джихадизму, зокрема зі сторони 

представників поміркованих течій ісламу;  

- розкриття інтеракційного аспекту проблеми існування сучасного 

європейського суспільства у ситуації розширення впливу ісламу; 

- наведення загальної характеристики християнства у Європі в 

контексті його значення як інтеграційного фактору для європейського 

соціокультурного простору; 

- здійснення компаративного аналізу християнських та 

мусульманських конфесій з позиції їх ролі в історії та сьогоденні 

Європи; 

- висвітлення релігійного питання у світлі наявних у Європі 

теоретико-методологічних парадигм інтерпретації суспільної 

проблематики; 

- дослідження факторів ймовірного розвитку подальших подій у 

руслі радикалізації джихадизму; 

- аналіз прогнозів щодо розвитку мусульманської присутності в 

Європі. 

Об’єктом дослідження є джихадизм як сучасний релігійно-

політичний мусульманський рух.   

Предметом дослідження є сутність і тенденції процесу 

радикалізації джихадизму в Європі кінці ХХ – початку ХХІ століть. 

 Методологічними засадами дослідження виступив системний 

підхід, у межах якого аналізується радикалізація джихадизму як певної 

системи поглядів, цінностей та дій. Цей підхід дозволяє розуміти кожну 

складову цілого як елемента, сутність якого розкривається через аналіз 

його ролі та місця в конкретній системі.  

Окрема роль належить у нашому дослідженні 

міждисциплінарному підходу, який дозволяє виявити політичні та 

соціальні підвалини й джерела виникнення та розвитку радикального 

джихадизму в  квазірелігійному контексті. Також при написанні роботи  

приділено увагу характеристиці основних підходів до визначення типів 

релігійної свідомості, що було обумовлено специфікою самого явища 

радикального джихадизму. У цьому випадку міждисциплінарний підхід 

дозволяє, при застосуванні комплексу відповідних даних, адекватно 

представити сутність релігійної свідомості. Цей підхід розширює 

можливості окремої науки, допомагає доповнити бачення однієї сфери 

знання інформацією з інших полів, у результаті чого  отримуємо 
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цілісне, інтегральне знання як сукупність визначень, котрі найбільш 

повно відображають досліджуване явище.  

Окрім загальнонаукових методів, таких як аналіз, синтез, 

порівняння, моделювання тощо, в дисертаційному дослідженні 

комплексно застосовано також спеціальні методи, а саме: 

феноменології релігії, історичний метод, системно-структурний метод, 

компаративний метод, а також методологічні засоби герменевтики та 

соціології релігії.   

Зокрема, методом феноменології релігії здобуто інформацію про 

те, яке саме значення досліджувані релігійні явища мають для людства. 

Цей метод використовувався передусім у третьому розділі, дозволяючи 

уникати зайвого дескриптивізму. 

Широко використовувався у дослідженні історичний метод, в 

першу чергу у другому розділі, де він дозволив показати передумови  

радикалізації джихадизму. Також його застосовано  в інших розділах 

дослідження, зокрема в аспектах, де було необхідним показати 

генетичні аспекти певного явища. Цей метод допоміг  надати 

відповідний опис історичних фактів, а також їхню історичну 

контекстуалізацію.  

Для визначення місця того чи іншого феномену в своїй епосі, а 

також встановлення обумовленості певних явищ історичними 

процесами у дослідженні застосовано порівняльно-історичний аналіз. 

Методологічні можливості герменевтики допомогли аналізувати 

праці мусульманських теологів. Зокрема, застосовано такі 

методологічні напрацювання: герменевтичне тлумачення  сутності 

інтерпретації, ідеї герменевтичного кола,  врахування співвідношення 

між текстом та традицією, яка нам його надає, тощо. Також  доповнено 

вищезазначені герменевтичні процедури логіко-понятійним та 

етимологічним аналізом ключових лексем, із метою виявлення і 

фіксації конотацій, які репрезентують позначувані цими лексемами 

поняття. 

Системно-структурний метод  використано передусім у третьому 

розділі нашої дисертації, де за його допомогою встановлено феномени 

синхронії та діахронії при аналізі поміркованих і радикальних 

напрямків в ісламі. Цей метод дозволяє розглядати досліджуване явище 

не з точки зору його складових, але у контексті характеру та взаємодії 

складових елементів цього явища.  

В третьому, четвертому та п’ятому розділах використано також 

методологічні засоби соціології релігії, оскільки вважаємо, що феномен 

екстремістської діяльності, яка санкціонується окремими 

квазірелігійними рухами, не помітити у всій повноті, якщо ігнорувати 

методи фіксації сучасних емпіричних даних, які перебувають саме в 

розпорядженні соціології. 
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У четвертому розділі важливого значення набув компаративний 

метод, який, зокрема, дозволив порівняти християнські та 

мусульманські конфесії у контексті їх ролі в історії та сьогоденні 

Європи. Компаративний метод передбачає порівняльно-історичне 

дослідження культурних явищ. А отже, такий темпорально-

компаративний аспект застосування цього методу в нашому 

релігієзнавчому дослідженні обумовлює необхідність розгляду 

християнства у значенні його як інтеграційного фактору для Європи.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що  

дисертаційна робота є першим комплексним релігієзнавчим 

дослідженням сутності й визначальних тенденцій  радикалізації 

джихадизму в Європі кінця ХХ – початку ХХІ століть, що дало 

можливість зробити висновки про маніпулятивне використання 

релігійного фактору квазірелігійною ідеологією у поєднанні з низкою 

актуальних соціальних, політичних, демографічних й економічних 

чинників глобального виміру.  

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження 

розкривається у таких основних положеннях: 

Вперше: 

– аргументовано, що процеси радикалізації джихадизму в Європі 

кінці ХХ – початку ХХІ століть мають виразні ознаки саме релігійно 

мотивованої (а не тільки політичної) ідеології. Екстремістські 

ідеологічні конструкти сучасного радикалізованого джихадизму 

постають на основі маніпулятивних і вибіркових комбінацій окремих 

релігійних цитат із Корану, мусульманських концептів та понять і 

спрямовані на відповідні соціальні групи у контексті комплексу 

соціально-культурних й економічно-політичних факторів. Релігія 

використовується одним із чинників маніпуляції свідомістю у 

квазірелігійній ідеології радикалізованого джихадизму. Доведено, що 

проблему радикального джихадизму в сучасній Європі не можливо 

вирішити тільки засобами політичного регулювання; 

–  досліджено явище радикального джихадизму з використанням 

міждисциплінарного підходу та системно-структурного методу, що 

дозволило підійти до вивчення радикалізації джихадизму холістично, а 

не мерологічно. Радикальний джихадизм було представлено у контексті 

приналежності цього явища до різновидів релігійно мотивованої 

ідеології, що виключно маніпулятивно використовує положення 

релігійного вчення та виходить поза межі ціннісно-смислової бази 

релігійного світогляду як моделі реальності; 

–  встановлено основні змістоутворюючі ознаки радикального 

джихадизму. По-перше, радикальний джихадизм – це деструктивна 

ідеологія, яка риторикою ненависті закликає до насилля. По-друге, 

радикальний джихадизм не може розглядатися як прояв права того чи 
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іншого народу на військовий захист, адже він проголошує не оборонну, 

а наступальну та тотальну війну, яка має відбуватися не тільки щодо 

військових, але й щодо цивільного населення. По-третє, він є релігійно 

мотивованою ідеологією, яка спрямована насамперед проти західної 

цивілізації (побудованої на основі культурної спадщини античності й 

християнства) з її аксіологічною парадигмою, яка проголошується 

причиною глобальної несправедливості та духовної деградації; 

–  аргументовано, що прогнози Ж. Кепеля щодо майбутнього 

ісламу в Європі не виправдалися. На відміну від сподівань вченого, по-

перше, джихадистський тероризм не зник; по-друге, ісламісти не 

втратили свою соціальну базу; по-третє, Ж. Кепель переоцінив 

прагнення широких мусульманських мас до ідей західної демократії. 

Окрім того, показано, що прогностичні ідеї архімандрита Августина 

(Нікітіна), а також Г. Фуллера щодо майбутнього ісламу в Європі 

спираються на більш надійну теоретичну та емпіричну базу, ніж 

прогнози Ж. Кепеля; 

– виділено ознаки того, що викладене у книгах «Під покровом 

Корану» та «Віхи на шляху до Аллаха» вчення Саїда Кутба є 

деструктивним. По-перше, це вчення спрямоване на досягнення 

світового панування військовим шляхом; по-друге, воно розпалює 

ненависть за релігійною ознакою; по-третє, воно виправдовує релігійні 

війни; по-четверте, вчення Кутба агітує за встановлення тоталітарного 

суспільства; по-п’яте, воно пропонує техніки підготовки релігійних 

екстремістів. Було аргументовано,  що головним засобом досягнення 

своїх цілей Кутб проголошує наступальний військовий джихад. 

Причому, на його думку, цей джихад має вестися як стосовно всіх 

немусульманських держав, так і всіх сучасних йому мусульманських 

держав, оскільки, на переконання Кутба, там живуть «несправжні 

мусульмани». Концепція С. Кутба була надана у контексті порівняння з 

позицією Абд ас-Салама Фарага, представленою його працею «Забутий 

обов’язок»; 

– встановлено три причини неспроможності вчення С. Кутба бути 

виправданим через те, що воно, зокрема: 1) засноване на маніпуляціях, 

наведенні висмикнутих із контексту цитат Корану; 2) оголошує війну 

всьому світові, що невідворотно призведе до поразки спроб його 

втілення у життя; 3) прагне примусити людей ХХІ століття жити у 

суворій відповідності до норм життя VII ст., що є нездійсненною 

утопією. 

Уточнено: 

– дефініцію радикального джихадизму, який у дисертаційній 

роботі розуміється як релігійно мотивована ідеологія, яка спрямована 

на розпалювання ненависті та здійснення насилля передусім проти 

людей Заходу і навіть представників поміркованих напрямів ісламу, які 
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не поділяють настанови радикальних салафітів. Запропоновану 

дефініцію радикального джихадизму зіставлено у співвідношенні його з 

фундаменталізмом й екстремізмом; 

– характеристику теоретико-релігійного ядра радикального 

салафізму. Зокрема, аргументовано, що специфічність тлумачення 

салафітами понять «таухід», «такфір», «джихад» становлять ядро 

ідеологічної  бази радикального салафізму. Показано, що ідею таухіду 

салафіти тлумачать, по-перше, надзвичайно ригористично, а, по-друге, 

виходячи з проекції релігійних уявлень виключно на політико-правову 

сферу. Практику такфіру салафіти тлумачать дуже широко, вважаючи, 

що звинувачення у відступництві від норм ісламу (куфрі) може бути 

спрямовано не тільки на представників усіх релігій, окрім ісламу, але й 

на мусульман, які не хочуть власними діями доводити те, що вони не є 

прихильниками багатобожжя (мушріками). Серед тлумачень джихаду 

радикальні салафіти вважають можливим пропагувати та практикувати 

«джихад у формі меча» не тільки в якості засобу захисту, але і як 

наступального засобу. Джихад розглядається як органічне для 

традиційного мусульманського регіону культурно-історичне явище; 

– теоретичні напрацювання щодо еволюції формування 

теоретичної бази салафізму, в якому наявні два головні етапи: 

релігійно-правовий, представлений, ідеями Ахмад ібн Ханбаль, Ахмад 

Ібн Таймія, Мухаммад ібн Абд аль-Ваххаб; а також релігійно-

філософський етап, який представлений, такими авторами, як Абу аль-

Ала Маудуді та Саїд Кутб; 

– теоретичні положення щодо змісту критики настанов салафізму 

зі сторони представників поміркованих напрямків ісламу. Виділено три 

головні складові. По-перше, салафізм виникає набагато пізніше епохи 

салафів, що чітко спростовує претензію представників радикального 

салафізму на нібито історичну виправданість особливого й виняткового 

статусу салафізму в ісламі. По-друге, самі салафи, тобто перші три 

покоління мусульман, яких салафіти називають взірцем, припускали 

можливість певних нововведень. По-третє, особливості застосування 

радикальними салафітами практики такфіру не є відповідними 

ісламському богословському вченню. 

