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доктора філософських наук, професора Чорноморця Юрія Павловича на 

дисертаційне дослідження Несправи Миколи Вікторовича «Радикалізація 

джихадизму в Європі кінця XX -  початку XXI ст.: сутність і тенденції», 

подане на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за

Релігієзнавче дослідження сутності і тенденцій розвитку радикалізації 

джихадизму в Європі кінці XX -  початку XXI століть є завдання актуальним для 

української науки. Треба відразу сказати, що радикалізація джихадизму в умовах 

сьогодення опинилася в центрі певних суперечок в українському релігієзнавстві. З 

одного боку, існує наукове об’єктивне вивчення цієї проблематики. Методологія 

вивчення джихадизму була створена рядом українських вчених з урахуванням 

загальних тенденцій у вивченні релігійної конфліктології. На основі цієї 

методології було написано ряд дисертацій. В тому числі ряд робіт було написано у 

минулі десятиліття в Київському національному університеті з цієї тематики. Але 

сьогодні науковому вивченню джихадизму протистоїть міфологізація цього явища 

у ряду релігієзнавців. А саме, джихадизм описується як таємна суть ісламського 

цивілізаційного проекту, який нібито просуває із варіантів бачення глобалізації, що 

розвиваються як альтернативи поруч із західною секулярною глобалізацією. В 

уявленнях міфологізаторів джихадизму також власні проекти глобалізації 

пропонують Москва, Ватикан та інші релігійні центри. В цих міфологемах ми 

бачимо не лише зраду науковості, а й неприховану ненависть до релігії як такої. За 

цих умов важливим стає наукове бачення джихадизму, розуміння його 

відмінностей від ісламу як традиційної культури і світової релігії. Редукувати весь 

іслам до джихадизму так само несправедливо, як християнство бачити вченням 

хрестоносців та легітимізаторів колоніалізму. Взагалі, науковий аналіз джихадизму 

є цікавим для релігієзнавства з кількох причин. По-перше, дискусійним є питання 

про те, чи насильство в цілому входить у природу релігії як світогляду. Жорж Батай

спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство
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доводив, що релігійні організації схильні до насилля через основоположний для 

релігії поділ на чуттєвий і трансцендентний світи. Намагання змусити все у 

чуттєвому світі відповідати трансцендентному ідеалу - не єдиний мотив для 

насилля над дійсністю. Рене Жижар довів, що у релігії існує легітимізація 

періодичного соціального насилля, і лише християнство виступило на стороні 

жертви насилля. Стримування релігійного насилля можливе завдяки розвинутій 

релігійній культурі, що особливо проявляється саме в ісламі. Джихадизм 

протистоїть традиційній ісламській культурі як прагнення повернутися до 

первинної простоти. Складність традиційної культури має бути знята і тоді знову 

буде можливим легітимізувати насилля. Дисертаційне дослідження детально 

аналізує особливості сучасного розуміння джихадизму, який подібний рядом рис 

до радикальної реформації. Як есхатологізм Томаса Мюнцера привів до селянської 

війни у Німеччині, так і джихадизм може привести до значних соціальних зрушень 

різноманітного плану. В умовах глобалізованого світу ці соціальні трансформації 

можливі не лише у мусульманських країнах, а й по всьому світові. Як засвідчує 

професор Віктор Єленський у своїй книзі «Велике повернення» вплив ісламу на 

політику вже став одним із трьох елементів релігійного відродження, поруч із 

піднесенням значення п’ятидесятництва і католицизму. Але яким буде іслам в XXI 

столітті -  ще питання відкрите. Радикальна реформація в XVI столітті зазнала 

поразки, історично виграли більш помірковані форми реформованого 

християнства. Аналогічні процеси буквально на наших очах відбуваються в ісламі, 

хоча певні вагання все ще є, оскільки джихадизм все ще має значну силу. Вивчення 

джихадизму, особливо його розвитку у Європі, має велике знання для 

релігієзнавства. Очевидно, що методологія такого дослідження повинна бути 

строго вивіреною, з одного боку, та багатоплановою, з іншого боку. В цілому, автор 

здійснює релігієзнавче дослідження, застосовуючи конкретні методи 

феноменології релігії та соціології релігії. Також наявне постійне звернення до 

методів історичної науки, до політології. Відмітимо, що науковість тексту 

тримається також на особистій об’єктивності автора, яка є особливістю його

2



персонального стилю. Вірність науковим ідеалам уберігає від пристрастності, яка 

була б цілком можливою при дослідженні такої дражливої тематики як джихадизм.

Сам текст дисертації майже скрізь є прикладом гарного наукового стилю. 

Виключенням є перший підрозділ першого розділу, який, з незрозумілих причин, 

написаний у телеграфному стилі, і міг би бути значно кращим при повному викладі. 

Це і треба було зробити, навіть якщо б довелося вийти за межі визначеного МОН 

обсягу сторінок. Загальна логіка автора у ставленні до попередників тим не менше 

очевидна, і вона має право на існування. Вже у другому підрозділі 1 розділу текст 

повністю нормалізується і ми маємо справу із вправним описом авторського 

бачення феноменології релігії та способів її застосування до аналізу розвитку 

джихадизму. Також описується потенціал застосування різноманітних додаткових 

для автора методів релігієзнавства та інших гуманітарних наук. Враження від цього 

підрозділу залишаються дуже позитивні. Третій підрозділ першого розділу показує, 

яким є авторське бачення терміну «джихад» та основних специфічних термінів, які 

зустрічаються у дослідженні. Такий підрозділ є корисним для того, щоб уточнити 

позицію автора з самого початку його роботи, і особливо приємно, що дослідник 

звертається до численних робіт мусульман, особливо -  арабських мусульманських 

мислителів. Звичайно, для спеціалістів у цьому підрозділі ніякого особливо 

приросту наукового знання немає, але ми бачимо якою є авторська позиція щодо 

смислів цілого ряду термінів, сенс яких є дискусійним.

