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ВСТУП

А.М.Колоднии
ІСЛАМ В ЙОГО УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: 

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

В роки, що передували нашій незалежності, проблема ісламу в 
Україні не була актуальною. Після винищення ісламського чинника 
на українських теренах засобом сталінського вандалізму, зокрема 
вивезенням з наших земель всього кримськотатарського народу, що 
сповідував іслам, ми про цю релігію згадували:
- або в минулому часі, коли наші далекі предки зіткалися з 

набігами з півдня на наші терени сусіда-мусульманина, який, 
маючи бідні землі, вимушений був жити за рахунок пограбувань;

- або ж у зв’язку з описанням в пресі тих подій на Близькому і 
Середньому Сході, які тривожили світ своєю людиножертовною 
жорстокістю, але, зрештою, були спричинені нехтуванням 
світовим сіонізмом долею невеличкого палестинського народу. 
Одержав би цей народ ще в 1948 році свою землю для 
державотворення і самовиявлення, то, гадаю, ми мали б державу 
типу Ливану, Йорданії чи Ємену, яка нікому не загрожувала б і, 
певно що, жила б в мирі з своїм сусідом Ізраїлем.
Нині в нашій пресі, в наукових виданнях все частіше 

з’являються статті про іслам як світову релігію, про ісламський 
чинник не лише у світовому суспільному процесі, а й в  процесах 
українського державотворення, етноконфесійних відносинах.

Що актуалізує у нас цю увагу до ісламу?
По-перше, становлення релігієзнавчої науки у всьому комплексі 

її складових, предметного і тематичного поля. Раніше атеїзоване 
релігієзнавство займалося дослідженням лише тих релігійних явищ, 
які були наявні в країні і могли стати перепоною на шляхах 
вибудови комуністичного суспільства. А оскільки ісламу як такого

Заступник директора -  керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України, президент Української Асоціації реяігісзнавців, доктор 
філософських наук, професор.
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на українських теренах не було (його послідовників вивезли з Криму 
в Зауралля), то ми лише згадували, шо він як такий у нас колись був 
або десь є в закордонні. Тодішню наукову зацікавленість до цієї 
релігії декого з науковців розглядали як захоплення “неактуальною 
тематикою"’. Нині ж, коли ми, релігієзнавці, в об’єкті своїх 
досліджень вийшли на світовий релігійний процес, в якому ісламу 
належить чільне місце, обійти цю світову релігію своєю увагою вже 
ніяк не можемо.

По-друге, актуалізує увагу науковців до ісламу і те, що ця 
релігія, скажу так, проснулася до ролі активного чинника світового 
суспільного процесу. І це не тільки тому, що в світову історію знову 
активно ввійшли мусульманські країни і що мусульмани нині 
становлять десь 20% жителів Землі, а й тому, що іслам “образився” 
на зневажання світовим співтовариством тих народів, які його 
сповідують, історичне зґвалтування їх, матеріальне пограбування, 
нехтування ним на користь світового сіонізму, який практично 
руками Америки чинить в світі історичні неподобства, залишаючись 
при цьому десь інде. “Ображений” за цих умов іслам -  загалом надто 
мирна за своєю суттю релігія -  став виявляти себе в спотворених 
формах, зокрема у формі ісламського екстремізму. Часто говорять, 
що то не іслам, що то якийсь псевдоіслам. Я з такими міркуваннями 
погодитися не можу. То -  іслам, але зневажений іншими, іслам 
розбуджений іншими до таких дій, до войовничого джихаду, що є 
своєрідною, а відтак і виправданою формою самооборони.

Отже, історія розбудила іслам до активного входження в 
світовий суспільний процес. Він, як релігія, вже вийшов за межі 
своїх країн. Поширюючись по країнах Європи, іслам стає тут 
елементом не лише релігійного, а загалом і духовного життя. При 
цьому він заявляє про себе як релігія, що вимагає поваги. Неповага 
до мусульманських народів, їх прагнень і сподівань, зневажання їх 
волевиявів, що засвідчує війна Росії з Чечнею, може призвести до 
тривалих кривавих колізій.

По-третє, іслам, як духовний феномен, владно і 
повсетериторіально входить в релігійне поле У країни (маємо вже на 
наших теренах біля 500 його громад, що становить десь 15-18 
відсотків загальної кількості релігійної мережі країни), але входить 
не зовсім мирно, що б відповідало навіть вираженій в його назві 
сутності -  покірність, а організаційно розколотим. Але тут варті 
уваги ке лише внутрішні процеси в нашому ісламі, які виявляються в 
гострому протистоянні його управлінь — Духовного Управління
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мусульман України, Духовного Управління мусульман Криму та 
Духовного Центру мусульман України, а й в  тому міжконфесійному 
протистоянні мусульман і московсько-православних, що має місце в 
Криму.

По-четверте, актуалізує необхідність дослідження проблем 
ісламу і те, що він вже в своїх інституалізованих (і не лише 
релігійних, а й політичних) структурах існує на теренах України. Тут 
мається на оці не лише повернення до Криму депортованого 
кримськотатарського народу, що сповідує іслам, а й ще такі три 
чинники: 1/ релігійне пробудження тих національних меншин 
України, зокрема волжських татар, на матірній землі яких іслам є 
домінуючим віросповіданням; 2/ поява в ісламському русі України 
(не без впливу зарубіжжя) слідів ваххабістського чинника. Як було 
відзначено на останньому Курултаї кримськотатарського народу, 
маємо вже в Криму більше ЗО ваххабістських громад; 3/ становлення 
політичних партій в ісламі України, зокрема Партії мусульман 
України та Хізб ут-Тахрір.

По-п’яте, пославши свій військовий контингент до Іраку, 
Україна попала внаслідок цього в поле зору тих міжнародних 
екстремістських ісламських рухів, які здатні організувати у нас 
теракта, захоплення з відповідними вимогами якихось об‘єктів тощо. 
Така дія цих сил, як на мене, є законною не лише в її вимогах, а й у 
непередбачуваних формах вияву реалізації нею своїх інтересів. При 
відсутності можливості використання інших форм відвернення 
різних форм антиісламських дій ці сили з необхідністю 
використовують ті, які відчутно позначаються на самопочутті їх 
супротивника.

Хоч іслам, як світова релігія, в історії українства помітний слід 
не залишив, проте не можна сказати, що він в контексті суспільного 
буття України постав лише 10-15 років тому, це б то лише з 
поверненням до Криму його депортованих народів. В нашій історії 
іслам з’явився десь більше тисячі років тому, а в ролі активного 
чинника історичних процесів з XV століття -  часу утвердження в 
Криму татарської Орди, яка офіційно прийняла цю релігію за хана 
Узбека, часу появи на наших землях турецьких колоній

Особливістю відносин України з ісламським світом є те, що він в 
її долі виступав завжди як зовнішній чинник, що вносив в нашу 
історію переважно трагічні сторінки. Відтак Україна не мала в своїй 
власній історії іслам в ролі конструктивного начала. Він позначився 
в її долі через ті зв’язки (а вони були різними), які вона мала з
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сусідніми народами,, що є носіями ісламу.
Першу письмову згадку про наші відносини з ісламським світом 

знаходимо в “Повісті врем’яних літ”. Це -  знаменитий вибір князем 
Володимиром для Київської Русі релігії. Серед останніх ми 
знаходимо й іслам, який нібито був пропонований князю булгарами. 
Прискіпливе осмислення тих мотивів, із-за яких Володимир не 
прийняв іслам (а це — не пиячити, не їсти свинини і мати обмежену 
кількість жінок, а в князя їх разом з наложницями було аж 822), лиш 
додає цій релігії привабливість. При цьому ті, хто рекламував перед 
князем православ’я, вдавалися до відвертого наклепу на іслам, 
зокрема твердили, що мусульмани творять “скверны деющая”: “си 
бо омывають оходы своя, в роть вливають и по браде мажются, 
поминають бохмита” (тобто -  апостола Мухамед); “Нет в них 
весельця, а только печаль, красоты нет такой”.

Відтак при виборі релігій Володимир керувався не пізнанням їх 
глибинної природи. За критерій відбору бажаних релігій він брав 
зовнішні чинники -  обрядодійство, спосіб життя тощо. Як це 
засвідчують дослідження, князь віддав перевагу православ’ю, а не 
ісламу, чи ж католицизму або іудаїзму. Явно з політичних мотивів. 
Йому потрібна була така релігія, яка б давала можливість поєднати 
ворогуючі між собою племена й одноосібно возвеличитися над 
ними.

Особливістю України є те, що вона мала справу не з ісламом як 
релігією, а з носіями цієї релігії. Для них вона поставала як спільнота 
невірних, а то й ворогів Аллаха. Тому таких можна вбивати, 
використовувати як майно, зокрема чоловіків -  як дармову робочу 
силу, а жінок -  як наложниць. Звідси й для України мусульманин 
також поставав як ворог, загарбник, ґвалтівник. При сварках 
українець й нині ще використовує слово “бусурман” (тобто 
мусульманин), позначаючи ним якусь недобру людину.

Історія відносин України з тими історичними спільнотами, які 
сусідствували з нею і мали мусульманське віросповідання, ще 
належно не досліджена. І в царські, і в радянські часи в 
дослідженнях мало місце або загальне вивчення ісламу як релігії, або 
ж, зумовлена християноцетризмом, переважна негативна орієнтація 
на нього. А між тим, окрім ворожнечі між цими історичними 
суб’єктами, була й співпраця, порозуміння, навіть сумісні діяння. 
Так, вшановуючи героїв Берестечка, ми чомусь не згадуємо тих 
татар, які загинули тут же, допомагаючи українцям в їх боротьбі з 
поляками. Ми практично ще не дослідили вплив ісламу на духовну
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культуру українства. А сліди його в ній є, подеколи зримі. Нагадую 
тут лише один факт. В близькому для мене селі М отни, що недалеко 
від Черкас, біля православного храму вибудувані стовпи, що своїм 
зовнішнім виглядом нагадують мінарети.

Іслам й нині не є повністю непомітним в нашому суспільному 
житті. Для деяких національних меншин України він постає в ролі 
духовного фактору їх єднання і самовияву. Одним із чинників 
міжконфесійної напруги іслам виявляє себе в Криму. Через 
мусульманські партії він входить в політичну сферу на Донеччині і в 
тому ж Криму. Конкурентні протистояння між різними 
управліннями мусульман України вносять водночас розколи в життя 
окремих етнічних меншин. Наявне протистояння між різними 
течіями ісламу, окремими мусульманськими країнами вже має певні 
свої сліди і на наших теренах. Все активніше прагне ввійти в 
українське духовне поле шиїтський іслам з Ірану, налагоджують 
всілякі зв’язки з управлінням і навіть окремими громадами вірних 
мусульмани Туреччини та країн Близького Сходу.

То ж, як на мене, має вагоме право на своє існування українське 
ісламознавство. Можуть сказати, що дехто вже видрукував свої 
праці про цю релігію. Так, вони є. Але там науки ніякої немає, бо ж 
то переповідання вже відомого, але своїми словами, подекуди чисте 
й безпардонне компіляторство без наукової чесноти, бо ж заявлений 
автор книг чи статей частіше всього навіть не посилається на 
списане джерело. Іслам досконало можна вивчати лише знаючи 
арабську мову, на якій писані основні його джерела, видрукувані 
праці його богословів. Скажімо, як можна писати про вплив ісламу 
на арабську культуру чи його ж вияв в політиці, не знаючи 
достатньо мову мусульманського світу. То ж той, хто вдається до 
дослідження ісламу без знання його сакральної мови виявляє явну 
наукову несумлінність, і, зрозуміло, вдається до плагіаторства, подає 
"вторинну науку".

Принагідно хотілося б відзначити хібащо наукові здобутки 
кандидата філософських наук М.І,Кирюшка в дослідженні історії 
ісламу на українських теренах, відзначити певний науковий доробок 
з теми співробітників Інституту сходознавства. Заслуговує доброго 
слова перший перекладач українською мовою текстів Корану Ярема 
Полотнюк, а також видрук українського Корану. Я не сприймаю ті 
застереження, які звучать з боку деяких діячів ісламських спільнот 
України, що Коран не слід перекладати іншими мовами і що його 
слід читати лише арабською. Як сакральний текст, він дійсно може



- 10 -

буги на нові свого оригіналу. Але як релігійно-культурна пам’ятка, 
Коран може поставати на мовах різних народів. Вони мають право 
його вивчати і знати, а  він як невід’ємний атрибут вже світової 
релігії сам прагне вийти за сковуючі його обмеження. Гадаю, що з 
часом Україна матиме наукове видання цієї священної книги 
мусульман.

З метою активізації наукових досліджень мусульманської релігії 
в структурі Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України утворено науково-дослідницьку групу 
з ісламознавства, яку очолив перспективний науковець кандидат 
філософських наук Олександр Саган. Співробітники її на цей час 
зорієнтовані не на загальнотеоретичне вивчення ісламу як 
релігійного феномену, а насамперед на вивчення місця ісламу в 
контексті історії і сьогодення України. Ми хотіли б зняти той 
негатив, який існує в громадській думці щодо ісламу, подати його як 
один із виявів духовної культури людства, що має значимі надбання. 
Ми прагнемо на основі грунтовних досліджень історичних джерел 
показати, що іслам мав в нашій історії не лише темні сторінки, а й 
залишив помітний позитивний слід в духовні культурі українства. 
Важливо вивчити шляхи активного і толерантного входження ісламу 
в нинішнє релігійне життя України, шляхи відвернення вже наявного 
протистояння між окремими спільнотами цієї конфесії.

Українські ісламознавці відкриті до творчої співпраці із 
зарубіжними науковцями. Вони чекають від них допомоги у своєму 
становленні як окремої сфери релігієзнавчої науки.
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ІСЛАМ ЯК СВІТОВИЙ 
ФЕНОМЕН

Ахмед Mycaei-МалекС

ИСЛАМ И ДИАЛОГ МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ

После окончания холодной войны некоторые западные 
политики при помощи ряда исследовательских и вузовских центров 
пытаются выдвигать теории подобно концепции столкновения 
цивилизаций и таким образом навязать мировому сообществу и 
независимым странам свою политику. В связи с этим они делают 
попытки представить ислам как некую угрозу. Путем ложной 
пропаганды в средствах массовой информации, зависимых от них, 
такие политики пытаются нарисовать экстремистский и 
негуманистический образ ислама в представлениях мирового 
сообщества и связать ислам с терроризмом.

Идея диалога между цивилизациями, выдвинутая в 2001 году 
Президентом Ирана господином Хатами на сессии Генеральной 
ассамблеи ООН, была беспрецедентно принята мировым 
сообществом. Эта идея дает ясный и достойный ответ миру, 
который, несмотря на расширение коммуникаций и развитие 
информации, страдал отсутствием или слабостью логики диалога и 
правильного его применения на практике. Суть диалога между 
цивилизациями состоит в отрицании одностороннего подхода и 
волюнтаризма, расширении свободы мысли и слова.

Хотя диалог между цивилизациями является средством обмена 
мнениями между мыслителями и просвещенными людьми, однако, 
благодаря расширению культуры диалога, укреплению логики и 
методов ведения дискуссий между культурами и религиями можно 
расширить пути разъяснения, постижения, достижения 
взаимопонимания, разрешения противоречий путем поиска мира.

Роль вузов, исследовательских центров, негосударственных 
организаций, гражданских общественных институтов и, что 
особенно важно, религиозных организаций в дальнейшем развитии и

* Заступник Посла Ісламської Республіки Іран в Україні.
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углублении диалога между цивилизациями, в частности, между 
различными религиями весьма важна и значительна.

Многие из существующих противоречий между 
последователями божественных религий, то есть религиями 
единобожия, созданы искусственно и надуманы из-за ряда 
соображений, бытующих ныне на Западе. Одна из существующих 
проблем среди религиозных общин -наличие некоторых ошибочных 
представлений, которые имеют друг о друге последователи 
божественных религий - ислама, христианства и иудаизма. Наиболее 
подходящим путем устранения этих ошибочных представлений 
является ведение диалога между мусульманами и христианами и 
даже диалога внутри этих общин.

На основании некоторых неверных и антирелигиозных учений 
ряд лиц и групп внутри религий единобожия считают себя 
источником благодеяний, добрых дел и абсолютной истины, и 
любого, чьи мысли и поступки не сходятся с их. делами и 
помыслами, считают идущими ложным и неверным путем. К 
сожалению, некоторые государственные силы и группы замешаны в 
создании таких проблем, поскольку их интересы в создании 
противоречий и конфликтов между мусульманами, а также между 
мусульманами и христианами более успешно обеспечиваются.

С точки зрения Исламской Республики Иран связь между 
тенденциями к насилию и терроризму и последователями некоторых 
божественных религий, в том числе ислама, является явным 
искажением религиозных основ и принципов, таких как укрепление 
справедливости, свободы, равенства, духовности, мира и дружбы.

Считаю необходимым подчеркнуть, что дальнейшее 
проведение такого рода научных заседаний и конференций, как эта, 
является добрым прологом и началом для конструктивного 
взаимодействия между мусульманами и христианами с целью 
достижения общности, ослабления и полного устранения всего того, 
что является предметом, вызывающим разногласия и отсутствие 
взаимопонимания. Надеюсь, что уважаемые исследователи смогут 
предложить достойные пути эффективных действий для более 
точного познания возможностей и связей сторон для дальнейшего 
сотрудничества.
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М.Ю.Бабіи

ІСЛАМ І ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ

Сучасна епоха розвитку людства характеризується розширенням і 
незворотністю процесів глобалізації, суттєвих трансформації, які 
охопили всі сфери буття людської цивілізації, торкнулися глибинних 
пластів існування соціуму як на макро-, так і на мікрорівні.

Глобалізація розглядається й оцінюється її дослідниками як 
багатоплановий, макромасштабний процес, який, з одного боку, веде 
до стандартизації й утвердження “однаковості, універсалізму на рівні 
форми”, а також до “спеціалізації на рівні змісту”, з іншого -  значною 
мірою загострює цивілізаційні суперечності”, активізує прагнення 
окремих держав, народів до певної культурно-національної 
“окремішності”, до збереження та зміцнення основ своєї самобутності, 
особливо в духовній сфері.

Процес глобалізації істотно вплинув на зміну конфігурації й суті 
міжкультурних і міжрелігійних взаємовідносин, взаємозв’язків, 
сприяв, якщо так можна висловитися, “ціннісному розколу”, 
формуванню ціннісної гетерогенності суспільства. Остання дедалі 
більше переміщується в центр людського, індивідуального буття. Ця 
тенденція є досить помітною в Україні. Зауважимо, що означений 
глобальний трансформаційний процес активно стверджує, конституює 
як реальність, як цінність культурний, релігійний плюралізм, а в цьому 
контексті загострює проблему сприйняття різних систем вартостей, 
права на їхнє існування. Зокрема, загострилася дискусія щодо 
співвідносності в житті соціуму ліберальної й національно-традиційної 
матриць цінностей. Тим більше, що світ стає все транспарентнішим, 
взаємопрониклим, дифузійним.

Будь-які кордони сьогодні не спроможні захистити культурний, 
релігійний, світоглядно-ціннісний простір, спосіб життя того чи 
іншого народу, держави від активного зовнішнього впливу на нього, 
від наростаючої тенденції стандартизації та уніфіїсації, зокрема 
духовних цінностей, підходів і механізмів їх утвердження.

Лідери деяких конфесій, зокрема православ’я й ісламу, активно 
виступають проти зовнішнього нав’язування так званих 
“загальнолюдських” моделей, систем цінностей, їх тлумачення. “Ми, - 
заявляє митрополит РПЦ Кирил, - маємо навчитися жити мирно, 
поєднуючи різні цивілізаційні системи, різні системи цінностей -

Старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди ПАН 
України, кандидат філософських наук.
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релігійні, світоглядні, культурні. Таких систем у світі багато, за 
кожною -  десятки й сотні мільйонів... людей. Не можна допустити, 
щоб лише одна з них домінувала і вважалася “загальнолюдською”, а 
інші -  чи іслам, чи послідовне християнство -  принижувалися”.1 
Подібні застереження ми знаходимо у виступах релігійних діячів 
інших конфесій, зокрема ісламу.

V цьому зв’язку надзвичайно тематизується питання про той 
“компас”, яким держава, національна, релігійна спільноти мають 
послуговуватися в просторі загальнолюдських вартостей, форм, 
методів та принципів їхньої адаптації для задоволення власних потреб, 
інтересів підсилення, зміцнення власної ціннісної парадигми.

У контексті означених викликів часу, проблем значної 
актуальності набули питання свободи совісті, свободи релігії зокрема й 
в аспекті їх світського й конфесійного розуміння, витлумачення та 
форм практичної реалізації в тих чи інших державах, а також їх 
співвідносності з вимогами, принципами, підходами й рекомендаціями 
світового співтовариства До речі, в “Загальній Декларації прав 
людини” наголошується, що “...загальне розуміння цих прав і свобод (в 
т.ч. свободи совісті, свободи релігії -  М.Б.) має велике значення”..., а 
самі принципи Декларації розцінюються “...як певний зразок, 
відповідати якому мають прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб 
кожна людина і кожна структура суспільства, постійно враховуючи 
положення цієї Декларації, прагнули... сприяти поважанню цих прав і 
свобод”.1 2

Проте історія, практика прийняття Декларації прав людини, інших 
документів, що стосуються прав і свобод особистості, зокрема статей 
про свободу совісті та релігії, свідчать про серйозні колізії, які 
виникали при цьому, про певну опозицію з боку окремих ісламських 
держав щодо деяких положень (зокрема, статей 16 і 18) у контексті 
тлумачення свободи совісті, свободи релігії. При цьому 
наголошувалось, що ці положення суперечать принципам ісламу, 
духовно культурним традиціям і є проблемними для мусульманських 
країн. Зрозуміло, що деякі положення Декларації, інших документів, 
що стосується права на свободу совісті та релігії в окремих ісламських 
країнах на практиці виконується далеко не повністю.

1 Кирилл, митрополит. Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них 
Православная Церковь? -  М., 2002. -  С. 14.
2 Див.: Загальна Декларація прав людини // Правові основи свободи совісті, релігії, 
релігійних організацій. -  К., 2002 -  С. 10.
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Зауважимо, що кожна релігія, зокрема й іслам, має свої етичні, 
правові норми, свої концептуальні погляди на права й свободи 
особистості, в тому числі й на свободу совісті та релігії.

“Свобода совісті”, “свобода релігії” , “свобода віросповідання”, 
“свобода діяльності релігійних організацій -  це поняття, які 
конституйовані у загальнофілософському, юридичному, 
релігієзнавчому дискурсі, у національних та міжнародних правових 
актах.

В юридичному контексті свобода совісті людини постає як право 
на вільний, завізований власною совістю вибір у сфері свого 
духовного, світоглядного буття, в т.ч. й релігійного. Зауважу, що 
історично так склалося, що свобода совісті традиційно (в основному) 
пов’язується із ставленням людей до релігії {в контексті їх вибору). 
Але ми вважаємо, що поняття “свобода совісті” не доцільно 
співвідносити лише із сферою релігійного чи секулярного 
світосприйняття, хоча до них вона, як уже було зазначено, має 
безпосереднє відношення.

Духовна й світоглядна база буття людини -  це складне, 
діалектичне переплетення різних цінностей, орієнтирів, ідей, ідеалів 
релігійного, арелігійного, раціонального, ірраціонального, 
політичного, культурологічного змісту. Отже, коли ми ведемо мову 
про “свободу совісті”, то слід мати на увазі, що дане поняття у своєму 
сутнісному вимірі співвідноситься з широким духовно-світоглядним, 
моральним простором ціннісно-смислового самовизначення й 
самореалізації особистості. Тому не правомірною є редукція цього 
поняття лише до вибору релігійного світогляду. Свобода релігійного 
самовизначення й самореалізації характеризується через поняття 
“свобода релігії”, яка за своєю суттю постає, як окрема, хоча 
надзвичайно важлива іпостась свободи совісті.

При цьому вільний релігієвибір, конкретне конфесійне 
самовизначення описується через поняття “свобода віросповідання”. 
Остання є компонентом структури свободи совісті. Людина вибирає не 
релігію взагалі, а цілком конкретне віросповідання.

Відзначимо також, що свобода совісті, окремим виявом якої є 
свобода віросповідання, постає системотвірним фактором у системі 
прав людини, як соціальна й моральна цінність вищого ґатунку.

Реалізуючи своє право на свободу совісті, людина усвідомлює 
себе особистістю, знаходить сенс свого буття, визначає своє місце, 
шляхи і способи самоутвердження, в тому числі й у релігійному 
просторі.
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Ці зауваги, які дають розуміння свободи совісті, свободи 
віросповідання в західноєвропейському контексті, автор вважає 
необхідними як в аспекті правильного (доречного) вживання і 
судженої характеристики означених понять: свобода совісті, -свобода 
віросповідання, свобода релігії, так й аналізу цих проблем у світлі 
вчення ісламу, його святині -  Корану.

Нагадаю ще раз, що кожна релігія має свої концептуальні 
підходи щодо інтерпретації змісту, структури, принципів свободи 
совісті, свободи віросповідання. Є своя специфіка й в ісламському 
підході щодо обгрунтування права на свободу релігії, відношення до 
інших релігій, питання віротерпимості. Головний акцент при 
“формуванні” цього “підгрунтя”, робиться на тому, що “ніякі цінності 
не мають під собою іншої основи окрім волі Аллаха, який створив їх”. 
Тим більше, що саме слово “іслам” -  буквально означає “покірність 
волі Божій”. Іслам -  це спосіб життя. У цій релігії немає чіткого 
розмежування між належністю до мусульманської держави і до 
мусульманської релігійної спільноти, немає поділу “мечеті й держави”. 
Мухаммед “заснував водночас і релігійну й політичну громаду”. Отже, 
існує один суспільний простір, освячений ісламом, один 
громадянський порядок, цілком визначений напрям розвитку держави, 
національної спільноти в контексті священних законів ісламу.

Зрозуміло, що це суттєво впливає як на специфіку підходів до 
теоретичного (у філософсько-теологічному ракурсі) обґрунтування 
проблем свободи релігії, так і їхнього практичного вирішення.

Як наголошує відомий дослідник з проблем прав людини, свободи 
релігії, свободи совісті в ісламі Абдулазіс Сахедіна, священна книга 
мусульман Коран не може бути теоретичною базою для розгляду 
категорій релігійного й етичного пізнання, яку можна знайти, зокрема, 
у богословських працях. Разом з тим, у Корані присутня ідея совісті, 
ідея свободи, пов’язані з уявленнями про всеохоплюючий промисел, 
що веде людство до кінцевої мети1. Саме через осмислення останнього 
й можна мати певні уявлення про так звану ісламську концепцію 
свободи релігії, релігійної терпимості, межі їх вияву.

За Кораном, Божий промисел розглядається як певний “шлях, на 
якому і за допомогою якого здійснюється задум Бога”, також і щодо 
прав людини, її гідності. Джерелом цього промислу є іманентна 
здатність людини вірити в Бога, як “істоти, яка володіє особистою

1 Див.: Абдулазис Сахедина Свобода совести и религии в Коране // Права человека и 
религия. Хрестоматия. -  М., 2001 — С. 287.
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відповідальністю, і передбачає можливість вибору й свободи волі”.1 
Тобто йдеться про особистість, що наділена здатністю здійснити 
вільний вибір істинної релігії.

В ісламі право на вільний релігієвибір постає як необхідність й 
умова віри. Коран чітко визначає, що “Немає примусу в релігії'” (Коран 
2: 256). У цьому контексті віра постає як “ ...щось таке, що встановлює 
вільний і прямий зв’язок між Богом й людиною”,1 2 а тому віра не може 
бути наслідком приневолення. Основа свободи віри -  в людській 
совісті (в Корані проблема совісті пов’язана з ідеєю фітри, як 
природженої схильності) -  як здатності кожної людини розпізнавати 
істинне й неістинне. Отже, вибір істинної релігії, якою визнається 
лише іслам, - це вільний вибір, завізований совістю. Як зауважує 
дослідник ісламу Фарід Есак, “більшість мусульман, незалежно від 
природи й міри своєї релігійності, твердо переконана, що світ став би 
набагато кращим, якби всі люди жили згідно з істинною ісламською 
релігією”.3

Зауважимо, що ісламські теологи, посилаючись на Коран, Сунну, 
стверджують, що іслам гарантує "абсолютну свободу віросповідання", 
підкреслюють "велику терпимість ісламу" в питаннях особистої 
свободи і свободи віросповідання. Так, теолог із університету аль- 
Азхар (Каїр) Абдель-Хафіз Абдо Раббихі наголошує, що "іслам 
заповзято захищає свободу віросповідання, завжди був і є її 
прихильником". "Іслам, - пише він, - проповідує терпимість у 
ставленні до представників інших релігій, особливо, коли це 
стосується релігійних почуттів... Історія ісламу знає безліч заповітів 
Пророка і його халіфів щодо необхідності поважати релігійні почуття 
немусульман...".4 Побіжно зазначимо, що історія безліччю фактів 
свідчить і про протилежне -  про жорстокі переслідування іновірців, до 
яких, на жаль, і сьогодні в окремих мусульманських країнах 
проявляється значна нетерпимість.5

1 Там само. - С .  293.
* Тут і в подальшому Коран цитується за російськомовним виданням: Коран. -  М., 
1986. (в перекладі І.Ю.Крачковського).
2 Див.: Абдулазис Сахедина Свобода совести и религии в Коране // Права человека и 
религия. Хрестоматия. -  М., 2001 -  С. 287.
3 Див.: Фарід Есак. Мусульмнське ставлення до “інших” і загальнолюдські цінності // 
Релігійна свобода і права людини: Місія і прозелітизм. У 3-х т. -  Львів, 2004. -  Т.З. -  
С. -  345.
4 Див.: Некоторые вопросы идеологии современного ислама // Современная наука и 
религия.-М ., 1979.- Ч .  I I .-С . 136.
* Див.: http: //www.un.org/Docs/joncnal/asp/ws asp?m=A/58/296. -  С. 5-9.

http://www.un.org/Docs/joncnal/asp/ws
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Проте, попри все це, маємо відзначити, що іслам проголошує 
право людей на вибір: прийняти істинну віру або відкинути її. Про це 
йдеться й у Корані: “Істина -  від нашого Господа: хто хоче, хай вірує, а 
хто не хоче хай не вірує” (18: 28-29). Але при цьому, кожен має 
усвідомити наслідки свого вибору.

Отже, в своїй основі Коран орієнтує на вільний вибір релігії, 
маючи на увазі, що такою, поза сумнівом, має бути іслам. 
Наголошується, що “якби побажав Господь, тоді б увірували всі на 
землі сущі, всі як один, всі разом. Невже ти (Мухаммед) зумієш тоді 
присилувати людей до того, щоб вони увірували? Ніяка душа не 
спроможна увірувати, окрім як з дозволу Божого (10: 99-100), тому що 
питання вибору віри стосуються лише окремої особи й Бога: “Ті, що 
(покладаються) на промисел Божий, ті процвітають” (2: 2, 5).

У Корані є посилання на важливий принцип свободи релігії -  
релігійний плюралізм, на інші, частково означені нами “координати”, в 
межах яких ми можемо вести мову про свободу релігії в ісламській 
інтерпретації.

Тим більше, що такого роду інтерпретація, як “ісламська 
альтернатива” західноєвропейській концепції свободи релігії знайшла 
своє відображення: в “Загальній ісламській декларації прав людини”, 
яка була прийнята в 1981 р. міжнародною ісламською Радою. До речі, 
в преамбулі Декларації наголошувалося, - “що іслам подарував 
людству довершений кодекс прав людини”1. При цьому малися на 
увазі права “даровані всемогутнім Аллахом, які записані в Корані, 
закріплені й записані в шаріаті”1 2. Подібні твердження знаходимо й в 
Каїрській Декларації прав людини в ісламі (1990): “Вірування, 
фундаментальні права й універсальні свободи, як відзначається в 
преамбулі Декларації, -  є складовою й невід’ємною частиною 
ісламської релігії” .31 знову ж таки шаріат визнається як єдине джерело 
витлумачення статей цього документа. В ст.10 Декларації 
підтверджується, що “іслам -  релігія вибору... Забороняється 
використання методів примусу для навернення будь-кого в іншу віру 
або нав’язування атеїстичних переконань4. Разом з тим у Декларації 
наголошується, що віровідступництво, “ігнорування або порушення”

1 Див.: Ван дер Файфер Й.Д., Релігійна свобода і прозелітизм: етнічні, політичні та 
правові аспекти// Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3-х т. -  
Львів, 2 0 0 4 .- Т. З -С . 493.
2 Там само. -  С. 493-494.
3 The Cairo Deklaration on Human Rights in Islam // Twenty -  Five Human Rights 
doguments. - Columbia University, 1994- P .  190.
4 Там само. - P .  191.
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обов’язку перед Богом, Божественних заповідей є тяжким гріхом. 
Зауважимо, що віровідступництво в ісламі розцінюється як виклик 
Богу, як “реальна моральна загроза” суспільній безпеці ісламського 
соціуму. Іслам не допускає жодних спроб навернути мусульманина до 
будь-якої іншої релігії. Тому не дивно, що так активно представники 
мусульманських держав у міжнародних організаціях і, зокрема в ООН, 
при прийнятті “Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та 
дискримінації на підставі релігії чи переконань” (1981 р.) виступили 
проти включення в цей документ положення щодо права на “свободу... 
приймати релігію чи переконання за власним вибором”, та права на 
“свободу змінювати релігію”, як таких, що “несумісні з 
мусульманським вченням”, ісламським правом, яке суворо забороняє 
зміну релігії.

Хоча в Корані ми не знайдемо прямих вказівок щодо будь-якої 
спеціальної кари за віровідступництво. Проте уважне прочитання 
Корану і Сунни дає можливість усвідомити суть мусульманського 
розуміння апостасії, яка розцінюється як зрада ісламу. Хоча вибір 
ісламу постає і як певна традиція, і як акт вільної волі й совісті, без 
будь-якого насилля ззовні, проте “практично неможливо” його 
послідовнику вільно полишити цю віру. Перехід мусульманина в іншу 
релігію, хоча це може бути вільним виявом його совісті, вважається 
актом віровідступництва і на практиці карою за це могла бути смерть.