Набуло подальшого розвитку: 

– тлумачення етимології слова «джихадизм», що дозволило 

виявити джерело елементів маніпуляції, вкорінений у 

полісемантичному характері цього слова. Перший комплекс сенсів, 

який було закріплено за арабською лексемою «джихадизм», стосувався 

старанності, завзяття, зусиль, праці у широкому сенсі. Лише інтеграція 

цього слова у поле традиції ісламу спричинила звуження кола сенсів 

«джихадизму» до релігійної сфери. На нашу думку, джерело 

суперечностей логічного характеру пов’язано, передусім, із 
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можливістю ігнорування ґенези слова «джихад» або ж вибору лише  

окремих сенсів, які можна використати в ідеологічних концепціях. У 

цьому випадку спостерігається фрагментація єдиної, цілісної картини 

явища джихаду, сенси якого набувають маніпулятивного характеру та 

стають ідеологічним виправданням насилля; 

– осмислення конфлікту ідентичностей мігрантів-мусульман в 

Європі та корінних європейців, які ідентифікують свого візаві як 

«Іншого». Зокрема, показано, що розбіжності особливостей правової 

культури, властивої релігійній свідомості християнства та ісламу, 

ставлять перед мігрантами питання відмови від власної ідентичності, 

що детермінує певний конфлікт. Доведено, що в цій ситуації значна 

частина європейських мусульман-мігрантів обирає шлях самоізоляції й 

відсторонення від європейських цінностей та суспільства. Такий 

ізоляціонізм створює умови для поширення ідей джихадизму в 

мусульманських громадах в Європі. Аргументовано, що передумови 

для поширення радикалізації джихадизму в мусульманських спільнотах 

Європи більш потужні в контексті культивування мультикультуральної 

парадигми, порівняно з інтеркультуральною парадигмою співжиття в 

європейських країнах; 

– розуміння специфіки релігійно-філософських поглядів Ібн 

Таймії. Встановлено такі три компоненти його поглядів: 1) 

проголошення абсолютної покірності Аллаху; 2) відкидання будь-яких 

нововведень в ісламі та  заклик повернутися до ісламу перших поколінь 

мусульман; 3) специфічно інтерпретована концепція джихаду, яка 

дозволяє вести священну війну проти всіх, хто не поділяє його 

тлумачення ісламу, навіть і проти мусульман. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Положення 

новизни й основні висновки дисертації примножують наукове знання 

щодо осмислення процесів радикалізації джихадизму в сучасній Європі 

як комплексної соціально-культурної та економічно-політичної 

проблеми глобального масштабу. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані в якості 

матеріалу для вироблення підходів щодо недопущення проявів 

радикального джихадизму. Вони допомагають зрозуміти це складне 

сучасне явище, побачити його передумови, характерні риси та можливі 

сценарії подальшого розвитку. Крім того, результати представленого 

наукового дослідження можуть бути використані в низці навчальних 

курсів, зокрема: «Іслам», «Радикальні напрямки в ісламі», «Сучасні 

релігійні процеси», «Історія релігій», «Релігієзнавство» та ін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Усі розділи дисертації, монографію та наукові 

статті автор написав самостійно (без співавторів). Ідеї, положення чи 
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гіпотези інших авторів, які використані в дисертації для підсилення 

ідей здобувача, мають відповідні посилання згідно з науковими 

стандартами. Кандидатська дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата богослов’я  «Руські Помісні Собори ХІІІ-ХVІІ століть у 

справі устрою внутрішньоцерковного життя» захищена у 2005 р. (м. 

Київ, Київська духовна академія) та кандидатська дисертація  на 

здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 

«Cоціально-філософський вимір ідей І.Ільїна та А.Бадью щодо сутності 

та походження зла» захищена у 2017 р. (м. Дніпро, Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара). Матеріали 

кандидатських дисертацій у тексті докторської не використовуються. 

 Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні 

положення і висновки, викладені в дисертації, були представлені на 

низці наукових конференцій різного рівня, зокрема:  Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: 

наукові дискусії» (м. Київ, 18–19 серпня 2017 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Суспільні науки та сучасність: 

актуальні питання» (м. Запоріжжя, 25–26 серпня 2017 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Гуманітарно-наукове знання: комунікативні 

засади» (м. Чернівці, 6–7 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Nowoczesne techniki, innowacje i praktyczne 

doświadczenie w dziedzinie nauk społecznych» (м. Люблін, Республіка 

Польща, 20–21 жовтня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія і практика актуальних наукових досліджень» (м. 

Львів, 27–28 жовтня 2017 р.); Всеукраїнська наукова конференція 

«Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 24–25 

листопада 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми 

розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі» 

(Київ, 22–23 грудня 2017 р.); XXVI Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» (м. Київ, 28 грудня 

2017 р.);  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і 

практика розвитку наукових знань» (м. Київ, 28–29 грудня 2017 р.);  I 

International symposium «Humanities and Social Sciences in Europe: 

Achievements and Perspectives» (м. Відень, Австрія, 25 січня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

опубліковано в монографії «Радикальний джихадизм у Європі початку 

ХХІ століття» (15 авт. аркушів), а також у чотирьох наукових статтях в 

наукових періодичних виданнях зарубіжних держав за напрямом, за 

яким підготовлено дисертацію; в 16-и наукових статтях в українських 

наукових журналах, які рекомендовані для публікації результатів 
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дисертаційних досліджень з філософських наук. Додатково 

відображають наукові результати дисертації ще десять публікацій.   

Структура і обсяг дисертації, послідовність викладу матеріалу 

зумовлені специфікою її предмету і логікою розкриття теми, а також 

поставленою метою та завданнями. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів (які включають в себе 14 підрозділів), висновків та 

списків використаних джерел. Загальний обсяг тексту дисертації – 430 

сторінок. Список використаних джерел складається з 546 найменувань, 

139 з яких представляють англомовні публікації. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі дисертації було обґрунтовано актуальність теми 

дисертаційного дослідження; показано наявність зв’язку роботи з 

науково-дослідною програмою; розкрито мету, завдання дослідження, 

його об’єкт і предмет; представлено методи, застосовані у 

дисертаційному дослідженні; розкрито основні положення наукової 

новизни одержаних результатів; висвітлено теоретичне й практичне 

значення дисертаційної роботи; подано дані щодо особистого внеску 

здобувача, апробації результатів дослідження та публікацій, у яких 

викладено результати дослідження. 

Перший розділ «Джерельна база дисертації, методологія та 

основні терміни дослідження» містить три підрозділи, в яких 

розкрито пропедевтичні аспекти наукового дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Аналітичний огляд літературних джерел за 

темою дисертації» систематизовані та проаналізовані основні групи 

джерел стосовно предмету дослідження. Зокрема, було аргументовано, 

що першоджерелами для дисертаційного дослідження є Коран, а також 

праці таких відомих представників класичної та сучасної ісламської 

думки, як Ахмад ібн Ханбаль, Ібн Таймія, Мухаммад ібн Сулейман ат-

Тамімі, Абу-аль-Аля Маудуди, Саїд Кутб та ін.  

Як було показано, безпосередньо присвятили свої дослідження 

темі джихадизму такі вчені: І. Антонович, О. Ашур, Дж. Брачман, А. 

Бухарс, Г. Мирський, Р. Несипбай, Е. Салтман, Дж. Тьорнер, Т. 

Хегхаммер,  Ф. Хосрохавар, К. Хьюїт та ін. Аналізуючи праці цих 

авторів, було аргументовано, що безумовно глибокі статті та 

монографії названих авторів не приділяють окремої уваги 

узагальненню наявної інформації щодо джихадизму а представляють 

собою розгляд його певних важливих аспектів. Жодна з праць 

наведених авторів не розкриває тему радикального джихадизму в 

Європі кінця ХХ – початку ХХІ ст., зокрема його передумов та 

основних характеристик. 

Серед дослідників, які аналізують осереддя сучасного 

радикального джихадизму – так звану «Ісламську державу», були 
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виділені такі дослідники, як М. Адамова, А. Атван, М. Баконіна, К. 

Бланшо, И. Бурганова, Х. Гамбір, З. Гульмохамад, А. Зелін, І. Кфір, Е. 

Ланчовичина, Е. Салтман, Г. Стансфілд, М. Стишинський, Є. Тесленко, 

А. Федорченко, А. Хашим та ін. Як було показано, їхні актуальні й 

важливі праці присвячено передусім політичному, економічному та 

ідеологічному аспектам Ісламської держави, а релігійні (вірніше – 

квазірелігійні) чинники діяльності Ісламської держави поки що є 

маловивченим науковим питанням.  

Стосовно блоку праць, які вивчають термінологічні проблеми, 

пов’язані з аналізом релігійно мотивованого екстремізму й тероризму, 

то в цій сфері працюють такі дослідники як М. Юргенсмайер, Дж. 

Еспозіто, А. Кадієва, І. Добаєв, Ю. Ахромєєва, К. Самошонков, А. 

Арістова, С. Бурлак, В. Пісоцький та ін. Було аргументовано, що в 

докладних та важливих працях цих авторів ще не вирішено остаточно 

питання термінологічної класифікації проявів ісламістського 

радикалізму в Європі кінця ХХ та перших десятиліть ХХІ століття. 

Отож, релігійно мотивований тероризм як явище досліджують такі 

дослідники, як Дж. Ганнінг, Дж. Джонс, С. Н. Еніколопов, Дж. Майер, 

О. Миронова, Г. Новікова, Д. Перлмуттер, М. Седвіг, Р. Стейн, А. 

Шблей та ін. Згадані вчені здобули важливі наукові результати, втім, 

вони розглядають окремі аспекти цієї тематики, не надаючи повної 

картини щодо радикалізму джихадійського спрямування в Європі кінця 

ХХ – початку ХХІ століття. 

Питання сутності релігійного конфлікту осмислюють В. Докаш, М. 

Зеленков, В. Лубський, М. Лубська, З. Силаєва, В. Федоров, М. 

Шишова та ін. Ці автори аналізують факти та явища, які безпосередньо 

не стосуються радикального джихадизму, утім, як було 

продемонстровано, їхні наукові висновки можна екстраполювати на 

проблематику нашого дослідження. 

Тему цивілізаційного конфлікту глибоко дослідили О. Шпенглер, 

А. Тойнбі та С. Гантінгтон, М. Перрі, Г. Негрін, Дж. Харріс, С. 

Кримський, Ю. Павленко та ін. Аналіз праць названих авторів надав 

багато матеріалу для нашого дисертаційного дослідження. 

Систематизацією концептуального ядра переконань радикального 

салафізму ґрунтовно займаються Г. Лаузіре, Р. Мейджер, І. Добаєв, Д. 

Сисоєв,  Аль Хатіб Ібрагім Ясін, А. Канах, О. Постнов, С. Бережной,  К.  

Кадирова, Д. Рязанов та ін. У наукових текстах цих авторів піднімалися 

важливі окремі питання, пов’язані з вченням та практикою салафітів, 

утім, ще не знайшла достатнього розгляду проблема  теоретичного 

підґрунтя салафітського руху. 

Важливе в контексті нашої дисертації вчення Саїда Кутба 

досліджують Д. Беньямін, С. Саймон, Г. Кіссинджер, Й-Е. Лейн, Т. 

Мамитов,  Д. Рязанов, А. Сарабьєв, А. Старостін, Дж. Тот, Л.  
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Ямпольська. В дослідженнях цих авторів показано значення, 

специфіку, вплив та сутність релігійного вчення С. Кутба, і ми у своїй 

дисертаційній роботі спиралися на ці дані, відповідним чином на них 

покликаючись та критично аналізуючи й полемізуючи. Однак, як було 

встановлено в ході дослідження, серед розглянутих питань названими 

авторами не було приділено окремої уваги систематичній критиці, яка б 

обґрунтувала деструктивний характер та неспроможність вчення, 

викладеного С. Кутбом у його книзі «Віхи на шляху».  

 Показано, що суперечлива постать середньовічного мислителя Ібн 

Таймії викликає інтерес у таких науковців: І. Абдулла, Аль-Матруді, 

АбуХаліл, М. Вайн, Л. Маєвська, О. Маточкіна, М. Родіонова, А. 

Сілвермен, Дж. Янсен та ін. Однак більшість вищеназваних дослідників 

центрує увагу на правових та політичних аспектах вчення Ібн Таймії, не 

займаючись окремо важливою темою релігійно-філософських поглядів 

цього мислителя. 

Низка авторів присвятили свої наукові статті та монографії 

вивченню різних граней взаємовідносин мусульманських та 

християнських народів середньовіччя, але тільки деякі з них розглядали 

цю проблематику в контексті вивчення образу ісламу як релігії в 

уявленнях європейців. Окремі аспекти цієї теми піднімалися в працях 

таких авторів: П. Віймар, І. Георгізова, І. Добаєв, С. Дударев, Є. 

Заруцька, О. Лабінцев, А. Ламбтон, В. Уотт та ін.   

Висвітлено, що науковим дослідженням майбутнього розвитку 

ісламу в Європі займаються арх. Августин (Нікітін), Ж. Кепель, Г. 

Фуллер, В. Білокреницький, С. Латіон, О. Островська, И. 

Подберезький, М. Ракитянський, О. Уткін, Й. Ханс, С. Хантер, Дж. 

Еспозіто, Р. Гайнутдін, Ж. Доре, О. Куропятник, О. Кустарев, Е. Платті, 

Ф. Плещунов, Тарік Рамадан, Б. Тібі, АльСаїд, Д. Давидова, Л. 