Другий розділ містить розвідку про історичні та теоретичні передумови

появи радикального джихадизму. Ця розвідка стосується лише основних моментів,

а тому є свого роду ескізом. Дійсно, про історичні та теоретичні джерела

джихадизму можна писати набагато більше та системніше. Особливо це стосується

підрозділу 1.3., де фактично детально проаналізовано лише творчість одного із

ідеологів «Братів-мусульман» Саїда Кутба. Тут, звичайно, хотілося б бачити також

аналіз неовахабізму кінця XX століття, оскільки навіть при ескізному зображенні

джерел джихадизму цю тему обійти неможливо. Між тим, якби автор дослідив

неовахабізм, то було б більш ясно виявлено саме релігійні корені джихадизму, ну

або ж, якщо виражатися більш обережно, виявлено ті елементи релігійних доктрин,
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які стають основою для спекуляцій джихадистів. Перехід в пункті 2.3. фактично 

лише до тих джерел джихадизму, які є ідеологічними, є певним звуженням 

перспективи. Ідеологія руху «братів-мусульман» - важливе, але не єдине джерело, 

з якого живлять власні доктрини та практики сучасні джихадисти. Дисертант має 

право на певне авторське бачення, але якщо звернутися до зображення джихадистів 

у третьому розділі, то лише частина з них залежала від ідей братів-мусульман. А, 

отже, маємо певну прогалину, яка виникла через очевидний поспіх або особливості 

авторського саморедактування у монографії та дисертації. Читаючи про 

сьогоднішній салафізм чи джихадизм у третьому розділі ми бачимо, що автор знає 

значно більше про джерела сучасного джихадизму в мусульманській думці XX 

століття, ніж лише ідеї «братів-мусульман», розглянуті у підрозділі 2.3. А, отже, 

тут є певне упущення. І крім того, автор мав би взагалі думати не лише про 
• • • , , необхідність більшої повноти у охопленні матеріалу в другому розділі. Його мала 

б турбувати проблема як досягти релігієзнавчої новизни при розгляді такої 

тематики, які б нові концепції та інтерпретації можна було б запропонувати, щоб 

краще зрозуміти історичні та теоретичні передумови появи радикального 

джихадизму. Автор ніби швидше намагається завершити цей розділі як раз через 

власну впевненість, що тут особливої новизни досягти неможливо. Нам видається, 

що така позиція не зовсім вірна, і хороша начитаність автора могла привести його 

до цікавих концепцій.

Підрозділ 3.1. містить положення, яке ми особисто не розділяємо. Автор

пише, що іслам як релігія є релігією ненасилля, а ідеології джихадизму та релігійно

мотивованого тероризму є викривленнями релігійного світогляду. Як релігієзнавці,

ми усвідомлюємо вслід за Жоржем Батаєм і Рене Жираром, що легітимізація

насилля є закономірним явищем для будь-якої релігії, і іслам тут є не виключенням.

Автор дослідження запевнює, що легітимізація насилля є аномалією, але у

підрозділі 3.1. ми не бачимо систематичної аргументації на користь цієї тези.

Натомість маємо багато розмірковувань на теми геополітики, яку ми взагалі не

вважаємо строгою науковою, яка мала б верифіковані результати. У підрозділі 3.1.

автор аналізує логіку легітимізації насилля над всяким «іншим», яка
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використовується ідеологами сучасного тероризму з числа неовахабітів та

прихильників Ісламської держави. Це той аналіз, який ми очікували побачити у

другому розділі, але маємо саме тут, при розгляді діяльності джихадистів, хоча ця

тематика відноситься саме до теоретичних джерел джихадизму. До сильних сторін

підрозділу 3.1. ми маємо віднести величезний обсяг залученого автором матеріалу

та всебічну рефлексію над ним. В підрозділі автор демонструє енциклопедичну

обізнаність з предметом дослідження та власне захоплення тематикою. У підрозділі

3.2 дисертант аналізує критику джихадизму речниками традиційного ісламу.

Дисертант, нажаль, опускає той момент, що прибічники різних течій традиційного

ісламу схильні звинувачувати у радикалізмі та джихадизмі не лише дійсних

джихадистів, а й один одного. Тому шукати стійких теологічних критеріїв того, хто

є джихадистом, у висловлюваннях представників традиційного ісламу слід значно

обережніше. Також в цілому заслуговує на схвалення критика дисертантом апології

ісламу як релігії миру, оскільки засоби теоретичної побудови такої апології дійсно

не завжди витримують перевірку елементарною науковою критикою. Зміст

підрозділу 3.3 не зовсім відповідає назві, оскільки тут річ йде скоріше про нищівну

критику західних теоретиків повної відкритості перед ісламом із мотивів

історичної вини Заходу перед мусульманськими народами. Нажаль, ми не бачимо

тут аналізу діяльності численних теологічних факультетів з відділеннями

ісламської теології. Не бачимо результатів роботи численних інституцій з

міжрелігійного та міжцивілізаційного діалогу. Дійсно, є цілий ряд ініціатив як

християнських, так і мусульманських інтелектуалів, при чому не лише ліберальних,

які намагалися знайти спільні цінності та принципи для розвитку діалогу та

співжиття. У 2017 році в Україні була захищена дисертація практика

міжрелігійного діалогу Анатолія Васильовича Райчинця на тему «Концептуальні

основи християнсько-мусульманського богословського діалогу: релігієзнавчий

аналіз». Навіть з цієї кандидатської роботи можна було б почерпнути багато ідей

для можливого бачення діалогу ісламу та європейської спільноти. Без цього

релігієзнавчого аналізу підрозділ 3.3 справляє таке враження, що існує лише

песимістичний шлях розвитку відносин ісламу з християнством та з секулярним
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Заходом. Можливо, цей прогноз і є правильним, але обґрунтувати його треба було 

більш системно. Для нас поки що усе написане звучить так, ніби це теза католиків 

від 1530 року про те, що йти назустріч протестантам не можна і протестанти всіх 

католиків точно хочуть знищити. Звичайно, після 1530 року ще були різного року 

криваві події, але з часом були віднайдені моделі мирного співіснування та 

співпраці. Тому з мусульманами теж цілком можливе мирне співіснування та 

співпраця, і в історії вже був певний досвід відповідних успіхів. Звичайно, весь цей 

досвід не був пов’язаний з такими крайнощами як відмова від власної ідентичності 

на догоду мусульманам або силове протистояння заради їх приборкання. Ці дві 

стратегії однаково програшні. Саме тому необхідно було б звернутися до 

позитивних стратегій діалогу, про що ми вже сказали.