Певна частина ісламських країн внесла в законодавчі акти статті 
проти навернення, проти віровідступництва. Отже, один з важливих 
структурних елементів права на свободу віросповідання -  свобода 
змінювати свою релігію -  практично не визнається в більшості 
мусульманських країн. І будь-які спроби віровідступництва, 
прозелітизму суворо караються. Про це, до речі, свідчать і конкретні 
приклади, наведені у звітній доповіді “Ліквідація всіх форм релігійної 
нетерпимості”, підготовленій Спеціальним доповідачем Комісії з прав 
людини ООН Абдельфаттахом Амором (2002 р.), в якій він, до речі, 
наголошує на “необхідності будь-яких заходів для попередження 
нетерпимості й дискримінації, ненависті й насильства, що 
мотивуються проявами релігійного екстремізму”, “захистом” 
релігійної ідентичності й традиції1.

Як уже відзначалося, в класифікації певних типів (видів) свобод 
людини в ісламі акцент робиться на свободі віросповідання. Згідно з 
шаріатом, як наголошує К.Борисов, “людина має повну свободу 
віросповідання, має право захищати своє віросповідання, здійснювати

1 Див.: http: // vvww.un.org./Docs/jornal/asp/ws.asp.?rn=A/58/296. -  С. 25.
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обряди й закликати інших стати її послідовниками”1. При цьому 
ісламська концепція права на свободу віросповідання (як, до речі, й 
інші "права людини”) розглядає його не як право індивіда, а як право 
Умми. У Загальній ісламській декларації прав людини, про яку вже 
йшлося вище, підкреслюється, що “з огляду на божественне 
походження (прав людини, в т.ч. й свободи віросповідання -  Б.М.) 
жоден керівник або уряд, ніяка асамблея або влада не можуть 
обмежити, відмінити або порушити будь-яким чином права людини, 
які дав Аллах”1 2.

У цьому, як в усіх інших контекстах слово Боже -  Коран — має 
найвищий авторитет й непогрішимість і не може бути змінене: “Не має 
зміни словам Аллаха (10: 65). Зауважимо, що “Загальна ісламська 
декларація прав людини”, як і в принципі “Каїрська декларація прав 
людини в ісламі”, не мають чітких процедурних положень щодо 
механізмів їх реалізації.

Розглядаючи проблеми свободи віросповідання в ісламі, маємо 
брати до уваги, що він постає не просто як релігія -  “це цілісна 
цивілізація й культура”, держава й право, ідеологія, яка охоплює всі 
сфери буття індивіда й суспільства. Зауважимо ще раз, що світська 
влада нерозривно пов’язана з релігійною. Ідея нероздільності політики 
й релігії, моністичного типу відносин держави й релігії є однією з 
важливих особливостей вчення ісламу. Ця ідея значною мірою впливає 
на розуміння сутності свободи віросповідання, принципів 
віротерпимості та на особливості їх реалізації.

І в даному контексті слушною є думка англійського правознавця 
А.Е.Майєра про те, що значна частина проблем щодо забезпечення 
прав людини, серед них і права на свободу релігії, в мусульманських 
країнах викликана “зовсім не пережитками традиційних культур, а 
державною політикою й законами”, які, нерідко, є “ворожими до прав і 
демократичних свобод”.3 Сьогодні в 34-х найбільших мусульманських 
державах є конституції. 23 з них, зокрема Оман і Саудівська Аравія, 
офіційно проголосили іслам державною релігією, а шаріат -  основним 
джерелом законодавчих актів. І хоча в більшості конституційних актів 
цих країн зафіксовані право на свободу віросповідання, принцип 
віротерпимості, зокрема до християн, іудеїв. Зауважимо, що жодна з

1 Див.: Борисов К.Г. Международное право религиозных конфессий мирового 
сообщества: Учеб. Пособие. -  М., 2001. -  С. 56.
2 Там само.
J Див.: Mayer А.Е.: Islam and Human Rights: Tradition and Politics. -  Boueder, 1991 -  P. 
21.
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23 ісламських держав, які ратифікували Міжнародний пакт про 
громадянські й політичні права, “не внесла ніяких поправок до статті 
18”, де йдеться про право людини на свободу думки, совісті та релігії, 
а також про те, що “ніхто не повинен піддаватися примусу, який 
обмежує його свободу мати або приймати релігію чи переконання за 
своїм вибором”.1

Важливим у контексті проблеми, яка експлікується, є питання 
віротерпимості (нетерпимості) до іновірців у мусульманських країнах. 
Тобто йдеться про свободу віросповідання для представників 
релігійних меншин, що в практичному ракурсі постає як “лакмусовий 
папірець”, що вказує на рівень забезпеченості цієї свободи. Відзначимо 
в цьому зв’язку, що у Корані зафіксовано основоположний принцип 
формування відносин мусульман та іновірців: “Аллах не накладає 
заборону вам доброту і справедливість виявляти до тих, які з вами із-за 
віри не воювали, не виганяли з дому вас. Істинно, Аллах любить 
справедливих! Аллах дає заборону брати в друзі тих, які воювали з 
вами із-за віри і виганяли вас з ваших домівок, і допомагали вашому 
вигнанню. І ті, хто прийме їх як друзів, перед Аллахом будуть 
нечестивцями” (60: 8-9).

В історичному контексті іслам проявляв віротерпимість до 
послідовників інших релігій, рівень вияву якої обмежувався часто 
лише міркуваннями політичного й державного порядку.

Ще в давні часи християнам та іудеям, а пізніше зороастрійцям, 
мандеям та іншим була забезпечена свобода релігії в межах халіфату. 
Іслам визнає християн найбільш близькою до мусульман релігійною 
спільнотою: “Істинно, ті, які увірували, і які сповідують іудейство, і 
сабії, і християни, - хто увірував в Аллаха в останній день і творив 
благо, - немає страху над ними, і не будуть вони у печалі” (5: 69). 
Християни, як й іудеї, на думку мусульман, мають невідчужуване 
право любити Бога у свій спосіб і силувати їх змінити віру не можна.

Академік В.В.Бартольд слушно зауважує -  “Що християни під 
владою Ісламу користувалися значно більшою свободою релігії ніж 
під владою візантійського імператора”1 2.

На відміну від “невірних” -  “кяфірів” (ідолопоклонників), іудеї й 
християни відносилися до “людей Писання”. їх становище в 
мусульманському світі визначалося обставинами місця й часу, були у

1 Див.: Правові основи свободи совісті релігії та релігійних організацій: Міжнародні та 
українські правові документи. -  К., 2002. -  С. 13.
2 Расулов Я. Ислам и цивилизация, http // www. yaseen. ru /civilizacia /tolerant, htm -  С.
2.
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різнї періоди історії різними, але в цілому статус християнського 
населення залишався практично незмінним. Історики стверджують, що 
й кримські татари відзначалися завжди віротерпимістю. Іслам, маючи 
глибоке коріння в Криму, мирно співіснував і нині співіснує з іншими 
конфесіями.

Статус іновірців, або як їх ще називали “ахль -  зімма”, тобто ті, які 
мають заступництво, був визначений самим пророком Мухаммедом. 
Хоча сьогодні, як уже відзначалося, немусульмани в деяких 
ісламських країнах мають нерівноправне становище перед законом, 
юридично закріплена неоднаковість у правах між зімми і незіми. Ці 
відмінності стосуються і проблем свободи віросповідання для них, 
свободи діяльності релігійних меншин. І хоча в багатьох 
мусульманських державах дискримінація у відношенні до 
немусульман зберігається радше “de facto” ніж “de jure”, все ж таки 
випадків порушення принципів свободи релігії щодо релігійних 
меншин, серед них і християнського напряму, є ще чимало. Зрозуміло, 
що такий стан справ входить у колізію з нормами й вимогами 
міжнародного права і суперечить сучасній концепції плюралістичної 
національної держави”. Більшість випадків переслідувань
немусульман, віровідступників, сектантів, невірних в ісламських 
країнах, як свідчить аналіз їх, обумовлена передусім політичними 
мотивами, відродженням ісламізму й ісламського фундаменталізму. 
Проте ці факти не дають підстав стверджувати, що іслам, як релігія, 
саме й є першопричиною насилля над іновірцями, що він породжує 
нетерпимість до немусульман. Стереотипне відношення і 
характеристика ісламу як джерела нетерпимості до
західноєвропейських цінностей, зокрема, таких як свобода совісті й 
релігії, як “джерела фундаменталізму й тероризму”, є дуже 
небезпечним для миру й стабільності у світі та потребує уваги і 
конкретних кроків міжнародних організацій щодо мінімізації як 
негативу щодо ісламу з боку деяких держав і людських спільнот, так і 
дій груп екстремістів, фундаменталістських організацій, які 
використовують іслам у своїх цілях й інтересах.
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О.В.Бучма
ІСЛАМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобалізаційні метаморфози сучасного плинного світу 
детермінують зміну уявлень про релігійні (етнорелігійні) системи, які 
перероджуються на якісно новій основі в релігійно-цівілізаційні 
утворення. Початок нового тисячоліття ознаменувався новим 
контуром нової релігійної моделі -  цивілізаційної. На задній план 
суспільного буття поступово відходять національно-етнічні й 
культурні його складові. Під впливом цих процесів якісно 
перетворюються інтернаціоналізовані відтворювальні цикли релігійної 
складової, яка за цих умов демонструє новий рівень своєї 
функціональності зрощуючись з економікою і політикою. Відтак, світ 
знаходиться на порозі формування модифікованих організаційно- 
функціональних структур з чітко вираженою релігійною ознакою.

Водночас ці процеси спричинили велику концентрацію протиріч 
і напруг у тих регіонах світового співтовариства, де етнонаціональна, 
етнокультурна й етнорелігійна палітра найбільш яскрава. Таким 
чином, на рубежі століть була порушена рівновага в організації 
людської спільноти. Одним із чинників гармонізації порушеного може 
бути релігія в новому, модифікованому цивілізаційному варіанті. 
Перебрати на себе виконання функції цієї суспільної гармонізації 
найбільш активно нині намагаються християнство та іслам, які є 
повною мірою цивілізаційно модифікованими релігійними системами 
(хоча в межах кожної з них ще спостерігаються інтроверсивні 
тенденції й спрямування).

Чому християнство і іслам? Передусім тому, що це -  світові 
релігії, які мають своїх прихильників практично на всіх континентах і 
в більшості країн світу. Ці релігії відзначені універсальністю, 
стійкістю та високою життєздатністю, навіть за вкрай складних 
зовнішніх обставин.

З огляду на визначену тему нас цікавить іслам у вищеокреслених 
(екстра- й інтроверсивних) суспільних умовах. Значимість ісламу 
засвідчує той факт, що мусульмани складають переважну більшість 
населення багатьох країн Азії і Африки та поступово опановують 
європейські й американські простори. З іншого боку, спостерігається й 
християнізація Східних і Південних регіонів земної кулі. Такий стан 
речей за різних умов і за різних обставин може бути як чинником

Старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України, кандидат філософських наук.
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інтегративної глобалізації, діалогу релігій і культур, так і фактором 
дестабілізації, розколу, напруги і кофліктогенності.

На цій основі виникає нова форма націоналізму — націоналізму без 
націй. Вона об’єднує в єдину культурно-політичну спільноту кілька 
держав на основі спільних релігійно-культурних рис. До того ж, такі 
союзи, утворені на основі культури і релігії, синергетичні: вони не 
передбачені і не заплановані. “Якщо політичні й економічні союзи 
заплановані та зорганізовані, -  слушно зазначає професор соціології 
Лондонського університету Ентоні Д.Сміт, -  то культурна 
спорідненість і культурний простір (тут можна додати релігійна 
спорідненість і релігійний простір -  О.Б.) з’являються без будьд-яких 
приготувань та інституцій, проте вони мають не меншу реальність і 
вагу для всіх втягнутих до їхньої орбіти”.1 При цьому дослідник 
зазначає, що “ісламська, американська, радянська російська 
ідентичності і культури мали для своїх членів набагато більшу 
привабливість, ніж політичні та соціальні інституції, що були 
офіційним рупором тих культур”.1 2 3

У XX столітті у ісламському середовищі виникла необхідність 
реагувати на чужорідні для нього культурні, соціальні, політичні та 
інші моделі, які пропонувала християнізована Європа. З одного боку, 
це підштовхувало іслам до асиміляції здобутків цивілізаційного 
прогресу, а з іншого -  викликало спротив, бо детермінувало руйнації 
базисних смислоутворюючих чинників культурно-релігійної
самобутності. Така двоякість зустрічі Сходу і Заходу породила 
діаметрально протилежні спрямування -  консервативне (відновлення 
чистоти принципів раннього ісламу і відтворення сильної
арабомусульманської цивілізації) і модерністське (адаптація до 
досягнень євроатлантичної цивілізації). Пригадаємо, що ще у 70-ті 
роки XX ст. антимодерністи заперечували використання телефону і 
телебачення, аргументуючи це тим, що про них у Корані нічого не 
написано.

До недавнього часу панувала думка (та подекуди й зараз панує -  
Ф.Бродель, Ф.Коереллі, М.Еймар), що “іслам -  це анти-Захід”, світ 
ісламу і Західний світ є неприятелями, а то й ворогами, що не можуть 
жити один без одного/ Проте нині така постановка питання є 
недоречною, а то й провокативною. В умовах глобалізації елемент 
протистояння “Схід -  Захід”, “Іслам -  Християнство” розпливається,

1 Сміт Е, Національна ідентичність. -  К., 1994. -  С. 179.
2 Там само.
3 Див.: Поликарпов В.С. История религий. -  М., 1997. -  С. 173-174.
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розпорошується на окремі частинки. Схід (іслам) стає більш гнучким і 
податливим перед Заходом (християнство). В той час як християнство, 
що відкрило кордони, стає більше вразливим для зовнішніх впливів, 
ми можемо бути свідками того, коли вище названа формула поступово 
трансформується в іншу -  “Захід -  це анти-іслам”. І все це завдяки 
виваженій стратегії і продуманій тактиці ісламських ідеологів, які 
знайшли золоту середину між фундаменталізмом і модернізмом. Її 
суть у тому, щоб створити своє розвинене суспільство, позбавлене 
Євроатлантичних впливів, а потім -н а  рівних спілкуватися у 
міжнародному співтоваристві. За умов кризи традиційного 
християнства (кризи християнського способу життя), руйнації 
християнського універсуму в авангард історії виходять нові східні 
суперетноси -  китайський, японський, ісламський, які заявляють про 
свої наміри брати участь у вирішенні глобальних проблем сучасності.1

Християнські цінності перестали бути єдиним, гідним уваги 
достойним орієнтиром для організації всієї світової спільноти. Іслам 
нині пропонує свої уявлення про пріоритетні цінності життя, картину 
сучасного світу і власну стратегічну ініціативу. “На межі XXI століття, 
- як слушно відзначають українські науковці, - Європейський Союз 
може опинитися у становищі Західної Римської імперії початку 
християнської ери, коли у воріт багатої високорозвинутої цивілізації 
стояли племена варварів, готових інтегруватися до цієї структури та 
надати їй нової якості”.1 2 3

Якщо в європейських колах подейкують про те, як створити 
християнську Європу, то деякі ісламські фундаменталісти мріють про 
Європу ісламську. Ось як з цього приводу висловлюється директор 
Інституту ісламської культури в Парижі Е.Тоффлер: “Через декілька 
років Париж стане столицею ісламу, такою ж як в інші епохи були 
Багдад і Каїр”/

Така ситуація викликає спротив з боку Європи, де найбільш 
вороже ставляться до мусульман-іммігрантів, яких сприймають 
переважно як “терористів” та “ ісламських фанатиків”. За умов, коли 
іслам адаптується до глобалізаційних трансформацій, “в тому числі й 
шляхом неадекватної реакції на приниження віри правовірних 
сучасною масовою культурою (у вигляді наркотиків, рок-музики, моди 
або нового винаходу “гуманітарної інтервенції” ), буде спостерігатися

1 Див.: Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. -  М., 2003.
2 Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми 
сучасності: соціально-історичний аналіз). -  К., 2002. -С .166.
3 Див.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти. -  М., 2003. -  С. 560.
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подальше нагнітання напруження між традиційною християнською та 
мусульманською цивілізаціями”.1 В такому контексті може бути 
виправданий збройний опір мусульман у відповідь на вестернізацію і 
глобалізацію. Мусульманські богослови наполягають на збереженні 
моральності і духовності, від яких залежить благополуччя ісламського 
народу. Вони закликають чинити опір падінню моральності й 
пробуджувати в серцях людей любов до своєї віри, одним із постулатів 
якої є віра в прихід кінця світу.

При цьому богослови апелюють до Пророцтв Пророка Мухаммада 
про наближення кінця світу. До ознак кінця світу відносять: майнове 
багатство мусульман; безладдя; об’ява лжепророків втрата довіри; 
збільшення кількості наглядачів і жандармів; зникнення релігійного 
знання; збільшення перелюбів; поширення музики і пісень, вина і 
наркотиків; прикрашання мечетей і сувоїв Корану; змагання у 
будівництві високих будинків; неповага до батьків; збільшення 
вбивств; розрив родинних зв’язків; неповага до сусідів; прискорення 
часу; зближення ринків; поширення язичництва серед колишніх 
мусульман; розширення торгівлі, люди будуть вітатися тільки із 
знайомими; прихід до влади знедолених; поява напівоголених жінок; 
поширення грамоти і книг (мається на увазі тих, що не пов’язані з 
Кораном і Суною); поширення брехні; збільшення кількості жінок і 
зменшення кількості чоловіків; перетворення Аравійської пустелі в 
сади; поява дару мови у тварин та в не одухотворених предметів; битва 
християн з мусульманами; битва з іудеями та ін.1 2

Як бачимо, переважна частина пророцтв і їх тлумачення є 
спротивом імпорту релігійних та культурних цінностей й повністю 
відображає ті процеси, що пов’язані з глобалізацією та творенням 
нової архітектоніки світового співтовариства.

Сильні позиції в ісламському середовищі займає сучасний 
салафізм реформаторської парадигми, що започаткували і теоретично 
оформили Джамал ьаддин аль-Афгані (1839-1898), Мухаммад А б дух 
(1849-1905), Ахмад Хан (1817-1898), Абдаррахман аль-Кавакібі (1854- 
1902), які незважаючи на специфічність думки кожного, змістили 
акцент з проблем відносин між людиною і Аллахом у площину 
відношувального тандему “людина-людина”. Сучасні салафіти 
сподіваються на можливість подолати відсталість за допомогою 
Заходу. Так, професор мусульманського університету Каруїн

1 Там само. - С .  167.
2 Див.: Кулиев Э. Пророчества а приближении конца света согласно Корану и Сунне. — 
Тула, 2002.
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(Марокко) Абдельазіз Бенабделла відзначав: “Салафітський
реформізм, ... звертаючись до Корану і Сунни та належно їх 
інтерпретуючи, намагається віднайти адекватне вирішення актуальних 
питань, можливість застосування сучасних технологій в інтересах 
відновлення самого фундаменту ісламу”.1

Виходячи з умов продиктованих глобалізаційними процесами, 
ситуація у відношувальному тандемі “Християнство -  Іслам” потребує 
налагодження діалогу культур, релігій, цивілізацій. Лише таким чином 
світ можна унебезпечити від загрози нової світової війни, ескалації 
конфліктів на етнічному, релігійному, культурному, цивілізаційному 
ґрунті. Цьому може допомогти розвіювання міфів про ісламську 
загрозу, на чому й наголошує Президент Асоціації близькосхідних 
досліджень, директор Центру мусульмансько-християнського 
порозуміння Джорджтаунського університету Джон Л.Еспозіто. 
Звертаючи увагу на багатоманітності ісламського світу, його 
внутрішніх суперечностях, він стверджує, що західні аналітики 
помиляються коли сприймають іслам як монолітне, вороже явище.* 2

Подібної думки дотримується й заступник Посла Ісламської 
Республіки Іран в Україні Мусаві-Малекі. Він вважає, що багато із 
існуючих релігійних протиріч створені штучно і є вигаданими. Одна з 
причин таких протиріч -  помилкові уявлення, які мають один про 
одного послідовники ісламу, християнства та іудаїзму.

Подолати такі помилкові уявлення можна шляхом діалогу між 
мусульманами і християнами, а то й діалогу всередині цих релігій. 
Дипломат переконаний, що зв’язок між тенденціями до тероризму і 
послідовниками деяких релігій, у тому числі й ісламу, є спотворенням 
релігійних основ і принципів справедливості, свободи, рівності, 
духовності, миру і дружби.

На думку Дж.Еспозіто, необхідно краще зрозуміти історію і реалії 
мусульманського світу й визнати розмаїття проявів ісламу. Це -  
зменшить ризик поширення пророцтв, які передвіщають “двобій 
Заходу з радикальним ісламом або зіткнення цивілізацій”.3

Таким чином, за умови глобалізації яка кидає Ісламу новий 
виклик, стратегія мусульманських богословів спрямована передусім на 
збереження і закріплення ціннісно-смислотворчої функції релігії, 
поширення її дії на всі сфери людського буття (особистість, сім’ю,

' Цит. за: Левин З.И. Хранители Слова и блюстители Духа Откровения // 
Фундаментализм. -  М., 2003. -  С.29.
2 Див.: Еспозіто Дж. Ісламська загроза. Міф чи реальність? -  Львів, 2004.
3 Там само. -  С.280.
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ексноміку, політику, виховання тощо). Вони намагаються утвердити 
іслам в ролі каталізатора створення глобальної системи 
саморегулювання відносин людини з навколишнім середовищем, 
суспільства з природою, перетворити його в культиватора глобальної 
еволюції економічного, соціального та, особливо, духовного життя, 
яке вже заявляє про себе як про визначальний чинник цивілізаційного 
поступу в третьому тисячолітті. Відтак мусульманські богослови і 
громадські діячі спрямовують свої дії на нейтралізацію намірів 
світових глобалістів.

1спям Пмадутт
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСЛАМА

Одна из больших проблем, с которой приходится сталкиваться 
мусульманам в Украине сегодня -  это нагнетание вокруг них 
негативной атмосферы связанной с вопросом терроризма. Очень часто 
СМИ подают информацию об исламе пугающую население, 
неправильно излагая вопросы исламского вероучения связанного с 
таким понятием как «джихад».

Выбор темы военно-политическая концепция ислама не случаен. 
Само время и события последних лет диктуют необходимость ее 
освещения. Что мы видим на экранах телевизоров? Прежде всего 
душераздирающие кадры гибели тысяч людей, в чем обвиняют неких 
людей, которых, почему-то, называют шахидами. У всех на устах 
исламские террористы, которые ради достижения своих, мало кому 
понятных целей, готовы уничтожать всех и вся. Говорят о 
столкновении цивилизаций и о том, что ислам несет угрозу мировому 
сообществу, объявив ему глобальный джихад.

К сожалению, в наше просвещенное время со стороны некоторых 
лиц предпринимаются попытки представить ислам как аморальную и 
агрессивную религию. Часто некоторые СМИ пытаются отождествить 
всех мусульман с негативными действиями отдельных людей или 
групп. В качестве аргументации они выдвигают устаревшие и 
опровергнутые историей, бездоказательные и односторонние 
рассуждения отдельных средневековых византийских теологов. 
Особое место в подобных измышлениях занимает тема о 
«насильственном» распространении ислама в период противостояния

* Головний редактор газети "Арраїд".
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Халифата и Византийской империи. Авторы тенденциозных статей 
пытаются объяснить феномен стремительного распространения новой 
религии именно этим обстоятельством. Однако подобные утверждения 
не имеют научно-исторического обоснования.

В свете последних событий во многих странах мира, а особенно в 
России, сложилась крайне нетерпимая обстановка. Мусульман 
избивают на улицах, женщина в хиджабе боится показаться на улице. 
А если девушка в хиджабе едет в вагоне метро, то люди не заходят в 
этот вагон или даже могут ее вытолкнуть, обзывая шахидкой. У 
некоторых мусульман возникают комплексы из-за принадлежности к 
исламу. Не так давно был показан фильм, который называется 
«Камикадзе». Этот фильм навязывает идею о том, что ислам -  это 
религия террора, что она зомбирует людей на террористические акты. 
Его авторы постоянно проводят параллель с палестинцами, дают 
примеры из Чечни да еще и включают туда «Аум Синрике» и группу 
самоубийц из Америки, привязывая их почемуто к исламу. Ислам, 
таким образом, показан как причина терроризма в наши дни. Из-за 
подобных фильмов и статей чисто провокационного характера в 
Украине также участились исламофобские настроения. Представление 
ислама в таком свете, неправильное освещение вопросов джихада 
имеют цель, на мой взгляд, запугать население исламским фактором. 
Оно способно привести к межнациональной и межконфессиональной 
розни. И в этом я вижу достаточно серьезную проблему. Поэтому в 
данной статье я хотел бы осветить, на мой взгляд, наиболее острую 
тему сегодняшнего дня. Что же такое исламский джихад и что из себя 
представляет и как понимается исламская система власти?

Основы политнческой системы
Итак, прежде всего, необходимо сказать, что ислам ставит перед 

государством такие же обязательства, как и перед индивидуумом: 
выполнять все договоры и обязанности, придерживаться 
последовательного поведения во всех отношениях, помнить о своих 
правах и обязанностях...".

В основе политической системы ислама лежат три основных 
принципа: Таухид (единство Аллаха), Рисалят (пророчество) и Хиляфа 
(наместничество).

Если рассматривать построение государственного аппарата так, 
как мы его привыкли рассматривать, выделяя три основные ветви 
власти, то применительно к исламскому государству (в своем идеале) 
эти три ветви власти можно охарактеризовать следующим образом.
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I. Законодательная
Единственным законодателем для всего сущего является 

Всевышний Аллах. Мусульманский закон Шариат четко 
регламентирует все сферы человеческой жизни мусульманина (от 
политики до внутрисемейных и личностных отношений), базируется 
при этом на 4-х основных источниках: Священном Коране, Сунне 
(словах, поступках и одобрениях пророка Мухаммада), аль-иджма 
(единогласное мнение всех крупнейших мусульманских ученых) и аль- 
Кыяс (сравнение, суждение по аналогии).

а. Священный Коран.
В Коране, являющимся словом Всевышнего Аллаха, многие 

законы оговорены четко и с подробностями (деление наследства, 
вопросы войны и мира, брака и развода и т.д.), но все же большинство 
аятов Корана оговаривают общие мерила и рамки, которые 
переступать нельзя. Многие законы конкретно и детально не 
оговариваются, а указывается общий смысл, дается различение добра 
и зла, хорошего и плохого без указания подробностей. В целом Коран 
образует и формирует мировоззрение, на котором основываются 
законы. Коран является первейшим и главным источником 
мусульманского законодательства.

в. Сунна пророка Мухаммада.
Пророк рассматривается как абсолютно безгрешный человек, все 

дела и поступки которого соответствовали Корану целиком и 
полностью. Его вел по жизни, наставлял, давал знание и мудрость, а 
также ниспослал Писание сам Аллах. В Коране сказано: «Повинуйтесь 
Аллаху и повинуйтесь посланнику...» (3:132). «Берите же то, что вам 
даровал посланник, и откажитесь от того, что он вам запретил...» 
(33:34) и др.

Сунна ни в коем случае не противоречит Корану, а наоборот, 
объясняет и конкретизирует те законы, которые в Коране изложены в 
общем смысле. Сунна является вторым по значимости источником 
Шариата. Все установки и правила, сформулированные в ней, 
обязательны к исполнению. С этим согласны все авторитетные ученые 
ислама.

г. Аль-иджма.
Это единогласное мнение всех крупнейших мусульманских 

ученых. Если в жизни появляется вопрос, на который нет четкого 
ответа в Коране и Сунне, то на основе общих принципов, изложенных 
в них, выводится частное решение этой ситуации, путем 
единогласного мнения мусульманских ученых. Если мнение не
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признано единогласно, то это решение как закон не воспринимается. 
Коран является универсальным законом. За всю историю мусульмане 
ни разу не столкнулись с вопросом, на который бы не было общего 
указания в Коране или Сунне. Таким образом, опираясь на Коран и 
Сунну, можно найти ответы на любые вновьвозникающие вопросы. 
Одним из методов решения этих вопросов является аль-иджма. Хочу к 
этому добавить то, что принцип аль-иджма употреблялся очень редко, 
реже всех других методов Шариата.

д. Аль-Кыяс.
Этот метод основывается на суждении по аналогии. Если 

появляется вопрос, на который в Коране и Сунне нет конкретного 
ответа, но есть ситуация аналогичная этой, указанная в Коране или 
Сунне, то знатоки закона, тщательно сопоставив ситуации, выводят 
ответ на этот новый вопрос. В одном из хадисов сказано: «Я оставил 
вам две вещи, которые избавят вас от заблуждения, если вы будете 
ими строго руководствоваться: книгу Аллаха и Сунну Его
посланника».

Таким образом, мы видим, что все мусульманское 
законодательство базируется только на Коране, который является 
словом Бога, и Сунне -  той мудрости и знаниях, которые были 
дарованы пророку от Аллаха.

II. Исполнительная
Главой мусульманского государства является халиф. Это 

избираемая должность. Халифа избирает совет знатоков Шариата. 
Этот совет носит название «Аш-Шура». В него входят самые крупные 
мусульманские ученые. Они должны быть знатоками шариата и при 
этом, благочестивыми мусульманами, должны быть 
общепризнанными авторитетами среди всех мусульман. Они 
выбирают халифа в соответствии с критериями, которым он должен 
соответствовать. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: 
«Любой человек, которому Аллах предоставил право править людьми, 
а он не обеспечивает их интересы должным образом (руководствуясь 
понятиями закона и чести), никогда не почувствует даже запаха Рая». 
Халиф избирается на неопределенный срок. Снять халифа с поста 
может все тот же совет, если тому будет веская причина. Халиф, 
помимо всего прочего, должен быть общепризнан среди мусульман.

III. Судебная
На пост главного судьи (кади) и его помощников назначаются 

люди, также избранные советом Аш-Шура. Судебная ветвь власти 
должна быть независимой и судить исключительно по шариату. Если
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кади нарушает шариат или не соответствует занимаемой должности по 
болезни или старости, то его может снять с должности совет аш-Шура. 
В принципе, любой мусульманин, соответствующий определенным 
критериям, может стать халифом, кади или членом совета.

Во время жизни пророк объединял в себе исполнительную и 
судебную власть. Так вкратце и в общих чертах выглядит система 
власти в исламе.

Демократия в исламе
Согласно исламу ни одна династия, класс или человек не может 

быть выше другого человека, общины или расы. Авторитетность 
халифата возложена на любую общину или общество, которая 
признает принципы Таухида и Рисалята. В таком обществе каждый 
индивидуум несет ответственность халифата, данного Аллахом. Это и 
есть основы демократии в исламе.

В исламском обществе каждый человек пользуется правами и 
обязанностями наместника Аллаха. В этом отношении все 
индивидуумы равны. Ни один человек на Земле не имеет права 
лишить другого человека этих свобод. Государственные органы, 
управляющие обществом, формируются в соответствии с
пожеланиями мусульман, а высшим чиновником исполнительной 
власти становиться человек, избранный народом на этот пост. Мнение 
мусульман решающее в формировании правительства, которое 
действует исключительно по их советам и в соответствии с их 
требованиями. Халиф берет свою власть не от Аллаха, а от народа. 
Тот, кто заслуживает доверие людей, будет исполнять обязанности 
халифа от имени народа; тот, кто теряет это доверие, будет вынужден 
покинуть свое место. В этом отношении политическая система ислама 
является наиболее совершенной демократией, которую можно себе 
представить.

Исламскую демократическую систему от демократии Запада 
отличает то, что последняя основывается на общественной власти, а 
первая -  на принципах общественного халифата (наместничества). В 
западной демократии суверенны люди, тогда как в исламе суверенитет 
даруется Аллахом, люди являются Его халифами или 
представителями. В Западной системе люди создают свои собственные 
законы; в исламе граждане следуют и подчиняются законам шариата, 
ниспосланного Аллахом Его Пророку Мухаммаду (мир ему и 
благословение). На Западе правительство призвано осуществлять волю 
людей; в исламе и государство, и его граждане должны осуществлять 
волю Аллаха. Западная демократия является разновидностью
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абсолютной власти, где управление осуществляется свободно и 
бесконтрольно, в то время как исламская демократия подчинена 
Божественному закону и осуществляет свое управление в 
соответствии с директивами Аллаха в очерченных Им пределах. То 
есть, девиз западной модели демократии -  все во имя человека, девиз 
же исламской -  все во имя Бога.

Цели исламского государства
Священный Коран четко определяет цели и предназначение 

государства, построенного на Таухиде, Рисаляте и Хиляфе. Это 
установление, поддержание и развитие тех добродетелей, которыми 
Создатель Вселенной наделил человечество, а также предотвращение 
и искоренение зол, противных Аллаху. Государство в исламе создано 
не только для политического управления, воплощения воли народа или 
определенного (элитного) круга людей. Ислам ставит перед 
государством высокие идеалы, для достижения которых оно должно 
использовать все средства, имеющиеся в его распоряжении. Главная 
цель - это развивать и поощрять чистоту, красоту', доброту, 
добродетель, успех и процветание, которые Аллах хочет видеть в 
жизни Своих людей, а также искоренить все проявления эксплуатации 
или несправедливости. Наравне с такими высокими идеалами, ислам 
четко определяет, что можно, а что нельзя. Следовательно, исламское 
государство может строить программы развития в любое время и при 
любых обстоятельствах.

Перед государством ислам ставит постоянное требование: 
принципы нравственности должны воплощаться любой ценой и во 
всех отраслях человеческой жизнедеятельности. Поэтому 
необходимо, чтобы политика государства основывалась на честности и 
справедливости. При любых обстоятельствах для достижения любых 
политических, административных или национальных выгод страна не 
должна мириться с мошенничеством, ложью, и несправедливостью. 
Независимо от того, какие отношения складываются в самом 
государстве или между государствами, превыше всего надо ставить 
принципы правды и справедливости. Ислам ставит перед государством 
такие же обязательства, как и перед индивидуумом: выполнять все 
договоры и обязанности; придерживаться последовательного 
поведения во всех отношениях; помнить о своих правах и 
обязанностях, не забывая о правах и обязанностях других людей; 
использовать авторитет и власть для того, чтобы установить 
справедливость; смотреть на долг, как на священную обязанность, и 
рассматривать власть, как доверие Аллаха, которое необходимо
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использэвать, учитывая, что за все свои поступки ты будешь отвечать 
перед Аллахом в этой и грядущей жизни.

Джихад
Ислам учит тому, что джихад как священная война -  это вершина 

столпов религии. Его ведение -  обязательно для каждого 
дееспособного мусульманина. Ведение джихада зависит от того, 
насколько это возможно. В этом вопросе должен соблюдаться 
дифференцированный подход с тем, чтобы участие в джихаде было 
посильным и не угрожало бытию людей. Значение слова «джихад» - 
означает «усердие», «рвение». Джихад можно разделить на три 
основные части.