Королева, А. Марч, А. Михальова, О. Бібікова, П. Готтчолк,  К. 

Педзівіатр, М. Суслова, Ф. Халлідей, Л. Шерідан, А. Шрьок та ін. 

Аргументовано, що ці автори висловили чисельні та часто протилежні 

позиції – від заяв алармістського характеру до тверджень, що 

мусульмани успішно асимілюються в Європі. І хоча ці автори 

розглянули різні сценарії розвитку ситуації в Європі, втім, їхні роботи 

не є систематизаторськими, вони не дають загальної картини всього 

діапазону можливостей перебігу подій у майбутньому.  

Розглянувши також стан українського ісламознавства, було 

висловлено думку, що  воно перебуває на початковому етапі свого 

розвитку. Серед його основних напрямків  було  виділено такі чотири  

основні складові. По-перше,  теоретичний напрямок, що спрямований 

на вивчення сутнісних аспектів вчення мусульманської релігії. По-

друге, історичний напрямок, який простежує розвиток мусульманства в 

Україні. По-третє, суспільствознавчий напрямок, представники якого 
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вивчають місце ісламу в українському суспільстві. По-четверте,  

безпековий напрямок, дослідники якого вивчають іслам концентрують 

свою увагу на тих загрозах, які несуть радикальні ісламістські 

організації. В рамках саме цього напрямку в Україні вивчається 

проблематика радикального джихадизму. Як було встановлено, 

безпековий напрямок в українському ісламознавстві поки 

представлений на етапі становлення. На цю тематику написано 

небагато досліджень і, як було аргументовано в дисертації, втілення в 

Україні у життя масштабних наукових дослідницьких проектів із 

вивчення небезпек, які несе радикальний джихадизм, ще попереду. 

У підрозділі 1.2 «Методологія дисертаційного дослідження»  

було показано, що з другої половини ХХ століття в методології 

релігієзнавчих досліджень відбуваються істотні трансформації. По-

перше, докладаються значні зусилля зі створення методології, яка 

здатна забезпечити науковий характер результатів релігієзнавчих 

досліджень. По-друге, релігієзнавчі дослідження почали активно 

залучати методи феноменології релігії, методичні розробки соціології 

та структуралізму тощо. Зважаючи на ці зміни, в основу нашого 

дисертаційного релігієзнавчого дослідження поставлено такі методи: 

філософська феноменологія, методологічні напрацювання соціології 

релігії, історичний метод, методичні розробки герменевтики, а також 

структуральний метод.  

Аргументовано, що філософська феноменологія здатна допомогти 

уникнути в релігієзнавчому дослідженні зайвого дескриптивізму, 

дозволяючи здійснити таке дослідження, яке цікавиться суттю 

розглянутих явищ для людини. Показано, що врахування 

методологічних напрацювань соціології релігії є важливим для того, 

щоб долучити емпіричні дані до релігієзнавчого дослідження, 

гарантуючи його надійний емпіричний базис. Обґрунтовано, що 

історичний метод є необхідним для дослідника в галузі релігієзнавства, 

якщо він прагне отримати надійний інструмент для критичного 

вивчення даних, що наявні в його розпорядженні. Цей метод допомагає 

побачити досліджувані явища в їхньому розвитку, отримати 

релевантний опис історичних фактів, а також їх історичну 

контекстуалізацію. Аргументовано, що структуральний метод 

допомагає продемонструвати, що релігійні феномени не є якимось 

довільним скупченням образів і ритуалів, а мають структуру, яка 

функціонує з урахуванням своїх внутрішніх закономірностей. Зокрема, 

було показано, що він ефективний при аналізі феноменів синхронії та 

діахронії у релігійних вченнях. Показано, що в релігієзнавстві для 

осмислення релігійних текстів доцільно використовувати методичні 

засоби герменевтики, яка має значні здобутки у цьому питанні. Було 

обґрунтовано, що такі методичні напрацювання герменевтики, як 
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герменевтичне тлумачення сутності інтерпретації, ідеї щодо 

герменевтичного кола, рекомендації щодо врахування співвідношення 

між текстом та традицією, яка нам його надає, здатні суттєво 

допомогти  при роботі з текстами ісламських теологів як давнини, так і 

сьогодення. 

Простежено різницю між релігієзнавчим та богословським 

підходами до вивчення релігійних конфліктів. Ці два підходи  є різними 

модусами осягнення релігійної проблематики, їхні здобутки не є 

ідентичними та мають свою специфіку. Зокрема, аргументовано, що, 

якщо богослов’я осмислює релігійний конфлікт у проекції дотримання 

або не дотримання учасниками цього конфлікту норм та догматів їхньої 

релігії, то релігієзнавство розглядає релігійний конфлікт у проекції 

його феноменології, тобто емпірично фіксованих виявів цього 

конфлікту. 

Методологічною основою нашого дослідження виступив 

системний підхід. У дисертації проаналізований радикальний 

джихадизм як певна система поглядів та дій. Було показано, що цей 

підхід дозволяє розуміти кожну складову цього цілого в якості 

елементу, сутність якого розкривається через аналіз його ролі та місця в 

цій системі. Системний підхід допоміг не упускати з уваги важливі 

змістовні зв’язки, які пов’язують компоненти досліджуваної 

проблематики, виділяти в ній системоутворюючі елементи, бачити 

відмінність між суттєвим та другорядним, а також пізнавати специфіку 

кожної зі складових досліджуваного поля, виходячи з цього місця, яке 

вона посідає у цілому. 

У підрозділі 1.3 «Основні терміни та концептуальна схема 

дослідження» вказано, що саме розуміється під ключовими для 

дисертації термінами, а саме: «релігійний конфлікт», «релігійний 

тероризм», «джихад», «салафізм», «радикальний джихадизм» та ін. 

Також у цьому підрозділі викладено ту схему, за якою розгортається 

дисертаційне дослідження та пояснено логіку його структури. 

  Другий розділ «Історичні та теоретичні передумови появи 

радикального джихадизму» містить аналіз витоків того протистояння, 

дослідженню якого присвячено дисертацію. 

У підрозділі 2.1 «Історичні детермінанти взаємодії ісламу та 

населення Європи» було осмислено перший досвід зіткнення носіїв ідеї 

джихаду та європейців, тобто проаналізовано важливі в контексті нашої 

дисертації аспекти середньовічних мусульмано-християнських війн і 

той вплив, який вони спричинили на населення Європи, стереотипи 

чого простежуються і сьогодні. 

Аргументовано, що основи образу ісламу були закладені в 

культурі європейських народів у добу середньовіччя, коли вперше 

почали взаємодіяти ісламський та християнський світи. Це була доба 
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безперервних мусульмано-християнських війн, пов’язаних зі спробами 

мусульман захопити землі Європи, а також із хрестовими походами 

європейців на землі, що були захоплені мусульманами. 

Виділено чотири компоненти у сприйнятті ісламу європейцями 

християнських країн середніх віків. По-перше, відчуття чужості ісламу 

та мусульман у відношенні до європейців. Це сприйняття створювалося 

не тільки постійними мусульмано-християнськими війнами цього 

періоду, але й фактом того, що мусульмани, захопивши частину 

європейських земель, «не розчинялися» серед місцевого населення, не 

прагнули асиміляції, всіляко підтримуючи свою самобутність й 

окремішність. Другий компонент – це сприйняття мусульман як людей, 

у яких можна багато чому навчитися. Протягом століть проживання 

поруч із мусульманами європейці позичили у мусульман чимало 

важливих знань, ідей та технік, так само як і мусульмани у європейців. 

Третій компонент образу ісламу, який склався у християнських 

європейців епохи середньовіччя, полягав у тому, що мусульманська 

релігія розглядалася як хибна та щось несумісне з християнством, як 

його пряме заперечення. Четвертим компонентом у сприйнятті 

мусульман європейцями в епоху середньовіччя був страх, який у собі 

мав дві основні складові, зокрема: страх перед величезною чисельністю 

мусульманського населення (зокрема завдяки високим показникам 

народжуваності) і страх перед бойовими успіхами мусульманських 

військ.  

У підрозділі 2.2 «Ідейні витоки радикальних течій в ісламі» 

реконструйовано зародження салафізму, простеживши його 

передумови, закладені в ісламському вченні, а також ідеї основних 

авторів, які зробили внесок у його становлення. Зокрема, досліджені й 

проаналізовані вчення таких мислителів, як Ахмад ібн Ханбаль, Ібн 

Таймія  та Мухаммад ібн Сулейман ат-Тамімі.  

Показано, що у формуванні теоретичної бази салафізму були 

наявними два етапи: релігійно-правовий, який представлений, зокрема, 

ідеями Ахмад ібн Ханбаль, Ібн Таймія та Мухаммад ібн Абд аль-

Ваххаб ібн Сулейман ат-Тамімі; а також релігійно-філософський етап, 

який представлений, Абу аль-Ала Маудуді та Саїд Кутб. 

Висвітлено специфічність тлумачення салафітами понять «таухід», 

«такфір», «джихад», які сформували ядро  теоретичної бази 

радикального салафізму. Ідею таухіду салафіти тлумачать, по-перше, 

надзвичайно ригористично, а, по-друге, виразно проектуючи релігійні 

уявлення на політико-правову сферу. Практику такфіру салафіти 

тлумачать дуже широко, вважаючи, що звинувачення у куфрі може 

бути спрямовано не тільки на представників усіх релігій, окрім ісламу, 

але і на мусульман, які не хочуть власними діями доводити те, що вони 

не є мушріками. Важливо, що серед різних тлумачень джихаду 
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радикальні салафіти вважають можливим пропагувати та практикувати 

«джихад у формі меча» не тільки в якості засобу захисту, але і як 

наступальний засіб, що різко відмежовує радикальних салафітів від 

інших течій ісламу.  

Досліджено роль, яку відіграли ідеї Ібн Таймії в ґенезі салафізму. 

Аргументовано, що ці ідеї в своїй основі мають чотири головні пункти. 

По-перше, проголошення абсолютної покірності Аллаху в якості 

необхідної характеристики віруючого мусульманина. По-друге, 

відкидання будь-яких нововведень в ісламі та спроб реформувати цю 

релігію. По-третє, заклик Ібн Таймії повернутися до ісламу перших 

поколінь мусульман, коли уявлення про те, як саме необхідно служити 

Аллаху, ще не були викривлені. По-четверте,  його своєрідна концепція 

джихаду. Складовими концепції джихаду Ібн Таймії є розгляд 

священної війни як обов’язку мусульман, а також як найкращого з 

різновидів поклоніння Аллахові. Ібн Таймія аргументує, що джихад 

можна здійснювати не тільки проти представників інших релігій, але й 

проти мусульман, якщо вони в чомусь викривили ісламське вчення. 

Обґрунтовано, що специфічність поглядів Мухаммада ібн Абда 

аль-Ваххаба ібн Сулеймана ат-Тамімі полягає в наступному: по-перше, 

ат-Тамімі вважав, що ісламському розумінню таухіду зобов’язані 

слідувати не тільки мусульмани, але й всі інші народи. По-друге, він 

характеризував становище у сучасних йому мусульманських країнах як 

повернення до джахілії, тобто язичницького незнання через відхід від 

істинних настанов Аллаха. По-третє, стверджував необхідність людям 

зважати на релігійні норми в усіх сферах свого життя – навіть у тих, які 

дуже далекі від царини здійснення релігійного культу. 

У підрозділі 2.3 «Розвиток теоретичного базису салафізму та 

джихадизму в ХХ столітті» сфокусовано дослідницьку увагу на 

розвитку салафізму в ХХ столітті, в першу чергу зупинившись на 

докладному аналізі вчень Маудуді та Саїда Кутба, які зробили 

важливий внесок у становлення салафістського вчення. 

Аргументовано, що для формування ідеології радикального 

джихадизму стала важливою теза Маудуді про те, що для всіх людей  

існує лише один закон – закон Аллаха, а всі інші чинні на планеті 

закони – це вигадки, яких дотримуватися не потрібно. Також відіграла 

свою роль пропаганда Маудуді ідеї джихаду. Цей ідеолог пропагував 

джихад у двох аспектах: по-перше, як надійний засіб змінити світ, а, по-

друге, в якості обов’язку кожного мусульманина.  

Критично проаналізовано вчення Саїда Кутба, що  викладене в 

його книзі «Віхи на шляху до Аллаха», та показано, що воно є 

деструктивним. Аргументовано, що це вчення, по-перше, спрямоване 

на досягнення світового панування військовим шляхом, по-друге, 

розпалює ненависть щодо  людей за релігійною ознакою, по-третє, 
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виправдовує релігійні війни, по-четверте, агітує за встановлення 

тоталітарного суспільства, по-п’яте, пропонує техніки підготовки 

релігійних екстремістів. Доведено, що головним засобом досягнення 

своїх цілей Кутб проголошує наступальний військовий джихад. 