Підрозділ 4.1. підкреслює як наявність визначального впливу християнства 

на сучасну європейську ідентичність, так і певну відкритість цієї ідентичності. 

Підрозділ 4.2. показує, що релігійний фактор має значну силу навіть за часів 

секуляризації усіх соціальних відносин, а іслам та християнство у різні способи 

впливають на соціальну дійсність в Європі. Підрозділ 4.3 показує, що повністю 

секуляризоване суспільство відчуває брак пасіонарності, і для його.вітальності 

необхідним є перебування у причетності до релігійних цінностей. В цілому в 

четвертому розділі доведено, що секулярне і християнське можуть співіснувати у 

межах єдиного соціального простору за умов свідомого намагання їх примирити. 

Щодо ісламу, то автор вказує на певні труднощі, оскільки іслам не надає у власних 

ідеях такого значного соціального простору для секулярного, як це робить 

християнство. Разом із тим, можемо згадати, що ще недавно такого простору для 

секулярного не надавав і католицизм, але після Другого Ватиканського собору все 

змінилося. Нажаль, іслам в цілому не має таких механізмів як вселенські собори, 

які могли б стати провідниками модернізаційних процесів. В цілому у розділі 

чомусь ми не знаходимо детального аналізу того, що в Європі поруч із процесами 

діалогу релігії та секулярної культури, набирає обертів ідеологія агресивної 

секуляризації, яка заперечує всяку релігію, відкидає як християнство, так і іслам, 

як позитивні фактори соціального розвитку.
б



П’ятий розділ містить аналіз перспектив ісламу в Європі та світі. При цьому 

дисертант бачить ці перспективи у зв’язку з розвитком євроісламу, що був 

сконструйований рядом ліберальних мусульманських мислителів у кінці XX 

століття. Слід сказати, що не усі автори євроісламу стали предметом розгляду і не 

усі риси євроісламу аналізуються. На нашу думку ідея про те, що євроіслам має 

перспективи, оскільки є факти пристосування ісламу до різних соціальних умов у 

різних країнах Євразії, є доволі сміливою тезою. Адже певна секуляризація 

мусульманських спільнот, яка спостерігалася в Ірані або в Турції змінювалася 

відродженням ісламізації або політичного ісламу. Тим більше неясними 

залишаються перспективи більш ліберального ісламу там, де мусульмани є 

меншинами і не відчувають себе достатньо сильними, щоб віднести елементи 

релігійної ідентичності на другий план у соціальних конструктах.

Висновки дисертації в цілому обґрунтовані текстом дослідження та є 

послідовним виразом позиції автора стосовно проблематики, яка аналізується.

Автор достатньо аргументовано доводить власні тези новизни та висновки, 

але дисертація викликає ряд зауважень:

1 .У першому розділі потрібно було б більше уваги приділити найголовнішим 

попередникам, детально проаналізувавши їх праці, а другорядні джерела не 

оглядати.

2.У другому розділі необхідно проаналізувати історичні форми джихадизму 

в минулому.

3.В третьому розділі необхідно було б осмислити усі форми богословської 

відкритості ісламу до християнства та християнства до ісламу, а не 

зосереджуватися на теоріях Е.Норман, що не мають великого значення.

4.В цілому для дисертації характерна недооцінка богословських ідей, в тому 

числі для розвитку джихадизму. Завелике значення надається ідеології «братів- 

мусульман», в той час як радикальні форми неовахабізму мають не менше значення 

для розвитку джихадизму. Таку позицію слід пояснити.

5.Важливим є питання про миротворчий та діалогічний потенціал

традиційного ісламу, який має більший вплив, ніж євроіслам. У п’ятому розділі
7



аналіз проведено так, що складається враження нібито дисертант вважає, що 

традиційний іслам може трансформуватися і поступово досягти тих форм розвитку, 

які пропонують представники євроісламу. Однак, це не є очевидним. Традиційний 

іслам здатний до реформування і без переходу до євроісламу.

б.Все-таки неясно наскільки сьогодні джихадизм є квазірелігійною 

ідеологією, а наскільки це все таки теорії та практики, що є частинами релігійного 

світогляду. Це питання є важливим для загального розуміння результатів 

дослідження, і тут потрібно було б показати повну ясність щодо авторського 

розуміння того чим є джихадизм сьогодні.

Висловлені зауваження не знижують позитивної оцінки отриманих у 

дисертації результатів наукового аналізу актуальної для українського і світового 

релігієзнавства тематики. В цілому поставлена автором мета досягнута з 

використанням заявленого методологічного інструментарію. Дисертація є 

завершеною самостійною роботою дисертанта, що відображає його бачення 

проблематики. Знайомство зі змістом дисертації, монографією та статтями автора, 

а також із авторефератом дають підставу для загального висновку про те, що робота 

Несправи Миколи Вікторовича «Радикалізація джихадизму в Європі кінця XX 

-  початку XXI ст.: сутність і тенденції» є самостійним завершеним дослідженням 

актуальної наукової проблеми, містить наукові досягнення та відповідає вимогам 

п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (із 

відповідними змінами), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство.