а. Джихад билль-нафс.
Это борьба с греховностью своей души. Борьба с греховными 

устремлениями и желаниями. Пророк назвал эту часть джихада 
«Величайшим джихадом», потому что человек по своей природе 
склонен к грехам, и эта борьба с греховными побуждениями 
продолжается до самого конца жизни мусульманина.

б. Джихад по призыву людей к вере.
Этот джихад осуществляется языком и пером. Он направлен на 

борьбу с невежеством, неверием и греховностью людей.
в. Джихад как вооруженная борьба.
Ислам полностью запрещает мусульманам совершать какую-либо 

несправедливость, агрессию, причинять им вред. В тоже время не 
разрешается оставаться и оставлять других пассивными жертвами 
чужой несправедливости, агрессии, тирании и угнетения, которые, не 
будучи остановлены, станут еще более опасной угрозой достоинству и 
свободе людей. Осуществляя вооруженную борьбу, ислам преследует 
строго определенные цели, а именно:

1. Вооруженная борьба с язычеством и язычниками во имя того, 
чтобы слово Аллаха было превыше всего остального, а вся 
религия была посвящена Аллаху. «И сражайтесь с ними, пока не 
исчезнет смута, а религия будет принадлежать Аллаху. Если они 
покончили со старым, то нет места вражде...» (2:193).

2. Ликвидация препятствий, мешающих распространению призыва 
к Аллаху (то есть, если кто либо запрещает исповедовать и 
проповедовать ислам и его обряды). Защита религиозных догм и 
исламского вероучения от любых опасностей, которые им 
угрожают. «Выступайте в поход, легко ли вам это будет или в 
тягость, и боритесь во имя Бога, не щадя ни имущества, ни жизни 
своей. Так будет лучше для вас, если разумеете вы это» (9:41).
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«Тем, кто подвергся нападению, дозволено сражаться, защищая 
себя от насилия. Воистину, во власти Господа помочь тем, кто 
беззаконно изгнан из жилища своего только за то, что говорил: 
«Господь наш -  Бог единый». Если бы одним людям не даровал 
Создатель возможность защищаться от других, то были бы 
разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного 
славят имя Его».

3. Защита мусульман и их родной земли:
4. Вооруженная борьба с врагом воюющим или намеревающимся 

воевать с мусульманами. «Если нападет на вас кто-либо, то и вы 
действуйте против него подобно ему же. Бойтесь Аллаха и 
знайте, что он на стороне богобоязненных» (2:194).

5. Вооруженная борьба с теми, кто нарушил договор. «Разве вы не 
станете сражаться с людьми, которые нарушили свои клятвы и 
думали об изгнании посланника, и они начали первыми. Неужели 
вы боитесь их? Ведь Аллаха следует больше бояться, если вы 
верующие» (9:13).

6. Вооруженная борьба в поддержку ослабевших мусульман. «И 
почему бы не сражаться вам во имя Бога и ради обездоленных 
мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господи наш, 
выведи нас из города этого, жители которого -  притеснители. 
Назначь нам покровителя от Тебя и заступника!» (4:75).

7. Вооруженная борьба с лицемерами, которые стремятся вызвать 
смуту и междуусобную войну среди мусульман. Вооруженная 
борьба является последним средством, к которому прибегают 
мусульмане.

Всевышний Аллах сказал: «Сражайтесь с ними, пока не 
исчезнет неверие и не утвердится вера в Аллаха. Если же они 
перестанут [быть неверными], то не должно быть вражды, кроме 
как к нечестивцам». То есть, военные действия являются средством 
усмирения зла, преграждение агрессии и предотвращения 
потенциального преступления. Война -  это средство, которое следует 
применять, если какая-либо сила нарушает законы справедливости, 
посягает на права других, жизни, имущества или свободу. В таком 
случае война -  это акт справедливости, а неучастие в ней можно 
расценивать как преступление.

Ислам -  религия всеобъемлющая. Всему есть четкие 
определения, принципы, рамки, условия и причинно-следственные 
связи. В отличие от остального мира, мусульманин руководствуется
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исламскими законами в любой сфере деятельности. Эта религия не 
оставила без внимания любое действие, наполнила его смыслом, 
духовными и моральными целями. Именно поэтому существует 
огромная разница между тем, как проводит мусульманин свою 
экономическую, социальную, политическую или военную 
деятельность. Ислам дал четкие предписания и указания, разъяснил 
цели и средства, установил принципы приоритетности и 
взвешенности. Если в господствующей идеологии мира религия и 
мораль даже не рассматриваются при решении экономических или 
политических вопросов, что тогда можно сказать о войне. Ислам же 
дат войне четкое определение: при определенных условиях, это один 
из путей достижения довольства Бога. Мусульманин знает, что всегда 
и везде его видит Бог, за каждый поступок или слово и даже мысль он 
будет в ответе перед справедливым судом Аллаха.

Пророк Мухаммад сказал: «Не убивайте женщину, которая не 
воюет» (у Абу Дауда от Раббаха бну Рабна).

Пророк приказывал своим полководцам: «не берите из трофеев, 
пока они не будут распределены, не будьте вероломны, не издевайтесь 
(над живыми и мертвыми) не убивайте ребенка» (Муслим).

Пророк однажды послал человека предупредить Халида бну 
Валида (главнокомандующего): «Не в коем случае не убивайте 
женщину или рабочего». (Абу Дауд). Поэтому не удивительно, что 
Пророк говорит о верующих: «более всех остерегаются убийства - 
верующие» (Абу Дауд).

Именно таким путем шли сподвижники Пророка в своей военной 
политике.

Абу Бакр, первый халиф ислама, наставляет своего полководца 
(Язида бну Абу Суфьяна ) отправляя его в Шам: «Не убивай ребенка 
женщину или старца». Омар приказывает своему полководцу (Салям 
бну Къайс): «Не убивай ребенка женщину или старца» (Аль Мукъини).

Ибн Аббас, когда говорил об аяте 19 из Суры Бакъара, сделал 
вывод: «Не убивай ребенка женщину или старца»

Абу Бакр запретил убивать священнослужителей, не участвующих 
в войне. Однажды к Абу Бакру принесли голову одного из вражеских 
полководцев, он спросил, зачем они это сделали. Ему сказали, что 
римляне и персы тоже самое делают с командующими мусульман. Абу 
Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, больше не приносите голов».

Всевышний Аллах предписал каждому разумному человеку, у 
которого есть совесть, защищать справедливость. Защищать истину, 
правду, что есть закон Всевышнего Бога о свободе и правах. И
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каждый, кто посягает на чужую жизнь, честь, имущество должен 
понести ответственность, но первостепенной задачей является все-таки 
не допустить нарушения прав и законов.

Защищать все положительное для общества, человека, является 
обязанностью каждого правоверного мусульманина. Предотвращать 
все злое и несправедливое является религиозной обязанностью 
каждого, кто говорит: «Ля иляха илляллаху».

Абу Саид Аль Худрий: Посланник Аллаха сказал обращаясь к 
каждому мусульманину: «Кто увидит (узнает) из вас что-либо злое, 
пусть остановит его рукой, если же не сможет, то словом, если не 
может, то пусть возненавидит это сердце. И  это слабейшая вера» 
(Муслим).

Слабейшая вера, после которой человек уже не может считаться 
справедливым, это ненавидеть происходящее зло. Сколько же из 
людей безразличны к происходящему вокруг? Их большинство.

Борьба за справедливость является в исламе одним из наилучших 
и достойнейших деяний.

Абу Хурайра: «Посланник Аллаха спросил о лучших деяниях и он 
ответил: «Вера в Аллаха и посланника его, затем джихад, затем 
хадж благочестивый» (Аль Бухари)

Однако джихад, как борьба для установления закона и 
справедливости или защиты их, является лишь одной из степеней 
джихада. Джихад в исламе — это широкое, комплексное и 
универсальное понятие, которое преднамеренно и по стечению 
обстоятельств, в представлении европейцев, исказилось и сузилось до 
убийства «других» (неверных).

Слово «джихад», как выше было сказано, происходит от глагола 
«джахада», т.е. стараться, прилагать усилия. Таким образом, в 
арабском языке джихад -  это приложение усилий. В религиозной 
терминологии, это старания и приложение усилий в использовании 
религиозных обязанностей, совершении добрых дел. Чтобы 
определить принципы, причины и способы джихада, его виды, 
подойдем к этому вопросу с позиции шариатских целей и 
приоритетов.

Все законы ислама в своей основе преследуют цель утверждения и 
защиты свободной веры, жизни, разума, чести и имущества. Поэтому, 
политика, направленная на благородные цели является джихадом, 
социальная работа -  это тоже джихад, получение образования -  
джихад, судить преступников и защищать родину, закон, нацию -  
также один из видов джихада.
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Итак, если самой главной целью в исламе является установление 
веры к её защита, то понятно, что величайший джихад в исламе, это 
джихад, направленный на эти цели. Первый субъект -  это человек и 
его душа. Душа по природе своей стремится к удобству, 
удовлетворению, прихоти, что чаще идет против закона. Именно 
поэтому воспитание души, ее подчинение воле веры является самым 
важным из джихадов. Так как от чистоты души и ее направленности 
зависит и вера человека, то значит и старания для установления веры, 
в душе является величайшим из джихадов.

Посланник Аллаха однажды сказал: «Прекрасное возвращение, вы 
вернулись с малого джихада (военный поход) к джихаду великому. 
Сподвижники спросили: что значит джихад великий? Он ответил: 
усердия в воспитании души и борьба со страстями».

Прилагать усилия, для того чтобы заработать денег и обеспечить 
свою семью, также является джихадом. И погибший на этом пути 
является шахидом. И это можно отнести к любой экономической 
деятельности, направленной на достижение достойных и полезных 
целей.

Путь образования и поиска знаний также является одной из 
важнейших категорий джихада. Сказал Посланник Аллаха: «Будут 
взвешены чернила ученых и кровь шахидов, и перевесят чернила 
ученых (в Судный день)». (Цейлями) Анас говорит: Посланник Аллаха 
сказал: «Кто отправится в путь для поиска знаний, он будет на пути 
Аллаха (в джихаде) пока не вернется» (Гирмизи)

Можно говорить о многих степенях и категориях джихада в 
исламе, однако невозможно сказать лучше, чем разъяснил их сам 
Посланник Аллаха, называя каждого погибшего при выполнении 
определенного достойного дела -  шахидом. Всевышний сказал о 
шахидах, что в райских садах они займут ту же степень, что и пророки. 
"А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в числе 
тех, кого облагодетельствовал Аллах: с пророками, праведниками, 
погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные 
это соратники" (ан-Нисаа 69).

Посланник Аллаха сказал: «Утонувший -  шахид, сгоревший -  
шахид, погибший в чужих землях - шахид, погибший от укуса -  шахид, 
погибший под развалинами -  шахид, упавший со здания -  шахид, 
попавший под скалу - шахид, жертвующая для мужа -  как борец на 
пути Аллаха и ей награда шахида, умершая при родах — шахид, кто 
погиб защищая имущество-шахид, кто погиб защищая себя -  шахид, 
кто погиб защищая брата -  шахид, кто погиб защищая своего соседа
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-  шахид, кто приказывал и советовал доброе или запрещал злое и 
порицаемое - шахид» (Суюти, Джамиа Сагъир от Али бну Аби 
Талиба).

Пророк сказал: «Кто погиб защищая религию -  шахид, кто погиб 
защищая семью -  шахид».

Из предыдущих хадисов явно видно, что любой мусульманин, 
прилагающий усилия в благородном деле -  ведет джихад. Это может 
быть сферой экономической, социальной или политической 
деятельности.

Также ярким примером из сунны Пророка, который 
свидетельствовал бы нам о том, что деятельность в пользу реформ и 
исправление в политике также является джихадом, является хадис 
Алкъама бну Мурсад в сб. Абу Ханифы: Пророк сказал: «Лучший 
джихад -  это сказать правду в лицо правящему тирану».

В суре Покаяние, 111 аяте говорится: "Воистину, Аллах купил у 
верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай. И 
они будут сражаться во имя Аллаха, убивая и погибая, в соответствии 
с истинными обещаниями от Него [данными] в Торе, Евангелии и 
Коране. И кто же надежнее в своем обете, чем Аллах? Радуйтесь же 
сделке, которую вы заключили с Ним, ибо именно это и есть великий 
успех".

Основная причина, при которой предписывается вооруженный 
джихад, это религиозные притеснения. Ликвидация свободы 
вероисповедания -  главный мотив военного джихада. Всевышний 
Аллах сказал: «Воюйте с ними, пока не прекратится смута (фитна) а 
вся вера будет принадлежать Аллаху». Смута здесь -  это лишение 
воли и разума, возможности свободного вероисповедания.

По степени важности причин ведения войны идут такие причины, 
как посягательство на жизнь, имущество и честь.

Кто изучит Коран, прочитает его, поймет его смысл, найдет 
причинно-следственные связи между его аятами, тот ясно увидит, что 
это Священное послание велит воевать против агрессора или 
преступающего границы дозволенного. И что же делать достойным 
мужчинам, которым не дает покоя совесть, когда они видят 
беззаконие, творимое над соседними народами? Ислам призывает к 
свободе и справедливости, велит защищать эти ценности и бороться за 
них не только тогда, когда у тех соседей много нефти.

Всевышний Аллах сказал: «Уж дозволенно воевать тем, против 
кого воевали, ведь к ним отнеслись несправедливо. Аллах может дать 
им победу, ведь их изгнали из домов без права, только потому, что они
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гсверят: «Наш Господь Аллах»» (22:39-40). И далее: «Воюйте на пути 
Аллаха с теми, кто воюет против вас, но не будьте преступными, 
Аллах не любит преступников» (2:190).

А если другая сторона не ведет войну, не готовит нападение и не 
проводит враждебную политику, то у мусульман нет права поднимать 
против них оружие.

Аллах сказал: «За исключением тех, которые связаны [какими- 
либо узами] с народом, с которым у вас есть договор, или которые 
пришли к вам, а в душе у них нет желания сражаться ни против вас, ни 
против своего народа. Если бы Аллах возжелал, Он сделал бы 
[неверных] сильнее вас, и они тогда непременно сразились бы с вами. 
Если же они отступят от вас, не будут сражаться с вами и предложат 
вам мир, то Аллах не дозволит вам [сражаться с ними]» (4:90).

Война и силовые методы не являются средствами для 
распространения веры. Силу нельзя использовать для распространения 
веры, ибо ислам категорически не приемлет принуждения в религии.

Всевышний Аллах говорит, обращаясь к своему Посланнику: 
«Неужели ты будешь принуждать людей быть верующими» (10:99). А 
в другом аяте четко указан сам принцип: «Нет принуждения в 
религии» (2:256), и этот принцип действует со времен учителя всех 
посланников Нуха. «[Нух] сказал: "О мой народ! Неужели вы 
полагаете, что я, держась откровения от Господа моего и дарованной 
Им милости, которые недоступны вашим взорам, стал бы принуждать 
вас [принять] их, если они вам ненавистны?» (11:28).

Более того, из других аятов очевидно явствует, что Аллах не 
признает веру, провозглашенную без свободы воли и выбора. Таковой, 
например, была вера фараона, сказавшего: «Уверовал я в того, в кого 
уверовал народ Израиля» (10:91). Ведь было это после того, как у него 
не осталось выбора и он увидел свою гибель. Поэтому Всевышний 
ответил ему: «Сейчас уверовал, но уж был ты грешен и был среди 
творящих зло».

Суть испытания человека в этой жизни заключается в его свободе 
выбора. Поэтому воевать с человеком, потому что он не верит, -  
бессмысленно. Ведь сам Аллах дал человеку возможность выбирать 
между верой и неверием. А его поступки и дела -  так за них он ответит 
в будущем мире и испытает все их последствия. Таким образом, в 
свете сказанного можно заключить: ислам не предписывает воевать с 
неверующими, потому что они есть таковые. Но их неверие обычно 
является причиной их ненависти и вражды к верующим, которые затем 
переходят в практические действия, т.е. посягательство на жизнь, веру,
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честь и имущество верующих. Причем неверующие издавна так 
относились к людям веры, что и являлось причиной столкновений и 
применения силы.

Согласно идеологии ислама, существование многих религий -  это 
совершенно нормальное для человеческого общества явление. Ислам 
никогда не ставил под вопрос существование других религий и со 
времен Адама до пророка Мухаммада (мир ему и благословение) 
принимал иноверие как нечто само собой разумеющееся. Но это 
никоим образом не означает признания истинности или законности 
иноверия. Истинная религия Бога -  одна. Человеку дано право 
выбирать, что ему угодно. За свой выбор они ответят по 
справедливости перед Аллахом. «И если бы пожелал твой Господь, 
уверовали бы все кто на земле до единого, неужели ты будешь 
принуждать людей стать верующими» (10:99). «И если бы пожелал 
твой Господь, сделал бы людей одной общиной, но они продолжают 
разногласить, кроме тех, над кем смилостивился твой Господь. Ведь 
для этого Он создал их» (11:118-119). Это лишь некоторые аяты, 
дающие общее представление об отдельных аспектах исламской 
концепции.

Таким образом, ислам имеет собственные правила и принципы 
ведения войны. Пророк Мухуммад, строго запрещал в ходе войны 
убивать или приносить страдания мирному населению враждебного 
государства Женщины, дети, безучастные старики и 
священнослужители неприкосновенны для мусульманских воинов. 
Также запрещалось разрушать храмы, уничтожать посевы, 
виноградники и деревья.

В присутствии мусульман, в узком кругу почти все говорят: «Ну 
конечно ислам -  религия мира. Терроризм же не имеет религии или 
национализма». Но как только аудитория расширяется и появляется 
возможность сказать на всю страну, кто враг человечества, то мы 
слышим: «Видите, что происходит в мире? Это исламский терроризм». 
Однако, как бы то ни было, правда остается правдой. Ислам чист от 
этих обвинений и подозрений. Обосновано ли и логично, считать 
исламским фундаменталистом и фанатом ислама того, кто нарушает 
один из священнейших и элементарных законов. Всевышний Аллах 
сказал: «Кто убил человека, как будто убил всех людей». Можно ли 
называть этих людей шахидами? Цель верующего -  достигнуть Рая, а 
в Рай нельзя попасть совершая зло. Поэтому творящих ужас террора 
нельзя называть шахидами.

Где на самом деле источник терроризма? Источником терроризма
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не является определённая нация или религия. Источником терроризма 
является идеология, установившая принцип: «Цель оправдывает 
средства». Политическая, экономическая или личная это цель -  не в 
этом дело.

Атмосфера недоверия, неуверенности, страха и зависти создала 
эту идеологию. Стремление удовлетворить свои прихоти и страсти, 
больные мечты и стремления ведут человека к использованию всех 
средств. Резня в швейцарском парламенте в 2001 г., убийство 
голландского политика в 2002 г., покушение на Жака Ширака в июле 
2002 г., убийство шведского министра Анны Линд -  всё это терроризм 
против народа, но не против личности. И не какие это не «психи- 
фанаты», а профессиональные террористы.

Кто же организатор и истинный руководитель мирового террора? 
Это человек, организация, правительство, секта? Нет. Это идеология 
материализма, идеология, провозгласившая погоню без правил за 
материальными благами этого мира. И если есть способ остановить 
эту идеологию, так это только вера в Бога и его воздаяние. Всё 
остальное -  слишком слабые факторы, чтобы противостоять 
охватившей мир жестокости.

Что можно сказать тем, кто расстрелял детей в Шотландии в 
1996 г., или в Германии в школе Ирфорт в 2002 г. А расстрел 
школьников в США, и уже не в первый раз?! Беслан. Не вижу 
сдерживающего фактора для бесчинствующей в мире жестокости, 
кроме как в вере в Бога и Его справедливость в Судный день.

Истинный религиозный фанатизм -  это строжайшее соблюдение 
религиозных принципов.

Цель этой статьи -  развеять многие сомнения вокруг ислама. 
Следует сказать несколько слов о печатных изданиях и телеканалах, 
излагающих об исламе извращенную информацию, что, в конце 
концов, может привести к печальным последствиям в нашей стране. 
Поэтому, правды ради, необходимо приложить усилие в направлении 
освещения ислама в СМИ согласно его вероучению и 
соответствующим образом реагировать на публикации и передачи, 
направленные на запугивание населения исламским фактором.

Граждане Украины должны всеми силами противостоять 
провокационным заявлениям, направленным на разжигание в Украине 
межнациональной розни и публикациям разного рода исламофобов, 
очерняющих мировую религию ислам.
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К.В. Семчинський 
ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ У ПРАЦЯХ 

МУСУЛЬМАНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ XX СТОЛІТТЯ

Ісламська концепція війни була здавна предметом розгляду 
відомих мусульманських теологів та правників, які прагнули 
однозначно викласти її доктрини та витлумачити суперечливі 
твердження Корану та хадисів. Умовам ведення джихаду, вимогам до 
його оголошення, етичними принципам джихаду приділяли увагу у 
своїх працях відомі в мусульманському богослов'ї учені Аль-Шайбані, 
Аль-Шафі'ї, Ібн Рушд, Ібн Таймія та інші. Проблема багатозначності 
мусульманського трактування війни полягає в різновекторності його 
трактування за Шаріатом: "харб" у значенні "війна як ведення бойових 
дій, відсутність миру", "газават" -  у значенні "набіг", "воєнний похід" і 
"джихад" у значенні, перш за все, "зусилля" та "боротися, йдучи 
шляхом Бога". Поступово поняття "джихад" еволюціонувало. Деякі 
ісламські мислителі концентрувалися виключно на воєнному аспекті 
джихаду, дехто, як, наприклад, Ібн Рушд, підводив економічне 
підґрунтя під закони війни, розробляв систему прийомів, за якими 
можна вирішувати спірні питання із представниками інших релігій, 
доводив економічні переваги миру. Деякі мислителі тлумачили, хто і 
за яких умов є ворогом, як поводитися із переможеним ворогом, в той 
час як дехто, як, наприклад, Ібн Таймія, трактували поняття джихаду 
як духовний релігійний термін, що означає любов та відданість Богу.

У XX столітті поняття "джихад", як і сама воєнна концепція 
ісламу, було переосмислене в працях мусульманських мислителів, що 
знайшло своє відображення в переоцінці окремих пріоритетів у 
проблемах війни, в підходах до збройного протистояння та його 
оцінках лідерами як релігійних, так і політичних ісламських 
організацій. Поштовхом до трансформації концепції війни в ісламській 
теологічній думці була низка соціальних потрясінь в усьому світі на 
початку XX століття. Першим, хто підкреслив революційну природу 
ісламу взагалі, а джихаду відвів центральну роль в житті 
мусульманина, був пакистанський вчений Маулана Абул-Ала Маудуді 
(1903-1979). За Маудуді, "джихад" являє собою частину всезагального 
захисту ісламу й означає боротьбу до останньої краплі крові. Захист 
ісламу... це -  своєрідний тест на відданість ісламу для віруючих".* 1

Асистент кафедри політології та соціології Національного аїрарного університету.
1 Аллама Абу Аль-Аля Аль Маудуди. Основы ислама -  М.: ПК «Сантлада», 1992. -  
С.70.
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Мислитель обґрунтовує формулу про те, що джихад -  це прояв 
революційної боротьби, доведеної до найвищого напруження. При всій 
войовничості такого радикального визначення джихаду, слід 
усвідомити, що подібне переосмислення релігійного терміну 
складалося під впливом революційної романтики, і такі слова, як 
"боротьба" розширювали своє вживання в контекстах на зразок 
"боротьба за мир" чи "боротьба за досягнення". Слова боротьба і 
джихад не обмежуються лише мілітарним значенням, хоча останнє і 
не відкидається: "Людина, яка докладає своїх фізичних і духовних 
зусиль або використовує своє багатство на шляху Аллаха, залучається 
до джихаду. Але мовою Шаріату це слово вживається для війни, яка 
ведеться в ім'я Аллаха проти тих, хто є ворогом ісламу".1 Формою 
джихаду, за Маудуді, є і "зміна поглядів людей та підготовка їх до 
революційного виступу через промови та статті", і "заміна старої 
тиранічної суспільної системи та встановлення нового справедливого 
ладу життя силою меча", і "використання усіх сил заради цієї справи -  
революційної боротьби".1 2 3 На думку пакистанського теоретика, 
революційність є невід'ємною та питомою рисою ісламу, оскільки для 
мусульман терпіти й страждати під правлінням несправедливої 
держави є, фактично, відмовою від ісламу. У такому разі джихад має 
своєю метою встановлення "ісламського ладу в державному правлінні" 
через знищення "неісламського ладу"/ Ісламський джихад, пише далі 
Маудуді, є і наступальним і оборонним, якщо ці терміни можна 
застосувати до руху, що прагне замінити опозиційну ідеологію та 
встановити систему правління, що заснована на власній ідеології. Про 
наступ та оборону території не йдеться в цьому контексті. Джихад є 
"наступальним, бо мусульманська партія нападає на правління 
опозиційної ідеології, і оборонним, бо мусульманська партія 
обмежується захопленням державної влади з метою захисту 
принципів ісламу... ця партія не нападає на домівки опозиційної партії, 
але атакує принципи опонента. Мета такої політичної атаки полягає 
все ж не в тому, щоб примусити опонента відмовитися від своїх 
принципів, а в тому, щоб скинути уряд, який їх підтримує".4

Отже, для Маудуді джихад -  складне і комплексне поняття: 
"Найбільше напруження зусиль у підтримці важливої справи" -  це

1 Там само.
2 Цит. за: Sayyid Abu'-A'la Mawdudi. Jihad fi Sabilillah (Jihad in Islam). Translated by 
K.Ahmad. -  UK: Islamic mission, 1997.
3 Цат. за: Абу Аль-Аля Аль-Маудуди. Ислам сегодня.: М., 1992.
4 Sayyid Abu'-A'la Mawdudi. Jihad fi Sabilillah (Jihad in Islam )...-P. 14.
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фактично заколот з метою зміни влади, хоча й не через пряме 
застосування сили до опонентів. Маудуді наголошує, що джихад - це, 
насамперед, війна, щоб виконати волю Аллаха проти тих, хто заважає і 
є "ворогом ісламу". Останніми пакистанський мислитель вважав, 
насамперед, правителів мусульманських держав, вихованих на 
західних цінностях, а відтак чужорідних для ісламського світу.

Серед опонентів Маудуді в підході до оцінки джихаду можна 
назвати єгиптянина Махмуда Шалтута (1923-1963). Великий авторитет 
з питань Шаріату, Шалтут розглядає проблематику поняття "джихад" у 
своїй книзі "Коран і боротьба" (Аль-Коран ва аль-Кітал), 
опублікованій в 1948 році. В його інтерпретації відзначається 
оборонна природа джихаду і його мирні форми. На думку Шалтута, 
іслам не можна поширювати примусом, його треба "вільно і мирно 
прийняти серцем". Він стверджує, що немає ніякого виправдання для 
поширення ісламу мечем чи внаслідок битви та насильства.

Новим у працях Махмуда Шалтута було те, що він звертався не до 
аналізу, а до синтезу аятів про війну в Корані. Цей метод полягає у 
підборі всіх аятів, що стосуються певної теми (наприклад, воєнної 
тематики), та їх подальшому аналізі в їх взаємозв'язках. Тоді стає 
зрозумілою ідея цих віршів і ті правила та закони, які з них 
випливають. Так можна уникнути невластивої для цих віршів 
інтерпретації, яка часто траплялася при граматичному, історичному, 
стилістичному, правовому та філософському підході до трактування 
смислу аятів. Шалтут наголошував на відповідальності примирення 
ворогуючих сторін, якщо війна й дозволена, то тільки для відновлення 
справедливості. Коли в Корані йдеться про війну між мусульманами й 
немусульманами, то при цьому пояснюються і причини, які призвели 
до цього, і мета цієї боротьби, і досягнення умов, за яких її необхідно 
припинити, і обов'язкові приготування мусульман до битви, і необхідні 
застереження проти її несподіваного початку. Шалтут звертає увагу на 
те, що Коран торкається і суміжних питань, зокрема таких, як 
припинення війни і перемир'я, а також укладання мирних угод. Перші 
"аяти битви", вважає Шалтут, надто зрозумілі. Вони не містять жодної 
присутності релігійного примусу. Навпаки, ці вірші засвідчують: війни 
в людському суспільстві є одним із Божих принципів творіння, 
невідворотних для збереження порядку та для продовження 
цивілізації. Провівши ретельне дослідження всіх віршів Корану і, 
зокрема тих, що стосуються битви, єгипетський теолог робить 
висновок: жодний вірш у  Корані не підтримує думку, що метою



- 4 6 -

битви є  навернення до ісламу.1
Якщо позиція Махмуда Шалтута в оцінці джихаду тяжіє до 

полюсу мирного, оборонного витлумачення, то позиція його 
співвітчизника, єгипетського вченого XX ст. Саща Аль-Кутба (1907- 
1966) протилежна і визначає джихад як всеохоплюючу війну. Слідом 
за Маудуді Аль-Кутб прагне пробудити ісламську свідомість у своїх 
соратників і підняти їх на боротьбу не лише із зовнішніми силами та 
їхніми впливами, але й із "внутрішніми ворогами", наголошуючи на 
аспекті "кітал" (боротьби) у джихаді, а не на його мирних формах. 
Трактування Аль-Кутбом концепту "джихад" виходить із погляду, що 
іслам -  це остання "призначена" Богом релігія, яка встановлює 
стандарти для всіх часів і народів -  як у часовому, так і в 
географічному вимірі. Оскільки іслам є посланням усьому світові, то 
всі народи повинні або прийняти його, або примиритися з ним. За Аль- 
Кутбом, якщо хтось загрожує вільному віросповіданню, то для ісламу 
стане обов'язковим прийняти цей виклик і не відступати поки того, хто 
загрожував, не буде вбито або він не проголосить своє підкорення. 
Тому обов'язком мусульман стає застосування сили, щоб звільнити 
народи землі від ворогів ісламу.1 2 На думку Аль-Кутба, причина 
джихаду полягає в природі головної ідеї ісламу та в тих реальних 
умовах, в яких перебувають людські суспільства, а не просто в 
необхідності оборони, яка може бути тимчасовою і географічно 
обмеженою. Аль-Кутб звинувачує мусульманських учених, які 
тлумачили джихад як оборонну війну, у тому, що на них вплинули 
праці західних сходознавців: "Ті, хто говорить, що ісламський джихад 
існує лише для захисту ісламської батьківщини, применшують велич 
ісламського способу життя".3 Аль-Кутб запевняє, що джихад не є 
оборонним; джихад треба тлумачити згідно з динамічніш 
характером ісламу, що з самого початку був спрямований на те, щоб 
привнести поклоніння Богу в життя людей і державний устрій. Факт, 
що мусульмани утримувалися від боротьби в перший період 
поширення ісламу, був стратегічним кроком, а не фундаментальним 
принципом. Але щойно умови змінилися, самий концепт джихаду 
трансформувався з оборони на рух звільнення людства по всій землі. 
Таким чином, за цією радикальною позицією, ісламський джгаад - це

1 Цит. за: Peters R , Steiner R. Jihad in classical and modem islam.: Princeton: Markus 
Wiener Publishers, 1996. -  C. 77.
2 Цит. ж  Sayvjd Qutb. Islam and Peace. -  Cairo: Dar al-Shuruq, 1988.
3 Цит. за: Коровиков A.B. Сейид Кутб -  иделог исламского экстремизма. // Религии 
мира История и современность. Ежегодник. -  М., 1987. -  С. 120-135.
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не тимчасова фаза, а постійна боротьба із системами "джахілійя", і 
мусульманам визначено виступати на поле бою, брати політичну владу 
в свої руки та встановлювати правління Бога на Землі; джихад -  це 
практичне питання, його не слід полишати, аж поки релігія не буде 
очищена для Аллаха.

Кутбове тлумачення джихаду не має нічого спільного із 
твердженням про іслам як про релігію, що може мирно співіснувати 
якщо не із політеїстами, то, принаймні, з людьми, які вірять в єдиного 
Бога. Його інтерпретація джихаду йде врозріз із самою суттю Божого 
послання -  встановити мир, справедливість і спокій на Землі через 
співпрацю, взаєморозуміння і толерантність. У Корані говориться: 
"Віруючі (мусульмани), іудеї, християни та сабії -  усі, хто вірить у 
Бога і в останній день, і чинять добро -  всі вони будуть нагороджені 
Богом. їм нема чого боятися чи про щось жаліти (2:62). І якщо за 
Кораном не можна втручатися в Божий порядок і узурпувати Божу 
владу, то, відповідно, не можна й погодитися із тлумаченням джихаду 
за Аль-Кутбом. Він бере на себе сміливість визначати, що є єдино 
правильним для мусульман, і хоче вести їх тим шляхом, де джихад 
означає боротьбу проти інших упродовж усього життя із 
спустошливими наслідками не лише для самих мусульман, а й для 
всього людства в цілому. Результатом цього буде тотальна руїна. 
Праці Кутба справили руйнівний вплив на стабільність деяких 
мусульманських країн, зокрема Єгипту, оскільки гаслами богослова 
керувалися ті, хто поглибив в ісламі розкол і хто стояв за створення 
екстремістських ісламських угруповань. Сучасні лідери 
мусульманських радикалів використовують риторику Кутба з теми 
джихаду у власних цілях, що створює по суті миролюбній релігії 
потворний та невластивий їй образ войовничого ісламу.1

У руслі поглядів Аль-Кутба створилася ідеологія сумнозвісного 
руху "Талібан", одним із керівників якого був Шейх Омар Абдул 
Рахман - єгипетський радикальний теоретик ісламу. У своїй книзі 
"Сучасні правителі та іслам: вони мусульмани чи ні?",1 2 яка має дати 
відповідь, хто є справжнім мусульманином, Шейх Омар розмірковує 
над різними аспектами теорії джихаду у зв'язку із усуненням 
несправедливих правителів. Книга обгрунтовує повстання проти цих 
правителів. Політична ситуація у світі на момент написання книги 
диктувала бунтівний тон цієї праці. У мусульманських країнах, таких,

1 Esposito J. L. The Islamic Threat. Myth or Reality? - New York. Oxford, 1999.
2 Omar Abdul Rahman Shaykh. The Present Rulers and Islam. Are they Muslims or Not?- 
London, 1990.
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як Єгипет, прозахідні неоколоніальні владні структури підгримують 
уряди, які сприймаються народом як нав'язані мусульманам ззовні з 
метою збереження західної гегемонії, західного впливу, західних 
законів і менталітету, ворожих ісламу. Неодноразово Шейх Омар 
висловлює в своїй книзі прихильність до погляду, що каліфів слід 
позбуватися скрізь і завжди, де цьому є виправдання, навіть якщо це 
призводить до фітна -  порушення цивільного порядку.