Причому вестися він, на його думку, має як стосовно всіх 

немусульманських держав, так і всіх сучасних йому мусульманських 

держав, оскільки там живуть, на його переконання, «несправжні 

мусульмани». Результатом цієї війни, на думку Кутба, має стати  

підкорення всього світу, причому, захоплені народи мають або стати 

мусульманами, або поголовно платити данину у вигляді джизья, тобто 

військового податку. 

Виявлено три причини неспроможності вчення С. Кутба, а саме: 1) 

воно засноване на маніпуляціях, наведенні висмикнутих із контексту 

цитат та на видаванні бажаного за дійсне; 2) оголошує війну всьому 

світові, що невідворотно призведе до поразки спроб його втілення у 

життя; 3) вчення С. Кутба прагне примусити людей ХХІ століття жити 

у суворій відповідності до норм життя людей у VII столітті, що є 

утопією. 

 Третій розділ  «Сутнісна та феноменологічна проекції 

радикального джихадизму в Європі початку ХХІ ст.» представляє 

аналіз радикалізації джихадизму в Європі початку ХХІ століття. 

  У підрозділі 3.1 «Релігійно фундована екстремістська 

діяльність джихадистів в Європі» аргументовано, що основою 

ідеології, яка спрямовує дії в Європі ісламістів у перші десятиліття ХХІ 

століття, є радикальні й викривлені тлумачення мусульманської релігії, 

зокрема радикальний джихадизм, складовою частиною якого є 

шахідізм. Цю ідеологію, зокрема, характеризує дихотомічна 

поляризація світу, акцентуація релігійної нетерпимості, релігійне 

санкціонування агресивних дій щодо іновірців. 

Показано, що основу екстремістської діяльності становлять 

пропаганда екстремістських поглядів, вербування нових членів, 

організація терактів та інші деструктивні дії, які спрямовані проти 

мирного населення Європи, інколи й мусульманського. З точки зору 

організаційної структури, в діях цих квазірелігійних радикалів можна 

побачити дві основні моделі – ієрархічну та неієрархічну. В першому 

випадку організацію терористичних дій характеризує жорстка 

ієрархічна підпорядкованість, ідеократичний принцип організації та 

харизматичне лідерство. В другому варіанті перший із названих 

елементів відсутній, хоча два останніх є в наявності. Як встановлено, 

дії джихадійських радикалів в Європі перших десятиліть ХХІ століття 

відповідають ознакам релігійно мотивованого тероризму та є 

складовими світоглядно-цивілізаційного конфлікту, який не вирішити 

тільки засобами політичного врегулювання. Наведено приклади  
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терактів, які повинні були показати боротьбу із західними цінностями, 

ядром яких є християнство та які асоціюються з Церквою, і вселити 

страх (скажімо, у 2016 році це були теракти на різдвяному ярмарку у 

Берліні та напад на церкву в Сент-Етьєн-дю-Рувре у Франції). 

Визначено, що радикальний джихадизм – це релігійно мотивована 

ідеологія, яка спрямована на розпалювання ненависті та здійснення 

насилля передусім проти людей Заходу і навіть представників 

поміркованих напрямів ісламу, які не поділяють настанови 

радикальних салафітів. Запропоновану дефініцію радикального 

джихадизму зіставлено у співвідношенні його з фундаменталізмом й 

екстремізмом. Запропоновано у дисертаційній роботі основні 

змістоутворюючі ознаки радикального джихадизму, а саме: це – 

деструктивна ідеологія, яка риторикою ненависті закликає до насилля; 

радикальний джихадизм не може розглядатися як прояв права того чи 

іншого народу на військовий захист, адже він проголошує не оборонну, 

а наступальну та тотальну війну, яка має відбуватися не тільки щодо 

військових, але й щодо цивільного населення; він є релігійно 

мотивованою ідеологією, яка спрямована насамперед проти західної 

цивілізації (побудованої на основі культурної спадщини античності й 

християнства) з її аксіологічною парадигмою, яка однобоко 

проголошується причиною глобальної несправедливості та духовної 

деградації. 

Виділено чотири основні риси релігійного тероризму. По-перше, 

це особлива непохитність і небажання йти на компроміси. По-друге, він 

відзначається пантериторіальним і міжнаціональним характером 

діяльності. По-третє, релігійні переконання служать терористам не 

метою, а засобом маніпуляції та задоволення їхніх деструктивних 

завдань. По-четверте, релігійно мотивований тероризм претендує на 

статус легітимного насильства, підриваючи основи державності 

сучасних країн. 

У підрозділі 3.2 «Критика джихадизму збоку представників 

поміркованих течій ісламу» обґрунтовано,  що представники 

поміркованого ісламу спрямовують свою критику передусім на чотири 

особливості ідей представників радикального салафізму: 1) твердження 

салафітів про нібито історичну доведеність особливого статусу 

салафізму в ісламі; 2) критика салафітами незаконних нововведень у 

релігії та житті мусульман; 3) практикування радикальними салафітами 

такфіру; 4) непримиримість радикальних салафітів щодо тих, хто має 

інші погляди на віру та релігію. 

В якості критики першої з вищеназваних особливостей ідей 

салафітів мусульманські вчені зазначають, що такі претензії не мають 

історичного підґрунтя, а є викривленим видаванням бажаного за дійсне. 

Щодо другої з вищеназваних особливостей помірковані мусульманські 
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вчені наголошують, що, по-перше, самі салафи припускали можливість 

певних нововведень а, по-друге, салафізм як такий є нововведенням. 

Стосовно третьої з вищеназваних особливостей ідей салафітів критики 

вказують, що обґрунтовано оголосити такфір у відношенні якоїсь 

людини може лише Суддя Судного дня, а не представники 

радикального салафізму. Щодо четвертого пункту, то мусульманські 

критики зазначають, що позиція радикальних cалафітів не обґрунтована 

мусульманським вченням та несе значну шкоду уммі, вносячи в неї 

смуту та розпалюючи численні конфлікти. 

У підрозділі 3.3 «Сучасне європейське суспільство та іслам: 

інтеракційний аспект»  розглянуто, зокрема, феномен ісламофобії та 

виділено сім факторів, які є важливими причинами поширення цього 

явища в сучасних країнах Заходу. По-перше, це релігійно мотивовані 

терористичні акти, які в останні десятиліття відбуваються в країнах 

Заходу. По-друге, це фактор наявності історичного підґрунтя 

мусульмано-європейського протистояння, що продукувало сталі 

стереотипи про взаємних ворогів. По-третє, це конфлікт ідентичностей, 

який  можемо спостерігати у країнах Заходу між місцевим населенням 

та мусульманськими мігрантами. По-четверте, це економічний чинник, 

який виражається в тому, що чимало мешканців Європи розглядають 

мігрантів із мусульманських країн як осіб, на утримання яких йде 

значна частка їхніх податків. По-п’яте, це сучасні військові дії, які 

ведуть країни Заходу на територіях традиційно мусульманських 

держав. По-шосте, це політичні амбіції й політичні маніпуляції правих 

сил у країнах Заходу. По-сьоме, це поширена в Європі релігієфобія, 

тобто неприязнь до будь-яких проявів релігійного, прагнення 

максимального секуляризму в усіх сферах суспільства. 

Розглянувши теоретичні позиції, які критикують ставлення 

європейського населення щодо мусульманських мігрантів, у дисертації 

проаналізовано, зокрема, теорію Е. Нортон. Як було показано, ідеї Е. 

Нортон щодо мусульманського фактору в Європі мають три наступні 

вузлові моменти. По-перше, Нортон апелює до почуття вини 

європейців, указуючи на злочинні дії низки європейських режимів 

щодо євреїв протягом першої половини ХХ століття. Нортон 

стверджує, що сучасні європейські держави здійснюють подібні дії 

щодо мусульман. По-друге, Е. Нортон стверджує, що європейські 

країни не є демократичними і що європейці мають навчатися демократії 

у мусульман. Третя складова теорії Е. Нортон полягає в тому, що 

європейські жертви джихадійського тероризму самі винуваті в тому, що 

їх вбили. Як було показано, теоретичні побудови Е. Нортон є логічно 

неспроможними, а також такими, що частково виходять поза межі 

етичних норм. Замість фактів або інших перевірених даних, ця 

дослідниця спирається на стереотипи, архаїзми та занадто сміливі й 
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необґрунтовані припущення. Е. Нортон використовує в своїх 

дослідницьких працях некоректні порівняння, її дискурс позбавлений 

неупередженості й толерантності. Її теорія щодо мусульманського 

фактору має відверто апологетичний характер, не ставлячи за мету 

об’єктивність. 

Четвертий розділ «Радикальний джихадизм та європейський 

простір у контексті альтернативних моделей розв’язання 

релігійного питання» присвячено аналізу основної релігії населення 

Європи – християнства – в контексті її ролі та значення для 

європейської ідентичності, а також тих загроз, що наявні збоку 

радикалізації джихадизму протягом останніх десятиліть.  

У підрозділі 4.1 «Християнство як інтеграційний фактор 

соціокультурного розвитку Європи» показано, що неприйняття 

джихадизмом, з одного боку, християнства та, з іншого боку, сучасних 

європейських цінностей не є випадковим. Справа в тому, що 

християнство зіграло ключову роль у формуванні спільних цінностей у 

народів, які усвідомлюють себе як європейські, тому, якщо джихадизм 

виступає проти одного із зазначених вище компонентів, то він 

імпліцитно відкидає і другий. 

Християнство відігравало серйозну інтеграційну роль у минулому 

Європи. Завдяки сповідуванню спільної (хоча і з відомими 

відмінностями) віри в Христа, у народів Європи протягом багатьох 

століть сформувалися подібні у своїх основних рисах уявлення про 

належне, свого роду ціннісна матриця, яка закладала основи 

усвідомленої соціальної поведінки та прийняття важливих життєвих 

рішень. І ця парадигма працювала протягом століть, поступово 

формуючи європейську культуру. 

Висвітлено, що християнські ідеї, увійшовши в усі пласти 

культури європейських народів, є одним із найважливіших 

компонентів, які вплинули на формування сучасного розуміння 

європейських цінностей. Не завжди цей вплив був прямим, нерідко він 

здійснювався опосередковано, проте він існував і був помітним. 

Аргументовано взаємозв’язок таких сучасних європейських ідей, як 

рівність та свобода волі з відповідними ідеями християнства. 

Проаналізовано позицію про важливість внеску християнського вчення 

протестантизму в ліберальні аспекти сучасних європейських 

демократичних цінностей. 

Також наведені аргументи на користь ідеї, що історично 

християнство неодноразово демонструвало себе як джерело  вітальності 

європейських народів, що також вказує на важливе екзистенційне 

значення християнства для Європи. 

У підрозділі 4.2 «Компаративний аналіз християнських та 

мусульманських конфесій у контексті їх ролі в історії та сьогоденні 
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Європи», аналізуючи відмінності між сучасними ідентичностями 

корінного населення Європи та європейських мусульман-мігрантів, 

зазначено, що переважна кількість мусульман у країнах ЄС – це 

мігранти, що принесли на європейські терени свою релігію, культуру та 

спосіб життя ззовні. І вони цілком усвідомлюють свою позицію 

«Іншого» щодо місцевого населення. Показано, що для мігрантів із 

мусульманського Сходу Європа оцінюється як місце проживання, яке є 

ціннісно ворожим до того способу життя, що закріплений у шаріаті. В 

Європі вони бачать незвичні норми життя, які багатьма віруючими 

мусульманами тлумачаться як гріховні й неправильні. 

Наявна у багатьох мігрантів з ісламських країн настанова на 

розбіжність «свого», тобто мусульманського, та «іншого», тобто 

європейського, призводить до того, що мусульманські мігранти 

постають перед вибором: або відмовитися від власної релігійно-

культурної ідентичності, намагаючись розчинитися серед європейців, 

або підтримувати та плекати власну «іншість». У таких умовах, однак, 

більшість мусульман-мігрантів намагається не втрачати мусульманську 

ідентичність, проживаючи в Європі. Вони навчаються жити за 

європейськими правилами, втім, зберігають власні духовні цінності, 

осереддям яких є мусульманська релігія. Такі європейські мусульмани 

відтворюють в Європі звичний їм духовний ландшафт та намагаються 

підтримувати звичні їм патерни поведінки. 

Одним із важливих факторів, які заважають мусульманам-

мігрантам прийняти рішення асимілізуватися – це розбіжності між 

європейською та мусульманською правовими культурами. Цей момент 

має суттєвий конфліктогенний потенціал, адже масова правосвідомість 

серед мусульманських мігрантів орієнтується на традиційні ісламські 

цінності, які не можуть уповні збігатися з європейськими.  