Офіційний опонент, 

доктор філософських наук,
у  А ’ ^

професор кафедри богослов’я та релігієзнавс
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 
у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка 
01601 м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК 
офіційного опонента 

доктора філософських наук, професора, 
член-кореспондента НАПН України 

Сауха Петра Юрійовича 
на дисертацію Песправи Миколи Вікторовича 

«Радикалізація джихадизму в Європі кінця X X - початку XXI століть:
сутність і тенденції», 

подану в формі рукопису на здобуття наукового ступеня 
доктора філософських наук 

за спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство

Сьогодні, в умовах глобалізації й стирання міждержавних кордонів, по 

усьому світу відбувається загострення комунікаційних процесів, пов’язаних з 

міжетнічними та релігійними взаємодіями, які нерідко закінчуються відвертими 

протистояннями й сутичками. Особливо ця ситуація загострюється в останні 

роки у зв’язку із міграційною кризою, яка обумовила серію терактів та 

насильства в містах Європи та Близького Сходу. Джерелом усіх цих негараздів 

справедливо вважаються не лише трагічні події в східних країнах, а й 

прорахунки державної культурної політики, імперативів «європейської теорії 

асиміляції» та обмеженості аксіологічного ресурсу політики 

мультикультуралізму. В останні роки вимальовується особливо жорстке 

ціннісне, геополітичне й цивілізаційне протистояння ісламського і західного 

світів, яке ніколи, між іншим, не було простим. Тим паче є всі підстави 

вважати, що до 2025 року чисельність мусульман може досягти 5-6 % від 

загальної кількості населення Західної Європи (вже на сьогодні в Європі їх 

нараховується близько 18 мільйонів).

ВІДДІЛ ПІЯПВОРИ'ЯФ НОХІВ̂  

(ш и ї <ашіьа
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Трагічні події в СІНА 11 вересня 2001 року та їхні наслідки, а також 

низка терористичних атак у провідних європейських містах, спричинили серед 

європейського населення ісламофобію -  відчуття страху чи навіть ненависті до 

ісламу, що проявляється у відкритому публічно чи прихованому небажанні 

сприйняття мусульман. Звісно, що така позиція, окрім несправедливої 

упередженості до мирних і законослухняних мусульман, викликає, у свою 

чергу, зворотну реакцію настороженості, закритості, агресії зі сторони 

мігрантських спільнот, їх звернення до радикальних вчень, що виразно 

маніпулюють положеннями ісламського віровчення.

Тому дисертаційне дослідження М. В. Несправи «Радикалізація 

джихадизму в Європі кінця XX -  початку XXI століть: сутність і тенденції» 

безперечно є актуальною й затребуваною в сучасному релігієзнавстві. Воно 

справді є оригінальним релігієзнавчим дослідженням сутності й основних 

тенденцій радикалізації джихадизму в Європі в останні десятиліття. Дисертанту 

вдалося в цьому контексті розкрити механізми маніпулятивного використання 

релігійного фактору, означеного квазірелігійною ідеологією у поєднанні з 

цілою низкою сучасних суспільно-політичних, демографічних та економічних 

чинників глобального виміру. А найголовніше -  дало можливість окреслити 

визначальні тенденції радикалізації джихадизму в Європі, визначивши його 

основні змістоутворюючі ознаки та вибудувати певні прогнози щодо розвитку 

подій, пов’язаних з присутністю мусульманського світу в Європі.

В процесі дослідження дисертант дотримується добре продуманої 

теоретико-методологічної основи, яка хоча й носить дещо тенденційний 

характер, загалом відповідає нормативним вимогам і дозволила йому 

реалізувати поставлену мету та вирішити окреслені завдання.

У першому розділі «Джерельна база дисертації, методологія та основні 

терміни дослідження» дисертант представляє стан наукової розробки теми та 

обрані теоретико-методологічні засади дисертаційної роботи, зокрема: 

аналітичний огляд літературних джерел за темою дисертації, де
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систематизовані й проаналізовані основні групи джерел стосовно предмету 

дослідження (Ахмад ібн Ханбаль, Ібн Таймія, Мухаммад ібн Сулейман ат- 

Тамімі, Абу-аль-Аля Маудуди, Саїд Кутб, а також І. Антонович, О. Ашур, 

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

Т. Хегхаммер, Ф. Хосрохавар, К. Хьюїт, В. Докаш, М. Зеленков, В. Лубський, 

М. Лубська, 3. Силаєва, В. Федоров, М. Шишова та ін.); методологічний блок 

(філософська феноменологія, історичний метод, герменевтика, структуральний 

метод); основні терміни та концептуальні поняття («релігійний конфлікт», 

«релігійний тероризм», «джихад», «салафізм», «радикальний джихадизм» 

тощо).

У другому розділі «Історичні те теоретичні передумови появи 

радикального джихадизму» перш за все привертає увагу достатньо ґрунтовний 

аналіз витоків того протистояння, яке з давніх часів сталося між 

мусульманськими і західними світами. Зокрема в цьому контексті виділені та 

описані найважливіші аспекти середньовічних мусульмано-християнських війн 

й того впливу, який вони спричинили на населення Європи, стереотипи якого 

простежуються й сьогодні. У зв’язку з цим дисертантом критично 

проаналізовані ідейні витоки радикальних течій в ісламі, зокрема салафізму. 

З’ясована специфічність тлумачення салафітами понять «таухід», «такфір», 

«джихад», які сформували ядро радикального салафізму.

На цій основі М. В. Несправа, сфокусувавши дослідницьку увагу на 

розвитку салафізму та джихадизму в XX столітті та проаналізувавши вчення 

Маудуді та Саїда Кутба, детально розкриває архітектоніку та механізми 

формування ідеології радикального джихадизму.

У третьому розділі «Сутнісна та феноменологічна проекції радикального 

джихадизму в Європі початку XXI ст.» дисертант досліджує процеси 

радикалізації джихадизму в Європі в останні два десятиліття, зосередивши 

особливу увагу на особливостях діяльності таких терористичних організацій, як 

ІДІЛ та Аль-Каїда. При цьому він шукає і віднаходить певні аргументи, що дії
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джихадистських терористів мають усі ознаки «релігійного тероризму» та є 

складовими релігійного конфлікту, який на думку дисертанта, неможливо 

вирішити лише засобами політичного врегулювання (с. 272). У зв’язку з цим 

В. М. Несправа визначає сутність та основні риси «сучасного релігійного 

тероризму». Він доводить, що «сучасний релігійний тероризм»: по-перше -  це 

особлива непохитність і небажання йти на компроміси; по-друге, він має «пан 

територіальний характер»; по-третє, тут «релігійні переконання слугують не 

метою, а засобом задоволення деструктивних нахилів його ідеологів»; й по- 

четверте, «релігійний тероризм претендує на статус легітимного насильства, 

підриваючи основи державності сучасних країн» (с. 274-275).