Вислови шейха Омара Абдель Рахмана, зокрема на зразок 
"Джихад і вбивство -  це голова ісламу; позбутися цього -  все одно, що 
відтяти ісламові голову", стали причиною не лише політичних, але й 
ідеологічних дискусій серед визнаних мусульманських теологів, бо 
вони оцінюються частиною мусульман як єресь. Шейх Омар виклав 
основи боротьби в мусульманській країні з урядом і правове, з його 
погляду, виправдання такій боротьбі. Ідею скинення уряду він 
здійснив на практиці, коли таліби захопили владу в Афганістані.

Підсумовуючи розглянуті вище погляди на війну в сучасному 
ісламі, спробуємо відповісти на питання, як ісламський закон 
витракговує сучасне ведення війни. Закон війни в ісламі в багатьох 
відношеннях цивілізований, беручи до уваги, що йому більше 1000 
років. Основні правила ісламського закону залишаються сьогодні тими 
самими, що й раніше, за тим лише винятком, що масштаб бойових дій 
тепер більший, а сучасне озброєння і військове устаткування є більш 
руйнівним, ніж раніше. Ісламське законодавство й досі не дозволяє 
мусульманам воювати з народом, який не воює з ними, 
використовувати вогонь (бо це є прерогативою Бога), воювати з 
цивільними (хто не бере участі в бойових діях). Останнє положення 
має забороняти використання зброї масового знищення тому, що при її 
застосуванні в будь-якому випадку не можна уникнути жертв серед 
цивільного населення. Аятолла Телаккані, один із найбільш яскравих 
філософів, що надихали Іранську ісламську революцію 1979 р., 
включив торгівлю зброєю до найбільш шкідливих форм торгівлі, що є 
забороненими (харам) для мусульман.1 Але, незважаючи на це, мало 
хто з лідерів мусульманських країн може уникнути того тиску, хабарів, 
залякувань, які використовуються заради того, щоб більшу частину 
національних бюджетів було витрачено саме на придбання недешевої 
іноземної зброї. Лідери цих країн вимушені йти на це, щоб бути 
повноцінними учасниками міжнародних торговельних відносин 
(ОАЕ), або віддячуючи за гуманітарну допомогу з боку розвинутих

1 Teleqani, Sayyid Mahmud. Society and Economics in Islam: Features o f Islamic 
Economics, tanslated by R.Campbell. -  California: Mizan Press, 1982.
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країн Заходу (Судан).
Ми розглянули погляди на війну найвидатніших ісламських 

мислителів XX ст., праці яких справили найбільший вплив на генезу 
сучасного тлумачення джихаду. Можемо зробити висновок, що в 
умовах XX ст. ісламська концепція війни трансформувалася внаслідок 
ряду чинників. По-перше, це низка національно-визвольних рухів, що 
не обминула мусульманські держави і, фактично, змусила мислителів 
шукати обґрунтування насильству всередині мусульманських громад. 
По-друге, це науково-технічний прогрес, винайдення і можливість 
застосування нових видів озброєнь, що стало для мусульман дилемою, 
оскільки, за Шаріатом, використання вогню у битві є прерогативою 
Бога. По-третє -  це поява радикальних екстремістських течій в ісламі, 
діяльність численних організацій, що заявляють про "очищення 
ісламу", а насправді використовують насильницькі засоби для 
здійснення своєї мети. Тому тепер, можливо, більше, ніж раніше, іслам 
потребує свого утвердження не через силу та насильство, а через 
діалог, довіру і взаємодію. Тлумачення джихаду деякими 
прибічниками радикальних поглядів, наприклад, Аль-Кутбом, швидше 
завдає шкоди мусульманам, перешкоджаючи їм знайти спільну мову із 
представниками інших релігій і жити в мирі й гармонії у світі з 
безліччю народів різних віросповідань.

В.І. Лубськии 
І.В. Куліш

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО ФУНДАМЕНТ АЛІЗМУ

За останні ЗО років зростання ролі політичного ісламу привернуло 
увагу з боку як засобів масової інформації, так й академічної науки. 
Незважаючи на те що йому дають різні назви, зокрема такі як 
“ісламський фундаментапізм”, “войовничий іслам”, “політичний 
іслам”, проте все це зумовлюється тим, що певна тенденція в 
ісламському русі набуває дедалі більшого впливу в питаннях політики 
та безпеки в глобальних масштабах. Вирішальним моментом у цьому 
було скинення в 1979 р. прозахідної шахської монархії в Ірані і

Завідувач кафедрою Київського національного університету імені Т.Шевченка, 
доктор філософських наук, професор.

Співробітник посольства України в Єгипті, кандидат філософських наук.
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створення там першої в сучасному світі теократичної Ісламської 
Республіки.

З цього часу світ побачив політичну владу багатьох нових 
ісламських угрупувань у різних частинах мусульманського світу: 
“Хезболлах” -  у Лівані, “Хамас” -  у Палестині, “Фронт ісламського 
порятунку” -  в Алжирі, “Талібан” -  в Афганістані. Крім цих нових 
войовничих угрупувань, також існують інші помірковані ісламські 
групи, такі, як, наприклад, “Брати-мусульмани” у Єгипті, які почали 
розширювати сферу свого впливу шляхом застосування досить 
мирного офіційного чи популістського народного руху. У країнах 
Заходу вважається, що політичний іслам тісно пов‘язаний з 
тероризмом, а тому він розглядається як серйозна загроза безпеці 
людей.

Зростання ролі політичного ісламу можна пов‘язати з багатьма 
політичними, соціальними та економічними чинниками. Адже від 
самого початку іслам був релігією, яка також мала політичне 
спрямування. Пророк Мухаммед надсилав повідомлення, які в той час 
загрожували інтересам домінуючої церкви в Мецці. Тому він пішов на 
святу війну з правлячою аристократією, переміг її та заснував 
релігійну спільноту. Сам Пророк був як релігійним, так і політичним 
лідером, і всі його послідовники також. Таким чином, іслам за своєю 
суттю є релігією, що утримує релігійно-політичні елементи.

У сучасному світі проблема поширення ідей ісламського 
фундаменталізму має глобальний характер. Проте, зрештою, успіх 
прихильників “чистого” ісламу визначається конкретними умовами 
держави, що обирає ісламський шлях розвитку, або ж країни, де 
населення починає тяжіти до лозунгів відродження “істинного” ісламу, 
або ж активно засвоює привнесений ззовні іслам, також і 
фундаменталістського спрямування. Дослідники свого часу вже дали 
свою оцінку загальним соціально-економічним причинам політизацій 
ісламу й розвитку фундаменталістських тенденцій в афро-азійських 
країнах, які не втратили свою актуальність і дотепер. Тут, передусім, 
слід відзначити історичну невідповідність інтенсивності зростання 
товарно-грошових відносин, масштабів відокремлення виробника від 
засобів виробництва, з одного боку, і можливості об‘єднання їх із 
новими засобами виробництва на капіталістичній основі -  з іншого; 
більш швидкий процес політизації мас у порівнянні з  темпами 
соціально-економічного розвитку країн поширення ісламу; 
ототожнення ісламу з націоналізмом, яке властиве значній масі 
учасників національно-визвольного руху; а також крах ідеалістичних
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уявлень щодо можливості перетворення колишнього колоніального 
або напівколоніального суспільства на основі “західних” моделей 
тощо.1

Крім офіційних міжнародних ісламських організацій, які 
формуються на координації діяльності в системі міжнародних відносин, 
існують неурядові релігійно-політичні організації (НРПО). їхня 
діяльність зумовлюється рядом факторів, серед яких найважливішими є 
взаємовідносини з державою (ступінь опозиції тієї чи іншої неурядової 
організації -  від прямої присутності у державних органах до відкритої 
боротьби проти правлячого режиму). Але слід зауважити, що майже в 
усіх НРПО існує два напрями -  поміркований та екстремістський. Крім 
того, НРПО можна класифікувати й залежно від методів у їх діяльності, 
від використовуваних та оголошених ними форм діяльності -  
насильницьких та ненасильницьких. Адже характерним є те, що 
прихильників насильницьких акцій (екстремістів) відрізняє високий 
рівень готовності до здійснення диверсійно-терористичних акцій, які 
супроводжуються масовими жертвами та руйнуваннями; надзвичайний 
рівень релігійного фанатизму членів терористичних організацій, аж до 
масової участі в акціях бойовиків-смертників; пошук екстремістськими 
групами контактів і шляхів зближення зі своїми однодумцями з метою 
створення єдиної наднаціональної організації у формі “ісламського 
Інтернаціоналу”.

З.Арухов, зокрема, подає таку типологію ісламських радикальних 
груп: революціонери (НРПО, налаштовані на скинення існуючих урядів 
у мусульманських державах), націонал-ліберали (ті НРПО, які, з 
одного боку, намагаються встановити ісламське правління у себе в 
країні, а, з іншого -  їхня політика спрямована на боротьбу із 
зовнішніми силами, наприклад, палестинські “Хамас” та “Джихад 
ісламія”, ліванська “Хезболлах” та ін.), реформісти (НРПО, які 
орієнтуються в основному на парламентські форми, супротивники 
акцій насилля).1 2 Безумовно, найбільшу небезпеку для світового 
співтовариства являють неурядові ісламські організації 
екстремістської та терористичної спрямованості.

На наш погляд, найбільш вдалу їхню класифікаціїо подає 
І.Добаєв,3 який поділяє їх на шість типів:

1 ІІримаковЕ.М. История одного сговора. -  М , 1985.-С. 148-150.
2 Арухов 3. Ислам и политический экстремизм на Северном Кавказе // Мусульмане. — 
2000 .-№ 1 (4 ).- С .  29-31.
3 Добаев И.П. Политические институты исламского мира: идеология и практика // 
www.ippk.rsu/

http://www.ippk.rsu/
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перший -  міжнародні організації фундаменталістського 
спрямування, які виступають під панісламістськими гаслами 
(наприклад, організація “Брати-мусульмани”). Ці організації вирізняє 
велика їх чисельність, наявність розгалуженої інфраструктури, 
різноманітність форм і методів діяльності;

другий -  проіранські екстремістські та терористичні формування 
(“Джихад іслам ія”, “Хезболлах” та ін.);

третій -  афганські релігійно-екстремістські організації; 
четвертий -  організації, у доктринально-ідеологічних 

обгрунтуваннях яких лежать ідеї етно-конфесійного синтезу 
(“Талібан” в Афганістані, “Боз Курт” у Туреччині та ін.);

п’ятий -  численні екстремістські групи та загони різної орієнтації, 
що існують у більшості країн “ісламського світу”, які мають на меті, як 
правило, свої політичні, національні та інші інтереси у межах однієї 
держави;

шостий -  представники терористичних організацій, сформовані 
часто американськими або ізраїльськими спецслужбами для виконання 
спеціальних акцій для фізичного усунення та захоплення небажаних 
політичних діячів, поглиблення суперечностей усередині небажаних їх 
рухів тощо.

За часом створення та діяльності НРПО можна поділити на кілька 
поколінь.1

НРПО першого покоління -  це єгипетські “Брати-мусульмани” і 
створена на їх базі філіальна мережа в інших мусульманських країнах, 
а також організації, що відокремились від “Братів”, але дотримуються 
їхніх ідейних настанов.

До НРПО другого покоління належать такі організації, які в ході 
боротьби арабів із сіоністською експансією на Близькому Сході під 
впливом “ісламської революції"” в Ірані (наприклад, палестинська 
“Джихад ісламія”, ліванська “Хезболлах”).

НРПО третього покоління, яскравим прикладом яких є релігійно- 
політичний рух “Талібан”, розвинулись у ході подій в Афганістані, 
починаючи з квітня 1978 р. до наших днів.

Зрештою, НРПО четвертого покоління складають міжнародні 
радикальні ісламські утрушування, які намагаються консолідувати, 
контролювати та керувати практично всіма екстремістськими НРПО 
“мусульманського світу” (це “Аль-Ка'ща” та “Світовий фронт 
джихаду”, створені терористом-мусульманином Усамою бен 
Ладеном).

1 Там само.
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Аналізуючи розвиток ісламського фундаменталістського руху в 
сучасному світі, доречно, на наш погляд, пригадати, що соціально- 
економічні і політичні передумови появи ідеології найвідомішого на 
сьогодні сунітського відродження руху “Братів-мусульман” у себе на 
батьківщині, в Єгипті, загалом були викликані реакцією єгипетського 
суспільства на привнесення західних моделей капіталістичного 
розвитку, їх зіткненням з місцевими, серед них і капіталістичним, 
укладами економіки. Як зазначає один з відомих російських 
спеціалістів з питань розвитку ісламу в Єгипті А.Б.Борисова гасла 
“фундаменталістів” знаходили відгук переважно серед дрібної 
буржуазії та частини студентства та інтелігенції, стихійна реакція яких 
на посилення капіталістичної експлуатації виливалася у прагнення 
шукати вихід щодо повернення до “золотого віку” ісламу”.1

Аналізуючи конкретні соціально-економічні й політичні умови в 
Єгипті часів правління Анвара Садата, на які припадає бурхливе 
зростання радикальних ісламських організацій, що використовували 
ідеї Се'іда Кутби, включаючи “Братів-мусульман”, російський 
дослідник А.Ігнатенко відзначав, зокрема, засилля західних монополій 
у країні, крах надій широких верст населення у зв'язку з 
“лібералізацією” економіки, що проводилася урядом, катастрофічне 
зростання майнової нерівності, укладення сепаратного миру з Ізраїлем 
і зростання ізоляції Єгипту в арабському й ісламському світі. За сім 
років політики “відкритих дверей” керівництво країни відмовилося 
майже від усіх соціально-економічних досягнень попереднього 
періоду. Економічна активність обмежувалася в основному відкриттям 
нових банків (з яких більше половини -  іноземці), створенням 
підприємств у сфері послуг тощо, тобто зростанням тих сфер, в яких 
можливий швидкий обіг капіталу. До цього слід додати постійне 
зростання інфляції, зниження частки заробітної плати й витрат по 
державному бюджету, зменшення реального заробітку у два рази. 
Близько 5% населення, виявились на вершині соціальної піраміди, а за 
межею бідності опинилось 37 відсотків?

Описуючи морально-психологічну атмосферу єгипетського 
суспільства того часу, арабські дослідники пишуть, що “до середини 
шістдесятих і в наступні роки в єгипетському суспільстві зміцніли й 
посилилися позиції паразитичних прошарків і власників величезних 
прибутків. Університети країни перетворилися на скупчення гострих 1 2

1 Борисова А.Б. Роль ислама во внутренней и внешней политике Египта (XX век). -  
М„ 1991.- С .  124.
2 Игнатенко А.А. Халифы без халифата. -  М., 1988. -  С. 16-17.
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класових протиріч. Діти робітників і селян, у яких часто не було 
грошей навіть на проїзд у переповненому пасажирами транспорті, 
сидіти в аудиторіях разом із синами і дочками нової єгипетської 
аристократії, яка потопала в зухвалій розкоші і неймовірному 
багатстві” .1 Крім того, успіху діяльності на Близькому Сході різних 
фундаменталістських організацій і поширенню їхнього впливу на 
широкі кола мусульманської громади сприяла також постійна 
регіональна політична нестабільність, зумовлена напруженістю в 
арабо-ізраїльських відносинах.

Слід зазначити, що активізація ісламського фундаменталізму як 
панівної ідеології, так й у вигляді прапора, піднятого неурядовими 
релігійно-політичними організаціями (НРПО), має під собою цілком 
конкретну основу історичного характеру, що визначається 
традиційними соціально-економічними відмінностями між західним і 
східним суспільством. Так, на думку В.В.Рибакова,1 2 в сучасних 
країнах Заходу вже давно склалося громадянське суспільство, тоді як 
на Сході воно відсутнє. Розпад соціалістичної системи призвів до 
порушення балансу сил, що існував раніше у світовому масштабі. 
Залишившись, таким чином, один на один перед особою потужного в 
економічному, військовому, технологічному відношенні Заходу, який 
проводить по відношенню до країн, що розвиваються, політику з 
позиції сили, останні дедалі гостріше відчувають постійну потребу в 
модернізації. Разом із тим, відсутність необхідних економічних 
інститутів на Сході унеможливлює створення цивільного суспільства 
за Західним зразком. У зв'язку з цим, зокрема, в деяких 
мусульманських країнах Близького й Середнього Сходу в ісламському 
фундаменталізмі вбачає єдиний доступний шлях до побудови 
громадянського суспільства, альтернативного західному.

У 70-90 рр. минулого століття ісламським фундаменталістам 
вдалося використати невдоволення частини населення для поширення 
свого ідеологічного впливу. їхня соціальна база формувалася 
переважно завдяки специфічній ролі ісламської релігії в політичному 
житті Сходу. Адже, порівнюючи “християнський” і “мусульманський” 
світи, деякі політологи, наприклад, В.А.Мельник, зазначають, що іслам 
як релігійна доктрина й форма соціальної організації, завжди 
відігравав на мусульманському Сході трохи іншу роль, ніж

1 Ас-Саид Р.«Эволюция» исламского фундаментализма // Колодец. -  1998. -  №1. -  
С.78-86.
2 Рыбаков В.В. Ислам и гражданское общество // Мировая экономика и 
международные отношения. -  1996. -  № 8. -  С. 34-49.



- 5 5 -

християнство в Європі. Він заповнив собою всі пори мусульманського 
суспільства, визначив характер економічних відносин і форми 
політичної адміністрації, соціальну структуру, культуру й побут 
правовірних. “Духовне життя в мусульманських країнах протікає у 
межах ісламу, є ісламським як за своєю суттю, так і за формою”.1 Для 
мусульманина виступити проти ісламу означає виступити проти 
всього того, що є в житті й у суспільстві, тобто протиставити себе 
цьому суспільству, виявитися ніби поза ним, поза законом.

Згідно з уявленнями ісламських фундаменталістів, запровадження 
ісламської форми правління полягає не стільки в універсальності норм 
шаріату, скільки в його альтернативності законодавству, що 
приймається відповідно до західного, а також у життєвості закладених 
ще у часи пророка Мухаммеда принципів конституційної злитності 
“умми” (мусульманської громади), яка, незалежно від національної й 
культурної приналежності, об‘єднує всіх правовірних. У прагненні 
відновити норми “істинного” ісламу і нав‘язати їх сучасному світу 
значне місце посідають плани і спроби відновити єдину владу, яка не 
розрізняє духовне і світське. У зв‘язку з цим, наприклад, у “Братів- 
мусульман” почав широко вживатися спеціальний термін -  
“шумулійя” (“всезагальність”). Але, як вважає дослідник 
М.Піотровський, “Брати-мусульмани” у своїх спробах замінити 
світські структури іншими, ніби суто релігійними, користуючись при 
цьому традиційною мусульманською “общинністю”, насправді 
орієнтуються на нові політичні реалії та ідеї. Він пише: “сама перевага 
общинної сторони традиційного мусульманського уявлення про владу 
при сьогоднішньому відродженні ісламу є результатом 
опосередкованого впливу європейського ідеалу демократії” .1 2 На нашу 
думку, зазначена тенденція стосується тільки тієї частини 
фундаменталістів, які внаслідок політичних причин прагнуть до 
розширення своєї соціальної бази, але при цьому вони все-таки 
зберігають прихильність основним положенням “відродженої” 
ідеологічної доктрини. У разі подальшої “еволюції”  в бік 
“європейської демократії”  вони ризикують зазнати звинувачення в 
“невірі” та “єресі” з боку радикалів.

Головним постулатом політичної доктрини ісламського 
фундаменталізму виступає положення щодо поділу світу на общину 
правовірних мусульман (“умму”) і весь інший світ. Радикально

1 Мельник В.А. Политология. -  Минск, 1996. -  С. 465.
2 Пиотровский М.Б. Исторические судьбы мусульманского представления о власги // 
Социально политические представления в исламе. -  М., 1987. -  С. 17.



- 5 6 -

налаштовані прихильники фундаменталізму вважають при цьому 
“невірними” ісламські співтовариства в тих країнах, де в суспільному 
й політичному житті був допущений відхід від норм 
першопочагкового ісламу. Оскільки, на їх думку, тільки ісламська 
держава може відповідати критеріями цивілізованості, тому на перший 
план у політичній діяльності фундаменталістів виступає практика 
“джихаду”, який іноді однобічно трактується європейськими 
політологами як “війна проти невірних”. У розумінні поміркованих 
фундаменталістів, “джихад” -  це, передусім, поширення ісламського 
віровчення серед немусульманських народів.

Екстремістськи налаштовані фундаменталісти мають на оці під 
цим також “настанову на правильний шлях” мусульман, які відійшли 
від “істинного” ісламу. Зокрема, аргументуючи головну мету 
фундаменталістського руху -  “поширення ісламу і встановлення 
ісламського порядку в світі”, духовний лідер палестинського 
ісламського фундаменталістського руху “Хамас” шейх Ахмед Ясин в 
одному з інтерв‘ю стверджував: “Іслам перемагає і переможе у всьому 
світі, тому що принципи ісламу — вірні. Він переможе завдяки 
внутрішній силі ще й тому, що звертається до розуму людини, 
незалежно від статі, кольору шкіри. Це правильний порядок, а тому 
він, звичайно, переможе”. Проблема насильства при здійсненні 
“джихаду” також може вирішуватися фундаменталістами залежно від 
конкретних соціальних і політичних умов їхньої діяльності і навіть 
поєднуватися з деклараціями щодо пріоритету принципів мирного 
співіснування представників різних віросповідань.

Ісламські фундаменталісти будують свою політичну практику на 
основі ряду положень, головним із яких є визнання Аллаха як єдиного 
джерела влади й законів. На їх думку, вся законодавча діяльність 
людей обмежується рамками Корану і сунни, а особи, уповноважені 
здійснювати управління суспільством і державою, не тільки не можуть 
виходити в своїх рішеннях за ці рамки, але й повинні контролюватися 
в цьому відношенні “уммою” і авторитетними знавцями 
мусульманського права. Встановлення “істинного” ісламського 
порядку в розумінні мусульманських фундаменталістів означає 
відновлення норм, які існували у всіх областях -  соціальній, 
економічній, політичній і культурній -  в епоху фундатора ісламської 
релігії Пророка Мухаммеда і його найближчих прибічників.* 2

5 Ясин А. Движение «ХАМАС» // Время. -  1998. -  28 авг.
2 Мирсхий Г.И Авторитаризм и демократия: две модели? // Полис. -  1996. - № 6. -  С. 
29-38.
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Втілюючи моделі ідеального “ ісламського суспільства”, 
історичним прообразом якого виступали б збори однодумців періоду 
Пророка Мухаммеда і наступних чотирьох “праведних халіфів”, 
представники “Братів-мусульман” пропонували халіфат -  виборну 
державну владу, яка регулюється вищим авторитетним органом, який 
робив би експертні висновки щодо відповідності заходів уряду нормам 
ісламу. Як халіфат, “Брати-мусульмани” пропонували свою 
організацію. Одночасно відкидалися інші, крім ісламської, моделі 
соціально-економічного ладу -  комунізм, соціалізм, капіталізм і 
доводилася їхня непридатність для мусульманських країн. Ідеологічна 
концепція єгипетських “Братів-мусульман” передбачала також спробу 
довести перевагу ісламу над цінностями західної цивілізації, що 
принесла, на їх думку, народам Сходу всі вади “розвитку”. При цьому 
проголошувалось, що іслам як універсальна система, що грунтується 
на Корані й Сунні, охоплює всі сторони життя всіх народів у всі часи. 
Сам родоначальник руху Хасан аль-Банна тоді ж визначив діяльність 
“Братів-мусульман” як “заклик до традиції-”, як “суфійську істину” -  за 
своєю ідейною сутністю, а за формою -  політичний рух, спортивну 
організацію, культурно-просвітницький союз, економічну компанію і 
соціальну ідею.1 У сфері зовнішньої політики ранні “Брати- 
мусульмани” висували ідеї панісламізму і, частково на першому етапі, 
панарабізму, але після невдалих спроб арабських країн щодо 
створення об‘єднаної арабської держави “Брати” почали 
дотримуватися думки про необхідність передусім союзу ісламських 
держав під прапором однієї релігії.

Соціально-економічні та політичні передумови появи ідеології 
найвідомішого на сьогодні сунітського руху “Братів-мусульман” у 
себе на батьківщині, в Єгипті загалом були викликані реакцією 
єгипетського суспільства на привнесення західних моделей 
капіталістичного розвитку, їхнім зіткненням з місцевими укладами 
економіки. Головним ідеологом єгипетських “Братів-мусульман” у 50- 
60-ті рр. був Се’щ Кутб, ідеї якого мали значний вплив на погляди 
багатьох ісламських фундаменталістів майже у всіх мусульманських 
країнах, а написані ним книги й досі користуються популярністю серед 
мусульман не лише Сходу, але й Європи та Америки. Крім того, твори 
С. Кутби або видання, що містять переказ основних положень його 
концепції, використовуються радикальними ісламськими 
організаціями й рухами.

1 Милославская Т.П. Начальный этап деятельности ассоциации «Братьев мусульман» 
// Религии мира История. Ежегодник. -  М., 1982. -  С. 90-91.
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У 70-90 рр. XX ст. ісламським фундаменталістам вдалося 
використати невдоволення частини населення для поширення свого 
ідеологічного впливу. їхня соціальна база формувалася переважно 
завдяки специфічній ролі ісламської релігії в політичному житті 
Сходу. Згідно з уявленнями ісламських фундаменталістів, 
запровадження ісламської форми правління полягає не стільки в 
універсальності норм шаріату, скільки в його альтернативності 
законодавству, що створюється відповідно до західного, а також у 
життєвості закладених ще в часи пророка Мухаммеда принципів 
конституційної злитності “умми” (мусульманської громади), яка 
незалежно від національної й культурної приналежності об'єднує всіх 
правовірних. У прагненні відновити норми “істинного” ісламу та 
нав'язати їх сучасному світу значне місце посідають плани й спроби 
відновити єдину владу, яка не розрізняє духовне й світське.

Ісламські фундаменталісти будують свою політичну практику на 
основі ряду положень, головним із яких є визнання Аллаха як єдиного 
джерела влади й законів. На їхню думку, вся законодавча діяльність 
людей обмежується рамками Корану та сунни, а особи, уповноважені 
здійснювати управління суспільством і державою, не тільки не можуть 
виходити в своїх рішеннях за ці рамки, але й повинні контролюватися 
в цьому відношенні “уммою” і авторитетними знавцями 
мусульманського права. Установлення “істинного” ісламського 
порядку в розумінні мусульманських фундаменталістів означає 
відновлення норм, які існували у всіх сферах -  соціальній, 
економічній, політичній і культурній -  в епоху фундатора ісламської 
релігії Пророка Мухаммеда і його найближчих прибічників.

Розгляд ідеології та поділу між ісламськими силами дає 
можливість краще зрозуміти їхню стратегіїо й завдання, а також 
набути здатність передбачити їхню поведінку. Ситуація з 
фундаментапістами багато говорить нам про сучасне єгипетське 
суспільство та його перспективи. Вихід ісламських фундаменталістів 
на авансцену політичного життя, що увінчався набуттям ключових 
позиці у владних структурах ряду країн Близького і Середнього Сходу 
або встановленням їх домінуючого ідеологічного впливу на 
суспільство, рівно як утворенням могутньої опозиції уряду в інших 
країнах, був зумовлений, передусім, соціально-економічними 
причинами. Напружена економічна ситуація дала змогу радикальним 
ісламським угрупуванням залучити симпатії представників
найбідніших верств населення. Фундаменталістські рухи, основу яких 
спочатку складали борці за чистоту ісламу, вимагали повернення до
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часів праведних халіфів, соціальної рівності й справедливості, взяли на 
себе функцію виразників інтересів частини суспільних прошарків та 
національних груп, що виникли, також як результат колоніально- 
капіталістичної модернізації суспільства.

М.В. Лубська
ФЕНОМЕН МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА 

В СУЧАСНИХ РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Іслам є не тільки релігійною системою, що зводиться до 
догматики та культу, а являє собою комплекс принципів та норм, що 
знаходиться в основі організації і діяльності влади та регулює 
поведінку мусульман. Статус мусульманина складається з двох 
взаємопов’язаних компонентів: його прав та обов’язків як віруючого і 
як суб’єкта цивільних відносин. Особливою і головною рисою 
мусульманського права, як частки ісламу, є взаємодія релігійного і 
світського, раціонального та ірраціонального, духовного та 
матеріального, переважно як системи правових норм, що становить 
важливий елемент ісламського способу життя.

У період поширення ісламу в середньовіччі склався і 
функціонував єдиний комплекс різноманітних норм, які значною 
мірою чинні й донині. Майже до XIX ст. мусульманському праву 
належало центральне місце в правових системах ісламських країн, де 
воно виконувало роль головного регулятора шлюбно-сімейних, 
цивільних та кримінально-правових відносин, а також у питаннях 
фінансово-адміністративних та державно-правових.

Так, до початку XX ст., можливо, лише в країнах Аравійського 
півострова та Перської затоки, мусульманське право зберегло свої 
позиції і діяло універсально у своєму традиційному вигляді. Інші 
країни до середини XX ст. відмовились від фікха як від основної 
правової форми. Правові системи найбільш розвинутих арабських 
країн з деякими відхиленнями почали будуватися за двома основними 
взірцями: романо-германський (французький) -  Єгипет, Сирія, Ліван й 
країни Магрібу та англосаксонський -  Ірак, Судан. За мусульманським 
правом тут збереглася роль регулятора шлюбно-сімейних, спадкових і 
деяких інших відносин серед мусульман (іноді і не мусульман), що
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пояснювалось наявністю пережитків феодалізму і глибоким впливом 
ісламу на суспільну свідомість.

Система соціально-нормативного регулювання ісламу в цілому не 
зводилась лише до релігійного компромісу, оскільки містила в собі 
різні регулятори, серед яких, окрім релігійних, існували юридичні 
правила поведінки, норми моралі, звичаї та інше, що в цілому можна 
означити як мусульманське право в широкому розумінні, де право 
вживається у загально-соціальному значенні.

Ознакою того, що дана система має суто ісламський характер, є те, 
що її підвалини складають релігійні норми, які є складовою її ідейної 
основи і забезпечують єдність її регулюючого впливу на суспільні 
відносини. Норми, що суперечать релігійним настановам та меті 
релігійної системи, ми навмисне не відносимо до ісламської системи 
соціально-нормативного регулювання, підкреслюючи спрямованість 
останньої на здійснення регулятивної та інтегративної функцій 
релігійної системи ісламу.

Докорінна перебудова правових систем, які в більшості країн до 
середини XX ст. виявились зорієнтованими на сприйняття західних 
правових моделей, а також широка кодифікація норм фікха 
(насамперед в сфері особистого статусу) сприяли зміні структури 
чинного тут мусульманського права за двома основними напрямками. 
Насамперед, якщо в середині XX ст. мусульманське право як система 
діючих норм займало переважаюче місце в правовій надбудові даної 
групи країн, то в сучасних умовах до недавнього часу в більшості з 
них можна було спостерігати тільки застосування окремих норм, 
інститутів або -  у виняткових випадках -  галузей, конкретний 
юридичний зміст яких формувався під прямим впливом фікха. 
Зрештою доводилося мати справу не стільки з мусульманським 
правом, скільки з нормами, які походили від нього.

Підкреслюючи цей генетичний зв'язок щодо характеристики таких 
положень в аспекті їх конкретно-юридичного змісту, з певними 
застереженнями можна вживати термін «мусульманське право», який 
до сучасного Сходу можливо застосувати лише умовно. Іншими 
словами, мова вже не йде про дію цілісної самостійної системи 
мусульманського права паралельно з національними правовими 
системами, що склалися в цих країнах, або ж про зведення останніх до 
мусульманського права, оскільки в більшості країн воно поступово 
втрачало значення універсального нормативно-правового регулятора.

Якісні перетворення структури мусульманського права на рівні 
його галузей відбувалися з помітними змінами юридичних
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особливостей його норм. Справа в тому, що з виданням Маджали і 
законодавства з питань особистого статусу роль провідного джерела 
чинного мусульманського права перейшла до нормативно-правового 
акту, прийнятого компетентним державним органом. Тому, якщо 
традиційні мусульмансько-правові норми в більшості випадків мали 
казуальний характер і являли собою індивідуальні рішення конкретних 
питань, то в результаті зазначеної трансформації вони стали набувати 
звичної для сучасного законодавства форми єдиних загальних правил 
поведінки.

На сьогодні в більшості мусульманських країн мусульманське 
право не є єдиним чинним правом. Водночас воно не втратило 
повністю своїх позицій як система діючих правових норм. Винятком є 
Туреччина, де в 20-ті роки XX ст. після офіційного скасування 
халіфату мусульманське право у всіх галузях (серед іншого і в сфері 
регулювання шлюбно-сімейних відносин) було замінене на 
законодавство буржуазного типу, складене на основі запозичених 
західноєвропейських моделей.

Зрештою напрям і глибина впливу мусульманського права на 
сучасний правовий розвиток тієї чи іншої країни обумовлені 
досягнутим нею рівнем економічного та культурного розвитку. Тому 
не можна ігнорувати очевидну різницю в позиціях, яку займає 
мусульманське право в правовій надбудові окремих розглянутих країн. 
Не випадково, наприклад, найбільш широко воно й далі застосовується 
в країнах Аравійського півострова і Перської затоки (за винятком 
республіки Ємен), де значною мірою зберігаються феодальні суспільні 
відносини.

Враховуючи фактор соціальної обумовленості, при оцінці 
мусульманського права не варто нехтувати ще однією важливою 
обставиною: не всі елементи сучасних правових систем країн Сходу в 
однаковій мірі відчувають на собі вплив мусульманського права. Таке 
становище значною мірою визначається специфікою самої 
мусульмансько-правової форми, а саме характером взаємовідносин 
мусульманського права і держави. Велике значення мають також 
особливості нормативного складу і структури (системи) 
мусульманського права, для якої, як зазначалося вище, характерним є 
помітне переважання приватноправових галузей і відмінності у рівнях 
розвитку її окремих елементів.