У підрозділі 4.3 «Релігійне питання та поширення впливу 

радикального джихадизму в Європі у світлі наявних теоретико-

методологічних парадигм інтерпретації суспільної проблематики» 
зосереджено увагу розгляду трьох теоретико-методологічних парадигм, 

у рамках яких традиційно розглядають мусульманське питання в 

Європі: мультикультуралізм, монокультуралізм та інтеркультуралізм. 

Зокрема, показано, що практичне культивування 

мультикультуралістської настанови часто призводить до того, що 

мігранти  замикаються в своїх громадах, не вважаючи за потрібне 

будувати трудові, культурні, сімейні та будь-які інші зв’язки з корінним 

населенням. Всередині Європи виникають анклави населення, яке 

відчуває себе чужим щодо місцевих звичаїв, корінного населення та не 

бажають встановлювати контакти з ними. Аргументовано, що така 

ситуація є сприятливою для поширення ідей радикального ісламізму та 

джихадизму. Оскільки вербувальникам цієї ідеології дуже легко знайти 
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осіб, що сприймають Європу як чужий світ, що живе за нормами, які 

здаються їм неправильними в контексті їхніх тлумачень культури в 

цілому та релігії зокрема. Замкнений характер цих громад, які 

сформовано за етнічно-релігійною ознакою, дозволяє вербувальникам 

легко знаходити об’єкти для навернення в їхні радикальні ідеї. 

Також показано, що перспективну альтернативу 

мультикультуралізму становить інтеркультуралізм, який полягає в 

стимулюванні спільних інтересів у представників різних культур, що в 

кінцевому результаті веде до розвитку спільної громадянської 

культури. Інтеркультуралізм має більший потенціал у питанні 

послаблення позицій вербувальників джихадизму, оскільки він 

організує залучення мусульманських та інших мігрантів у життя країни, 

сприяє посиленню спільної європейської ідентичності. 

П’ятий розділ «Прогностичний ракурс розгляду феномену 

радикального джихадизму» аналізує питання подальшого розвитку 

процесів, пов’язаних із сучасною радикалізацією джихадизму в Європі. 

У підрозділі 5.1 «Фактори розвитку подальших подій в руслі 

радикального джихадизму» показано, що у той час як корінні 

європейці стають атеїстами, агностиками, забуваючи християнство, 

молоді покоління мусульман в Європі стають навіть більш 

практуючими релігійні традиції, ніж їх прибулі свого часу в 

європейські країни батьки. Причому чимало молодих європейських 

мусульман вибирають саме салафізм в якості свого напрямку ісламу, 

що відчутно посилює ресурсну базу радикального джихадизму в 

Європі, а також становить особливу небезпеку, адже джихадистами 

стають повноправні громадяни Європейського Союзу. 

Аргументовано, що можливість успіху в діалозі між 

християнством і ісламом в якості засобу протидії поширенню 

радикального джихадизму в Європі викликає великі сумніви. По-

перше, ці авраамічні релігії представляють доктрини, які побудовані на 

постулатах віри, що мають відчутні відмінності. По-друге, сама 

постановка питання про діалог між ісламом і християнством як 

примирення Заходу та ісламського світу неправильна, оскільки 

західний світ зараз складно назвати християнським. Наразі ми можемо 

спостерігати, як радикальний іслам та сучасна секулярна західна 

цивілізація поєднують зусилля, щоб боротися з християнством. 

Як показують наявні тенденції, в етнонаціональному плані склад 

населення Європи значно зміниться – корінне населення буде рік за 

роком поступатися  

позиціями мігрантам та дітям мігрантів із мусульманських країн. 

Причому суттєвої асиміляції мусульманського населення як немає 

зараз, так і, ймовірно, не буде найближчим часом. 
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Демографічне зростання мусульманського населення 

безпосередньо пов'язане з тою релігією, яку вони сповідують, бо ж, як 

відомо, іслам заохочує багатодітність і протидіє заходам контролю над 

народжуваністю. Демографічний фактор теж розширить можливості 

для радикального джихадизму в Європі. 

Ще одним фактором, аналіз якого є важливим в контексті 

прогнозів щодо майбутнього ісламу в Європі, є концепція євроісламу, 

що була розроблена Таріком Рамаданом та Б. Тібі. Потенційно ідеї 

євроісламу могли б знизити радикалізм частини мусульманських 

мігрантів в Європу, пропонуючи розглядати європейські країни  як 

«землю свідчення», а не як «землю війни», однак, як було показано в 

дисертації, євроіслам поки що не отримав широкої підтримки серед 

мусульман Європи. 

У підрозділі 5.2 «Аналіз наявних прогнозів щодо розвитку 

мусульманського питання в Європі» показано, що в науковій 

літературі описані як мінімум три сценарії можливого розвитку подій в 

Європі в розвитку ісламу.  

По-перше, це сценарій успішності ідей мультикультуралізму. Його 

прихильники (наприклад, Е. Нортон) вважають, що мирне співжиття 

мусульманського та немусульманського населення Європи є цілком 

можливим без домінування перших чи других. Ці теоретики вважають, 

що мусульмани не будуть розчинятися в європейському культурному 

просторі, а зберігатимуть свою ідентичність, що, на їхню думку,  лише 

допоможе європейським націям у спільній ході до прогресу. 

Центральним місцем прогнозів прихильників 

мультикультуралістичного сценарію є твердження про можливість 

об’єднання зусиль різних культур заради спільної мети. Окремі 

представники цієї позиції вважають, що запорукою мирного та 

продуктивного співжиття в Європі мусульман та немусульман 

виступить взаємна «відкритість» ісламу та християнства (Е. Платті, Ж. 

Доре). 

По-друге, сценарій можливості «оксамитової» ісламізації Європи, 

прихильники якого (наприклад, Р. Гайнутдін) вважають, що 

помірковане поширення ісламу допоможе європейцям подолати їхню 

духовну кризу. Вони припускають, що в умовах, коли традиційні 

церкви західного християнства втратили свій авторитет та вплив на 

багатьох європейців, іслам зможе зайняти цю нішу носія традиційних 

духовних цінностей та в такому вигляді мати попит у європейців. 

По-третє, сценарій радикальної ісламізації Європи. Відмінність 

третього від другого сценарію полягає не тільки в інтенсивності 

процесу ісламізації, але і в його характері – в рамках «оксамитового» 

сценарію ісламізація підтримується корінним європейським 

населенням, а в межах радикального варіанту ісламізація відбувається 
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всупереч волі автохтонного населення. Третій сценарій – це шлях, коли 

ісламізація відбувається або через різке зростання чисельності 

мусульман, або через силові дії. Серед авторів, які застережують щодо 

такого перебігу подій, можна назвати, наприклад, М. Уельбека й Ф. 

Плещунова. 

В дисертації доведено, що у всіх трьох зазначених сценаріїв є 

слабкі місця, на які вказують критики. Слабким місцем сценарію успіху 

ідей мультикультуралізму є наявність фактів, які прямо суперечать 

оптимістичним очікуванням його прихильників. А саме, критики цього 

сценарію (наприклад, Г. Фуллер) вказують, що значна частка 

мусульманських мігрантів не бажає слідувати правовим нормам 

західної цивілізації, зокрема в сфері дотримання прав людини, а також 

відомим є факт почастішання випадків релігійно мотивованого 

насильства та тероризму зі зростанням напливу мігрантів із 

мусульманських країн. Слабким місцем другого сценарію є 

недооцінювання ролі західних християнських церков. Критики цього 

сценарію (наприклад, О. Кустарев) пишуть, що християнські церкви не 

зможуть не реагувати на поширення ісламу та цілком здатні відродити 

свій вплив в Європі на хвилі протидії можливої експансії 

мусульманства. Слабким місцем третього сценарію є його 

алармістський характер, що, можливо, свідчить про надмірну 

переоцінку  негативних тенденцій та їхніх сумних перспектив. Також 

критики цього сценарію (наприклад, О. Кустарев) вказують на те, що 

мусульманські сили в умовах європейської політики обов’язково 

стануть поміркованими і не зможуть не йти на компроміси. 

Також у дисертації розглянуті прогнози щодо подальшого 

розвитку ісламського питання в Європі, які розробили Жиль Кепель, 

арх. Августин (Нікітін) та Г. Фуллер. 

Показано, що Ж. Кепель стверджував, що «ера ісламізму», 

розпочавшись на початку 1970–их років, наразі вступила в фазу 

занепаду. Кепель розглядає ісламістський етап як «еру великих та 

драматичних потрясінь», однак вважає його необхідним етапом для 

встановлення в мусульманському світі норм життя, що будуть 

близькими до сучасного Заходу. Як було в дисертації показано, 

джихадійські заклики до насилля та навіть акти тероризму нікуди не 

поділися через майже двадцять років після оптимістичних сподівань 

французького теоретика. Натомість, у мусульманських країнах можна 

побачити посилення ісламістського фактору, виникла так звана 

Ісламська держава, збільшилася кількість терористичних атак. Причину 

слабкості прогнозу Ж. Кепеля пояснюємо недоліками 

економікоцентричної парадигми, яку використовував цей французький 

теоретик. Як показує практика, антагонізм економічних та заснованих 

на них соціальних інтересів різних суспільних груп у мусульманських 
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країнах не призвів до того, що ісламісти позбулися своєї соціальної 

бази. Питання, пов’язані з релігійною проблематикою, далеко не 

завжди прив’язані до економічних факторів. Також було 

аргументовано, що Ж. Кепель переоцінив прагнення широких 

мусульманських мас до ідей західної демократії. Відлуння ідеї Ф. 

Фукуями щодо «кінця історії», яке можна побачити в роботах Кепеля, 

вкотре продемонструвало свою неспроможність. 

Архімандрит Августин (Д. Є.Нікітін) розглядає посилення 

мусульманського фактору в Європі у термінах історіософської 

концепції «виклику та відповіді», яку розробив А. Тойнбі. Арх. 

Августин вказує, що поточна хвиля міграції мусульманських народів є 

потужним викликом для Європи, яка, по суті, опинилася перед 

вибором: або поступово втрачати  власну ідентичність, або реагувати 

на мусульманський фактор. На переконання арх. Августина, подальший 

розвиток Європи можливий лише в тому випадку, якщо Європа буде 

здатна відповісти на цей виклик. Якщо вона виявиться нездатною на це, 

то її подальший розвиток неможливий, і це буде лише деградація. На 

думку арх. Августина, у європейців в умовах посилення ісламського 

фактору в сучасній Західній Європі є наступні три можливих варіанти 

реагування. Перший сценарій – це шлях компромісу. Другий сценарій – 

рішучі дії на захист західних культурних цінностей. Третій сценарій – 

це шлях «ані війни, ані миру». За прогнозом архімандрита Августина, 

Європа обере саме шлях «ані війни, ані миру», який призведе тільки до 

подальшого посилення кризи та загроз для Європи. 

У дисертації доведено, що прогноз архімандрита Августина 

починає збуватися – Європа не готова рішучо виступити на захист своєї 

культурної ідентичності, однак не наважується і відверто визнати 

невідворотність необхідності поступитися важливими аспектами своєї 

ідентичності. Європою вибраний шлях «ані війні, ані миру», що не 

вирішує проблему, а веде тільки до посилення наявних небезпек. 

Прогноз Г. Фуллера полягає в тому, що співіснування 

радикального та ліберального напрямів в ісламі згодом завершиться 

перемогою ліберального ісламу, адже радикальні ісламісти не здатні 

запропонувати вирішення тих серйозних проблем, з якими стикаються 

мусульмани. Втім, Г. Фуллер не каже про близький кінець «епохи 

радикального ісламу». За його концепцією, наявні політичні, соціальні 

та економічні умови в мусульманських країнах сприяють появі значної 

кількості людей, які готові до насильницьких дій та доволі легко 

рекрутуються радикальними організаціями. Г. Фуллер вважає найбільш 

реальними такі три складові розвитку подій, зокрема: 1) стосунки між 

міжнародним ісламом та західними країнами на найближчу 

перспективу будуть погіршуватися; 2) буде зростати напруження у 

стосунках між мусульманами, які мешкають на Заході, та населенням 
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західних країн; 3) ісламісти стануть більш активні у підтримці 

національно-визвольних рухів ісламських меншин.  

У дисертаційній роботі аргументовано, що прогноз Г. Фулера має 

високі шанси на здійснення. Г. Фуллер згоден із Ж. Кепелем у далекій 

перспективі – він теж вважає, що ліберальний напрямок в ісламізмі 

переможе. Однак Фуллер не вважає, як Ж. Кепель, що це станеться 

найближчим часом. У найближчій перспективі позиція Г. Фуллера не 

суперечить вищеназваним ідеям архімандрита Августина. Г. Фуллер 

пише, що напруження у стосунках між мусульманами, які мешкають на 

Заході, та населенням західних країн буде зростати.  