Четвертий розділ дисертаційної роботи «Радикальний джихадизм та 

європейський простір у контексті альтернативних моделей розв’язання 

релігійного питання» комплексно представляє християнство в контексті його 

ролі та значення для європейської ідентичності, а також тих загроз, що наявні зі 

сторони радикалізації джихадизму протягом останніх десятиліть. Відзначається 

взаємозв’язок таких сучасних європейських ідей як рівність та свобода волі з 

відповідними автентичними ідеями християнства; окреслюється важливість 

внеску вчення протестантизму в ліберальні аспекти сучасних європейських 

цінностей.

П’ятий розділ «Прогностичний ракурс розгляду феномену радикального 

джихадизму» аналізує перспективи можливого подальшого розвитку процесів, 

пов’язаних із сучасною радикалізацією джихадизму в Європі. Дисертант 

критично аналізує три сценарії можливого розвитку подій в Європі в контексті 

мусульмансько-християнського протистояння, які представлені сьогодні 

зарубіжними авторами: сценарій успішності ідей мультикультуралізму; 

сценарій «оксамитової» ісламізації Європи та сценарій радикальної ісламізації 

Європи. На цій основі, виділивши сильні та слабкі сторони кожної із названих 

прогностичних позицій, М. В. Несправа приходить до висновку, що «конфлікт 

між двома проектами глобалізації -  вестернізацією та ісламізацією наростатиме
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і посилюватиметься в найближчі роки. Цей конфлікт супроводжуватиметься 

зростанням релігійного екстремізму і джихадистського тероризму на території 

Європи» (с. 408). Й причина цього лежить, на думку дисертанта, на поверхні: 

«У той час як корінні європейці стають атеїстами, агностиками, забуваючи 

християнство, -  зазначає він, -  молоді покоління мусульман у Європі стають 

навіть більш релігійними, ніж їх прибулі свого часу на європейські землі 

батьки. Причому чимало молодих європейських мусульман обирають саме 

салафізм в якості свого напрямку ісламу, що посилює ресурсну базу 

радикального джихадизму в Європі» (с. 403).

Загалом дисертаційне дослідження є завершеною працею, в якій 

отримані нові достатньо обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

конкретну наукову задачу, яка відкриває певні можливості у розв’язанні 

мусульмансько-християнського протистояння. Положення, що винесені 

дисертантом на захист, є справді актуальними, достатньо обґрунтованими ним 

у виступах на конференціях та публікаціях. Автореферат відображає зміст, 

структуру і основні положення дисертації.

Одначе, оцінюючи в цілому позитивно дисертаційне дослідження, хочу 

звернути увагу на деякі недоліки, висловити окремі зауваження і побажання.

По-перше, вважаю, що в дисертаційному дослідженні варто було б 

масштабніше використовувати тексти Корану та Суни як первісні джерела для 

розуміння ісламу як релігії миру, для того щоб аргументованіше артикулювати 

несумісність ідеології насилля з цією авраамічною релігією. Це б зняло певну 

тенденційність, яка проглядається в оцінці дисертантом мусульмансько- 

християнського протистояння.

По-друге, на жаль, поза увагою дисертанта залишаються проблеми, 

пов’язані із глобалізаційними процесами та європейськими утопічними 

настроями універсалізації релігій. А звідси, нерозуміння життєдайного 

алгоритму «ацентризму», який заперечує побудову будь-яких центрів 

домінування (Землі -  в космосі, людського духу -  в живій та неживій природі,
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країн Заходу -  у світовому співтоваристві, християнства -  в релігійному світі 

тощо). Сила домінування -  руйнівна сила й саме вона, ініційована західним 

світом на межі XXI ст., стала причиною соціальних катаклізмів, пов’язаних з 

ісламом.

По-третє. Думаю, що дисертаційне дослідження значно виграло б, коли 

б дисертант звернувся до праць професора-ісламознавця з Копенгагенського 

університету Иоргена С. Нільсена (7ог§еп 8. ІЧіеїзеп), зокрема до роботи 

«Мусульмани в Західній Європі» (“Мизіішз іп \¥ез1;ет Еигоре”). Д и в н и м  ч и н о м  

виглядає й те, що дисертант обійшов увагою дослідження багатьох українських 

релігієзнавців, у тому числі заявлених опонентів, які безпосередньо й 

опосередковано розглядали проблеми, пов’язані з мусульмансько- 

християнським протистоянням в добу глобалізації.

По-четверте. Слід було б ширше окреслити спроби європейських 

політичних партій залучати мусульман, які є громадянами держав 

Європейського Союзу, в політичне життя своїх країн. Адже чим більшим буде 

рівень такої активності, тим легше долати загрози радикалізації молодого 

покоління мусульман на Європейському континенті.

По-п’яте. В контексті практичного значення дисертаційної роботи слід 

було б окреслити важливість цієї проблематики для побудови нової моделі 

полікультурної освіти в дискурсі «політики рівної гідності» та вирішенні 

життєдайної формули «єдність світу та розмаїття культур і релігій».

На кінець, дисертаційна робота, на жаль, не позбавлена окремих 

мовностилістичних та орфографічних неточностей, повторів в аргументації 

автора, який нерідко впадає в чисто публіцистичний дискурс. А тому деякою 

мірою вона втрачає свою привабливість з причин не зовсім якісного науково- 

стилістичного редагування.

Однак, представлені зауваження не знижують високої якості 

дисертаційної роботи «Радикалізація джихадизму в Європі кінця XX -  початку 

XXI століть: сутність і тенденції» Несправи Миколи Вікторовича та не
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впливають на його загальну позитивну оцінку, а лише спонукають до 

подальшої виваженої наукової дискусії за проблематикою дослідження.