Взявши за основу масштаби використання норм мусульманського 
права і рівень його впливу на чинне законодавство, можна 
запропонувати таку класифікацію сучасних правових систем країн
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зарубіжнсго Сходу.
Першу групу складають системи Саудівської Аравії та Іраку, де 

мусульманське право продовжує використовуватися максимально 
широко. Насамперед його норми і принципи глибоко впливають на 
конституційне законодавство і систему правління, яка тут склалася. У 
зазначених країнах мусульманське право відіграє провідну роль і в 
інших галузях чинного права, що знаходить підтвердження також на 
конституційному рівні: конституція Ірану, зокрема, закріплює
положення про обов'язкову відповідність шаріату всіх законів, які 
приймаються. На виконання даного положення тут видані закони, 
зорієнтовані на закріплення в своїх статтях загальних принципів і 
конкретних норм тієї чи іншої школи мусульманського права -  
ханбалітської в Саудівській Аравії і джафаритської в Ірані. У сфері 
особистого статусу мусульманське право продовжує в цілому 
використовуватися в своїй традиційній формі. Це ж стосується і 
принципів судочинства, а також правил судового процесу.

Якщо в Саудівській Аравії мусульманське право ніколи не 
втрачало своєї ролі провідного джерела права, то в Ірані воно знову 
зайняло провідне місце тільки після повалення шахського режиму в 
результаті здійснення керівництвом ісламської республіки курсу на 
ісламізаціїо всіх сторін суспільно-політичного, економічного і 
державного життя країни і навіть сфери особистих інтересів громадян. 
На підтвердження цього досить вказати на запровадження системи 
жорстких, а інколи жорстоких покарань за найменше порушення не 
тільки юридичних, але й моральних норм, які, зокрема, стосуються 
одягу і форм дозвілля мусульман. Немилосердно переслідуються всі, 
хто може бути запідозрений у негативному ставленні до існуючого 
режиму (число страчених противників ісламської республіки 
становить уже кілька тисяч осіб). Крім цього, у квітні 1981 р. вступив у 
силу закон, що передбачає, слідом за мусульманським правом, 
жорстку систему покарань за кримінальні злочини. Діючі в країні 
мусульманські суди, всупереч елементарним нормам справедливості і 
демократичної законності -  суворо дотримуватись мусульманських 
норм у разі розгляду справ -  часто допускають очевидні порушення і 
здійснюють сваволю, що змушені були визнати навіть керівники 
країни. Зазначимо також, що в Ірані і Саудівській Аравії функціонують 
спеціальні установи мусульманського контролю та інспекції (хісба), 
які без суду і слідства можуть накладати мусульманські покарання за 
відхилення від правил торгівлі, громадського порядку або норм 
моралі.
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Другу групу складають правові системи ЄАР, Лівії, Пакистану та 
Судану. Хоча сфера дії мусульманського права тут не є такою 
всеохоплюючою, як в Саудівській Аравії та Ірані, проте залишається 
досить суттєвою, а в останнє десятиліття навіть виявляє тенденцію до 
розширення. По-перше, норми і принципи мусульманського права 
мають тут помітний вплив на основні акти конституційного характеру, 
на структуру і діяльність державного механізму цих країн.

У самостійну групу можуть бути виділені правові системи ряду 
країн Перської затоки — ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, а також Південно- 
Східної Азії -  Брунеї, окремих штатів Малайзії. Основні закони цих 
країн, як правило, закріплюють державний характер ісламу і 
проголошують мусульманське право основним джерелом 
законодавства. Правові системи зазначеної групи країн також 
відчувають помітний вплив мусульманського права, хоча й не такий 
глибокий, як у двох попередніх.

Ще одну найчисельнішу групу складають правові системи 
більшості арабських країн (Єгипту, Сирії, Іраку, Лівану, Марокко, 
Йорданії, Алжиру), а також ряду країн Африки (Сомалі, Мавританії, 
північних штатів Нігерії-) та Азії (Афганістан). Можна прослідкувати 
декілька аспектів впливу мусульманського права на правові системи 
цієї групи країн, їхнє конституційне право, як правило, закріплює 
особливе становище ісламу і мусульманського права. Так, конституції 
багатьох із них передбачають, що главою держави може бути тільки 
мусульманин, а мусульманське право є джерелом законодавства. Це 
конституційне положення практично реалізується в інших галузях 
права і судоустрою. Так, у галузі сімейного права в багатьох із 
зазначених країнах прийняті закони, які майже повністю засновані на 
мусульманському праві.

Отже, зміни в становищі мусульманського права, в наслідок яких 
сфера його дії в найбільш розвинутих країнах почала обмежуватись 
головним чином регулюванням відносин особистого статусу: шлюбно- 
сімейних, спадкування, опікунства, майнових питаннях та ін. 
Незважаючи на провідну роль мусульманського права в правових 
системах ісламських країн, на сьогодні в жодній із них таке право не є 
єдино діючим і в більшості випадків не виступає як центральний 
елемент правової системи.

Для характеристики сучасного стану мусульманського права 
важливе значення мають ті зміни, які відбуваються внаслідок 
кодифікації окремих його галузей, норм і принципів у техніко- 
юридичному змісті. Звернемо увагу, що мусульманське право
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розвивалось у традиційній формі доктрини, тобто фікха різних 
релігійно-правових шкіл (мазхабів), тому роль іджтіхаду (більш вузько 
-тлумачення) обмежувалась розвитком фікха в них.

Зміни щодо статусу іджтіхаду почали відбуватись у середині XIX 
ст. і були пов’язані з відмінністю сучасного мусульманського права за 
формою, змістом та співвідношенням з позитивним законодавством. 
Традиційна форма доктрини стає малозастосовною і є основним 
джерелом в небагатьох країнах, поступаючись правовим нормам, 
закріплених законодавством. Тому фікх, як головне джерело 
мусульманського права, поступається місцем законодавству, а 
плюралізм поглядів різних релігійно-правових шкіл замінюється 
чітким формулюванням правових норм.

Проте вище сказане не відкидає впливу мусульманського права в 
цілому і застосування його як головного елементу при визначенні 
загальної спрямованості ісламських країн, як наприклад, згадуваних 
нами, Саудівської Аравії, Судану, Ємену чи Ірану. Але в державах, де 
тепер мусульманське право не посідає центральних позицій в правовій 
системі, де норми й інститути мають законодавче закріплення, у разі 
неможливості вирішення питання існує практика звернення судді до 
окремого фікха.

У цивільних кодексах ряду країн (наприклад, Єгипту, Сирії, Іраку) 
наявне положення, відповідно до якого всі питання, пов'язані з 
успадкуванням і заповітом, регулюються на основі мусульманського 
права та виданих у відповідності до нього законів. Такі закони 
(кодекси) з питань успадкування, заповіту, опіки, обмеження 
правоздатності прийняті в багатьох країнах даної групи. В окремих 
випадках ці питання регулюються мусульманським правом у 
традиційній формі доктрини. В інших галузях мусульманське право не 
діє настільки універсально. Але й тут продовжують застосовуватися 
його окремі норми. Перші статті цивільних кодексів Єгипту, Сирії, 
Іраку, Алжиру, Афганістану, Йорданії проголошують, що у разі 
мовчання закону суддя застосовує принципи мусульманського права.

З іншого боку, самі цивільні кодекси цих країн закріплюють у 
своїх статтях багато загальних і конкретних положень 
мусульманського права: про зловживання правом, про непередбачені 
обставини, оренду сільськогосподарської і вакуфної землі, переказ 
боргу та ін. Певну роль у цивільному праві цих країн, зокрема в 
регулюванні права власності на нерухомість, відіграють мусульманські 
норми про режим вакуфної власності. Подібне становище склалося 
також у деяких інших галузях, зокрема в кримінальному праві
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Марокко і Північної Нігерії.
Особливу групу складають правові системи тих африканських 

(Танзанія, Малі, Чад) та азіатських (Індія, Філіппіни) країн, де 
мусульманське право продовжує регулювати відносини особистого 
статусу мусульман. Інколи норми фікху впливають також на 
законодавство, що приймається в цих країнах. Так, у Танзанії сімейний 
кодекс закріплює окремі норми мусульманського права, правда, він не 
є чинним у Занзібарі, де проживає основна частина мусульман країни, 
які продовжують застосовувати норми мусульманського права в його 
традиційній формі доктрини як у сімейному, так і (частково) в 
цивільному праві. У цих країнах, як правило, діють мусульманські 
суди.

У зв'язку з закріпленням у законодавстві ісламських країн 
положень шаріату природно поставити запитання про значення такої 
трансформації для самого мусульманського права і його ролі у 
правових системах цих країн. Іншими словами, в якому сенсі можна 
назвати «мусульманським правом» такі нормативні акти, як розуміти 
конституційну формулу про те, що мусульманське право є основним 
джерелом законодавства?

Відповідаючи на це запитання потрібно, на нашу думку, 
враховувати кілька сторін поставленої проблеми. Насамперед, 
ретроспективно простежуючи еволюцію мусульманського права, треба 
констатувати важливі відмінності його класичних норм від тих 
положень, які приймаються сучасним законодавством. Було б 
неточним сказати, що мусульманське право в нових умовах продовжує 
діяти як самостійний правовий феномен. Суттєві зміни торкнулися не 
тільки форми відповідних його положень, що перш за все впадає в очі, 
але і їхнього соціального призначення і, меншою мірою, конкретно 
нормативного змісту. Тому не можна зводити проблему тільки до 
зміни форм мусульманського права. В основі такої трансформації 
лежать насамперед принципові зміни класово-вольового змісту, ролі 
мусульманського права в сучасних правових системах. Головне 
полягає в тому, що тепер не йдеться про дію цілісної самостійної 
системи мусульманського права паралельно (поруч) із чинними в цих 
країнах національними системами права або тим більше про зведення 
цих останніх до мусульманського права. Окремі норми 
мусульманського права, які закріплені в сучасному законодавстві, по 
суті здебільшого втратили свою колишню специфіку, характерні 
юридичні особливості фікха. Лише право особистого статусу й досі 
зберігає відносно більшу незалежність, займає особливе місце в
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ітравовій системі в цілому. Проте і цей відносно відокремлений 
комплекс норм під впливом сучасного законодавства перебудовується 
в свої* принципах, дедалі більше підпорядковується загальним 
закономірностям розвитку, функціонування, соціального призначення 
всієї правової системи, яка в цілому не орієнтується на мусульманську 
правову форму.

Все це дає підставу для висновку, що мусульманське право 
поступово втрачає самостійне значення на рівні системи права в 
цілому. Проте мусульмансько-правова доктрина часто все-таки 
продовжує виступати як форма права, що підтверджується в 
законодавстві розглянутих країн. Так, сімейне законодавство АРЄ і 
САР передбачає, що у разі мовчання закону суддя застосовує 
«найкращі висновки Абу Ханіфи», а відповідно до лівійських законів в 
цьому випадку діють висновки маліканського толку.

Проте у більшості випадків мусульмансько-правова доктрина не 
має значення самостійної форми права. Дійсно, якщо положення фікха 
закріплені в статтях чинного законодавства, то формою права виступає 
нормативно-правовий акт державної влади. Це, природно, не означає, 
що можна взагалі ігнорувати вплив мусульманського права як 
важливого неформального фактора правоутворення. Адже підхід до 
проблеми з точки зору форми вираження правових норм враховує 
лише її зовнішній бік, залишаючи без уваги питання про зміст 
правового акту, яким було сприйнято норми мусульманського права, 
про відображення ним реальних суспільних відносин, іншими словами 
-  про фактори, які визначають зміст нормативних наказів.

Право перебуває в тісній взаємодії, взаємовпливові з багатьма 
суспільними явищами. Суспільною силою, яка формує право, треба 
визнати сукупність соціальних (економічних, політичних, 
ідеологічних, соціально-психологічних) відносин, які обумовлюють 
сутність і зміст правових норм (джерело права в прямому сенсі) і які 
безпосередньо утворюються або санкціонуються державною владою 
(джерело права у формальному сенсі). Серед факторів, не пов'язаних 
безпосередньо з економікою, які помітно впливають на формування і 
розвиток права будь-якого історичного типу, велике значення має 
спадковість. В умовах країн, що розглядаються, до числа елементів 
колишньої правової надбудови, з якими їх правові системи зберігають 
певну «нитку спадковості», треба віднести і мусульманське право, яке 
протягом багатьох віків займало панівні позиції в цьому регіоні світу і 
виконує в нових історичних умовах досить специфічну, особливу роль 
у формуванні юридичних норм. При цьому характерне для спадковості
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у праві взагалі співвідношення моментів руйнування старого і його 
часткового сприйняття щодо мусульманського права має свої 
особливості: спадковість тут охоплює сприйняття не тільки і не 
стільки елементів форми, скільки моменту змісту деяких принципів 
правового регулювання, наприклад, у галузі сімейного права.

Глибокий вплив на право будь-якої країни справляє правова 
культура, рівень правосвідомості, правова ідеологія і психологія. 
Правові мотиви, погляди, ідеї можуть бути безпосереднім 
ідеологічним і психологічним джерелом формування юридичних 
норм. Мусульманське право відіграє в цьому відношенні особливу 
роль. При цьому мається на увазі мусульманське право в широкому 
трактуванні, тобто взяте не лише в нормативному аспекті, але і як 
важливий політичний, ідеологічний і психологічний фактор, елемент 
соціально-нормативної культури. Потрібно підкреслити, що специфіка 
форми та інші особливості наклали глибокий відбиток на 
психологічний механізм дії мусульманського права: його норми в очах 
широких мас часто, особливо у сфері особистого статусу, виступали і 
виступають у вигляді єдиних правил поведінки -  одночасно і 
юридичних, і моральних, і релігійних. В літературі цілком вірно 
зазначається, що фактичне співвідношення між формами права має 
велике значення для пануючих уявлень про те, що потрібно вважати 
саме правом. Тому не випадково, якщо в країнах англосаксонської 
правової системи право в масовій свідомості асоціюється насамперед 
із правом у суб'єктивному сенсі з правами і свободами, які можуть 
бути захищені судом, а для представників континентальної правової 
системи воно здебільшого співзвучне поняттю «закон», то 
мусульманське право сприймається насамперед як універсальне 
релігійно-правове вчення, показник оцінки будь-якого вчинку, а у 
формальному сенсі -  як думка засновників крупних правових шкіл та 
їхніх послідовників, як сотні «правових книг», в яких доктринально 
викладені основні юридичні принципи і рішення конкретних справ.

Мусульманська правова форма невід’ємно пов'язана з релігією, 
яка досі справляє величезний вплив на народні маси. З усіх сучасних 
світових релігій іслам, напевно, найбільш тісно пов'язаний з 
політикою, державою та правом. Це відбувається саме завдяки 
мусульманському праву. При цьому воно справляє вплив на сучасний 
правовий розвиток країн Сходу насамперед через правову ідеологію і 
психологію. Можна сказати, що сфера дії мусульманського права як 
ідеологічного фактора виявляється значно ширшою, ніж рамки 
застосування його конкретних норм. Іншими словами,
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нормативістський підхід до мусульманського права, вивчення його 
лише як сукупності норм, які породжують конкретні права і обов'язки, 
в дійсності виявляється недостатнім для розуміння того місця, яке 
мусульманське право займає в сучасних правових системах і в усій 
правовій надбудові розглянутих країн. Цьому великою мірою сприяє 
та обставина, що мусульманське право, як уже зазначалось, 
складається неначе з двох шарів: рішень з конкретних справ і 
загальних норм-принципів.

Аналіз сучасних правових систем мусульманських країн дає 
підстави вважати, що на сьогодні відбувається формування так би 
мовити “сучасного” мусульманського права, яке відрізняється від 
класичного низкою особливостей. Так, прийняття законодавства, що 
закріплює положення шаріату на базі його загальних принципів, 
призводить до технічно-юридичних змін мусульманського права, 
характеру його норм та співвідношення з релігійними правилами 
поведінки. Як наслідок мусульманське право набуває первинного для 
законодавства виду єдиних загальних правил поведінки.

Використання та запозичення моделі європейського законодавства 
у кодифікації фікха та при написанні мусульманських правових норм є 
прикладом взаємодії двох правових культур -  європейської та 
ісламської. Хоча, вважаємо тут, що така форма не чужа шаріату, який 
існував у взаємодії та співіснуванні з іншими правовими системами і 
не був єдино визнаним та єдино застосовним правом у 
мусульманському світі. Більш активна взаємодія сучасних правових 
систем арабських країн з європейською правовою культурою та 
правовими інститутами здійснюється на рівні законодавчих норм та 
правосвідомості.

Не можна не сказати, що сучасне мусульманське право склалось і 
еволюціонує, головним чином, під впливом європейських правових 
моделей. Такі дві культури ще й конкурують між собою, що 
виявляється на рівні прийняття і тлумачення законодавства, 
побудованого за певною правовою моделлю, юристами з іншої 
правової культури, а також на рівні правосвідомості, де професійна 
тяжіє до європейської, а масова продовжує орієнтуватись на 
традиційні цінності ісламу.

Численні сучасні дослідники стверджують, що не конкретні 
правила поведінки, а саме норми-принципи є фундаментальною і 
найбільш стабільною частиною мусульманського права, прийнятною 
для всіх часів і народів, яка гарантує його відповідність потребам 
соціального прогресу. Найчастіше посилаються на такі принципи, як
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«можливість зміни норм із зміною часу, місця і умов», «норма в 
своєму існуванні і зникненні слідує за долею свого заснування», «все, 
що дозволено, може бути обмежене законодавцем», «необхідність не 
знає заборон» та ін..

Вся правотворча діяльність сучасної держави оцінюється з позицій 
цих принципів. У цьому, на наш погляд, прихований зміст такого 
становища, за яким конституції ряду країн закріплюють у ролі 
основного джерела законодавства саме принципи мусульманського 
права, а не його конкретні норми.

Подібний підхід до оцінки місця мусульманського права у 
правових системах ряду мусульманських країн є характерним для 
сучасної еволюції мусульмансько-правової ідеології. Він відображає 
незворотній процес звуження сфери дії позитивного мусульманського 
права і майже повний розрив реальних суспільних відносин з 
конкретними юридичними наказами шаріату. За таких умов наголос 
ставиться не на захист конкретного нормативного змісту 
мусульманського права, а на поширення і насамперед всезастосовності 
його загальних ідей-принципів. Проте якщо окремі принципи 
мусульманського права і відповідають потребам соціального прогресу, 
то лише тому, що вони відображають деякі тенденції розвитку права 
взагалі й однаково можуть бути застосовні для різних правових систем 
і суспільних умов саме через їх досить загальний характер.

Лидер Рустамов*

СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА ИСЛАМА

Вступление. К основным факторам, определяющим динамику 
общественного развития той или иной страны, помимо экономических 
и политических, входят духовные компоненты: религия, культура и 
национальные традиции. Среди множества теоретических разработок 
особое место занимают социальные доктрины мировых религий: 
христианства, иудаизма, ислама, буддизма. По мнению таких 
авторитетных ученых, как Сергий Булгаков, Макс Вебер и Иван 
Ильин, именно религиозные основы являются истоками 
общественного развития различных типов цивилизаций, а по 
образному выражению Карла Ясперса, - их осевыми (стержневыми) и 
наиболее ценностными характеристиками, вокруг которых

Перекладач редакції "Ансар-фундейшн".
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разворачивается ход истории.1
Ислам -  это самая быстрорастущая по числу адептов мировая 

религия. С 1990 г. численность мусульман на Земле увеличилась с 880 
млн. до 1,3 млрд, человек. Стремительно увеличивается количество 
мусульман в Европе. Их здесь уже 50 млн. Больше всего приверженцев 
ислама проживает в Азии -  840 млн. человек. В Африке -  их 400 млн., 
в Америке — 9 млн. (в т.ч. 5 млн. в США), в Австралии и Океании -  
около 1 млн.2 Что касается Украины, то, к сожалению, на нынешний 
день точных статистических данных по этому вопросу нет. Можно 
говорить лишь об очень приблизительной цифре — более 1 млн. 
человек, т.е. более 2% населения страны.3 Приводя эту статистику, 
учитывая присутствие во внешней политике нашего государства курса 
на евроинтеграцию, а также прогрессирующую активность мусульман 
Украины в религиозной, общественной и политической жизни страны, 
можно отметить актуальность данной работы.

В этом исследовании нашей целью есть краткое изложение 
основных положений социальной доктрины ислама, раскрытие ее 
специфики и проведение своего рода адаптации ее ключевых понятий, 
к которым апеллируют исламские ученые и идеологи. Теоретическая 
схема социальной доктрины ислама, выведенная автором, выглядит 
следующим образом:

исламское мировосприятие — ► социальная свобода *►
социальная активность социальная ответственность**
социальная справедливость нравственность.
Каждый из перечисленных элементов данной схемы является 

концептуальной частью социальной доктрины ислама, 
доминирующим фактором организации исламского порядка жизни как 
на уровне индивида, так и общества в целом.

Автор будет ссылаться на следующие источники. Прежде всего, 
это Священное Писание мусульман -  Коран, и стандартные сборники 
изречений Пророка Мухаммада, т.н. Кутуб ас-сунна. В отдельных 
местах автор ссылается на наследие школ мусульманского права, а 
мнения современных ученых и идеологов, таких, в частности, как 
Мухаммад Абу Захра, Юсуф Аль-Кардауи, Саййид Кутб, Мухаммад 
Аль-Газали, Мустафа Ат-Таххан, Вячеслав Полосин и др., придают 
обоснованность и значимость этому труду.

Исламское мировосприятие. Мировосприятие человека

1 См: http://mvw.oilru.eom/sp/3/l 14/
г См: http://www.languages-study.com/demography/islam.html 
5 См: http://www.islamua.net/islam_ua/news/newscol.shtml7582

http://mvw.oilru.eom/sp/3/l
http://www.languages-study.com/demography/islam.html
http://www.islamua.net/islam_ua/news/newscol.shtml7582
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является связующим звеном между его духовным миром и образом 
жизни, между пониманием окружающих его реалий и 
соответствующей реакцией на происходящее. Иными словами, 
мировосприятие -  это нить, пронизывающая убеждения и поступки 
человека, это вектор и ориентир, фокусирующий первое и второе. 
Поэтому логическим началом в раскрытии социальной доктрины 
ислама должно быть понимание, хотя бы в общих чертах, исламского 
мировосприятия.

Первое, на чем основывается ислам, это слова «нет божества, 
кроме Единого Бога (Аллаха)». Таково кредо каждого истинного 
мусульманина. Оно как характеризует его веру и убеждения, так и 
формирует его поведенческую модель. Известный мусульманский 
ученый Ю.Аль-Кардауи в книге «Основные атрибуты ислама» пишет: 
«Первым основным атрибутом ислама является ар-раббанийя».' Это 
емкое понятие сложно перевести одним словом, так как оно 
предполагает связь человека с Господом, которая касается, по мнению 
Аль-Кардауи, трех аспектов: источник, путь и конечная цель. Таким 
образом, это не просто духовность, хотя последнее очевидно и есть 
следствие связи человека с Богом. Итак, во всех жизненных принципах 
и целях, методах решения проблем мусульман прослеживается «связь 
с Богом». А вот что говорит в этом контексте теоретик, литератор и 
идеолог С.Кутб: «Структура жизни в представлении ислама есть 
единое целое, вращающееся вокруг основной концепции 
Божественности, т.е. таухид (единобожие). Знание этой всеобщей 
исламской концепции дает возможность понять принципы и законы 
ислама и соотнести детали с фундаментальными законами. Это также 
дает возможность вдумчиво изучить его особенности и предписания».1 2

Итак, если быть кратким, то суть исламского мировосприятия 
заключается в следующем: у вселенной есть Создатель, который 
сотворил все сущее из небытия, установил причинно-следственные 
связи и законы, и он является ее абсолютным распорядителем. Он 
трансцендентен и универсален, ни на что и ни на кого не похож: 
«Творец небес и земли; Он создал вам из самих себя пары и из 
животных - пары. Он сеет вас там; нет ничего подобного Ему. Он -  
Слышащий, Видящий!» (Коран 42:11). Творца Вселенной невозможно 
постичь или получить о нем эмпирическое знание, так как: «Не 
постигают Его взоры, а Он постигает взоры; Он -  Проницательный, 
Сведущий!» (6:103). Однако Бог обладает атрибутами и прекрасными

1 Аль-Кардауи Ю. Аль-хаса'ис аль-'амма ли-ль-ислям. -  Бейрут, 1996. -  С. 9.
2 См: Кутб С. Аль-‘адаля аль-иджтима'ийя фи-ль-ислям. — С. 9.
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и менами, которые характеризуют Его, и посредством которых человек 
познает своего Создателя: «Бог! - нет божества, кроме Него, у Него -  
прекрасные имена» (20:8). Всезнающий (Аль-‘Алим) и Премудрый 
(Лль-Хаким) -  Божественные атрибуты. Стало быть, в сотворении 
вселенной и человека есть мудрость, особый замысел: «Мы не создали 
небо и землю и то, что между ними, забавляясь» (21:16); «Разве думает 
человек, что он оставлен без призора?» (75:36). Так человек создан для 
великой цели — прославления и поклонения Богу: «Я ведь создал 
джиннов и людей только, чтобы они Мне поклонялись» (51:56). В 
свою очередь человек взял на себя великую ответственность или залог: 
«Поистине, Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они 
отказались его понести и устрашились его; понес его человек ...» 
(33:72). Ибн ‘Аббас (сподвижник Пророка) толкует залог, как 
предписания.1 Но есть и такое толкование: разум или свобода выбора, 
т.е. способность отличать добро от зла, поступая соответствующим 
образом.1 2 Далее, Творец вселенной выделил человека среди всех 
остальных творений, наделив его особым статусом:

• человек — самое почитаемое творение Бога: «Мы почтили сынов 
Адама...» (17:70);

• человек -  наместник Бога на земле: «И вот, сказал Господь твой 
ангелам: "Я установлю на земле наместника"» (2:30);

• Господь подчинил человеку на этой земле все: «Разве вы не 
видели, что Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле, и пролил 
вам милость явную и тайную?» (2:30);

• Бог создал человека, наделил его разумом и всевозможными 
милостынями, и предоставил право выбора -  либо быть благодарным 
Ему, либо быть неверным: «Мы ведь создали человека из капли, 
смеси, испытывая его, и сделали его слышащим, видящим. Мы ведь 
повели его по пути либо благодарным, либо неверным» (сура 2, аят 
30). А также дал возможность достичь одной из двух «восходящих 
троп» -  добра или зла3: «И повели его (на) две восходящие тропы?» 
(сура 90, аят 10).

Таким образом, человек избрав свою «восходящую тропу», 
определяет свое отношение ко всему, что его окружает: к самому себе, 
родителям, родным и близким, соседям, друзьям и ко всему 
человечеству в целом; к растительному и животному миру, к

1 Ибн Касир. Мухтасар тафсир аль-кур'ан аль-‘азим. -  Бейрут, изд. 1-ое. -  Т.З. -  С. 124.
2 См: Значение и смысл Корана -  М.: Изд-во Сауримо, 2002. -  Т.З. -  С. 501.
1 См: Ибн Касир. Мухтасар тафсир аль-кур'ан аль-‘азим. -  Бейрут, Изд. 1-ое. -  Т.З. -  
С. 669.
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богатствам природы и ко всем милостям, дарованным ему Господом, 
которые невозможно счесть: «Если вы посчитаете милость Аллаха, то 
не сочтете ее. Поистине, Аллах прощающий, милосердный!» (16:18). А 
в конечном итоге, человек получит то, что заслужил: «А те, которые 
уверовали, и творили благое, те - обитатели рая, они в нем вечно 
пребывают.» (90:10). «А те, которые не веровали, им - огонь 
геенны...» (90:10).

Из такого мировоззрения и миропонимания вытекает ряд 
понятий, очерчивающих исламскую концепцию организации жизни 
индивида и общества. Далее более подробно об этом.

Социальная свобода. Охарактеризуем следующие факторы 
реализации социальной свободы в исламе:

Свобода. Человек рождается чистым, праведным по природе: 
«Всякий новорожденный рождается праведным по природе (фитра)» 
(Аль-Бухари); отвечает только за лично и сознательно совершенное 
зло: «Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто 
впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не 
понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не 
отправив к ним посланника» (17:15).

Залог формирования здорового общества. Несомненно, здоровый 
индивид (духовно и физически) является основой созидания здорового 
общества. Ислам учит: «Сильный верующий -  лучше и любимее 
Аллаху, всемогущ Он и велик, нежели слабый верующий, хоть и в 
каждом (из них) есть благое. Стремись к тому, что полезно тебе, и ищи 
помощи у Аллаха, и не будь ленив, и коль уж тебя постигнет что- 
нибудь (дурное), не говори: “Ежели б я сделал так-то, было бы вот этак 
и вот так”, а скажи: “Аллах предопределил, и что пожелал, то и 
сделал”. Ведь, воистину, слово “ежели б” открывает (возможность для) 
деяний дьявола». (Муслим).

Реализм. Все, что сотворено Аллахом, сотворено для блага 
человека. Этот основной принцип определяет исламское понимание 
отношения человека к жизни. Так, он не должен отказываться от 
естественных радостей бытия, но должен быть воздержанным, знать 
меру во всем: «О сыны Адама! Берите свои украшения у каждой 
мечети; ешьте и пейте, но не излишествуйте: ведь Он не любит 
излишествующих!» (сура 7, аят 31). Поэтому умерщвление плоти или 
монашество категорически запрещены исламом. Разъясняя специфику 
социальной доктрины ислама, В.Полосин пишет: «В целом в исламе 
нет присущего зороастризму и унаследованного от него 
христианством противопоставления души и тела, духовного и
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материального, религии и политики».* 1
Реализм ислама очень четко прослеживается в его запретах и 

предписаниях. Возьмем для примера принцип «устранение 
трудностей». Известный ученый Б.Филипс пишет: «По сути, 
устранение трудностей там, где это возможно, является одним из 
столпов, на которых основан ислам. Свидетельства тому, что 
исламский закон основывается на концепции устранения трудностей, 
можно найти во многих местах Корана».2 Далее он приводит 
следующие аяты: «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме 
возможного для нее» (2:286); «Аллах хочет для вас облегчения, а не 
хочет затруднения для вас...»(2:185); «Он избрал вас и не устроил для 
вас в религии никакой тяготы» (22:78). «Аллах хочет облегчить вам; 
ведь создан человек слабым» (4:28).

Приведем ряд правил из мусульманского права: «В основе -  все 
разрешено», т.е. круг запретов ограничивается и сводится к 
исключению из основы; «вред недопустим ни в коем случае» {ля 
дарара уа ля дирар); «острая необходимость делает разрешенным 
запретное» {ад-дарурат тубих аль-махзурат) и т.д. Апеллируя к этим 
правилам, выведенным на основе Корана, сунны и др. источников 
исламского права, мусульманские ученые выносят правовые решения 
{фатуа) по различным жизненным вопросам.

Ценность человеческой личности, ее духовных и религиозных 
запросов и свобода выбора. В исламе есть такое понятие, как 
«наместничество человечества», которое многогранно по своему 
смыслу и роли. Оно проясняет статус человечества в сравнении с 
остальным мирозданием и характеризует отношение человека к Богу, к 
окружающем миру, а также взаимоотношения людей. Следующие 
важные положения непосредственно связаны с этим понятием: 
человеческое достоинство и совесть; равенство людей в статусе, 
правах и обязанностях; свобода выбора.

Говоря об исламском мировосприятии, мы затронули эти 
положения. Здесь мы поговорим о свободе вероисповедания.

Философия Корана. Ислам принимает как факт наличие 
различных вероисповеданий. Коранические аяты четко и однозначно 
об этом говорят. К примеру, слова Всевышнего: «А если бы желал 
твой Господь, то Он сделал бы людей народом единым ...»(11:118), то 
есть исповедующим одну веру. Однако Всевышний Аллах не сделал 
людей одним народом (т.е. последователями одной религии). Так, Он

1 Полосин В. Прямой путь к Богу. -  К., 2003 -  С.89.
1 Филипс Ф. Эволюция фикха. -  К., 2001. -  С.37.
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говорит: «А они не перестают разногласить» (11:118), т.е. разнятся в 
своих вероисповеданиях. Более того, Аллах (слава Ему) разъясняет это 
так: «Для этого Он их создал» (11:119). То есть, наличие множества 
вероисповеданий и различия между ними -  Божественное 
установление, законное положение, что полностью гармонизирует с 
аятами, однозначно утверждающими полное право человека, без 
каких-либо “но”, принять любую веру без давления или принуждения 
со стороны какой-либо власти на этой земле.

Феномен исламской концепции единобожии. Худа-Ллах, или в 
переводе «руководство Бога», - таково понятие, являющееся основой 
исламского общества. Так как Бог сотворил человека и вселенную, 
установил в ней абсолютную гармонию для человеческой 
жизнедеятельности, так как Он премудр и всезнающ, так как Он 
желает для человека добра и праведности, Он направил к людям 
пророков, доведших до них Его Послание -  то руководство, которому 
люди должны следовать во всем для достижения благополучия в обоих 
мирах. Здесь следует акцентировать внимание на словах «во всем», т.е. 
все сферы жизнедеятельности регламентированы нормами, которые 
изложены либо в Коране, либо в сунне Пророка Мухаммада. Таким 
образом, ислам утверждает, что лишь .Бог является Законодателем, и 
лишь Его руководство должно формировать жизнь индивида и 
общества.

Рациональность. В исламе земная жизнь не сакрализуется. Для 
мусульман свят только Господь, и никто из людей не может 
наделяться Божественными свойствами, даже пророки. Как следствие 
этому -  мусульмане мыслят и действуют рационально. К примеру, 
коранические свитки были собраны в одну обложку под руководством 
комиссии, и подлинность каждого аята должны были 
засвидетельствовать как минимум двое. Что касается сунны 
Мухаммада, то ей не был слепо предан ореол святости, а наоборот, она 
прошла тщательную обработку и анализ, благодаря чему хадисы были 
детально классифицированы на: отвергнутые (мардуд), неотвергнутые 
(макбулъ) и даже ложные (мауду % на достоверные (сахих), слабые 
(да‘иф), приемлемые (хасан) 'и т.д. Так, в самом авторитетном 
сборнике хадисов «Сахих» Аль-Бухари, содержится 7257 хадисов, 
отобранных из 600 тис.1 2 В этом контексте также следует упомянуть о 
другом принципе исламского права -  иджтихад. В общем, иджтихад 
-  это направленные на решение различных правовых вопросов

1 См: Нуруд-дин ‘Итр. Манхадж ан-накд фи ‘улюм аль-хадис. -  Дамаск, 1979.
2 См: Башир Самбо М. Хадис. -  К., 2002.
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исследования ученого, знания которого отвечают определенным 
условиям. Очень интересное определение понятию иджтихад дает 
‘Умар ‘Убайд Хасана: «Иджтихад представляет собой попытку 
инсталлировать шариатский текст -  законодательный источник в лице 
Корана и сунны -  в реальном времени и месте, и корректировать тем 
самым поведение людей и их взаимоотношения».1 В этом определении 
подчеркивается социальная значимость этого понятия. При всем этом, 
ислам учит, что муджтахид (ученый, ведущий иджтихад), верно 
решивший вопрос, будет удостоен двух вознаграждений, а 
ошибившийся -  одного. Благодаря именно этому принципу, исламское 
право (фикх) постоянно развивалось, шло в ногу со временем, 
находило ответы на вопросы, диктуемые новыми реалиями жизни, а 
свобода слова и мысли, уважение мнения других людей было в 
порядке вещей.