В цілому, як було показано в дисертації, наявні емпіричні й 

науково опрацьовані дані свідчать, що конфлікт між двома проектами 

глобалізації – вестернизацією і ісламізацією – буде зростати і 

посилюватися в найближчі роки. Припускаємо, що цей конфлікт буде 

супроводжуватися зростанням релігійного екстремізму, зокрема 

радикалізованого джихадизму, на території Європи. 

 

ВИСНОВКИ 

Здійснене релігієзнавче дослідження сутності й визначальних 

тенденцій радикалізації джихадизму в Європі кінця ХХ – початку ХХІ 

століть дозволяє сформулювати такі основні висновки.  

1. Присутність на європейському континенті радикальних 

ідеологічних течій ісламу сягає своїм коріннями VІІІ століття, коли на 

терени Європи вперше був принесений джихад під час захоплення 

Піренейського півострова, що, відповідно до ментальності історичного 

контексту середньовічної епохи, виразилося у жорстокому та 

кровопролитному протистоянні в завоюванні територій з їхніми 

ресурсами, а на чолі військових загонів майоріли релігійні прапори, 

маніпулятивно протиставляючи  дві великі авраамічні релігії – 

християнство й іслам. Серед помітних подій цього протистояння можна 

назвати хрестові походи, захоплення Балкан турецькими військами, 

облогу Відня, колоніальну політику європейських держав в арабському 

світі тощо. 

Перші стереотипи сприйняття ісламу європейцями були 

сформовані ще в добу середньовіччя й узагальнено містили в собі 

чотири наступних елементи. По-перше, це відчуття чужості ісламу та 

мусульман у відношенні до європейців. Це сприйняття підтримувалося 

не тільки військовими зіткненнями між мусульманським та 

християнським світами, але й тим фактом, що мусульмани, підкоривши 

частину європейських земель, «не розчинялися» серед місцевого 

населення, не прагнули асиміляції, всіляко підтримуючи свою 

культурну самобутність та релігійно-етнічну автономність. По-друге, 

сприйняття мусульман як людей, у яких можна навчитися корисному. 
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Європейці позичили у мешканців ісламських країн чимало важливих 

знань, ідей та технічних практичних навиків, так само, як і мусульмани, 

зі свого боку, навчалися у європейців. По-третє, трактування ісламу, 

відповідно до середньовічного бачення міжрелігійних стосунків, як 

хибної релігії та чогось цілком несумісного з християнством. По-

четверте, важливим компонентом у сприйнятті мусульман європейцями 

в епоху середньовіччя був страх перед величезною чисельністю 

мусульманського населення (зокрема завдяки високим показникам 

народжуваності прихильників ісламу, на що вказували корінні 

мешканці європейських земель ще у часи середніх віків), а також перед 

військовою відвагою та бойовими успіхами мусульманських добре 

організованих військових формувань. 

2. Історичний процес формування теоретичних основ ідеології 

радикального джихадизму сягає перших століть після виникнення 

ісламу, зокрема особливостей екстерналістського тлумачення природи 

людини, яке вимагає від віруючого виконання своїх релігійних 

обов’язків саме в матеріальному, а не в духовному вимірі. Серед 

представників екстерналістської традиції вирішальну роль у 

становленні теоретичних передумов появи вчень, які згодом призвели 

до появи радикального джихадизму, здійснили сунітські ісламські 

мислителі ханбалітського мазхабу – Ахмад ібн Ханбаль, Ібн Таймія, 

Мухаммад ібн Абд аль-Ваххаб ібн Сулейман ат-Тамімі та інші. Згадані 

мислителі робили наголос, передусім,  на необхідності літерального 

тлумачення норм Корану та Сунни, а також наполягали на важливості 

повернення до настанов віри та життя первинної мусульманської 

громади. Ці два моменти слугували теоретичною основою, на якій і 

виник салафізм – той рух, одним із проявів якого став у ХХ–ХХІ 

століттях радикальний джихадизм. 

Специфіку ідейних уявлень салафізму можна виразно побачити в 

аналізі вчення його представників щодо таких ключових для ісламу 

понять як  «таухід», «такфір», «джихад». Ідею таухіду салафіти 

тлумачать, по-перше, надзвичайно ригористично, а, по-друге, 

проектуючи релігійні уявлення на політико-правову сферу. Практику 

такфіру салафіти тлумачать дуже широко, вважаючи, що звинувачення 

у куфрі може бути спрямовано не тільки на представників усіх релігій, 

окрім ісламу, але і на мусульман, які не прагнуть власними діями 

доводити те, що вони не є мушріками. Серед тлумачень джихаду 

радикальні салафіти вважають можливим пропагувати та практикувати 

«джихад у формі меча» не тільки в якості засобу захисту, але й як 

наступальний засіб. 

Окрім релігійно-правового етапу, який представлений, ідеями 

таких мислителів, як Ахмад ібн Ханбаль, Ібн Таймія та ат-Тамімі, у 

становленні теоретичної бази салафізму був наявним ще релігійно-
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філософський етап, представлений у ХХ столітті, ідеями Абу аль-Ала 

Маудуді та Саїда Кутба. В ідеології радикального джихадизму 

важливою стала теза Маудуді про те, що для всіх людей  існує лише 

один закон – закон Аллаха, а всі інші чинні на планеті закони – це 

вигадки, яких дотримуватися не потрібно. Ще однією важливою в 

цьому контексті ідеєю Маудуді було його тлумачення джихаду. Він 

розумів та пропагував джихад в двох аспектах – по-перше, як надійний 

засіб змінити світ, а, по-друге, розвивав ідеї Ібн Таймії про те, що брати 

участь у джихаді є обов’язком для кожного мусульманина.  

Викладене у книзі «Віхи на шляху до Аллаха» вчення Саїда Кутба 

є теоретичним обґрунтуванням джихадійського радикалізму: 

характеризуєтся наступними ознаками. Це вчення, по-перше, 

спрямоване на досягнення світового панування військовим шляхом, по-

друге, розпалює ненависть щодо людей за релігійною ознакою, по-

третє, виправдовує релігійні війни, по-четверте, агітує за встановлення 

тоталітарного суспільства, по-п’яте, пропонує техніки підготовки 

релігійних екстремістів. Головним засобом досягнення своїх цілей Кутб 

проголосив наступальний військовий джихад. Причому вестися цей 

джихад, на його думку, має як стосовно всіх немусульманських держав, 

так і щодо всіх сучасних йому мусульманських держав, оскільки там 

живуть, за його словами, «несправжні мусульмани». На переконання С. 

Кутба, результатом такої війни повинно стати  підкорення всього світу. 

В дисертації обґрунтовані три причини неспроможності вчення С. 

Кутба, а саме: 1) воно засноване на маніпуляціях, наведенні 

висмикнутих із контексту цитат та на видаванні бажаного за дійсне; 2) 

його вчення оголошує війну всьому світові, що невідворотно призведе 

до поразки спроб його втілення у життя; 3) воно є утопією, адже прагне 

примусити людей ХХІ століття жити у суворій відповідності до норм 

VII століття. 

В якості нашої критики вчення С. Кутба  показано, що ідеї Кутба є 

небезпечними та деструктивними не тільки щодо населення 

немусульманських країн, але і щодо мирних мусульман. По-перше, С. 

Кутб вимагає від мусульман воювати проти своїх країн. Таким чином, 

він провокує громадянські, братовбивчі війни, які спрямовані в першу 

чергу проти представників своєї ж релігії – ісламу. По-друге, по суті, С. 

Кутб виступає проти ісламського вчення як такого, пропонуючи замість 

традиційних трактувань своє власне розуміння ісламу, тези якого, як 

показано в дисертації, критикують знані мусульманські вчені різних 

мазхабів. По-третє, спроби радикалів втілити у життя настанови С. 

Кутба налаштовують населення різних країн світу проти ісламу як 

такого, іменем якого прикриваються джихадійські екстремісти. 

Як було показано в дисертації, криза світських ідеологій у країнах 

Близького Сходу призвела до ренесансу релігійних уявлень, зокрема до 
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популярності салафітських ідей повернення до первинного ісламу. 

Своїм прихильникам ці ідеї здаються засобом, який здатен подолати 

політичні, економічні та духовні негаразди, які склалися в країнах 

цього регіону. 

3. Основою ідеології джихадизму, що, зокрема, поширюється в 

Європі, є радикальний салафізм із його програмою дій стосовно 

несалафітського оточення (і немусульманського, і мусульманського). 

Радикальний джахадизм характеризується пропагуванням насилля, 

принципом «мета виправдовує засоби», дихотомічною поляризацією 

світу, акцентуацією релігійної нетерпимості, санкціонуванням нібито 

збоку релігії агресивних дій щодо іновірців та інакодумців. 

Найбільш помітними складовими екстремістської діяльності 

радикальних джихадистів є терористичні атаки, яких було скоєно в 

Європі не менше 47 за останні два десятиліття, а також пропаганда 

екстремістських поглядів, вербування нових членів та інші дії, які 

спрямовані проти мирного населення. Дії джихадійських терористів в 

Європі перших десятиліть ХХІ століття відповідають ознакам релігійно 

мотивованого тероризму та є складовими конфлікту, який не вирішити 

тільки засобами політичного врегулювання.  

Ватажки Аль-Каїди та ІДІЛ привернули на свій бік чимало 

прибічників салафітських ідей, надавши своїм політичним та 

кримінальним прагненням релігійну форму. Зокрема, заклики до 

скоєння терактів радикальні джихадисти здійснюють, представляючи їх 

у формі традиційної мусульманської проповіді  (хутба), терористів-

смертників виставляють у ролі мучеників за віру, а об’єкти 

терористичних атак таврують за допомогою негативних релігійно 

забарвлених образів – «хрестоносці», «грішники», «вороги Аллаха» 

тощо. Для виправдання насилля використовується радикалізована ідея 

священної війни – джихаду, для закріплення свого панівного становища 

на захоплених землях, терористи застосовують норми шаріату. 

Захоплені терористами ІДІЛ землі були проголошені територією 

відновленої теократичної держави мусульман – халіфатом, першим 

халіфом якого стала людина, яка називає себе нащадком пророка 

Мухаммада. Завдяки активній апеляції до релігійних почуттів та 

різного роду маніпуляціям із вченням ісламу, джихадисти змогли 

привернути на свій бік численні людські та фінансові ресурси. 

Аналізуючи сьогодення феномену радикального джихадизму, в 

дисертації були обґрунтовані такі основні тези. По-перше, радикальний 

джихадизм – це релігійно мотивована ідеологія, що постала на основі 

цілого комплексу політично-економічних й соціально-культурних 

чинників та відзначається закликами до екстремізму і насилля. По-

друге, радикальний джихадизм не може розглядатися в розрізі права 

того чи іншого народу на військовий захист своїх інтересів, адже 
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проголошує не оборонну, а наступальну агресію, яка має відбуватися не 

тільки щодо військових, але й щодо цивільного населення. По-третє, 

джихадизм спрямований насамперед проти представників цивілізації 

Заходу, яка постала на основі цінностей античності й християнства. 

Було показано, що сучасні події, які пов’язані з мусульманською 

міграцією в Європу, можна трактувати в тойнбіанському ключі в якості 

«відповіді» ісламської цивілізації на «виклик» колонізації 

мусульманських країн європейськими метрополіями, яка тривала 

протягом останніх декількох століть. Серед складових цієї «відповіді» є 

три аспекти: масова міграція мусульманського населення на 

європейські терени; надвисокі темпи демографічного збільшення 

мусульманського населення в Європі як запорука майбутнього 

домінування;  прояви насилля, які асоціюють з ісламом на основі 

ідеологічних маніпуляцій окремими положеннями мусульманського 

вчення. 

4. Аналізуючи критику ідей радикального салафізму (який 

виступає теоретичною базою джихадизму) зі сторони поміркованих 

мусульманських вчених були зроблені наступні висновки. Їхня критика 

спрямована передусім на чотири особливості ідей представників 

радикального салафізму, зокрема: твердження салафітів про нібито 

історичну підтвердженість особливого статусу салафізму в ісламі; 

критика салафітами незаконних нововведень у релігії та житті 

мусульман; звернення радикальних салафітів до такфіру (звинувачення 

у невір’ї); непримиримість радикальних салафітів щодо тих, хто має 

інші погляди на віру та релігію. 

В якості критики першої з вищеназваних особливостей ідей 

салафітів мусульманські вчені зазначають, що такі претензії не мають 

реального історичного підґрунтя, а є маніпулятивним видаванням 

бажаного за дійсне. Щодо другої з вищеназваних особливостей 

помірковані мусульманські вчені наголошують, що, по-перше, самі 

салафи припускали можливість певних нововведень а, по-друге, 

салафізм як такий є нововведенням. Стосовно третьої особливості ідей 

салафітів критики вказують, що обґрунтовано оголосити такфір у 

відношенні якоїсь людини може лише Суддя Судного дня, а не 

представники радикального салафізму. Щодо четвертого пункту 

мусульманські богослови зазначають, що позиція радикальних 

cалафітів не обґрунтована мусульманським вченням та завдає шкоду 

уммі, привносячи в неї смуту та розпалюючи численні конфлікти – 

зовнішні й внутрішні.  