Ще раз акцентую, що за своєю актуальністю, теоретичною та 

практичною значимістю, науковим і теоретичним рівнем, а також новим 

підходом у постановці й розв’язанні наукових проблем дисертаційна робота 

відповідає вимогам, що висуваються до докторських дисертацій.

Усе це дає підстави зробити висновок, що дисертація «Радикалізація 

джихадизму в Європі кінця XX -  початку XXI століть: сутність і тенденції» 

Несправи Миколи Вікторовича, подана на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук за спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство, відповідає 

вимогам, закріпленим у п. п. 9, 10, 12, 13 і 14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 

від 24 липня 2013 р. (із змінами та доповненнями, внесеними згідно постанови 

Кабінету Міністрів України №656 від 19 серпня 2015 р., №1159 

від 30 грудня 2015 р. та № 567 від 27 липня 2016 р.), а її автор Несправа Микола 

Вікторович заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософських 

наук за спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство.

Офіційний опонент:
доктор філософських наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, 
академік-секретар Відділення вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України

Відділ діловодства га архів* 
«київсько^ національного унівврс»>еї¥ 

імаиі Тараса Шевченка

:норучний підпис 
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Іачальник загального відділу 
щіональної академії 'Тіедагогічі/и 
іук України



В І Д Г У К  
офіційного опонента

доктора філософських наук, професора Лубської Марії Володимирівни 

на дисертаційне дослідження Несправи Миколи Вікторовича 

«Радикалізація джихадизму в Європі кінця XX -  початку XXI ст.: 

сутність і тенденції», подане на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук за спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство

Дисертаційна робота присвячена гостро актуальній, проте 

малодослідженій в академічному релігієзнавстві проблемі радикалізації 

джихадизму в Європі кінця XX -  початку XXI століть. Тематика 

розглядуваного дисертаційного дослідження є вдало обраною з огляду на 

геополітичні зміни та нові глобалізаційні процеси, що створили передумови 

для вкрай негативного явища -  поширення релігійного фундаменталізму та 

ісламського тероризму в світі і Європі, зокрема.

У реальному втіленні теорії зіткнення цивілізацій, світ став 

перехрестям усіх релігій, де християнство сповідує близько 33% населення 

планети, іслам -  майже 23% і до середини цього століття кількість 

мусульман та християн може зрівнятися. Утім, загострення в світі 

соціальної напруги та наявність духовних криз, породжують почуття 

невпевненості у майбутньому, байдужість та відчуження особи, почасти 

стаючи причинами соціальної апатії і розвитку суїцидального інстинкту, а 

це актуалізує різноманітні маніпуляції, радикалізацію та проповідування 

насилля. Не знайшовши вирішення проблем у реальному житті соціальні 

групи та окремі особистості іноді шукають розради в теоріях 

есхатологічного конфлікту, і ці теорії підштовхують до формування 

радикальних релігійних груп з особливими новими інтерпретаціями 

традиційних релігійних доктрин. Недарма, сучасний джихадизм, в першу 

чергу на Заході є молодіжним рухом в ідеології яких немає

^ ївш о го  національного університету 
імені Тараса Шевченка



антиколоніальної боротьби та протистояння анти ісламському 

упередженню.

Зміни у світогляді радикальних груп привертають все більшу увагу 

дослідників, оскільки можливі наслідки антисоціальних дій стають все 

більш катастрофічними. Зокрема, актуальним є релігієзнавче осмислення 

особливостей процесу радикалізації джихадизму в Європі кінці XX -  

початку XXI століть. При цьому аналіз тенденцій в джихадизмі постає не 

тільки предметом релігієзнавчих рефлексій, але й важливою формою 

досліджень, які покликані дати відповідь на цілий комплекс питань, 

пов’язаних з релігією як виповнювальним чинником буттєвих станів 

людини та з формуванням есхатологічних очікувань, які визначають лінію 

поведінки особи в соціумі. Адже необхідно не лише пояснити особливості 

розвитку джихадизму, а й показати якими є світоглядні та історичні 

альтернативи, наскільки можна розраховувати на зменшення негативних 

тенденцій та перемогу конструктивного і гуманістично спрямованого 

світоглядного діалогу. Звичайно, що усі представники релігійних громад 

підкреслюють наявність діалогу мусульман з іншими релігійними 

спільнотами у світі та Європі.

Зацікавлена у розвитку такого діалогу і Україна, про що свідчать 

численні спроби розпочати відповідні дискусії. Але часто як релігієзнавцям, 

так і теологам не вистачає наснаги піти далі загальних заяв про мирний 

характер двох релігій, про позитивний досвід співіснування, про 

необхідність поглиблення практичної співпраці. Виявити, які є 

концептуальні основи християнсько-мусульманського діалогу, який є 

справжній потенціал відкритості сучасної теології двох світових релігій -  це 

фундаментальне наукове завдання великої ваги. Для його виконання 

необхідно мати не лише глибокі знання християнської та ісламської 

теологій, але й володіти певною мужністю вперше пройти шлях 

релігієзнавчого дослідження нової проблематики. Завданням дисертації є

аналіз того, що заважає такому діалогу у середовищі мусульманських
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мислителів та релігійних діячів. Для нас більш важливою тематикою є 

розкриття позитивних проектів можливого співіснування, співпраці. Адже 

іслам -  це багатовікова розвинута релігійна культура, яка надала людству 

багато позитивних здобутків. Джихадизм -  це певна аномалія, 

систематичний аналіз якої доводить, що від цього руху і світогляду 

страждають перш за все мусульмани по всьому світові. Але помітним для 

світу стають прояви джихадизму переважно в Європі. Це і зрозуміло, 

оскільки саме на території Європи випробовувалася модель 

мультикультуралізму, яка була покликана віднайти задовільний для усіх 

баланс в соціумі. Фактично ж ми бачимо, що сьогодні всі так само далекі від 

суспільної згоди, як і півстоліття тому назад.