Та социальная свобода, которую предлагает ислам, в теории 
гарантирует формирование духовно и идеологически независимых, 
свободно мыслящих, активных индивидов, а стало бьггь и общества. 
Что касается практики, то ислам предлагает необходимые принципы и 
механизмы ддя реализации этой теории.

Социальная активность. Характерными чертами ислама 
являются активность и отбрасывание малейших проявлений 
инертности. В Писании мусульман говорится: «Поистине, Аллах не 
меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с 
ними» (13:11).

За и против. Один из факторов формирования социальной 
активности -  принцип пресечения зла и поощрения добра. Согласно 
формулировке Корана это звучит так: «Пусть среди вас будет группа 
людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и 
запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» 
(3:104). Это борьба для мусульманина нескончаема, и пока у него есть 
в сердце хотя бы толика веры, он будет противостоять злу настолько, 
насколько это возможно: «Кто из вас увидит зло (неодобряемое), пусть 
исправит его своей рукой, а если не может, то своими устами, а если не 
может, то своим сердцем, а это -  самая слабая степень веры» 
(Муслим). Этот принцип напрямую связан с понятием джихад, 
которое является важной концептуальной частью ислама и по 
существу считается шестым столпом ислама

Джихад -  борьба за правду и добро. Склонить остальные народы

' Халид Мухаммад ‘Абд Аль-Кадир. Мин фикх аль-акаллият аль-муслима. -  Эд- 
Дауха: Дар аль-кутуб апь-катрийя, 1998. -  С.13.
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к принятию Ислама не может быть целью джихада, так как в Коране 
ясно сказано: «Нет принуждения в религии» (2:256) Джихад -  это 
постоянная борьба (в букв, перев. -  усердие) мусульманина со ЗЛОМ. 
Изначально, любое проявление джихада просто невозможно без 
духовного начала, которое олицетворяется в истинном, ежедневном 
усердии мусульманина соблюдать чистоту духа, пресекать и отвергать 
зло.

Самооборона, отстаивание своих убеждений и интересов, 
восстановление справедливости -  все это естественная мотивация 
джихада, в том числе и военного, хотя война всегда была, есть и будет 
-  крайней мерой: «А если они склонятся к миру, то склонись и ты к 
нему и полагайся на Аллаха: ведь Он - Слышащий, Знающий!» (8:61)

Также следует отметить, что Ислам закладывает строгие правила 
ведения вооруженной борьбы, которые запрещают причинять ущерб 
мирному населению, уничтожать посевы зерновых культур, растения и 
скот.

Ислам -  государствообразующая религия. Яркое тому 
свидетельство то, что ислам уже в мединский период ниспосылания 
Корана утвердился в государственных формах. Очень лаконично и 
содержательно по этому поводу высказался В. Полосин: «Коран и 
сунна Пророка (мир ему) содержат ясные и конкретные нормы 
регулирования всех сторон социальной жизни, включая сферу 
законодательства и управления, т.е. политику. Где собрались двое или 
трое мусульман -  там уже есть суверенная община, т.е. малое 
государство со своей иерархией, правилами общения, отношением к 
труду и распределению благ. Где собрались две или три 
мусульманские семьи — там уже есть полновесное государство с 
регулированием семейных и национальных отношений, вопросов 
воспитания и образования детей».1

Социальная ответственность. Здесь следует задаться вопросом: 
какое внимание уделяет ислам организации единого сплоченного 
общества? Ведь, по сути дела, степень единения и сплочения людей в 
том или ином обществе и будет показателем социальной 
ответственности в нем. Обратимся к Священному Писанию 
мусульман. Коран провозглашает фундаментальное единство 
человечества, тем самым не оставляя места дискриминации, 
классовому разделению и пр.: «Он сотворил вас из единой души, 
потом сделал из нее пару...» (39:6). Далее, человеческие народы не 
должны жить в отчужденности, наоборот, они должны сближаться

1 Полосин В. Прямой путь к Богу. -  К., 2003 -  С.115.
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друг с другом: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и 
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали 
друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас -  наиболее 
богобоязненный. Воистину, Аллах -  Знающий, Ведающий» (49:13). 
Приведем комментарий С.Кутба к этому аяту: «О люди разных рас и 
цветов кожи, распавшиеся на многие народы и племена! Все вы имеете 
один общий корень, и везде вы происходите от мужчины и женщины. 
Поэтому вы не должны погрязать в расовых конфликтах и взаимной 
борьбе. Так повелевает вам Тот, Кто создал вас от мужа и жены и 
разделил на разные народы и племена, чтобы вам лучше знать друг 
друга. Вам незачем бахвалиться своим различным происхождением, 
чтобы потом ссориться и заниматься бессмысленной борьбой, потому 
что лучшие из вас -  это самые богобоязненные. Они поддерживают 
друг друга, дополняют друг друга и работают сообща ради блага 
Земли и ее жителей».1

Итак, первым шагом в организации социальной жизни является 
знакомство народов и наций, разных обществ и индивидов. Но 
насколько будет успешным этот шаг? Все зависит от 
взаимопонимания, которое необходимо для успеха в любом деле 
(созидание сплоченной семьи, создание успешной торговой компании, 
управление государством и т.д.), и к которому должен стремиться 
человек, даже если это будет доставлять ему неприятности: 
«Верующий (человек), который общается с людьми и терпит от них 
обиды (заслужил) большее воздаяние, нежели верующий (человек), 
который не общается с людьми и не терпит от них обид» (Ибн Маджа).

Далее следует солидарность. В исламе солидарность выражена 
в духовном и материальном аспектах, которые отличают ее от всех 
иных систем и укладов. В исламском обществе особое внимание 
уделяется закладыванию основ духовной солидарности, так как она 
является фундаментом, на котором основывается и существует 
материальная солидарность. По этому поводу прекрасно выразился 
Генеральный секретарь Всемирного конгресса исламских организаций 
(с центром в Стамбуле) М.Ат-Таххан: «Духовная солидарность в 
исламе подразумевает то, что в облике каждого члена общества 
узнаются его собратья, и узы в обществе крепятся так, что воцаряется 
всеобщая и полная гармония. Они в равной мере помогают как в 
исполнении обязательств, так и в перенесении тягот жизни».1 2

1 Значение и смысл Корана. -  М., 2002. -  Т.4, С.230.
2 Ат-Таххан М. Шахсийят аль-муслим аль-му‘асира. Аль-марказ аль-'алями ли-ль- 
китаб алъ-исяями, 1995. -  С. 130.
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Приведем несколько изречений Мухаммада по этому поводу: «Не 
уверует всякий из вас до тех пор, пока не будет желать своему собрату 
то, что желает для себя» (Аль-Бухари); «Пример верующих в их 
взаимной любви и в их взаимном милосердии подобен примеру 
единой плоти: коль один ее член жалуется, то все оставшиеся члены 
едино впадают из-за этого в бессонницу и жар» (Аль-Бухари).

Теперь о материальной солидарности. Один из самых важных 
принципов Ислама заключается в том, что все принадлежит Богу, а, 
следовательно, богатство, которым владеют люди, вверено им Богом.

Если мы обратимся к Корану, то обнаружим огромное количество 
аятов, побуждающих к оказанию материальной поддержки бедных и 
нуждающихся: «Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. 
Скажи: “Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться 
родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что 
бы вы не сделали доброго, Аллах знает об этом”» (2:215); «Те, которые 
тратят свои имущеСТСЗ “2 пути Аллаха и потом то, что истратили, не 
сопровождают попреками и обидой, им - их награда от Господа их, и 
нет страха над ними, и не будут они печальп'Ь'» (2:262); «которые 
проявляют терпение, стремясь к Лику своего Господа, совершают 
намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем Мы их наделили, и 
добром отталкивают зло. Им уготована Последняя обитель...» (13:22); 
«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что 
вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (3:92)

Изречений Пророка Мухаммада по этому поводу также очень 
много. Приведем некоторые из них: «Защитите себя от огня Ада 
пожертвованием хотя бы половинки финика, а кто не имеет и этого, то 
(хотя бы) добрым словом» (Аль-Бухари и Муслим).

От Абу Мусы Аль Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, передано: 
«Пророк сказал: “Каждый мусульманин должен подать милостыню”. 
Абу Муса сказал: “А коль он ничего не имеет?” Пророк (*) сказал: 
“Пусть трудится своими руками, (чем) поможет себе, и подаст 
милостыню”. Абу Муса сказал: “А коль он не может?” Пророк сказал: 
“Пусть помогает нуждающемуся, пребывающему в беде”. Абу Муса 
сказал: “А коль он не может?” Пророк сказал: “Пусть призывает 
делать одобряемое или добро”. Абу Муса сказал: “А коль он не 
сделает (и этого)?” Пророк (*) сказал: “Пусть удерживается от зла, - 
поистине, это тоже милостыня ” (Аль-Бухари и Муслим).

«О люди, у кого есть лишнее пропитание, то пусть отдаст его 
тому, у кого нет пропитания» (Муслим).

Хотелось бы отметить, что Мухаммад вложил особый смысл в
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слово милостыня (садака): «За каждый сустав конечности человека 
должна быть милостыня всякий день с восхода: (коль) ты  справедливо 
рассудил двоих -  это милостыня; и оказание тобою помощи человеку, 
которого ты подсадишь на его верховое животное, или которому ты 
подашь поклажу -  милостыня; и слово доброе -  это милостыня; и в 
каждом шаге, который ты  делаешь, идя на молитву, - милостыня; и 
устранение тобой с дороги того, что причиняет вред, - милостыня» 
(Муслим).

В таком обществе, очевидно, будет достигнут очень высокий 
уровень социальной ответственности, что и явствует из предписания 
Мухаммада: «Каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответе за 
свою паству. Начальник -  пастырь, мужчина -  пастырь своих 
домочадцев, женщина -  пастырь дома своего мужа и его детей, - 
каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответе за свою паству» 
(Аль-Бухари и Муслим).

Социальная справедливость. Итак, социальная активность и 
ответственность составляют числитель исламской концепции 
социальной справедливости, а  знаменателем ее является концепция 
человеческой и вселенских сил -  всеобъемлющее единство и 
гармония: «Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой, но вы не 
понимаете прославления их. Поистине, Он -  Кроткий, Прощающий!» 
(17:44); «Поистине, этот ваш народ -  народ единый, и Я  -  Господь 
ваш, поклоняйтесь же Мне!» (21: 92).

С.Кутб говорит: «Концепцию социальной справедливости в 
исламе отличают две основные черты: абсолютное, справедливое и 
логичное единство и общая, взаимная ответственность индивидуумов 
и обществ. Эта концепция уделяет внимание основным элементам 
человеческой природы и в то же время не остается равнодушной к 
возможностям человека».

Всеобъемлющее единство и гармония являются отражением 
исламского мировоззрения и миропонимания. Они предполагают 
отсутствие дуализма и различных противопоставлений (плоть-душа, 
религиозное-светское, рабочие-капиталисты и пр.) в определении 
общественных взаимоотношений. Как следствие этому, мы имеем 
следующее определение социальной справедливости: «В исламе же 
справедливость -  это человеческое равенство, учитывающее все 
ценности, в том числе и экономические. Более определенно, 
справедливость в исламе означает равенство возможностей и свободу 
самовыражения в пределах, не противоречащих жизненным высшим
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идеалам».1
Следовательно, существуют ценности, помимо экономических, 

которые легитимизирует ислам, и, благодаря им, человек стремятся к 
установлению в обществе равновесия усилий и способностей людей. 
Именно об этих ценностях и ш ла речь, когда мы выше говорили о 
духовной и материальной солидарности. Таким образом, ислам не 
предписывает буквального равенства материального благосостояния, 
так как, очевидно, что люди отличаются талантами и способностями, 
личными желаниями и стремлениями, потребностями в тех или иных 
условиях жизни в рамках дозволенного (халяль) исламом, а это 
противоречит поголовной «уравниловке». Поэтому в здоровом 
исламском обществе разница в благосостоянии людей воспринимается 
вполне нормально, тем более, что это стимулируется непосредственно 
Кораном: «Не желайте того, чем А ллах дал вам одним преимущество 
перед другими» (4:32).

Ислам признает частную собственность и поощ ряет труд: «А 
когда заверш ена будет молитва, то расходитесь по земле, и ищите 
милости Аллаха, и поминайте А ллаха часто, -  быть может, вы 
преуспеете» (62:10). А М ухаммад говорил: «Правдивый и честный 
торговец будет вместе с пророками, праведниками и ш ахидами  (на 
высш их уровнях Рая)» (Ат-Тирмизи). «Каждому из вас лучше 
нарубить вязанку дров и принести ее на своей спине, нежели просить 
подаяние у кого-нибудь, даст тот ему иль откажет» (Аль-Бухари).

Профессионализм в деле также играет огромную роль: «От Абу 
Зарра, да будет доволен им Аллах: Я  сказал: “О, Посланник Аллаха! 
Не назначиш ь ли ты меня на работу?” Он похлопал меня по плечу и 
сказал: “О, Абу Зарр, ты  слаб, а, воистину, это доверенная 
ответственность, и, воистину, в День Воскрешения это (будет) позор, 
стыд и сожаление, (от которых избавлен будет) лиш ь тот, кто взял ее 
по праву и  исполнил то, что на него возложено”» (Муслим).

Теперь более подробно о том, каким образом в исламе 
достигается «предоставление равных возможностей». Как известно, в 
исламе все сферы человеческой ж изни четко регламентированы 
определенными нормами, т.н. ахкам  (ед.ч. хукм ): что дозволено, а  что 
запрещ ено, что желательно и поощряется, а  что -  нежелательно и т.д. 
Категория фард  -  это действия или поступки, вмененные человеку в 
обязанность. Различают два вида фард  -  фард алъ- ‘айн  и фард алъ- 
кифая. Первое -  это действия, обязательные для каждого человека в 
отдельности, а  второе -  для общества в целом. К сожалению, зачастую

1 См: Кутб С. Аль-‘адаля аль-иджтима‘ийя фи-ль-ислям.
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этим двум терминам дают очень узкое определение, связывая их с 
культом и сводя на нет их социальную значимость. В свое время еще 
Аш-Шафкси обратил внимание на последнее, сказав: «Среди 
обязанностей есть такие, которые распространяются на всех, и такие, 
которые распространяются на конкретного человека».1 А в восьмом 
веке от хиджры другой исламский правовед (факих), Аш-Шатиби 
развил эту мысль. Он пишет: «Любая деятельность, на которой 
базируется развитие цивилизации, является фард кифая».1 2 3 Это 
означает, что ислам обязывает каждого мусульманина проявить себя в 
конкретной сфере, специализации и деле. Врач, инженер, учитель, 
водитель, электрик -  какую бы профессию мы не назвали, это будет 
фард кифая, который выполняет мусульманин, стремясь к угоде 
своего Господа. Именно, благодаря этому понятию, и его воплощению 
на практике, исламское общество имеет огромный потенциал 
развития, а также и механизм реализации социальной справедливости.

Проблема нетрудоспособности. Первое, о чем необходимо 
упомянуть здесь -  занят или выплата состоятельными людьми 
определенной доли имущества в пользу нуждающихся. Слово занят 
имеет два значения: «очищение» и «рост». Следовательно, имущество 
очищается посредством пожертвования определенной его части 
нуждающимся. Занят -  это, по формулировке Корана, «известное 
право» бедного на определенную долю имущества богатого: «Кроме 
молящихся, которые в своей молитве постоянны, в имуществах 
которых известное право для просящего и лишенного». (70:22-25). 
Имамы Аш-Шафи‘и и Ахмад по этому поводу говорили, что 
«имущество, с которого положена выплата занят при невыплате его 
{занят), владелец теряет полное право владения на эту долю -  так, что 
если он продаст ее, то эта сделка будет недействительной»^ В общем, 
такая уплата осуществляется раз в год и составляет 2,5% от общей 
суммы доходов и личного капитала, в который не входят предметы 
первой необходимости (жилье, домашняя мебель и утварь, личные 
драгоценности, велосипед, мотоцикл или машина и т.д.).

Примечательно и то, что выплата занят является третьим столпом 
ислама, религиозным предписанием. История свидетельствует, что 
благодаря этому элементу, исламское общество достигло успеха в 
плане всеобщего благосостояния и обеспечения нуждающихся 
прожиточным минимумом. «В один из годов правления халифа ‘Умара

1 Мухаммад Абу Захра. Аш-шари‘а аль-ислямийя. БейрутгДар аль-Фатх, 1987. -  С.37.
г См: Аш-Шатиби. Аль-мууафакат фи усуль аш-шари‘а. -  Т.1. -  С. 179.
3 Мухаммад Абу Захра. Аш-шари‘а аль-ислямийя... — С.40.
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ибн ‘Абд Аль-‘Азиза, да будет доволен им Аллах, был собран закят и 
было трудно решить, как распределить его для бедных и 
нуждающихся в Африке. Вы представляете карту исламского мира в те 
времена?»1 - такой пример приводит М.Ат-Таххан.

Далее, ислам возлагает содержание бедного, нетрудоспособного 
человека на богатых и состоятельных родственников, начиная с самых 
близких и заканчивая самыми далекими, «как это утвердил имам 
Ахмад ибн Ханбапь, да помилует его Аллах».1 2 Помимо этого 
исламские факихи вывели и такое правило: если бедный,
нетрудоспособный человек не имеет состоятельных родственников, 
которые могли бы его содержать, то он имеет право в судебном 
порядке требовать от соответственных государственных инстанций 
материального содержания. Об этом недвусмысленно говорил Ибн 
‘Абидин и другие факихи правовой школы ханафитского толка: «Кади 
(судья) имеет право обязать правителя (уали аль-амр) вынесением 
судебного решения содержать бедного и нетрудоспособного человека 
точно так, как он может обязать его опекуна или его состоятельного 
родственника, если таковой имеется».3

Нравственность. Все учения, принципы, нормы и законы без 
соответствующих морали и нравственности вряд ли представляют 
особую ценность. Человеческая душа была, остается и будет 
средоточием внимания для тех, кто желает создания здорового и 
благодетельного общества. Поэтому ислам в процессе социальных 
перемен в основе опирается на воспитание человеческой души. Вот, 
что говорит по этому поводу председатель международного института 
Исламской мысли в Каире М.Аль-Газали: «Именно поэтому исцеление 
души человека -  это первый из главных столпов, на которых зиждется 
верховенство благодетели в этой жизни».4 В Писании мусульман 
сказано: «Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они 
сами не переменят того, что с ними» (сура 13, аят 22). А также: «Это - 
потому, что Аллах не таков, чтобы изменить милость, которой Он 
омилосердствовал народ, пока они не изменят то, что у них в душах, и 
потому, что Аллах - Слышащий, Знающий» (сура 13, аят 22).

С точки зрения ислама, человеку присуща изначальная природа 
(фитра), которая побуждает его к добродетели, благодаря чему он

1 Ат-Таххан М. Шахсийят аль-муслим апь-му‘асира. Аль-марказ аль-‘алями ли-ль- 
китаб аль-ислями. -  1995. -  С.134.
2 Мухаммад Абу Захра. Аш-шари‘а аль-ислямийя. -  Бейрут, 1987. -  С.40.
3 Там ж е-С .4 1 .
4 Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. -  Киев: Ансар Фаундейшн, 2003. -  
С.35.



- 8 4 -

обретает радость и покой. Зло же омрачает эту природу и порождает в 
ней скорбь. Две «восходящие тропы» предоставлены для выбора 
человека: «И повели его (на) две восходящие тропы?» (90:10). 
«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, 
как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и 
богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто 
опорочил ее» (91: 7-10).

Как уже говорилось ранее, определяют эти «восходящие тропы» 
по-разному, но однозначно то, что нравственность, согласно 
исламскому учению, неотъемлема от веры. М.Аль-Газали пишет, что 
«крепкая вера безусловно укрепляет нравственные устои, а ослабление 
этих устоев, ослабляет и веру, а то и приводит к ее полной утрате -  в 
зависимости от степени тяжести или же незначительности 
причиненного зла».1 Далее он приводит известный хадис Пророка: 
«Скромность и вера связаны вместе. И коль возвышается одна, то 
возвышается и другая» (Аль- Хаким и Ат-Табарани).

У каждой религии существуют свои особенности, характерные 
признаки и отличия, но нравственная сфера объемлет всех. Поэтому 
каждый мусульманин обязан относиться искренне по отношению и к 
мусульманам, и к немусульманам. Это же распространяется и на все 
другие человеческие достоинства. Обратим внимание на следующие 
слова Мухаммада: «Мольба угнетенного принимается Аллахом, а 
ежели он порочен, то порочность на его душе» (Ахмад)- А также: 
«Мольба угнетенного -  даже если он неверный -  нет пред ней 
преграды» (Ахмад). «Этими учениями и предписаниями ислам 
запретил своим последователям нанесение какого бы то ни было вреда 
приверженцам других религий»1 2 - такой комментарий дает М.Аль- 
Газали после приведения упомянутых хадисов.

Далее, ислам утверждает, что залогом и гарантией культурного 
процветания нации и роста цивилизации, объединения человеческих 
усилий на пути всеобщего благополучия является утверждение 
нравственности. А нравственный упадок и вездесущая аморальность 
непосредственно ведут к краху самого государства. О зависимости 
права на правление государством и нравственных качествах Мухаммад 
сказал следующее:«...и им (предводителям) надлежит то же самое, 
пока они выполняют три вещи: коль их попросят проявить милость, 
они будут милостивы, а коль они правят, то будут справедливы, а коль 
они заключат договор, то будут ему верны. А кто не выполнит этого -

1 Там же. -  С. 17.
2 Там же. -С .51.
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на нем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей» (Ат-Табарани).
Заключение. Социальная доктрина ислама, как комплекс 

духовных ценностей, идеологических принципов и практических 
механизмов может активно и положительно влиять на формирование 
гражданского общества, а также обеспечить решение многих 
социальных проблем. Любой, кто сравнит статистику таких проблем в 
мусульманских и немусульманских странах, сделает соответствующие 
выводы. Несомненно, это был всего лишь краткий обзор основных 
положений социальной доктрины, попытка представить ее 
теоретическую схему.

Как было сказано ранее, каждое из рассмотренных положений 
социальной доктрины является ее концептуальной частью. 
Следовательно, отсутствие какого-либо из этих положений 
предполагает пробел или пустую нишу, которая в обязательном 
порядке будет заполнена внешними факторами, проявляющимися по- 
разному: в виде скрытого национализма, зациклинивания на политике 
или полной политической пассивности, в форме радикальных взглядов 
или подстраивании законов религии под общественное мнение. Это 
может привести к труднопредсказуемой динамике развития 
мусульманского общества, а в Украине -  активизирующегося 
мусульманского меньшинства.

ОЛ.Ярош
КОНЦЕПЦІЯ “ДОСКОНАЛОЇ ЛЮДИНИ” В ТРАКТАТІ 

ІСМАЇЛА ХАККІ БУРСЕВІ “ЛУББУ-Л-ЛУББ” (СУТНІСТЬ 
СУТІ): ДО ПИТАННЯ ПРО РЕЦЕПЦІЮ ІДЕЙ ІБН-АРАБІ 

У СЕРЕДОВИЩІ ТЮРКОМОВНИХ СУФІЇВ

Дану роботу присвячено розгляду ключових аспектів 
філософської творчості Ісмаїла Хаккі Бурсеві, видатного турецького 
мислителя-суфія, адепта тарикату халватійя. Постать Ісма'ша Хаккі 
Бурсеві набуває особливого значення власне в контексті його 
творчості, метою якої були переклади та коментарі творів видатного 
суфійського мислителя Мохідціна Ібн-Арабі -  “Великого Шейха” 
суфійської традиції. Таким чином, Бурсеві намагався познайомити з 
творчістю Ібн-Арабі ширшу аудиторію, насамперед тюркомовну. 
Проте, безперечно, Бурсеві не зупинявся лише на перекладах і

Учений секретар Інституту філософії, кандидат філософських наук.
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комєнтуванні, а створив власну доктрину, спираючись на творчу 
рецепцію вчення Ібн-Арабі.

Як уже було зазначено, Бурсеві належав до тарикату халватійя, 
який є одним з найбільш важливих для історії суфізму в Туреччині 
братств. Як зазначає відомий англійський дослідник суфізму Дж. 
Трімінгем, визначити походження даного братства досить важко, 
проте деякі моменти дають можливысть вислідкувати його зв’язок із 
традицією маламатійя та тарикатом сухравардійя. Загалом тарикат 
халватійя відомий з кінця XVI ст. Його засновником вважається 
Захіраддін Умар аль-Халваті (пом. 800/1397 у Кесарії, Сирія).1

На думку Трімінгема, спільноти халватійя спочатку з’явилися в 
Персії (Ширван), звідки розповсюдилися в Анатолії, серед туркмен 
Азербайджану, а також у Сирії, Єгипті та Ємені. Халватійські 
спільноти набули поширення також і в Криму. Так, за свідченням 
відомого турецького історика і мандрівника Евлеї Челебі, в XVII ст. в 
Криму нараховувалося близько 40 тисяч дервішів, значна частина з 
яких належала до братства хапватія. Загалом, цей тарікат можна 
вважати одним з найбільш розповсюджених у Криму.

Практика братства халватійя складалася насамперед з 
індивідуального аскетизму -  “зухд” і самітництва -  “халва”. Слід 
зазначити, що “халва” є елементом вчення багатьох суфійських 
тарикатів, проте саме у халватійя вона набуває особливого значення. 
Важливу роль у тарикаті також відігравали культ святих і вшанування 
шейхів братства.

Ісмаїл Хаккі Бурсеві, який є одним з найбільш шанованих у 
тарикаті халватійя святих, народився поблизу Адріанополя у 1060/1663 
році. Помер він у 1137/1725 році у Бурсі, де його й було поховано. У 
віці 20 років він став мюрідом авторитетного шейха тарикату халватійя 
Османа Фазлі. У 1658 р., після того як він отримав іджаз (право 
набирати учнів), Ісмаіл Хаккі поселився у Бурсі, де почав навчати 
суфійському шляху згідно із засадами халватійя.

Для того, щоб краще зрозуміти інтелектуальну атмосферу 
Оттоманської Порти, в якій обертався Бурсеві, слід звернутися до 
проблеми рецепції доктрини Ібн-Арабі у Малій Азії. У цьому зв’язку 
слід згадати, що вчення Ібн-Арабі стало відомим у середовищі 
турецьких суфіїв досить давно, насамперед, завдяки творчості Садр ад- 
Діна Кунаві (пом. 673/1274), безпосереднього учня та названого сина 
Ібн-Арабі.

Сам Великий Шейх неодноразово відвідував Туреччину. Зокрема,

1 Тримикгем Дж. Суфийские ордены в исламе. -  М., 1987. -  С. 70-71.
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він двічі побував у місті Конья -  у 602/1205 та 607/1210 роках. Тут він 
одружився з вдовою, матір’ю Садр ад-Діна Кунаві. Роком пізніше він 
здійснив подорож містами Анатолії. Останній раз Ібн-Арабі відвідав 
Туреччину у 612/1215 році і провів в Анатолії чотири роки.1 Ібн-Арабі 
і Туреччину зв’язує також і той факт, що, згідно із популярною 
легендою, він передбачив заснування Отаманської імперії. Символом 
визнання авторитету Ібн-Арабі османськими можновладцями стала 
будівля мавзолею в Дамаску у 924/1518 році.

Що стосується значення творів найближчого учня “Великого 
Шейха” Садр ад-Діна Кунаві для рецепції вчення Майстра, то, як 
зазначив сучасний американський дослідник Вільям Чіттік, на Сході 
ісламської ойкумени вплив Кунаві був настільки сильним, що “Ібн- 
Арабі сприймався його очима”.1 2 Цю тенденцію висловив відомий 
перський поет-суфій Абд аль-Рахман Джамі (пом. 898/1492): 
“Значення концепції єдності Буття (вахдат аль-вуджуд) Ібн-Арабі 
неможливо осягнути у  спосіб, який би погоджувався з інтелектом 
(акль) і шаріатом, якщо не читати дослідження Садр аль-Діна Кунаві 
і не розуміти їх так, як вони мають розумітися ”.3

Слід зазначити, що Кунаві на відміну від поетичної та насиченої 
образами мови текстів Ібн-Арабі презентує більш систематичний та 
“технічний” підхід до висвітлення суфійської доктрини, тобто, на 
відміну від свого майстра, він більшою мірою апелює до інтелекту, ніж 
до інтуїції. Сам Кунаві вважав себе сином двох традицій суфізму -  
Західної (арабської) і Східної (персидської).

У свою чергу, Ісмаїл Хаккі Бурсеві познайомився із вченням 
Великого Шейха через свого вчителя Османа Фазлі, коментатора 
праць Ібн-Арабі і Кунаві.4 Особливе значення для самого Ісмаїла Хаккі 
та його творчості має пророчий сон, у якому він зустрівся із 
Мохіддіном Ібн-Арабі, який наказав йому відвідати Дамаск, де було 
поховано Великого Шейха, та роз’яснив йому основні положення 
свого вчення. Тут слід згадати, яку важливу роль для ініціації самого 
Ібн-Арабі мало сновидіння, адже, за його власними словами, він 
отримав посвячення уві сні від Хизра (пророка Іллі в ісламській

1 Див.: Tahrali М. A General Outline of the Influence of Ibn 'Arabo on the Ottoman Era - 
URL // httprwww. ibnarabisociety. org/articles/ ottomanera. html
2 Chittik W.C. The last will and testament of Ibn 'Arabi's foremost disciple and some notes 
on its author/ Sophia Perennis, Volume IV, number 1, 1978. -  C. 43.
3 Там само.
4 Див.: Clark J. Early Best-sellers in the Akbarian Tradition. The Dissemination of 
Ibn’Arabi’s Teaching Through Sadr al-Din al-Qunawi -  URL // http: www. ibnarabisociety. 
org/ articles/bestsellers.pdf
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традаціі).
Після паломництва (зіярату) до мавзолею Ібн-Арабі в Дамаску у 

1717 р., Ісмаїл Хаккі Бурсеві зосередився на вивченні спадщини Ібн- 
Арабі та її коментуванні. Він залишив понад 100 праць, більшість з 
яких являють собою коментарі та парафрази праць Ібн-Арабі. 
Найбільш важливим з них є коментар на “Геми мудрості” (Фусус аль- 
Хікам).

Слід зазначити, що серед послідовників тарікату халватія не було 
одностайності щодо значення теоретичної спадщини Ібн-Арабі. Так, 
відомий халватійський вчитель з Єгипту Мустафа Камал ад-дін аль- 
Бакрі відкидав доктрину трансцендентної єдності буття Ібн-Арабі.

Серед праць Бурсеві, в яких він презентував власне бачення ідей 
великого Шейха, особливе місце займає праця під назвою “Луббу-л- 
лубб”, яка є інтерпретацією певних пасажів з найбільш 
фундаментальної праці Ібн-Арабі “Мекканські Одкровення” (Фугухат 
аль-Маккійя) разом з коментарями до них, що являє доктрину Ібн- 
Арабі в інтерпретації Ісмаїла Бурсеві. Цей трактат присвячено 
ключовому положенню доктрини Великого шейха, а також суфійської 
традиції загалом -  концепції “Досконалої Людини” та рівнів 
досконалості, які корелюють з онтологічними сферами. Дане 
положення розглядається в контексті практичного застосування цієї 
доктрини, тобто в процесі навчання “саліка”, адепта суфійського 
шляху, який шукає єдності з Богом.

Сам Бурсеві називає цей трактат “прихованим скарбом”, який став 
явним завдяки його перекладові. Тут, безперечно, має місце алюзія до 
відомого хадису кудсі, в якому Бог у першій особі каже: “Я був 
прихованим скарбом і для того, щоб бути пізнаним, створив світ”. 
Бурсеві також наголошує на тому, що у цьому трактаті йдеться 
насамперед про пізнання (маріафат). Таким чином, коментатор 
зауважує на тому, що цей трактат є своєрідним дзеркалом, у якому 
“салік” може побачити свою справжню природу як “Досконалу 
Людину”, яка є найбільш досконалим віддзеркаленням Бога.

Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу основних положень 
цієї праці, слід зупинитися на ключових положеннях концепції 
“Досконалої Людини”, оскільки її було розроблено Мохіддіном Ібн- 
Арабі. Насамперед зазначимо, що вчення Ібн-Арабі про людину тісно 
пов’язане з його метафізичною доктриною і загалом розглядається в 
руслі мікрокосмічної антропологічної парадигми, хоча і з певними 
варіаціями.

Основною тезою метафізичної доктрини Великого Шейха, що
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червоною ниткою проходить крізь його творчість, є концепція 
“трансцендентної єдності Буття“ (вахдат аль-вуджут). Найважливішою 
ідеєю цієї доктрини є те, що реально існує лише Абсолют, тобто тільки 
Аль-Хакк (Істинний) є дійсним буттям. Слід зазначити, що самий 
вислів “вахдат аль-вуджут” у Ібн-Арабі відсутній і зустрічається лише 
в його послідовників та опонентів.1 Серед останніх варто назвати 
критика суфізму Ібн Тамійю (XIV ст.) та відомого суфійського діяча, 
реформатора тарикату накшбандійя Ахмада Сірхінді (XVII ст.).

Ці висновки Ібн-Арабі та його послідовники висновували, 
ґрунтуючись на містичній інтерпретації шахади (формули визнання 
віри в ісламі): “Немає бога, крім Бога“, що стверджує єдність та 
винятковість буття Бога -  „тавхід”. У зв’язку із цим, слід зазначити, що 
містична перспектива філософії Ібн-Арабі насамперед зумовлена 
коранічною традицією, що заперечує некритичні екстраполяції 
концепцій західної метафізики, зокрема пантеїзму та монізму, на грунт 
вчення Ібн-Арабі.