5. Проаналізувавши інтеракційний аспект сучасного джихадизму 

та європейського суспільства зокрема, було виділено сім факторів, які є 

важливими причинами поширення феномену ісламофобії в сучасних 

країнах Заходу: 1) релігійно мотивовані джихадійські терористичні 



32 
 

акти, які в останні десятиліття відбувалися в країнах Заходу, що 

налаштовує місцеве населення проти ісламу як такого, викликає 

недовіру й ксефобію, хоча ні правовірні мусульмани, ні мусульманське 

віровчення до цього не мають відношення, адже мова йде про 

маніпулятивні засоби у формуванні та пропагуванні квазірелігійної 

ідеології; 2) фактор наявності історичного підґрунтя арабо-

європейського (мусульмансько-християнського) протистояння. Хоча, 

звісно, це належить історичному минулому з відповідним світоглядом 

попередніх століть; 3) конфлікт ідентичностей, який можна 

спостерігати у країнах Заходу між місцевим населенням та 

мусульманськими мігрантами. Значна частина мусульманських 

мігрантів поводить себе підкреслено інакше у порівнянні з корінним 

населенням, культивуючи чужу для місцевих громадян ідентичність. 

Для багатьох європейців це виклик їхній толерантності, а у відношенні 

до християн – їхньої готовності до братерського прийняття «іншого» 

ближнього; 4) економічний чинник, який виражається в тому, що 

чимало мешканців Європи розглядають мігрантів із мусульманських 

країн як осіб, на утримання яких йде значна частка їхніх податків; 5) 

сучасні війни, які ведуть країни Заходу на територіях мусульманських 

держав. Далеко не всі європейці здатні розрізняти серед мусульман 

представників різних релігійних напрямків, національностей, 

політичних поглядів. Чимало корінних європейців хибно й надто 

поверхнево генералізують будь-яких мусульман в якості ворога, з яким 

його держава веде війну; 6) політичні амбіції правих сил у країнах 

Заходу. Відчувши, що серед корінного населення Європи зростає запит 

на неприйняття чужості мігрантів із мусульманських країн, низка 

європейських політиків правого крила вирішила скористатися з цих 

настроїв та пропонує відповідні виборчі програми, сподіваючись на 

зростання власної електоральної бази; 7) поширена в Європі 

релігієфобія, тобто неприязнь до будь-яких проявів релігійного. На 

відміну від багатьох християн сучасної Європи, мусульманські віруючі 

не соромляться демонструвати свою релігійну ідентичність, що 

викликає обурення збоку численних європейських борців з релігією 

(зокрема, й християнством) та прихильників максимальної 

секуляризації, вважаючи її здобутком західної демократії. 

6. Осмислюючи місце християнства в Європі, в дисертації було 

показано, що саме ця релігія заклала культурні, світоглядні й історичні 

підвалини того, що зараз називається європейською цивілізацією. Тим 

спільним, що поєднує різні регіони Європи, є насамперед те, що вони 

всі є спадкоємцями християнського світу. Було аргументовано, що саме 

християнство сформувало єдність цінностей європейського суспільства, 

його моральну основу, яка акцентує важливість особистості людини, її 

свободи та відповідальності. Іслам, підпираючи в середні віки з півдня 
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та сходу християнський світ, допоміг консолідуватися та 

самовизначитися європейцям як християнському суспільству, відчути 

спорідненість європейських країн перед обличчям спільного ворога. 

Згасання інтересу сучасних європейців до публічної демонстрації своїх 

релігійних почуттів не означає, що вони відмовляються від 

європейської культури, яка була утворена багато в чому на ґрунті саме 

християнських цінностей та біблійного наративу. Вони продовжують 

нести в собі християнську культурну ідентичність, навіть 

відмовляючись від використання самоназви «християни». Кожна з 

християнських конфесій Європи – католицизм, протестантизм, 

православ’я – зробила свій внесок у формування ідентичності 

європейців. Домінування в європейській культурі католицизму, а 

пізніше й протестантизму, має історичне пояснення, яке безпосередньо 

пов’язане з експансією ісламу, яка в середньовіччі поглинула або 

значно послабила традиційно православні регіони. 

Показано основу конфлікту ідентичностей мігрантів-мусульман в 

Європі та корінних європейців, в якому одні одних насторожено й 

упереджено сприймають як «Іншого», від якого може бути небезпека. 

Зокрема, аргументовано, що розбіжності в аспектах правової культури 

ісламу й християнства ставлять перед мігрантами питання відмови від 

власної ідентичності, що актуалізує культурно-релігійний конфлікт. 

Доведено, що в такій ситуації значна частина європейських мусульман-

мігрантів обирає шлях самоізоляції від європейських цінностей та 

суспільства. Така ситуація фрустрації й ізоляціонізму створює умови 

для поширення ідей радикального джихадизму в мусульманських 

громадах у сучасній Європі. Також аргументовано, що передумови для 

поширення тенденцій радикалізації джихадизму в мусульманських 

спільнотах Європи більш потужні там, де  культивується 

мультикультуральна парадигми розвитку Європи, аніж у тих, де 

демінує інтеркультуральна парадигма. 

7. Було показано, що в той час як серед корінних європейців 

поширеними є атеїзм, агностицизм, що відзначаються ігноруванням 

релігії, що заклала світоглядні підвалини західної цивілізації, молоді 

покоління мусульман в Європі стають навіть більш релігійними, ніж 

прибулі свого часу в європейські країни їхні батьки. Причому чимало 

молодих європейських мусульман обирають саме салафізм, що 

посилює ресурсну базу радикального джихадизму в Європі. Як свідчать 

наявні тенденції, в етнонаціональному плані склад автохтонного 

населення Європи значно зміниться – корінне населення буде рік за 

роком поступатися позиціями мігрантам та дітям мігрантів із 

мусульманських спільнот. Простежується, що суттєвої асиміляції 

мусульманського населення як немає зараз, так і не буде найближчим 

часом. Було аргументовано, що демографічне зростання 
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мусульманського населення безпосередньо пов'язане з тією релігією, 

яку вони сповідують, адже іслам заохочує багатодітність та протидіє 

пропаганді заходів контролю над народжуваністю. Демографічний 

фактор теж розширить можливості для радикального джихадизму в 

Європі. 

Ще одним фактором, аналіз якого є важливим в контексті 

прогнозів щодо майбутнього ісламу в Європі, є концепція євроісламу, 

яку розробив Тарік Рамадан та Б. Тібі. Вона вказує на необхідність 

розробити європейську версію ісламу, який збереже мусульманську 

віру, втім стане вираженням європейської культури з її ідеями поваги 

до прав людини, свободи, демократії тощо. Творці ідеї євроісламу 

вважають, що потенційно вона могла б знизити радикалізм частини 

мусульманських мігрантів в Європі, пропонуючи розглядати 

європейські країни як «землю свідчення», а не «землю війни». Однак, 

як показано у дисертації, ідея євроісламу поки що не отримала широкої 

підтримки серед мусульман Європи. 

8. У науковій літературі описані три основні сценарії можливого 

майбутнього розвитку ісламу в Європі. По-перше, сценарій успішності 

ідей мультикультуралізму. Його прихильники (наприклад, Е. Нортон) 

вважають, що мирне співжиття мусульманського та немусульманського 

населення Європи є цілком можливим без домінування перших чи 

других. Ці теоретики вважають, що мусульмани не будуть розчинятися 

в європейському культурному просторі, а зберігатимуть свою 

ідентичність, що, на їхню думку, лише допоможе європейським націям 

у спільному прямуванні до прогресу. Центральним місцем прогнозів 

прихильників мультикультуралістичного сценарію є твердження про 

можливість об’єднання зусиль різних культур заради спільної мети. 

Окремі представники цієї позиції також вважають, що запорукою 

мирного та продуктивного співжиття в Європі мусульман та 

немусульман виступить «відкритість» ісламу та християнства одне до 

одного (Е. Платті, Ж. Доре).  

По-друге, це сценарій можливості «оксамитової» ісламізації 

Європи. Прихильники цього сценарію (наприклад, Р. Гайнутдін) 

вважають, що помірковане поширення ісламу допоможе європейцям 

подолати їхню духовну кризу. На їхню думку, в умовах, коли 

традиційні церкви західного християнства втратили свій авторитет та 

вплив на багатьох європейців, іслам зможе зайняти цю нішу носія 

традиційних духовних цінностей та в такому вигляді мати попит і 

популярність у європейців. 

По-третє, це сценарій радикальної ісламізації Європи. Відмінність 

третього від другого сценарію полягає не тільки в інтенсивності 

процесу ісламізації, але і в його характері – в рамках «оксамитового» 

сценарію ісламізація підтримується корінним європейським 
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населенням, а в межах радикального варіанту ісламізація відбувається 

всупереч волі автохтонного населення. Третій сценарій – це шлях, коли 

ісламізація відбувається або через різке зростання чисельності 

мусульман всередині Європи, або через їхні силові дії. Серед авторів, 

які застережують щодо такого перебігу подій, можна назвати, 

наприклад, М. Уельбека і Ф. Плещунова. 

В дисертації обґрунтовано, що у всіх трьох зазначених сценаріїв є 

слабкі місця. Слабким місцем сценарію успішності ідей 

мультикультуралізму є наявність фактів, які прямо суперечать 

оптимістичним сподіванням їхніх прихильників. А саме, критики цього 

сценарію (наприклад, Г. Фуллер) вказують, що значна частка 

мусульманських мігрантів не бажає слідувати правовим нормам 

західної цивілізації, зокрема в сфері дотримання прав людини. Відомим 

також є факт почастішання випадків релігійно вмотивованого 

насильства та тероризму зі зростанням напливу мігрантів із 

мусульманських країн в Європу. Слабким місцем другого сценарію є 

недооцінювання ролі західних християнських церков. Критики цього 

сценарію (наприклад, О. Кустарев) пишуть, що християнські церкви не 

зможуть не реагувати на поширення ісламу та цілком здатні відродити 

свій вплив в Європі на хвилі протидії можливої експансії 

мусульманства. Слабким місцем третього сценарію є його 

алармістський характер, що, можливо, свідчить про надмірну й 

емоційну переоцінку негативних тенденцій та їхніх перспектив. Також 

критики цього сценарію (наприклад, О. Кустарев) вказують на те, що 

мусульманські сили в умовах європейської політики обов’язково 

стануть поміркованими і не зможуть не йти на компроміси. 

Розглянувши прогнози щодо подальшого розвитку ісламського 

питання в Європі, які розробили Жиль Кепель, арх. Августин (Нікітін) 

та Г. Фулер, у дисертації зроблені такі висновки. Позиція Ж. Кепеля 

про те, що «ера ісламізму» наразі вступила в фазу занепаду, є занадто 

оптимістичною, адже джихадійські радикальні заклики до насилля 

нікуди не поділися навіть через майже двадцять років після 

оптимістичних сподівань французького теоретика. Натомість, у 

мусульманських країнах можна побачити посилення ісламістського 

радикального фактору, як відомо, виникла так звана Ісламська держава, 

акти терирозму, до організації яких мають відношення радикальні 

джихадисти, у Західній Європі. Причина слабкості прогнозу Ж. Кепеля 

полягає в недоліках  економікоцентричної парадигми, яку 

використовував цей французький теоретик. Як показує практика, 

антагонізм економічних та заснованих на них соціальних інтересів 

різних суспільних груп у мусульманських країнах не призвів до того, 

що ісламісти залишилися без своєї соціальної бази. Питання, пов’язані 

з релігійною проблематикою, далеко не завжди прив’язані до 
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економічних факторів. Також було аргументовано, що Ж. Кепель 

переоцінив прагнення широких мусульманських мас до ідей західної 

демократії. Відлуння помилкової ідеї Ф. Фукуями щодо «кінця історії», 

яке можна побачити в роботах Кепеля, вкотре продемонструвало свою 

неспроможність. 

В дисертації показано, що прогноз архімандрита Августина (Д. Є. 

Нікітін), який розглядає посилення мусульманського фактору в Європі 

в термінах історіософської концепції «виклику та відповіді» (А. 