Зауважимо, що методологічно важко писати про джихадизм з огляду 

на те, що розглядуваний феномен належить як до числа релігійних, так і до 

числа квазі-релігійних явищ, що відображено неодноразово у тексті 

дослідження. Суперечливий і комплексний характер феномену зумовлює те, 

що методів релігієзнавства недостатньо і необхідно застосовувати 

інструментарій соціальної філософії, політології, філософії історії, що 

дисертант фактично і робить. Разом із тим робота в цілому зберігає характер 

релігієзнавчої. І у межах здійснення аналізу явища джихадизму в його 

сучасній динаміці розвитку дисертант застосував практично усі методи 

релігієзнавчого дослідження. Слід відмітити наукову об’єктивність 

дослідника, його неупередженість та обережність усіх його висловлювань у 

тексті дисертації.

У першому розділі дисертації практично відсутній аналізу доробку 

попередників, а обране коло дослідників розглядуваної проблематики не 

об’єктивно висвітлює зіаіиз ^ио сучасного світового ісламознавства та 

українського, зокрема. Так, по заувагою роботи залишився доробок 

фундатора української наукової школи ісламознавства та мусульманського 

права, Лубського В.І., який, ще у 1992 р., першим в Україні здійснив

історико-філософський аналіз мусульманської концепції «джихаду».
З



Аналогічно не віднаходимо в роботі аналізу доробку та посилань на роботи 

улема Юсуфа аль-Карадаві, голова Міжнародної ради ісламських учених, 

який у своїй останній книзі «Фікх джихаду: порівняльне дослідження його 

норм і філософії у світлі Корану і Сунни» наводить власний іджтіхад 

(богословські висновки) на тему джихаду в актуальному ракурсі васатийі - 

помірності. Не згадується в аналізі наукового спадку попередників, 

дослідження сучасного французького ісламознавця Олів’є Руа, який 

займається дослідженням сучасного джихадизму в Європі. Не віднаходимо 

вище згаданих авторів у переліку списку використаних джерел дисертації.

Проте в цілому, із першого розділу роботи зрозумілою є авторська 

позиція стосовно попередників, але не особливості доробку різних 

дослідників, яких автор відніс до числа значимих для власної дисертації.

У підрозділі 1.2 привертає увагу прекрасний аналіз того, чим
і .

феноменологія релігії відрізняється від простого опису явищ. Також із 

тексту можна зробити висновок, що інші методи є допоміжними відносно 

феноменології релігії, і ці підтверджується всім текстом дослідження. У 

підрозділі 1.3. аналізується використання основних термінів, пов’язаних з 

джихадизм ом. Автор тут спирається на авторитетних вчених, і хоча огляд не 

є повним, він є надзвичайно корисним, якщо роботу читає релігієзнавець, 

який не є спеціалістом в тематиці дослідження.

У другому розділі дослідник аналізує джерела сучасного джихадизму 

в традиції. Цілком у дусі інших численних монографій зображено початкові 

прояви радикалізму в ранньому ісламі (підрозділ 1.1.), у вченні Ібн-Таймії 

та інших подібних авторів часів розквіту традиційної ісламської культури 

(підрозділ 1.2.), у вченні одного з ідеологів руху «Братів-мусульман» Саїда 

Кутба. Розділ міг би бути значно кращим, якби було досліджено вчення 

вахабізму та його вплив на сучасних джихадизм. На нашу думку, ця лінія 

розвитку ісламського радикалізму має більше значення, ніж вчення руху 

«братів-мусульман». Знову таки, останнє розглянуто на прикладі лише 

одного, не самого радикального мислителя.
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У третьому розділі автор намагається більш глибоко розібратися у 

безпосередній проблематиці дослідження. Разом з тим, в підрозділі 3.1. 

існує тенденція до ототожнення ісламу в цілому та ісламського радикалізму. 

Автор дисертації розглядає деякі аспекти протистояння ісламської та 

християнської цивілізацій, осмислює соціальні проблеми мусульманських 

мігрантів у Європі та робить висновок про фактично невідворотну появу 

радикальних форм бунту мусульман проти Європи як такої. Разом із тим, 

релігійно вмотивований тероризм тлумачиться як спотворення релігійних 

норм, як певна аномалія. В цілому залишається не вирішеним питання -  

аномалією чи нормою для мусульман Європи є джихадизм. Скоріше автор 

підводить до думки, що з історичних і соціальних причин джихадизм є 

закономірним явищем, а з релігійного боку -  це явище аномальне. Але 

аналіз та аргументація в підрозділі 3.1. мали б бути більш систематичними. 

Автор наводить величезну кількість даних про різні течії та групи, які 

вчиняли терористичні акти чи вели війни по всьому світові, 

використовуючи більшою чи меншою мірою джихадизм. Також у підрозділі 

описуються різні стратегії побудов ідеологій джихадизму. В цілому, є певна 

суперечність між висловленою впевненістю в тому, що джихадизм є 

аномалією та в тому, що його розвиток вважається невідворотним. 

Наступний підрозділ фактично присвячений аналізу двох теоретичних 

стратегій. Перша -  це критика джихадизму з боку ісламських богословів і 

релігійних лідерів. Друга -  це апологія ісламу як релігії миру. Якщо критику 

автор дисертації визнає в цілому обґрунтованою, то сучасні концепти, за 

допомогою яких будується апологетична риторика, ним піддаються критиці. 

У підрозділі 3.3 автор детально аналізує деякі теорії західних вчених, які 

пропонують фактичну ідейну капітуляцію перед джихадизмом. Ми не 

знаємо, яким є вплив таких лівацьких теоретиків, але погоджуємося з 

дисертантом, що їх позиція не може бути основою для діалогу ісламу та 

християнства, ісламської цивілізації та секуляризованого Заходу. Разом із
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тим, із підрозділу 3.3. так і не зрозуміло, якими могли б бути перспективні 

моделі діалогу між сучасним європейським суспільством та ісламом.

У підрозділі 4.1 дисертант розмірковує про вплив християнства на 

європейську ідентичність. Підрозділ 4.2 містить аналіз того, наскільки іслам 

та християнство здатні змінювати секулярну ідентичність сучасної Європи. 