Ця проблематика є досить важливою і, безперечно, потребує 
окремого розгляду. Слід зазначити, що серед дослідників, як на Заході, 
так і на Сході, існують солідно обгрунтовані позиції як на користь 
розуміння філософії Ібн-Арабі у дусі пантеїзму, так і проти цього.1 2 У 
зв’язку з цим, треба зауважити, що концепції Ібн-Арабі можна 
інтерпретувати, з одного боку в контексті коранічної традиції і 
раннього суфізму, а з іншого -  в контексті арабського перипатетизму і 
неоплатонізму. Адже моністичні і пантеїстичні концепції 
західноєвропейської філософії мають інший родовід і грунтуються на 
розумінні буття, що докорінним чином відрізняється від ісламської 
традиції. З іншого боку, розуміння Бога у індійській філософії, з якою 
дуже часто порівнюють суфізм, також значно розходиться з 
концепцією особистого Бога в ісламі, на яку спирається суфізм.

Зауважимо, що європейську схоластику після того, як вона, 
починаючи із кінця ХП ст. запізналася із античною традицію, від 
пантеїстичного “ухилу” врятувала концепція “аналогії сущого” 
(апак^іа еШів) св. Томи А к в ін с ь к о г о , згідно з якою, значення категорії 
“суще”, по відношенню до різних типів сутностей, є аналогічним. 
Тобто, сказати “Бог існує” не означає те ж саме, що, наприклад, 
сказати “стілець існує”. При чому, згідно з вченням Томи Аквінського, 
“суще” не є предикатом у звичайному сенсі, а є актом сутності. Тому,

1 Ибрагим Т. Вуджудизм как пантеизм // Средневековая арабская философия. 
Проблемы и решения. -  М., 1998. -  С. 83.
2 Там само. -  С. 82 -  115.
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очевиднс. що, оскільки нам нічого не відомо про сутність Бога, ми не 
можемо судити про спосіб його існування. Це, у свою чергу, обмежує 
евристичну цінність концепції св.Томи Аквінського.

Повертаючись до філософських поглядів суфіїв, слід зазначити, 
що, згідно з їхніми переконаннями, внутрішній зміст шахади полягає в 
тому, що немає жодної форми буття, крім буття Бога-Істини. Всі ж 
інші форми, які вважалися неосвіченими людьми такими, що існують 
незалежно від Бога, є зовнішньою маніфестацію Його природи за 
допомогою божественних імен-атрибутів. Інша точка зору, згідно з 
поглядами прихильників Ібн-Арабі, веде до політеїзму (ширк) і 
суперечить ключовій настанові релігійної свідомості ісламу, яка 
базується на ідеї унікальності Єдності Істини та Буття.

Визнання єдності та виключності Буття Бога не є актом людської 
волі, а результатом того, що люди є творіннями Бога. Цей акт 
становить ствердження реального стану буття. Визнання „тавхід” -  
єдності та унікальності Буття, згідно з ісламською доктриною, є 
природною настановою (фітра) першолюдини-Адама та його 
нащадків. Відпадіння від Бога через гріх призвело до того, що люди 
забули про цю первинну засаду світовідношення. Мусульманські 
мислителі твердять, що свідчення єдності й унікальності Бога є 
людською відповіддю на дійсну єдність Бога (ахадійя).1

Компендіум антропологічної доктрини Ібн-Арабі під назвою 
“Гема божественної мудрості в Адамовому слові“ міститься в 
першому розділі трактату “Геми мудрості” (Фусус аль-Хікам), де 
йдеться про створення першої людини.

Головне місце у філософській антропології арабського мислителя 
посідає проблема “Досконалої Людини“ (аль-інсан аль-каміл). Слід 
зазначити, що Ібн-Арабі насамперед розуміє “досконалість” як 
метафізичну категорію, яка в цьому значенні передує і є основою 
морально-етичної досконалості.1 2 “Досконала Людина“ -  це людина в 
істинному смислі, така, якою її споконвічно створив Бог. У цьому 
значенні людина виступає метою та “вінцем” всього процесу творення. 
У ній втілюються всі божественні атрибути, вона є ніби то дзеркалом, 
в якому Бог пізнає себе у створеному бутті.

“Бог як володар славних імен Своїх, які перевищують будь-яку 
кількість, захотів побачити їх втілені сутності (айан), або-мож еш

1 Див.: Chittick W.C. The Anthropocosmic Vision in Islamic Thought// God, Life and the 
Cosmos: Christian and Muslim Perspectives (eds.). -  Ashgate, 2002.
2 Ибрагим T. Вуджудизм как пантеизм // Средневековая арабская философия. 
Проблемы и решения. -  М., 1998. -  С. 98.
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сказати: побачити Свою втілену сутність (айн) в окремій соборній 
істоті, яка б охоплювала світобудову (амр), маючи атрибут буття, і 
через нього відкрити для Себе Свою таємницю. ...Отже, знадобилася 
ясність дзеркала Всесвіту; і саме Адам є та ясність цього дзеркала..., 
яку деякі називають “Велика Людина 1

Для того, щоб зрозуміти цей пасаж належним чином, слід 
вернутися до концепції айан сабита (інтелігибельних сутностей), яку 
приписують Ібн-Арабі. Інтелигибельні сутності мають окремий модус 
буття -  субут (перманентність, нерухомість). Бог-Творець “явить” речі, 
наділяючи інтелігибельні сутності реальним буттям -  вуджуд.1 2 3 Згідно 
із вченням Ібн-Арабі, Адам є першолюдиною, джерелом людства як 
такого: “Отже, пізнав я мудрість улаштування Адамова, тобто його 
явну форму, і пізнав я улаштування духу Адама, тобто його приховану 
форму: се Бог-Творіння (аль-хакк-аль-хальк). Дізнався я, як
влаштована сутність його: вона є та сукупність, якої заслужив він 
бути наступником. Адам це та єдина душа, з якої створений був рід 
людський, як про те сказав Всевишній: “О люди! Бійтеся Господа 
вашого, Який створив вас в одній людині: від нього створив дружину 
йому, а від них двох розмножив чоловіків і жінок“?

Звідси можна дійти думки, що Ібн-Арабі поділяє традиційну 
міфологему про генезу людськості від одного пращура -  Пуруша, 
Гайомарта у індоєвропейській традиції. Проте, на відміну від 
традиційної міфології, де зазвичай йшлося про появу окремих людей 
чи суспільних груп або націй від частин тіла героя-прародителя чи ж 
шляхом його розтину, в доктрині Ібн-Арабі першолюдина Адам є 
віддзеркаленням Бога, або, як пише мурсійський суфій, він є “Бог- 
Творіння“ (аль-хакк-аль-хальк). Таким чином, прихована форма, Дух 
Адама -  це Логос, або, інакше кажучи, самоусвідомлення Абсолютом 
своєї власної природи, усвідомлення себе як Абсолютного Буття. Це 
дає початок Істині. У арабському оригіналі йдеться про істину (аль- 
хакк) як один з найвищих атрибутів Бога, тобто Адам виступає як 
Істина творіння, що надає сенс сущому як теофанії, богоявленню.

В метафізиці Ібн-Арабі суще розглядається як маніфестація 
божественних імен. У свою чергу, Досконала Людина, як сукупність 
(кулл) божественних імен, є мікрокосмом. У світі божественні

1 Ибн-Араби. Геммы мудрости: Пер. с араб. // Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. -  
М , 1993.- С .  148-149.
2 Ибрагим Т. Вуджудизм как пантеизм // Средневековая арабская философия. 
Проблемы и решения. -  С. 105.
3 Ибн-Араби. Геммы мудрости: Пер. с араб. -  N4., 1993. - С .  151.
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атрибути розділені, а в людині -  зібрані воєдино. Тому людина -  
посередник між Всесвітом і Богом: “Він описав нам Себе через нас: 
бачачи Його, ми бачимо душі свої, а бачачи нас, Він бачить Себе 
Самого"} Ібн-Арабі підкреслює, що існують кореляції між 
елементами людської природи і онтологічними сферами: “Згадана 
істота була названа людиною і наступником (каліфа). Ї ї людськість 
полягає в тому що вона є універсальним творінням, у  тому, що вона 
охоплює всі дійсні сутності... Тому, власне, Всесвіт зберігається, доки 
у  ньому є “Досконала Людина ”.1 2

Таким чином, діалектика творіння-теофанії виглядає у Ібн-Арабі 
таким чином: божественні імена-атрибути відбиваються в
інтелігибельних сутностях, які за посередництвом Досконалої Людини 
набувають реального буття у формі Всесвіту. При чому слід зазначити, 
що універсальність Абсолюту охоплює всі модуси буття, у той час як 
універсальність Досконалої Людини охоплює модус реального буття — 
вуджуд.

Отже, Абсолютне Буття має два полюси: прихований -  абсолютну 
єдність й унікальність та явлений -  єдність як сукупність імен- 
теофаній. Цей останній явлений у Досконалій Людині, яка охоплює та 
інтегрує явлене суще. Більше того, вона є засадою існування Всесвіту, 
підтримує його буттєвість. Тому у філософії Ібн-Арабі структури 
Всесвіту та людини ізоморфні.

Дана концепція була покладена в основу вчення, духовну ієрархію 
у суфізмі. Згідно із поглядами суфіїв, у деякі періоди часу в світі 
перебуває кутб (вісь, полюс) - Досконала Людина, на яку покладено 
місію посередництва між Богом та творінням і яка виступає 
інтегруючою засадою світобудови. При цьому слід зазначити, що дана 
концепція значною мірою нагадує ідею імамату у шиїзмі, що дає змогу 
говорити про певні шиїтські та ісмаїлітські впливи у суфізмі.

Досконалість людини-намісника полягає також у тому, що вона 
віддзеркалює найвищі атрибути Бога, недоступні навіть для ангелів: 
“А в Адама є і ті божественні імена, яких не знайти в ангелах, а тому 
вони не славили і не шанували ними Господа свого, як славив і шанував 
Його Адам ”.3 У свою чергу, як було зазначено вище, основна тема 
праці Бурсеві полягає у розкритті концепції “Досконалої Людини”, у її 
теоретичному та практичному вимірах. Бурсеві поділяє доктрину 
“єдності Буття” (вахдат аль-вуджуд) Ібн-Арабі. Для ілюстрації даної

1 Там само. -  С. 152.
2 Там само. -  С. 148.
3 Там само. -  С. 149.
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доктрини він звертається до традиційної метафори дзеркального 
відображення: “Якщо кохана задивиться у  100 000 дзеркал, які 
поміщено навколо неї, вона явиться у  100 000 образів, проте насправді 
вона є лише одна. ... Тому, якщо людина бачить обличчя коханої в 
одному дзеркалі і відкидає інші образи, вона не може вважатися 
гностиком. Той, хто є гностиком, визнає всі образи

Саме сприйняття Буття як тотальності у всіх його проявах і є 
кроком до пізнання єдності між адептом суфійського шляху і Тим, 
кого він шукає. “Досконала Людина” у вченні турецького суфія постає 
як мікрокосм, який поєднує в собі різні буттєві рівні, адже з точки зору 
концепції єдності Буття “вахдат аль-вуджуд” в кожній людині Єдине 
втілюється у множинному. Тому кожний, будучи мікрокосмом, 
містить у собі світи: “Ви можете уявити собі велич “Досконалої 
Людини “ таким чином: якщо 18000 світів будуть вміщені в ступу і 
перетерті в борошно, то їх поєднання -  тісто -  буде “Досконалою 
Людиною “. Ця Людина бачить 18000 світів через 18000 очей “}

Тільки “Досконала Людина” осягає Бога безпосередньо, тобто так, 
як Він явить себе. Між Богом і Досконалою Людиною немає жодної 
завіси, ані “завіс темряви”, ані “завіс світла”: “Дзеркало Досконалої 
Людини відповідає одкровенню Бога. Одкровення, яке посідають інші, 
відповідає їх власній уяві, можливості сприйняття та настанові ”.3

Бурсеві розглядає “Досконалу Людину” в контексті 
“божественних присутностей”, тобто у онтологічному порядку, у той 
час як стани адепта розглядаються у контексті форм пізнання від 
часткового, одиничного до усвідомлення тотальності та унікальності 
Буття у всіх його проявах: "... все явлене є Сутністю; існування — це 
Одне Існування, Одна Душа, Одне Тіло; воно не злите і не 
р о з ’єднане”.4 Бог-Абсолют явить себе за допомогою теофаній 
(таджалллі). У свою чергу, цей процес конституює три онтологічні 
рівні присутності Бога (хадарат). Перший рівень -  це чиста Сутність, 
другий -  Атрибути, а третій -  Дії. Другий та третій рівні присутності 
виражені за допомогою божественних Імен.5

Таким чином, згідно з доктриною, викладеною у “Луббу-л-лубб”, 
“Досконала Людина” є певною сумою сущого (кулл), тобто 1

1 Ismail Hakki Bursevi’s translation of Kernel of the Kernel. Beshara Publications. -  
London. -  P. 47.
2 Там само. -C . 14.
3 Там само. -  C. 47.
4 Там само. -  C. 7.
5 Yahya O. Theophanies and Lights in the Thought o f Ibn 'Arabi // Journal o f  the Muhyiddin 
Ibn Arabi Society, 1991, Vol. 10. -  P. 35.
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божестве нник маніфестації, явлених у вигляді Всесвіту: “Досконала 
людина посідає ступінь уніфікації; вона знаходиться на рівні 
Найвищого Імені (аль-ісм аль-азам. ... досконала Людина збирає до 
купи і містить у  собі світи мульк, малакут, джабарут і лахут ”. 
Отже, Досконала Людина є інтегруючою засадою світобудови. 
Об’єднуючи онтологічні рівні, як сукупність божественних 
присутностей, вона виступає іншим полюсом Абсолюту. Слід 
зазначити, що в цьому місці проявляється вплив на вчення Бусеві 
доктрини Садр ад-Діна Кунаві, якому належить детальне 
формулювання концепції божественних присутностей (хадарат).

Звертаючись до практичних аспектів суфійської доктрини, Бурсеві 
твердить, що ступінь “Досконалої людини” може бути досягнутий 
лише за допомогою досконалого Шейха: “Якщо ви звернетесь до 
майстра і навчитеся самопізнанню, ви побачите все у  собі, а себе у  
всьому, і побачите це з певністю”? В іншому місці Бурсеві пише, 
інтерпретуючи коранічний аят: “Існують Мої слуги, які знайшли мене. 
Якщо ти хочеш знайти мене, ступай ос слідом. Вони є тим засобом, 
який вас приведе до Мене. Якщо це так, то через службу цим людям, 
особа людська приходить до самопізнання. Вона розумітиме те, 
звідки походить і куди прямує... ”.3

Отже, у зв’язку з викладеним вище, можна стверджувати, що, 
незважаючи на опір опонентів, вчення Ібн-Арабі протягом багатьох 
століть інспірувало розвиток спекулятивних концепцій у суфізмі в 
різних куточках ісламського світу. Насамперед, це мало місце завдяки 
копіткій праці перекладачів та коментаторів праць Великого Шейха.

Яскравим прикладом цього є трактат Ісмаїла Хаккі Бурсеві 
“Луббу-л-лубб”, який являє собою адаптацію вчення Ібн-Арабі про 
“Досконалу Людину”, про ступені людської досконалості, способи 
богопізнання, а також концепції “вахдат аль-вуджуд” для практичних 
потреб навчання мюридів у тарікаті халватійя, так само, як, наприклад, 
праця перського поета-суфія Махмуда Шабістарі (XIV ст.) “Гюльшан-і 
раз” слугувала навчанню доктрині Ібн-Арабі дервішів тарікату 
нематолахійя в Ірані.

Таким чином, трактат “Луббу-л-лубб” є своєрідною “сумою” 
містичної доктрини Ібн-Арабі, насамперед тієї, яка містилася в 
“Меканських одкровеннях” в інтерпретації його видатного турецького 
послідовника та коментатора Ісмаїла Хаккі Бурсеві. 1

1 Ismail Hakki Bursevi’s translation o f Kernel o f the Kernel. -  Beshara Publications. -  P. 13.
2 Там само. - С .  14.
3 Там само. -  С. 7.
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Т.Н.Шамсутдинова-Лебедюк
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕАЛЬНА ПРАКТИКА СІМЕЙНО- 

ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ 
МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇНАХ

Слово глобалізація вже встигло надійно ввійти в наш лексикон, 
хоча сам термін з’явився порівняно недавно. Вважається, що його в 
науковий обіг вперше ввів американський економіст Р.Робертсон у 
1985 р. Під це поняття почали підводити різноманітні процеси виходу 
суспільного життя в усіх його вимірах (економічних, політичних, 
культурних, інформаційних, конфесійних і т.д.) за межі окремих країн 
і регіонів. Тлумачення цього терміну в словниках, енциклопедіях, а 
також у індивідуальних дослідженнях часто залежить від специфіки 
тієї галузі знань, у контексті якої його розглядають. Проте можна 
констатувати, що глобалізація -  явище універсальне і його розгляд 
потребує міждисциплінарного підходу. У даній статті ми робимо лише 
спробу розглянути глобалізаційні процеси та їх вплив на сімейно- 
шлюбні відносини у сучасному мусульманському світі.

Термін глобалізація відобразив ту реальність, яка відбувалася в 
другій половині і особливо в кінці XX ст., коли економічні, політичні, 
культурні процеси «миттєво» почали набувати світового (глобального) 
характеру. Тут можна відзначити кілька моментів.

По-перше, відбувається глобалізація економічного життя. 
Проявом такої глобалізації стала поява й інтенсивний розвиток 
транснаціональних компаній. Транснаціональні компанії 
організовують однотипні виробництва в різних країнах світу. 
Економіки різних країн, регіонів стають все більше пов’язаними одна з 
одною. Відповідно, кризові економічні явища, які, здавалось би, мають 
регіональну прив’язку, можуть набути світового характеру.

По-друге, в результаті глобалізації економіки на ринках різних 
країн бачимо все більше й більше однакових товарів, що випускаються 
транснаціональними компаніями. При чому, ці товари часто досить 
агресивно витісняють місцеві, традиційні товари.

По-третє, відбувається глобалізація побуту й способу життя. Все 
більше людей їдять одну й ту саму їжу, п’ють одні й ті самі напої, 
користуються однаковими засобами особистої гігієни, подібно 
одягаються, облаштовують свої житла, проводять вільний час і т.д.

По-четверте, глобалізується культура. Мільйони людей

Доцент кафедри філософії та економічної теорії Рівненського державного 
гуманітарного університету.
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с поживають однотипну культурну продукцію -  дивляться одні й ті 
самі фільми, подібні телепередачі-шоу, слухають ту саму музику, 
читають одні й ті самі книги і т.д. Не дивно, що в них формуються 
однотипні стереотипи сприйняття та цінності.

По-п’яте, глобалізується політичне та й загалом ідейне життя. Так, 
політичні цінності, ідеї, в т.ч. й релігійні, які виникли й сформувалися 
в країнах-лідерах, переважно в США та Західній Європі, нині 
набувають поширення й утвердження в усьому світі. Наприклад, ідея 
демократії (в її західноєвропейскому варіанті) нині часто трактується 
як ідея універсальна. Різноманітні течії протестантизму, що 
сформувалися в США, нині претендують на те, щоб стати течіями 
світового масштабу. Те саме стосується католицизму, який переважно 
пов’язується із західноєвропейськими цінностями. У контексті 
глобалізації варто осмислювати й зростаючу активність і поширення 
ісламу. Хоча сам іслам часто розглядається як альтернатива 
“глобалізаційному Заходу”.

По-шосте, економічне, побутове, культурне, політичне, ідейне 
зближення людей, а також цілий ряд інших факторів значно 
інтенсифікували міграційні процеси. Усе більш звичним стає явище, 
коли поруч, у тому ж самому місті, проживають представники різних 
народів, культур і навіть рас.

По-сьоме, відбувається глобалізація цілого ряду людських 
проблем. Так, воєнні конфлікти, де б вони не відбувалися, як правило, 
набувають глобального характеру. Зокрема, такими є передусім воєнні 
конфлікти на Балканах, Близькому Сході, Афганістані тощо. 
Переважно - це конфлікти цивілізаційного характеру, де важливу роль 
відіграє релігійний фактор. Чимало цих конфліктів сприймаються й 
трактуються як конфлікти між прихильниками християнства й 
мусульманства.

До глобальних проблем також можна віднести й проблему 
демографічну. Вона має безпосереднє відношення до мусульманського 
світу. Мусульманство орієнтує своїх адептів на сімейні цінності й на 
зростаюче відтворення людського потенціалу, власне, на 
багатодітність. Тому рівень народжуваності в мусульманських країнах 
порівняно великий. Водночас чимало цих країн, із-за обмеженості 
свого економічного потенціалу та природних ресурсів, не мають 
можливості забезпечити своєму населенню, яке динамічно зростає, 
прийнятних умов існування. Тому чимало трудових емігрантів із 
мусульманських країн намагаються шукати кращої долі в розвинутих 
та заможних країнах Заходу.
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3 глобалізацією пов’язують як позитивні, так і негативні явища. 
При чому конкретний позитив пов’язаний із конкретним негативом. 
Наприклад, глобалізація економіки, з одного боку, веде до зростання 
кількості та поліпшення якості товарів на світовому ринку (позитив), 
але, з другого боку, вона стає менш «прогнозованою», оскільки 
негативні явища, що виникають в одному регіоні, можуть мати свої 
негативні наслідки в інших, благополучних регіонах (негатив).

До негативів глобалізації відносять збільшення розриву між 
технологічно розвинутими і технологічно відсталими державами. До 
останніх здебільшого й відносяться мусульманські країни.

Загалом можна констатувати, що ісламський світ виявився не 
готовим до глобапізаційного виклику. Це певним чином було 
пов’язано з тим, що ще в період раннього Середньовіччя він досягнув 
достатньо високого ступеня розвитку, забезпечивши певні економічні 
й культурні умови для існування й відтворення мусульманської 
общини-умми. Щоб забезпечувати ці, як на той час достатньо 
прийнятні й ефективні умови, потрібна була відповідна консервативна 
налаштованість.

Саме високий ступінь консерватизму мусульманського 
суспільства, «молодість» ісламської цивілізації (порівняно з 
християнською), а також відносно високі стандарти життя не призвели 
до якихось радикальних змін у цьому суспільстві, як це сталося в 
Європі в ХУ-ХУІ ст., коли почалися кардинальні перетворення в 
різних сферах життя, що, в свою чергу, значно прискорило тут 
суспільний розвиток. Ісламська ж цивілізації! в той час продовжувала 
орієнтуватися на свої традиційні цінності, не піддаючись спокусі 
новизни.

Внаслідок цього уже в ХУЛІ ст. і особливо в XIX ст., уже не 
говорячи про XX ст., мусульманська цивілізація почала явно 
програвати цивілізації європейській, нерідко опиняючись на задвірках 
світових процесів. Бажання ж деяких лідерів мусульманського світу 
стати на шлях модернізації «по-європейськи» викликало далеко не 
однозначну, переважно негативну реакціїо в ісламському середовищі. 
Та й наслідки цієї модернізації не завжди були такими, на які 
розраховували.

Зазначені тенденції лише посилилися в епоху глобалізації. 
Передусім варто відзначити, що глобалізаційний виклик виявився 
достатньо небезпечним для ісламського світу. Економка 
мусульманських країн почала інтегруватися в економіку світову. 
Реально це означало її поглинання економікою розвинутих країн
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Західної Європи й Північної Америки. Економічна експансія Заходу в 
ісламський світ посилювалася ще тим фактором, що ряд 
мусульманських країн виявилися багатими на нафтові ресурси.

Інтенсивне “втягування” ісламського світу в поле глобальної 
економіки, закономірно, вело до руйнування традиційного способу 
життя, культурних, в т.ч. й релігійних, сімейних та інших цінностей, 
які визначали обличчя мусульман. При цьому йшло і йде інтенсивне 
насадження європейських та американських цінностей та стереотипів.

Мусульманський світ на це повинен був реагувати. Його потенціал 
не був і не є достатнім для того, щоб повноцінно змагатися із західною 
цивілізацією. Однак цього потенціалу виявилося досить, щоб не 
здатися на милість переможця й спромогтися дати свою відповідь чи, 
точніше, свої відповіді.

Ці відповіді простежуються в кількох площинах.
Напевно, найбільш резонансною є площина воєнна. Між 

християнською та мусульманською цивілізаціями воєнні конфлікти 
існували й раніше. Але зараз вони набули специфічної форми. Якщо 
раніше представники мусульманського світу могли йти на відкритий 
воєнний конфлікт із представниками європейського світу, то зараз 
цього вони не можуть зробити, оскільки явно програють європейцям 
та американцям у воєнному відношенні. Тому вони часто вдаються до 
своєрідної партизанщини, яка зараз здебільшого іменується
“міжнародним тероризмом”. Але “міжнародний тероризм”- це крайня і 
далеко не єдина відповідь мусульманського світу на глобалізацію, яка 
супроводжується експансією європейських та американських 
цінностей.

Набагато серйозніша, з нашої точки зору, відповідь 
мусульманського світу на глобалізацію спостерігається у площині 
демографічній. Як уже неодноразово відзначалося, в мусульманських 
країнах останнім часом спостерігається демографічний вибух. 
Кількість населення в них інтенсивно зростає.

Цей демографічний вибух обумовлюється такими факторами. З 
одного боку, мусульмани намагаються зберегти свою традиційну 
модель сімейних відносин, яка зорієнтована на максимальне 
відтворення людського потенціалу. Даний фактор обумовлює високу 
народжуваність. З другого боку, певні досягнення європейської 
цивілізації, зокрема, в плані розвитку медицини, забезпечення кращих 
умов існування тощо, знизили смертність дітей у мусульманському 
світі, створили умови для їхнього виживання. Принаймні, ці фактори 
помітно знизили ефективність механізмів, що обмежували ріст
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населення.
Інтенсивне зростання населення призвело до своєрідної 

демографічної експансії мусульман у країни Європи й Північної 
Америки. При чому рівень ісламської ідентичності в цих людей 
достатньо високий і не дозволяє їм розчинятися в етнічно й 
конфесійно чужому середовищі. Не дивно, що мусульмани в країнах 
Заходу, як правило, створюють свої відносно ізольовані анклави, тим 
самим ніби завойовуючи територію цивілізаційного противника.

Не менш важливою площиною, де мусульманський світ 
намагається конкурувати зі світом Заходу, це -  площина релігійна. 
Іслам уже в період Середньовіччя довів, що він є більш ефективним у 
плані надбання нових адептів, ніж християнство. Це значною мірою 
обумовлювалося простотою ісламу, тим, що ця релігія, на відміну від 
християнства, не вимагала від людини маломожливих, а то й 
неможливих речей, а намагалася “природно” регулювати звичні й 
життєві речі, зокрема, й сімейно-шлюбні відносини. В нинішніх 
умовах, коли християнський світ зазнав значного впливу 
секуляризації, ефективність ісламу ніяк не зменшилась, а й навіть 
збільшилась. При цьому варто мати на увазі, що іслам це не лише 
певний комплекс ідей, а й віровчення, що має практичну 
спрямованість і регулює різні аспекти життя правовірного. Ця релігія 
не просто несе певні мусульманські цінності, а й намагається 
утвердити відповідний мусульманський спосіб життя.

Якщо проаналізувати відповіді ісламського світу на глобалізацію, 
то стає зрозуміло, яку велику роль тут відіграє мусульманська сім’я та 
традиційні сімейно-шлюбні відносини. Саме вони є своєрідним 
оплотом ісламу, що дозволяють, з одного боку, за рахунок високої 
народжуваності нарощувати кількість своїх адептів і навіть 
здійснювати демографічну експансію на “чужу територію”. А, з 
другого боку, мусульманська сім’я має змогу прищеплювати 
традиційні цінності, здійснюючи відповідне релігійне виховання. Тому 
не дивно, що мусульмани приділяють таку велику увагу збереженню 
традиційної сім’ї.

Звісно, не варто уявляти мусульманський світ як щось монолітно 
ціле. Хоча ядро цього світу складають арабські народи, тим не менше, 
іслам прийняли представники різних етносів та культур -  тюрки, 
іранські народи, частина індусів, деякі народи Південно-Східної Азії, 
Північної й Центральної Африки тощо. Тому, незважаючи на ряд 
спільних моментів, у ісламському світі спостерігається й значне 
різноманіття. Відповідно, є певні відмінності щодо реакції різних
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чгусульм анських народів на виклики глобалізації.
На нашу думку, можна виділити кілька кілька груп 

мусульманських народів, які дещо по-різному відповідають на 
глобалізаційні виклики.

Перша груша -  це народи, які намагаються адаптувати до своїх 
умов досягнення європейської цивілізації і навіть прийняти деякі її 
цінності. До найбільш “просунутих” у цьому плані країн належить 
Туреччина, яка навіть претендує вступити в Євросоюз. До цієї групи 
варто віднести деякі північноафриканські країни, передусім Туніс, а 
також Єгипет, Марокко, Алжир. З певними застереженнями туди ж 
варто зарахувати Саудівську Аравію та інші багаті нафтою країни 
Перської затоки. Незважаючи на певні кроки в плані європеїзації, в 
цих країнах (особливо це стосується Саудівської Аравії) є намагання 
зберегти традиційні ісламські цінності або адаптувати їх до нових 
умов.

Друга група -  народи, які зазнали помітних впливів модернізації 
та глобалізації, проте різко відреагували й не сприйняли новацій. 
Напевно, найбільш яскравим прикладом у цьому плані є Іран, де 
відбулася ісламська революція -  фактично демонстративна відмова від 
орієнтації на західні стандарти й різке повернення до ісламських 
традицій. Подібні тенденції в дусі ісламської революції 
простежувалися в Пакистані та колишньому Афганістані. Для цих 
країн притаманним є не лише намагання в усій повноті відродити 
ісламські традиції, але й певним чином ізолювати себе від західного 
світу й західних впливів.

Дещо близькими до цих країн є країни, які стали на шлях 
“ісламського соціалізму”. Передусім тут варто назвати Лівію, Сирію та 
колишній Ірак. Ці країни теж намагалися ізолювати себе від Заходу, 
але ізоляціоністською ідеологією для них став не “відновлений іслам”, 
а “соціалізм”, інтерпретований в ісламському дусі. Ці країни свого 
часу орієнтувалися на СРСР і тут встановилися диктаторські режими, 
які викликають несприйняття Заходу. Тут теж є намагання зберегти 
ісламські традиції. Але це збереження не є настільки жорстким, як, 
наприклад, у Ірані чи Пакистані. До того ж ці традиції часом 
набувають певного “соціалістичного звучання”.

Особливу групу країн становлять держави, що виникли в 
результаті розпаду СРСР і де переважає мусульманське населення. 
Такими є середньоазіатські республіки, Азербайджан та Казахстан. Ці 
країни, перебуваючи в складі СРСР, зазнали певної проєвропейської 
модернізації. За радянських часів тут було намагання повністю
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викоріняти ісламські традиції. Однак, цей процес так і не був 
доведений до кінця. Хоча, звісно, певні наслідки він мав і тут 
відбулося руйнування цих традицій. Зараз спостерігається намагання 
повернутися до них. Щоправда, це повернення аж ніяк не є 
радикальним.

Ще можна виділити групу мусульманських країн та регіонів, яких 
процеси модернізації та глобалізації захопили не достатньо сильно. Це 
-  переважно деякі регіони Північної та Центральної Африки, а також 
Центральної Азії. Тут продовжують зберігатися ісламські традиції. 
Щоправда, вони тісно переплетені з місцевими етнічними й 
культурними традиціями.

Окремо варто сказати про численну мусульманську діаспору в 
країнах Західної Європи й США, яка останнім часом інтенсивно 
зростає. З одного боку, представники цієї діаспори змушені 
пристосовуватися до західних стандартів та умов життя. Але таке 
пристосування, як правило, загрожує їхній релігійній ідентичності й 
веде до асиміляції. Як відповідь на такі асиміляційні процеси, 
спостерігається посилення консервативних тенденцій серед 
представників цієї діаспори, а також намагання повернутися до 
мусульманських традицій і зберегти їх.

Тепер спробуємо простежити, як у сучасних країнах та регіонах, 
населених мусульманами, вирішується жіноче питання.

Спочатку розглянемо країни, які стали на шлях проєвропейської 
модернізації й певного пристосування до умов глобалізованого світу.

Однією з таких країн, як відзначалося вище, є Туреччина. І це 
зрозуміло. Оскільки ця країна, уже в силу свого географічного 
становища, історії та культури, пов’язана з європейськими країнами. 
Уже в другій половині XIX ст. спостерігалися певні тенденції 
європеїзації верхівки турецького суспільства. Стосувалося це й 
жіночого питання. Жінок поступово почали залучати до суспільної 
роботи.

Революційні події 1919-1923 рр. призвели до активізації жіночого 
руху. Турецькі революціонери начолі зі своїм лідером М. Кемаль- 
пашою (Ататюрком) були зорієнтовані на створення світської держави 
й, відповідно, на відмову регламентації суспільного життя шаріатом, 
Ататюрк приділяв увагу законодавчим та адміністративним реформам, 
які могли, на його думку, забезпечити рівність жінок у турецькому 
суспільстві. У 1925 р. спеціальна комісія Вищої Національної Ради 
Туреччини дозволила жінкам бути чиновниками. Цього ж року жінки 
отримали можливість з ’являтися в суспільстві без супроводу чоловіків,
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ходатн без накидок, які закривали їхнє обличчя (чаршафа, чадри).1
Після смерті Ататюрка в 1938 р. процес побудови світської 

держави в Туреччині призупинився. Сили мусульманських 
традиціоналістів виявилися достатньо потужними, щоб не лише 
зупинити цей процес, а й певним чином відновити ісламські традиції. 
Ряд політичних сил країни зробили ставку на ісламський 
традиціоналізм. Намагаючись не допустити перетворення Туреччини в 
ісламську державу, як того вимагали впливові політичні сили, в 
політичне життя країни неодноразово втручалася армія (1960, 1971, 
1980). Це втручання мало на меті повернення до ідеалів світської 
держави, запропонованої Ататюрком.

Характеризуючи сучасну Туреччину, варто відзначити, що вона 
залишається світською державою, країною, яка намагається 
орієнтуватися на стандарти Євросоюзу. Відповідно, в країні є 
намагання утвердити європейський спосіб життя, зокрема, забезпечити 
рівність чоловіків і жінок, відкрити доступ жінок до різних сфер 
життя.