Тойнбі), починає реалізовуватися. На думку арх. Августина, у 

європейців в умовах посилення ісламського фактору в сучасній 

Західній Європі є такі три можливих варіанти реагування. Перший 

сценарій – це шлях компромісу. Другий сценарій – рішучі дії на захист 

західних культурних цінностей. Третій сценарій – шлях «ані війни, ані 

миру». За прогнозом архімандрита Августина, Європа обере саме шлях 

«ані війни, ані миру», який призведе тільки до подальшого посилення 

кризи та загроз для Європи. Як було показано в дисертаційному 

дослідженні, справді, Європа наразі не готова рішучо виступити на 

захист своєї культурної ідентичності, однак не готова і відверто 

визнати невідворотність необхідності поступитися важливими 

аспектами своєї сутності. Європа обрала  шлях «ані війні, ані миру», що 

не вирішує проблему, а веде тільки до посилення наявних небезпек і 

загроз. 

Обґрунтовано, що має високі шанси на здійснення прогноз Г. 

Фуллера, який полягає, по-перше, в тому, що в найближчі роки 

напруження у стосунках між мусульманами, які мешкають на Заході, та 

населенням західних країн буде зростати, а, по-друге, в тому, що 

співіснування радикального та ліберального напрямків в ісламі згодом 

завершиться перемогою ліберального ісламу. 
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У дисертаційній роботі  вперше комплексно досліджено сутність і 

визначальні тенденції  радикалізації джихадизму в Європі кінця ХХ – 

початку ХХІ століть, що дало можливість зробити висновки про 

маніпулятивне використання релігійного фактору квазірелігійною 

ідеологією у поєднанні з низкою актуальних соціальних, політичних, 

демографічних й економічних чинників глобального виміру.  

Доведено, що процеси радикалізації джихадизму в Європі кінця 

ХХ – початку ХХІ століть мають виразні ознаки саме релігійно 

мотивованої (а не тільки політичної) ідеології. Екстремістські 

ідеологічні конструкти сучасного радикалізованого джихадизму 

постають на основі маніпулятивних і вибіркових комбінацій окремих 

релігійних цитат із Корану, мусульманських концептів та понять і 

спрямовані на відповідні соціальні групи у контексті комплексу 

соціально-культурних й економічно-політичних факторів. Релігія 

використовується одним із чинників маніпуляції свідомістю у 

квазірелігійній ідеології радикалізованого джихадизму. 

Проаналізовано, що проблему радикального джихадизму в сучасній 

Європі не можливо вирішити тільки засобами політичного 

регулювання. Досліджено явище радикального джихадизму з 

використанням міждисциплінарного підходу та системно-структурного 

методу, що дозволило підійти до вивчення радикалізації джихадизму 

холістично, а не мерологічно. Радикальний джихадизм представлено у 

контексті приналежності цього явища до різновидів релігійно 

мотивованої ідеології, що виключно маніпулятивно використовує 

положення релігійного вчення та виходить поза межі ціннісно-

смислової бази релігійного світогляду як моделі реальності.  

Висвітлено, що присутність на європейському континенті 

радикальних ідеологічних течій ісламу сягає своїм коріннями VІІІ 

століття, коли на терени Європи вперше був принесений джихад під час 

захоплення Піренейського півострова. Основою ідеології джихадизму, 

що, зокрема, поширюється в Європі, є радикальний салафізм із його 

програмою дій стосовно несалафітського оточення (і 

немусульманського, і мусульманського). Розкрито специфіку ідейних 

уявлень салафізму, що можна виразно побачити в аналізі вчення щодо 

таких ключових для ісламу понять як «таухід», «такфір», «джихад». 

Представлено критику ідей радикального салафізму зі сторони 

поміркованих мусульманських богословів. 
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Досліджено найважливіші причини поширення феномену 

ісламофобії в сучасних країнах Заходу. Показано основу конфлікту 

ідентичностей мігрантів-мусульман в Європі та корінних європейців як 

тих, які світоглядно належать до християнської цивілізаційної 

парадигми. Проаналізовано й критично осмислено можливі сценарії 

розвитку ісламу в європейських країнах у найближчі десятиліття. 

Ключові слова: джихадизм, радикальний джихадизм, салафізм, 

релігійний конфлікт, іслам, іслам в Європі, ісламофобія, євроіслам. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 Несправа Н.В. Радикализация  джихадизма в Европе конца 

ХХ – начала XXI в.: сущность и тенденции. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских 

наук по специальности 09.00.11 – религиоведение. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, 

Киев, 2019. 

В диссертационной работе впервые комплексно исследовано 

сущность и определяющие тенденции радикализации джихадизма в 

Европе конца ХХ – начала XXI веков, что позволило сделать выводы о 

манипулятивном использовании религиозного фактора 

квазирелигиозной идеологией в сочетании с рядом актуальных 

социальных, политических, демографических и экономических 

факторов глобального масштаба. 

Доказано, что процессы радикализации джихадизма в Европе 

конца ХХ – начала ХХI веков наделены отчетливыми признаками 

именно религиозно мотивированной (а не только политической) 

идеологии. Экстремистские идеологические конструкты современного 

радикализированного джихадизма возникают на основе 

манипулятивных и выборочных комбинаций отдельных религиозных 

цитат из Корана, мусульманских концептов и понятий и направлены на 

соответствующие социальные группы в контексте комплекса 

социально-культурных и экономико-политических факторов. Религия 

используется одним из факторов манипуляции сознанием в 

квазирелигиозной идеологии радикализированного джихадизма. 

Проанализировано, что проблему радикального джихадизма в 

современной Европе невозможно решить только средствами 

политического регулирования. Исследовано явление радикального 

джихадизма с использованием междисциплинарного подхода и 

системно-структурного метода, что позволило подойти к изучению 

радикализации джихадизма холистически, а не мерологично. 

Радикальный джихадизм представлен в контексте принадлежности 

этого явления к разновидностям религиозно мотивированной 
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идеологии, которая исключительно манипулятивно использует 

положения религиозного учения и выходит за пределы ценностно-

смысловой базы религиозного мировоззрения как модели реальности. 

Освещено, что присутствие на европейском континенте 

радикальных идеологических течений ислама уходит своими корнями в 

VIII век, когда на территорию Европы впервые был принесен джихад 

во время захвата Пиренейского полуострова. Основой идеологии 

джихадизма, что, в частности, распространяется в Европе, является 

радикальный салафизм с его программой действий по отношению к 

несалафитскому окружению (и немусульманскому, и мусульманскому). 

Раскрыта специфика идейных представлений салафизма, что можно 

отчетливо увидеть в анализе учения по таким ключевым для ислама 

понятиям как «таухид», «такфир», «джихад». Представлено критику 

идей радикального салафизма со стороны умеренных мусульманских 

богословов. 

Исследованы важнейшие причины распространения феномена 

исламофобии в современных странах Запада. Показано основу 

конфликта идентичностей мигрантов-мусульман в Европе и коренных 

европейцев как тех, которые мировоззренчески принадлежат к 

христианской цивилизационной парадигме. Проанализированы и 

критически осмысленны возможные сценарии развития ислама в 

европейских странах в ближайшие десятилетия. 

Ключевые слова: джихадизм, радикальный джихадизм, салафизм, 

религиозный конфликт, ислам, ислам в Европе, исламофобия, 

евроислам. 
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Nesprava N.V. The radicalization of Jihadism in Europe in the late 

20th and early 21st century: the nature and trends. – Manuscript. 

The thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophical 

Sciences, specialty 09.00.11, Religious Study. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

The thesis argued that radical interpretations of the doctrine of Islam, 

namely Jihadism and Shahidism, are the basis of the jihadist terrorism 

ideology in modern Europe. The study held that the jihadist terrorism in the 

21st century Europe corresponds to the features of religious terrorism. The 

study showed that the terrorists’ actions are a part of a religious conflict that 

can not be resolved only by means of political conflict resolution.  

The research argued that radical jihadism is an absolutely unacceptable 

ideology that propagates murders and violence. Also, it demonstrated that 

radical jihadism can not be seen as a manifestation of the right of peoples to 

military protection, because it proclaims not a defensive, but an offensive 
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and total war towards both the military and civilians. Moreover, it showed 

that radical jihadism is a theory and practices which instigating and 

practicing a religiously motivated war as their aim fist of all against 

Christians, Jews and those Muslims, who do not believe in radical salafites’ 

doctrine. 

 The study showed that the following two stages are in the evolution of 

theoretical basis of Salafism: the religious-legal stage and religious-

philosophical one. The first is represented, in particular, by the ideas of such 

thinkers as Ahmad ibn Hanbal and Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab. The 

second is represented, in particular, by such authors as Syed Abul A'la 

Maududi and Sayyid Qutb. The study argued that the specificity of Salafists’ 

interpretation of the concepts ‘tawhid’, ‘takfir’, ‘jihad’ constitutes the core of 

the originality of radical Salafism theoretical basis. Salafists interpret the 

idea of tawhid extremely rigorously and by projecting religious ideas to the 

political and legal spheres. The practice of takfir is interpreted by the 

Salafites very broadly, considering that the accusations in kufr can be 

directed not only to believers of all other religions, but also to Muslims who 

do not want to prove by their own actions that they are not kafirs. Among the 

interpretations of jihad, radical Salafists consider that it is possible to 

propagate and practice "jihad in the form of a sword" not only as a mean of 

protection, but also as an offensive mean. 

The research argued that the Muslim scholars criticize, first of all, the 

following four features of radical Salafism. The first of them is Salafi 

movement’s claim for existence of historical basis of their words about the 

special status of Salafism in Islam as the only defender of initial purity of 

Islam. The second one is radical Salafism’s criticism towards innovations in 

the religion and life of Muslims. The third feature is radical Salafism’s 

practice of takfir. The fourth one is radical Salafists’ intolerance of people 

with other opinions on religion and life. The study showed that the Muslim 

scholars have thought that Salafism occurred much later than the Salaf era. 

Rawil Gainutdin believes this occurred in the tenth century, and Mohamed 

Said Ramadan Al-Bouti argues that it happened only in the nineteenth 

century. Moreover, Al-Bouti emphasizes that, firstly, the salafs assumed the 

possibility of certain innovations and, secondly, Salafism is one of the 

nineteenth century innovations. Also Rawil Gainutdin indicated that the 

Judge of the Judgment Day is the one person who can declare a takfir. 

Consequently, radical salafists’ practice of takfir is a violation of Islam law. 

The Muslim scholars point out that radical Salafism’s position is harmful to 

Muslim Ummah, because it leads to numerous conflicts. For example, 

Mohamed Said Ramadan Al-Bouti explains that radical salafists split 

Muslim community and cause tension among Muslims. He analyzed 

numerous facts of such a destructive action of radical Salafism towards 

religious, social and personal life of Muslims. 
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The research stated that one of the jihadism ideologist Sayyid Qutb’s 

book “Milestones Along  the Way” offers destructive and dangerous 

doctrine. Firstly, this doctrine aims to achieve world domination by military 

means. Secondly, it incites religious hatred against the huge masses of 

people. Thirdly, this doctrine justifies religious wars. Fourthly, it agitates for 

the establishment of a totalitarian society. Fifthly, it offers training 

techniques for religious extremists. Sayyid Qutb proclaims an offensive 

military jihad as the main mean to achieve his goals. Sayyid Qutb 

emphasizes that the jihad has to subjugate the whole world and captured 

peoples have either to become Muslims, or to pay tributes (jizya) during all 

life. 

Moreover, the study found the three causes of the failure of Sayyid 

Qutb’s doctrine. Firstly, this doctrine is based on manipulations and quoting 

Muhammad’s words out of their context. Secondly, Sayyid Qutb’s doctrine 

declares the war toward the whole world and attempts to implement this idea 

will inevitably lead to defeat. Thirdly, it seeks to force the 21st century 

people live according to the norms of the seventh century people and it 

obviously is a utopia. Also, the study argued that Qutb’s ideas are dangerous 

not only to non-Muslim people, but also to Muslims. Firstly, Sayyid Qutb 

offers Muslims to fight against their own Muslim states. This idea would 

provoke civic, fratricidal wars in Muslim countries. Secondly, Qutb opposes 

the classic Islam doctrine, offering his own understanding of Islam instead. 

Well-known Muslim scholars criticize points of Qutb’s understanding. 

The study argued that in the research literature there are at least three 

scenarios of possible development in Europe in the context of the Islamic 

issue. Firstly, there is a scenario of the success of the multiculturalism ideas. 

Secondly, there is a scenario of ‘velvet’ Islamization of Europe. Thirdly, 

there is a scenario of the radical Islamization of Europe. The study 

demonstrated that there are two differences between the third and the second 

scenarios. The intensity of the Islamization process is the first difference. 

The design of the Islamization is the second difference. In the framework of 

the ‘velvet’ scenario, Islamization is supported by the traditional European 

population. However, in the terms of the radical scenario, Islamization will 

occur contrary to the will of this population. It has also been shown that all 

three scenarios have its weaknesses. 

The research found that religious extremism and jihadist terrorism in 

Europe will not go down, but will only intensify. 

Keywords: Jihadism, Radical Jihadism, Salafism, Religious Conflict, 

Islam, Islam in Europe, Islamophobia, Euro-Islam. 
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