Підрозділ 4.3. присвячений авторським роздумам про те, чи можливим було 

б конструювання певних ідентичностей, які б враховували як класичні для 

нового часу секулярні цінності, так і цінності різних релігій. При цьому сам 

автор усвідомлює обмеженість конструктивізму в соціальній теорії. Разом із 

тим, у підрозділі згадані численні соціальні теорії, наведене їх бачення того, 

як розвивається ідентичність Європи, але при цьому авторська позиція 

залишається на рівні скоріше питань, ніж відповідей.

Підрозділ 5.1 пов’язує перспективи розвитку ісламу з феноменом 

євроісламу. Дисертант детально аналізує обмеженості цього проекту, його 

штучний характер, але визнає, що певний потенціал цей проект має. 

Підрозділ 5.2 підтримує цю концепцію, доводячи, що у багатьох країнах 

світу існують проекти аналогічні до євроісламу в різних віднопіеннях. У 

висновках до дисертації автор дослідження дещо переінтерпретовує власні 

результати аналізу, особливо із п’ятого розділу. А саме, прогнози щодо 

євроісламу розглядаються у порівнянні з різними версіями ісламізації 

Європи -  більш радикальними та більш м’якими. Відповідно, варіант із 

торжеством євроісламу як конкурентної діалогічної стратегії виглядає 

найбільш привабливим, але не єдиноможливим.

Позитивно оцінюючи представлену роботу, хочемо висловити кілька 

побажань:

1. Поза увагою дослідження, а особливо його четвертого розділу в 

якому розглядається радикальний джихадизм та європейський простір, 

залишився аналіз позиції Олів’є Руа сучасного французького ісламознавця, 

провідного експерта з ісламського тероризму, який у своїй книзі «Джихад та

смерть: Глобальний виклик Ісламської держави» стверджує, що «не іслам
б



радикалізується, а радикалізм ісламізується», оскільки на справді 

європейські джихадисти ізольовані від традиційного ісламу, 

декультуризовані та є мусульманами у другому поколінні, які втратили 

зв'язок з країною походження.

2. У підрозділі 5.1 потрібно було б більше уваги приділити тому 

факту, що євроіслам є богословською концепцією, необхідним є 

релігієзнавчий аналіз євроісламу як ліберальної ісламської теології. У тексті 

дослідження євроіслам представлений в загальних рисах, як певна ідеологія, 

і власне богословська аргументація на користь євроісламу не аналізується.

3. Логічним було б побачити у дисертації певну авторську 

кваліфікацію різновидів джихадизму у діахронічному та синхронічному 

вимірах.

4. Важливим було б дослідження того, як у різних країнах та регіонах 

розвивається в Європі джихадизм з одного боку та ісламофобія з іншого 

боку. Це б дозволило поглибити дослідження та уникнути деяких спрощень.

5. Також слід було б пояснити у чому саме авторське бачення 

історичних і теоретичних джерел джихадизму.

6. Якщо джихадизм -  це теологія та ідеологія релігійно мотивованої 

війни, то якою є ісламська теологія миру? Це важливе запитання, особливо 

у світлі того, що джихадизм у розгляді його дисертантом пов’язаний з 

ідеями руху «братів-мусульман» щодо соціальної справедливості. А, отже, 

для бачення можливостей співіснування різних релігій в Європі важливим є 

питання про те, чим є справедливий мир згідно із ісламською теологією.

7. Також критично важливим є питання про здатність ісламської

теології брати участь у загальних дискусіях у сучасному

немусульманському соціумі. Чи здатні теологи ісламу представити власні

цінності так само як це роблять сьогодні християнські теологи, наприклад, у

Німеччині. Це практично важливе питання, оскільки відповідь на нього

показує -  чи протистоїть джихадизму лише риторика представників

традиційного ісламу чи помірковані ісламські теологи здатні на формування
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власної антиджихадитської політичної теології. Християнство спроміглося 

на формування ряду політичних теологій, які є стратегіями ненасильницької 

боротьби за права усіх громадян, які утверджують ідеали відкритості та 

діалогу. Чи здатний іслам до такої систематичної роботи? Ми переконані, 

що відповідь позитивна та вже бачимо ряд прикладів такої роботи у 

мусульманських мислителів. На нашу думку, дисертант мав би звернути 

увагу на ці паростки неради кальної політичної теології в ісламі, особливо на 

паростки ісламської політичної теології миру.

8. На нашу думку, доречно було б більше приділити уваги значенню 

аналізованої проблематики для України.

9. У дисертаційному дослідженні, так само як і в списку використаних 

джерел відсутні посилання на наукові дослідження українських та 

зарубіжних ісламознавців, які мають чималий доробок з розглядуваної 

проблематики. Означене повною мірою стосується робіт Лубського В.І., 

знаного українського релігієзнавця, дослідника проблеми «війни і миру» в 

ісламі, доробок якого складає більше 130 наукових публікацій тільки з 

ісламознавста. Поза увагою дисертації залишились роботи мусульманського 

дослідника -  улема Юсуфа аль-Карадаві, голови Міжнародної ради 

ісламських учених, який займається дослідженням джихаду у контексті 

мусульманського права. Серед європейських дослідників сучасності з 

огляду на обрану тематику невиправдано відсутні посилання на роботи 

французького ісламознавця Олів’є Руа, провідного експерта з джихадизму 

та ісламського тероризму в Європі.

Висловлені зауваження не знижують позитивної оцінки отриманих у 

дисертації результатів. В цілому поставлена мета досягнута. Робота 

відрізняється структурною чіткістю й обґрунтованістю положень, що 

виносяться на захист, і є завершеною самостійною роботою дисертанта. 

Знайомство зі змістом дисертації, публікаціями автора та авторефератом 

дають підставу для загального висновку про те, що робота Несправи

Миколи Вікторовича «Радикалізація джихадизму в Європі кінця XX -
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початку XXI ст.: сутність і тенденції» є самостійним завершеним 

дослідженням актуальної наукової проблеми, містить наукові досягнення та 

відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 

від 24 липня 2013 року (із відповідними змінами), а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство.

Офіційний опонент:

Головний науковий консультант 

Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України,

доктор філософських наук, професор М. В. Лубська
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