З іншого боку, маємо іншу тенденцію -  намагання повернутися до 
ісламських традицій, пов’язавши себе з мусульманськими країнами. 
Ця тенденція досить чітко простежується на рівні діяльності 
політичних партій, які, борючись за голоси виборців, нерідко 
апелюють до ідеї “відродження ісламу”.

Цікаво відзначити, що в Туреччині на захист ісламських традицій, 
у тому числі й таких, що стосуються сімейно-шлюбних відносин, часто 
виступають жінки. Однак, ведучи мову про Туреччину, треба мати на 
увазі, що ця країна своєю проєвропейськістю значно відрізняється від 
інших країн мусульманського світу. Більшість із них хоча й розуміють 
необхідність прийняття нових умов часів глобалізації, проте не 
бажають розлучатися з традиційними ісламськими цінностями, в т.ч. й 
в питаннях взаємовідносин чоловіків та жінок.

Цікавою в цьому плані є Саудівська Аравія. Ще в 60-х рр. 
Саудівське суспільство характеризувалося як патріархальне, в якому 
діяльність жіноцтва обмежувалася лише домом. При цьому треба 
враховувати, що саме Саудівська Аравія виступає як хранитель 
мусульманських традицій. Адже на її території знаходяться головні 
священні місця ісламу -  Мекка та Медіна.

Зміни в Саудівському суспільстві почалися за часів правління 
короля Фейсапа (1964-1975). Реформи його відзначалися практичністю 
й поступовістю. Він постійно демонстрував свою відданість

' Abadan-Unal N. Toplumsal degisme ve Turk kadini (1926-1976).- Ankara, 1979. -  C.8.
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принципам Корану, намагаючись реформувати суспільство у 
відповідності з ними.

Так, у Саудівському суспільстві збереглася сегрегація жінок. Але 
жінки отримали змогу не лише отримувати освіту, а й працювати в 
сфері суспільного виробництва.

Саудівські правителі, будучи зацікавленими в залученні жінок до 
суспільної праці, створили їм відповідні для цього умови. Зараз серед 
Саудівських жінок є доктори наук і професори університетів, декани 
коледжів, диктори радіо, власниці дамських салонів одягу, перукарі 
тощо. У певному сенсі можна говорити, що Саудівська Аравія є 
своєрідним взірцем для мусульманського світу, де поєднані 
необхідність модернізації й ісламський традиціоналізм. Це поєднання 
стосується й жіночих проблем. Залишаючись сегрегованим у 
сексуальному плані, Саудівське суспільство створило для жінок значні 
можливості для самореалізації в сфері суспільного життя.

У ряді мусульманських країн, які зазнали впливу модернізації і які 
мали певні ресурси для її проведення, відбулася зворотня реакція -  
різке відмежування від західних цінностей і повернення до традицій 
ісламу. У даному випадку на особливу увагу заслуговує Іран.

За часів панування в Ірані шахської династії Пахлеві (1925-1979), 
правителі якої мали прозахідну спрямованість, в країні відбулися деякі 
реформи проєвропейської спрямованості. Так, у 1926 р. були видані 
закони про реєстрацію громадського стану, в 1927 р. про всезагальне 
обов’язкове початкове й платне середнє й вище навчання й створення 
сітки державних світських шкіл, у 1931 р. вийшов новий закон про 
шлюб, за яким шлюбний вік дівчат встановлювався з 16 років, а в 1936 
р. з ’явився декрет про обов’язкове зняття чадри. Конституція Ірану 
передбачала рівність чоловіків та жінок.1

Революційні події в Ірані в 1978-1979 рр. призвели до зміни і 
політичних, і культурних орієнтирів країни. Загалом Іран відмовився 
від прозахідної орієнтації й ставку зробив на “відродження ісламу”. 
Варто зазначити, що в цих революційних подіях активну участь брало 
жіноцтво, фактично виступаючи поборником ісламських цінностей.

Вище мусульманське духовенство, яке опинилося начолі 
революції й бачило значення жіноцтва в революційних подіях, мусило 
вдаватися до певної риторики, визнаючи широкі права жінок.* 2

Після повалення шахського режиму в жіночому русі почався 
новий підйом. Почали створюватися жіночі організації різноманітного

' Ислам и женщины Востока (История и современность). -  Ташкент, 1990. -  С. 102.
2 Агаев С.Л. Иран: рождение республики. -  М., 1984,- С.ЗЗ.
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політичного й релігійного спрямування. Жінки почали вимагати 
рівних можливостей в питаннях роботи й оплати праці на рівні з 
чоловіками. Вимоги жіночої емансипації знаходилися в суперечності з 
планами шиїтського духовенства.

Мусульманське духовенство, в руках якого опинилася влада в 
Ірані, взяло курс на згортання прав жінок.

Також в Ірані, відразу після ісламської революції, були створені 
відповідні умови для ізоляції жінок, їм заборонялося займатися 
певними видами спорту, користуватися послугами чоловіків- 
перукарів, купатися в морі разом із чоловіками тощо. Жінок 
зобов’язували носити хіджаб.1

Своєрідну групу мусульманських країн складають країни, в яких 
утвердилася ідеологія так званого “ісламського соціалізму”. Взагалі 
певні “соціалістичні” ідеї можна простежити в ісламі, який 
зорієнтований на соціальний солідаризм. Тут варто пригадати, що 
одним із “стовпів ісламу” є обов’язковий податок на користь бідних 
(зак’ят). Проте “ісламський соціалізм” давав мусульманським країнам 
певним чином відгородити себе від інтенсивної експансії 
капіталістичного Заходу, взявши собі в союзники Радянський Союз. 
Намагаючись в основному зберегти ісламські традиції, ці країни все- 
таки стали на шлях їхньої повільної трансформації, яка б відповідала 
сучасним реаліям.

Останнє стосувалося жіночого питання. Ці країни загалом були 
зацікавлені в залучені жінок до суспільної праці. А це, в свою чергу, 
вимагало хоча б часткового зменшення жіночої сегрегації, надання 
можливості жінкам отримувати освіту й, в кінцевому рахунку, певної 
переробки схеми взаємовідносин між чоловіком та жінкою. Так, 
наприклад, у Конституції Сирійської Арабської Республіки, прийнятій 
у 1969 р., говориться наступне: “Держава забезпечує жінці всі 
можливості для ефективної участі в суспільному житті і сприяє 
ліквідації всіх перепон, які заважають розвитку її самосвідомості, 
гарантуючи тим самим вклад жінки в справу побудови соціалістичного 
арабського суспільства”.1 2

Як правило, статистика країн “ісламського соціалізму” засвідчує, 
що тут помітно виріс відсоток освічених жінок та жінок, зайнятих на 
виробництві. Однак, це не означало, що в суспільстві встановилися 
рівноправні (в західному розумінні) відносини між чоловіком та 
жінкою.

1 Див.: Рогшп-85. -  Найроби. -  1985. 17-18 июля.
2 Соьрсменая Сирия. -  М.: Политиздат, 1974. -  С.260.
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У дечому подібні тенденції “соціалізації жінок” спостерігалися в 
мусульманських районах колишнього Радянського Союзу. Зокрема, це 
стосувалося районів Поволжжя, Казахстану, Середньої Азії, 
Закавказзя, Північного Кавказу. Однак, ця “соціалізація” відбувалася 
тут в більш різкій формі. В даному випадку, як правило, ігнорувалися 
мусульманські традиції, більше того, їх намагалися викорінити. 
Водночас боротьба за “звільнення жінки” відбувалася паралельно з 
боротьбою проти ісламу.

Рух за “звільнення жінки” носив тут не стільки внутрішній, 
скільки зовнішній характер, пов’язаних з насадженням з боку 
радянського керівництва мусульманським народам “соціалістичних 
цінностей”. Останні здебільшого були цінностями європейськими, 
пристосованими до російських умов.

По-перше, законодавчо було забезпечено рівноправність чоловіка 
й жінки. Мусульманський шлюб як такий не визнавався. Відповідно, 
не визнавалася полігамія, а також різноманітні форми жіночої ізоляції.

По-друге, мусульманські жінки отримали змогу здобувати освіту. 
Звичайно, в даному випадку враховувалася специфіка 
мусульманського світу. Наприклад, у мусульманських районах СРСР 
існували спеціалізовані жіночі навчальні заклади. Принаймні, рівень 
освіченості жінок із мусульманських районів СРСР був вищий, ніж в 
цілому по мусульманському світі.

По-третє, жінки активно залучалися до суспільного життя, значна 
частина з них працювала в різноманітних суспільних сферах. Це був 
загальний курс радянського керівництва, щоб забезпечити 
максимальну кількість робочої сили.

Хоча ісламські традиції в мусульманських районах СРСР були 
значно підірвані, але це ще не означало, що їх вдалося викорінити. На 
побутовому рівні вони продовжували давати знати про себе. Також 
досить живучим виявився стереотип, що основна сфера діяльності 
жінки -  це передусім сім’я.

Після розпаду СРСР Казахстан, середньоазіатські республіки, 
Азербайджан стали незалежними державами. Відкинувши соціалізм, 
вони почали шукати для себе відповідну ідеологію. Деякі керівники 
цих держав вирішили використати ідеї ісламу. Звісно, повернення до 
цієї релігії не могло тут відбутися в такій радикальній формі, як це, 
наприклад, спостерігалося в Ірані чи Пакистані. Швидше, 
“відродження ісламу” просто легалізувало ті мусульманські традиції, 
що продовжували зберігатися в даних регіонах.

Також, як зазначалося вище, в світі зберігаються такі регіони,
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населені мусульманами, які перебувають на периферії глобалізаційних 
процесів. Це важкодоступні райони Північної та Центральної Африки, 
а також Центральної Азії. Як правило, тут іслам тісно переплетений із 
місцевими традиціями, що забезпечує йому значну закоріненість. У 
цих районах продовжують зберігатися патріархальні звичаї. А іслам, 
маючи виражену патріархальну орієнтацію, освячує їх. Тому тут 
взаємовідносини між чоловіком та жінкою, здебільшого, й далі 
будуються на основі положень шаріату. А питання щодо емансипації 
жінок так і не ставиться.

За останні десятиліття різко зросла кількість мусульманських 
емігрантів у благополучних країнах Заходу, власне Західної Європи та 
Північної Америки. До речі, це можна трактувати як один із виявів 
глобалізації, яка пов’язана з вільним та динамічним пересуванням 
населення.

Який би характер не мала мусульманська еміграція в країни 
Заходу, для неї характерний ряд спільних моментів. Ці емігранти 
виявляють значний супротив асиміляції в Західне суспільство, 
намагаючись зберегти свою релігійну й культурну ідентичність. В 
наслідок цього в ряді країн Заходу виникли своєрідні замкнуті зони 
проживання мусульманських емігрантів, які допомагають їм зберегти 
свої ісламські традиції.

Такий традиціоналізм мусульман-ем і грантів, здебільшого, йде в 
розріз з традиціями й законами, що існують в Західному суспільстві. 
Це, в свою чергу, веде до виникнення конфліктних ситуацій. 
Показовою в цьому плані є “справа про хіджаб”. Так, парламент 
Франції у 2004 р. схвалив постанову, згідно її в державних установах 
(передусім малися на увазі навчальні заклади) заборонялося носіння 
релігійної атрибутики, до якої, звісно, зараховувався хіджаб і проти 
якого, власне, була спрямована ця постанова. Це, в свою чергу, 
викликало численні протести з боку мусульман Франції, які в цьому 
вбачали виявив релігійної несвободи. Цікаво відзначити, що 
основними протестантами виступали саме жінки, для яких хіджаб, з 
точки зору європейців, є символом приниження.

“Справа про хіджаб” набула не лише французького, а й 
загальноєвропейського звучання. Це питання жваво обговорюється і в 
інших європейських країнах.

Очевидно, треба мати на увазі, що “справа про хіджаб” це -  
передусім конфлікт на рівні символічного світу між європейцями та 
мусульманами. Але за цим, здавалось би, формальним, символічним 
конфліктом стоїть набагато глибший цивілізаційний конфлікт. І в
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цьому конфлікті ми бачимо, що мусульманські жінки, як правило, 
намагаються відстоювати ісламські цінності, в т.ч. і в плані 
взаємовідносин між чоловіками й жінками.

Це, звичайно, не означає, що європейські мусульмани не бажають 
інтегруватися в європейське суспільство. Навіть радикальні 
мусульманські організації висловлюються на користь такої інтеграції, 
але, звісно, в певних межах. Загалом європейські мусульмани за те, 
щоб ця інтеграція носила поверховий характер і не зачіпала глибинних 
мусульманських традицій. Лише так можна уникнути асиміляції. Й, 
зрозуміло, європейські мусульмани за те, щоб збереглася традиційна 
мусульманська сім’я. Адже остання в чужорідному для мусульман 
європейському оточенні стає надзвичайно важливим фактором 
збереження своєї ідентичності.

Аналізуючи вищесказане щодо відповіді мусульманського світу на 
глобалізаційні виклики, можемо констатувати, що цей світ в цілому 
виявився малопідготовленим до таких кардинальних змін. Тому 
цілком логічним у даному випадку стало звернення до консервативних 
ісламських традицій, які дозволяли “пом’якшити” глобалізаційну 
експансію. Намагання зберегти ці традицій, в т.ч. й у сфері сімейно- 
шлюбних відносин, більш-менш характерні для різних 
мусульманських країн та регіонів.

Інша річ, що оскільки мусульманський світ не є однорідним, то в 
різних регіонах ця тенденція виявляється по-різному. У одних регіонах 
маємо “ісламську революцію” й “відродження ісламу”, тобто 
звернення до своєрідного мусульманського пуризму, в інших -  
намагання (часто досить болісне) пристосувати ісламські традиції до 
нових глобалізаційних умов. Хоча є й мусульманські регіони, яких 
мало зачепили глобалізаційні зміни.

Співвідношення у конкретних мусульманських регіонах тенденцій 
мусульманського пуризму з тенденціями модернізації по-європейськи 
й пристосування до нових глобалізаційних умов, власне, і визначають 
тут специфіку сімейно-шлюбних відносин.
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ІСЛАМ В УКРАЇНІ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

М.Г.Маломуж
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ МУСУЛЬМАНСЬКИХ 

РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Аналіз ситуації в мусульманському середовищі свідчить про те, 
що на даний час процес формування релігійної мережі в Україні в 
основному відбувся. Переважна більшість громад перебуває під 
юрисдикцією трьох духовних центрів -  Духовного управління 
мусульман Криму (296 громад), Духовного управління мусульман 
України (58), Духовного центру мусульман України (14). Поряд з цим 
функціонують громади, які не входять до жодного з названих трьох 
центрів. Час від часу вони роблять спроби об'єднатися. Отже, на 
сьогодні, жоден духовний центр не представляє всіх мусульман 
України і не може офіційно та одноосібно виступати від їхнього імені.

Переважна кількість мусульманських громад сконцентрована в 
Криму (80 відсотків від загальноукраїнської кількості). Традиційно 
основна орієнтація мусульманських організацій АРК зводиться на 
Туреччину. Це пояснюється історичним минулим і тим, що 
кримськотатарська мова на 95% відповідає турецькій, полегшуючи 
користування літературою та спілкування з релігійними наставниками. 
До цього часу більшість ісламських місіонерів у Криму -  це громадяни 
Туреччини. За допомогою останньої здійснюється підготовка кадрів 
духовенства. Крім того, фінансову політику муфтіяту ДУМК реалізує 
представник Міністерства у справах релігій Туреччини (на правах 
члена муфтіяту). Останнім часом також стає помітним вплив на 
мусульман Криму арабського фактору через арабські громадські 
організації, представлені в цьому регіоні студентами з близькосхідних 
арабських країн, яких, за даними ГУМВС України, у м.Сімферополі 
нараховується близько 640 осіб.

До факторів негативного впливу на стабільність релігійного життя 
«мусульман України слід віднести значний дефіцит кадрів 
священнослужителів. Особливо актуальною у зв'язку із цим стала

’ Заступник Голови Державного Комітету України у справах релігій.
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підготовка освіченого духовенства, грамотних фахівців з ісламу. В 
Україні працюють 2 ісламських університети та медресе. У Києві діє 
Ісламський університет при ДУМУ, у Донецьку -  Український 
ісламський університет. Особливого значення тут надають вивченню 
Корану, студіюванню ісламських богословських дисциплін, 
відповідних норм поведінки, історії ісламу, вивченню арабської мови. 
Постійно відбувається обмін з ісламськими країнами кращими 
читачами Корану. Відкритий у м.Сімферополі Центр підготовки 
хафізів (декламаторів Корану) є п'ятим навчальним закладом такого 
типу у світі.

У Сімферополі при ДУМК діють медресе та школа "Іршад". В 
Україні функціонує ще декілька десятків недільних мусульманських 
шкіл; релігійна школа працює і при асоціації "Арраїд". Незважаючи на 
це, питання духовного опікування релігійних структур вітчизняними 
кадрами не вирішено ще і сьогодні.

Однією з найбільш серйозних проблем для українських мусульман 
залишається також ліквідація дефіциту культових споруд. До 
встановлення радянської влади в Криму існувало близько 750 мечетей. 
До 90-х років їх збереглося 68, і тільки 2 мечеті -  у Бахчисараї та 
Євпаторії -  перебувають у задовільному стані.

Тільки в АРК мусульманам повернуто близько 40 і побудовано 46 
мечетей. Нині в Криму відреставровано старі історичні мечеті -  
Джума-Джамі в Євпаторії та Феодосії, капітально відремонтовано у 
Сімферополі та Ялті. Загалом по Україні зараз будується 21 культова 
споруда.

Залишаються ще напруженими (особливо в Автономній 
Республіці Крим) мусульмано-православні відносини. За час існування 
колишнього СРСР православна церква посіла домінуюче становище в 
АРК. Але після проголошення незалежності Української держави 
ситуація змінилася. Повернення з депортації кримськотатарського 
народу окреслило нові контури релігійної ситуації в Криму. Між УПЦ 
і муфтіятом виникло протистояння, з одного боку, спричинене 
прагненням православної церкви зберегти виключно за собою 
провідне становище, а з іншого -  намаганням кримських татар 
поновити історичну справедливість на своїй батьківщині. Суперечки 
переросли в конфлікт, кульмінаційним моментом якого став вихід 
Духовного Управління мусульман Криму з міжконфесійної організації 
"Мир -  дар Божий". Порозуміння між УПЦ і ДУМК не досягнуто і по 
цей день, що не сприяє нормалізації релігійної обстановки як у Криму, 
так і в державі загалом. Пошуку конструктивних рішень перешкоджає
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ще й інколи небезсторонній підхід місцевої влади до назрілої 
проблеми, її "поступливість" на користь однієї конфесії.

Усвідомлюючи, що означені проблеми в мусульманському 
середовищі -  це результат переплетіння багатьох чинників, від 
розв'язання яких залежить не лише підтримка міжконфесійного та 
внутріконфесійного миру і стабільності, а, навіть, і зовнішня безпека 
держави, релігійні об’єднання беруть участь у боротьбі з міжнародним 
тероризмом та у заходах по недопущенню використання України як 
платформи для експорту ідей ісламського фундаментализму. Для 
протидії цьому Держкомрелігій України, в свою чергу, залучає духовні 
центри мусульман. Так, Духовним Управлінням мусульман України, 
Духовним Центром мусульман України та Духовним Управлінням 
мусульман Криму постійно публікуються у пресі -  як релігійній, так і 
світській, -  матеріали антитерористичної спрямованості. 
Практикуються регулярні виступи релігійних авторитетів на 
телебаченні з осудом ідеології і практики радикальних та 
екстремістських мусульманських течій і толків. Керівники 
мусульманських організацій неодноразово давали інтерв'ю з цієї 
проблеми для представників дипломатичного корпусу в Україні.

В Україні та за її межами проводяться конференції, Круглі столи 
та інші заходи за участю мусульманських релігійних діячів нашої 
держави, на яких приймаються документи антитерористичного змісту.

Науково-дослідний центр при Київському ісламському 
університеті видав книги "Помилки ваххабітів" та "Лист- 
попередження проти трьох течій, які знаходяться в омані", де 
розкривається загроза для суспільства, яку несуть представники таких 
організацій як "брати-мусульмани", "хізб-ут-тахрір", "відродженці", 
"ваххабіти", "ісламська партія" та ін. Центром також проводиться 
аналіз літератури виданої на теренах України та за її межами щодо 
наявності екстремістських закликів і відповідності релігійній доктрині 
ісламу.

З метою забезпечення дотримання Україною положень резолюції 
Ради безпеки ООН щодо протидії терористичній діяльності руху 
"Талібан" та організації "Аль-Каїда" Комітетом було розроблено ряд 
заходів, якими, зокрема, передбачається проведення з керівниками 
духовних центрів мусульман України профілактично роз’яснювальної 
роботи із недопущення контактів членів підпорядкованих їм 
релігійних організацій з представниками закордонних структур, що 
належать до терористичних рухів і організацій, зазначених у списку 
Ради безпеки ООН.
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Здійснюється вивчення та аналіз мусульманської літератури, що 
надходить в Україну як гуманітарна допомога, з метою запобігання 
розповсюдженню на території країни друкованих матеріалів та інших 
носіїв інформації, спрямованих на поширення ідей ісламського 
екстремізму та тероризму.

МЛ.Кирюшко
ІСЛАМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Ісламу на землях України сотні років, він має тут свою довгу й 
складну історію. Вона тісно пов'язана з багатьма драматичними 
сторінками історії українського народу. Адже іслам на українських 
землях сповідували представники народів, з якими українці довгий час 
були в напружених стосунках.

При вивченні історії ісламу в Україні потрібно враховувати 
такі фактори:

1. Поява прибічників ісламу на українських землях, насамперед на 
південних, -  це процес, зумовлений розміщенням України на 
порубіжжі двох великих цивілізацій -  християнської та 
мусульманської. Наша країна розміщена на вододілі цих двох світів, 
який пролягає від Синьцзяну, Середньої Азії та Казахстану -  на сході, 
потім через Закавказзя, Північний Кавказ, Крим і Туреччину аж до 
південної Болгарії, Боснії й Албанії — на заході. Тому саме вже 
географічне положення України наперед визначало активну її 
взаємодію з мусульманськими країнами та народами. Наявність 
мусульман у сучасній Україні зумовлена, насамперед, етнічним скла
дом її населення, до якого, зокрема, належать представники 26 
тюркських народів, котрі здебільшого сповідують іслам.

2. Історія контактів України з мусульманським світом налічує 
більше як тисячоліття. Разом з тим важко визначити початковий 
момент ознайомлення України з ісламом. Практично неможливо 
вказати точно дати, ймення, факти, географічні точки, пов'язані з 
найпершими мусульманами на землях Русі-України. Порівняно з 
досить чітко датованою історією християнства історичне поширення 
ісламу на півдні України не має на сьогодні чітко визначеного початку. 
Ісламізація відносно невеликої частини населення України в

Провідний науковий співробітник Інституту політичних і етносоціальних досліджень 
НАНУ, кандидат філософських наук.
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загальноісторичній перспективі виглядає як дуже поступово 
зростаючий процес, що зовні чимось нагадує дифузію -  поступове 
проникнення.

3. Іслам у межах сучасної України відіграв значну етно-формуючу 
роль у житті одного з двох автохтонних народів України -  кримських 
татар. У XIX -  XX стст. він став фактором етнічного самозбереження 
татар волзьких (нижньогородських).

4. Історично було два головних шляхи отримання інформації про 
іслам в Україні: східний (Булгарстан, Північний Кавказ) та південний 
(Крим і Туреччина). На значенні східного каналу поширення впливу 
ісламу на Україну наголошував академік М.Грушевський. Нині зростає 
вплив на релігійно-культурне життя мусульман України більш 
віддалених країн -  арабських держав та Ісламської Республіки Іран.

5. В історичній пам'яті українського народу іслам століттями 
сприймався цілком природно як релігія чужинців, ворожих 
нападників. Тому іслам аж до XIX ст. -  це гнана релігія в Україні. 
Оскільки Україна -  країна християнська, а також через гострі воєнні 
колізії з південними сусідами, що сповідували іслам, релігія 
мусульман в очах українців сприймалася як щось глибоко вороже. Це 
відбилося у світогляді та менталітеті (соціальний характер) 
українського народу. Проте в міру встановлення мирних стосунків з 
мусульманськими народами погляди українців на іслам поступово 
змінювалися. Адже українці завжди відзначалися толерантністю щодо 
релігійних уподобань інших народів. Нетерпимість до ісламу була 
властива для офіційної ідеології Російської імперії, до складу якої 
довго входила Україна.

6. Знайомство українців з мусульманами, з їхнім способом життя, 
з духовними засадами ісламу не було постійним і безперервним. Це 
був дискретний (перервний) процес. Ознайомлення населення 
материкової України з елементами знань про іслам та мусульман 
відбувалося лише в мирні періоди. Наприклад, під час мирних 
контактів запоріжців з ногайськими та кримськими татарами в 
Північному Причорномор'ї до встановлення протекторату Туреччини 
над Кримським ханством. Під час воєнних конфліктів про ознайом
лення з ісламом годі й говорити.

7. Мусульмани, котрі мешкали на південь від України, ніколи не 
мали на меті навернення в іслам українців, що мешкали в материковій 
Україні. Про такі плани або про якісь спеціальні акції подібного 
гатунку досі немає будь-яких відомостей. Про них також ніколи не 
проголошувалося і нічого позитивного в цьому напрямі не було
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зроблено. Навпаки, факти свідчать про те, що мусульманські громади 
там, де вони діяли на українських землях, існували ізольовано від 
українського соціокультурного середовища.

8. Іслам в Україні немає якоїсь особливої специфіки, він не привів 
тут до появи нових течій, напрямів, груп тощо. Мусульмани на теренах 
України завжди сповідували суннізм, хоча тут і мешкали окремі 
дервіші, суфії. Джидадизм, біля витоків якого в Криму стояв Ісмаїл- 
бей Гаспрали, був не релігійною течією, а культурно-гуманістичним 
явищем.

Періодизація існування ісламу на українських землях
Процес поширення ісламу та мусульманських громад в Україні 

складається з чотирьох головних етапів, які відбивають певну 
внутрішню логіку цього процесу.

1. Перший період просування ісламу на землях України назвемо 
умовно ознайомлювальним. У цей період під час подорожей, 
торговельних операцій, воєнних експедицій русів, а також арабських 
та булгарських купців і географів відбувається перше знайомство 
східних слов'ян з ісламом, його вченням та обрядами. До цього етапу 
належить також так званий вибір вір київським князем Володимиром.

2. Другий період позначимо як військово-колонізаційний. Йдеться 
про осідання на постійному місці народів, що сповідують іслам, а 
також колонізаційну політику Оттоманської імперії в Північному 
Причорномор'ї й Подністров'ї. Під цим розуміємо закріплення в Криму 
частини татарської Орди, що визнала офіційно іслам за хана Узбека, а 
також турецькі колонії в Азові, Очакові, Білгороді-Дністровському, 
Кам'янці-Подільському тощо.

3. В умовах Російської імперії розпочався період, коли іслам діяв 
як фактор етнічного, національного самовираження й 
самозбереження мусульманських народів, що допомагало їхнім 
представникам усвідомлювати свою відмінність від немусульманських 
етносів. Для волзьких і кримських татар, чеченців і дагестанців, 
представників тюркомовних народів Середньої Азії, котрі мешкали в 
Україні, іслам став силою, що сприяла збереженню їх як нації, охороні 
їхньої національної культури від асиміляції в етнічному та 
етноконфесійному середовищі. Така здатність ісламу спостерігається і 
в XX ст.

4. Нині розпочався якісно новий етап історичного буття ісламу на 
теренах України — поступового проникнення ісламу у  середовище 
східнослов'янських народів -  етнічних українців та росіян. Для них 
іслам не є фактором, що підгримує їхню національну самосвідомість.



- 114 -

Для українців і росіян, котрі звернулися до ісламу, він є підсумком 
їхніх світоглядних пошуків. Тому нині іслам в Україні стає для 
окремих людей фактором світоглядного самовизначення особи. 
Звернення слов'ян до ісламу бачимо лише в містах переважно півдня 
та сход>г нашої країни.

Отже, іслам не є релігією, традиційною для України, хоча українці 
знали про іслам, його основні ідеї, обряди, про звичаї мусульман ще з 
часів Київської Русі. Проте внаслідок комплексу соціально- 
економічних, культурних, світоглядно-релігійних причин іслам так і не 
було сприйнято корінним населенням материкової України. 
Знайомство з духовними цінностями ісламу відбувається повільно 
протягом століть.

Русь-Україна ознайомлюється з ісламом та мусульманами
Перші відомості про мусульманський світ, про мусульман, перші 

знання про іслам пращури сучасних українців здобули під час 
торговельних операцій, мандрівок та воєнних походів. Про інтенсивні 
торговельні зв'язки між русичами та арабами, а також між іншими 
мусульманськими народами засвідчують середньовічні арабські 
автори Ібн Фадлан, аль-Масуді, Ібрагім Ібн Якуб, Ібн Міскавайг. Про 
те саме засвідчують численні знахідки арабських дирхемів та 
персидських монет на землях колишньої Київської Русі. Аль-Масуді 
пише, що до Києва "приїздять мусульманські купці з усіляким 
крамом". М.Грушевський повідомляв, що час найінтенсивніших 
наїздів арабських купців до Києва припадає на першу половину X ст.

Із свого боку русичі мандрували до Ітиля найчастіше через Десну, 
Сейм та Оскол. Так виникав прямий контакт з країною, яка зазнавала 
величезного впливу арабсько-мусульманської культури. Історики 
погоджуються, що первісні знання про іслам русичі здобули саме у 
Булгарії.

Своєрідна кульмінація ознайомлювального періоду -  "вибір вір" 
Великим князем Київським Володимиром (X ст.), внаслідок якого Русь 
стала християнською, а шлях ісламові на її землі було перекрито на 
століття. За літописними повідомленнями, князь Володимир, готуючи 
велику релігійну реформу, почав своєрідний перегляд знайомих йому 
монотеїстичних релігій. Найвірогідніше, що "випробування вір" 
здійснювалося через особливі посольства. За допомогою одного з них і 
відбулося досить поверхове ознайомлення київської влади з ісламом. 
Вірогідно, що дані про іслам було зібрано у Булгарстані, який на той 
час вже прийняв іслам. На основі цих відомостей князь Володимир 
відкинув релігію мусульман.
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Отже, прийняття ісламу Київською Руссю -  суто гіпотетична 
можливість. Підстави для позитивного рішення були. Адже іслам 
також давав знання про єдиного Бога. Іслам був молодою, динамічною 
релігією. Іслам давав зразок багатонаціональної держави, якою був на 
той час халіфат. Іслам міг відкрити для Русі-України шлях для 
контактів зі Сходом. Та сталося інакше.

Серед причин негативного щодо ісламу рішення варто назвати 
три:

По-перше, надто строгий, абсолютний монотеїзм ісламу. Релігійна 
свідомість русичів йшла до монотеїзму кількома шляхами, але на 
момент "вибору віри" еволюція ще не була завершеною.

По-друге, багато чого важили суто земні, зокрема політичні 
міркування. Християнство в його східному відгалуженні являла 
Володимирові Візантія — могутня держава, союз з якою, закріплений 
релігійно, багато що давав Володимиру. Іслам був насамперед релігією 
досить далекої держави -  Булгарстану, внутрішньо нестабільної 
держави. Релігійний союз з нею не відкривав перед Володимиром 
якихось особливих перспектив.

По-третє, неповнота та неточність інформації про іслам, що 
наперед визначали її непереконливість. До того ж накладався 
своєрідний синдром переможця у київських князів. Хто приймає 
релігію переможених? Згадаймо поразку, якої зазнали булгари саме від 
київського воїнства в 985 р.

Багато авторів вказують і на провіденціальну причину: Бог 
визначив Русі-У країні бути християнською.

Внаслідок цих причин релігія ісламу не спряйнялася Руссю- 
Україною від початку. В подальшому хвилі мусульманства, що 
накочувалися на країну, наштовхнулися вже на християнізовану Русь з 
її за суттю державною релігією.

Перші мусульмани на землях Русі-України
Першими мусульманами, які систематично жили або мандрували 

Україною, були степовики, вони кочували від Приазов'я до Дону. 
Середньовічні арабські літописи повідомляють: пращури сучасних 
осетинів -  алани вже на початку VIII ст. прийняли іслам. Саме їхні 
поховання, здійснені за мусульманським поховальним обрядом, 
знаходять нині в східній Україні археологи.

У сучасній популярній літературі часто помилково пишуть, що 
татари, які входили до монголо-татарського війська, котре зруйнувало 
Київську Русь 1240 р., були мусульманами. Це прикре непорозуміння. 
Хани Золотої Орди та їхні піддані на той час ще не сповідували ісламу.
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Державною релігією в Золотій Орді іслам став на сто років пізніше.
Численні тюркські народи, котрі осіли на землях Русі-України, 

зокрема на Київщині і Черкащині, задовго до пришестя Орди, також на 
XIII ст. не були мусульманами.

Перші письмові відомості про постійне перебування мусульман в 
Україні належать до XI ст., коли в київських князів на службі була 
кіннота з мусульман-печенігів. Відомо, що основ ісламу їх навчив араб 
з Андалузії Абу Хамід аль-Гарваті.

Літописи повідомляють, що за часів входження Київської Русі до 
Великого князівства Литовського в Україну приведено з Криму 
чимало татар-мусульман, забраних звідти князем Вітовтом за 
військовим правом. Першу мечеть, про яку достеменно відомо, 
побудовано на материковій частині України в м.Острозі за наказом 
князя Костянтина Острозького (XVI ст.) для татар-мусульман, котрі 
перебували у нього на службі. Важлива звістка про проживання 
мусульман в Україні пов'язана з перебуванням тут хана Золотої Орди 
Тохтамиша зі своїм двором. Він жив у передмістях Києва з 1396 до 
1399 р., коли змушений був тікати сюди після невдалої спроби 
вирватися з-під влади Тамерлана. Після офіційного прийняття ісламу 
Золотою Ордою у 20-ті роки XIV ст. в Києві ще протягом сорока років 
постійно перебувала група мусульман -  загону ординців на чолі з 
баскаком. Про це повідомляє Новгородський літопис. 
Мусульманський загін покинув Київ після перемоги литовських військ 
Ольгерда(ІЗбЗ).

Цими подіями завершується перший, ознайомлювальний, етап 
історичного буття ісламу на українських землях. Надалі сприятливих 
можливостей для більш глибокого ознайомлення з "релігією Пророка" 
не було. Адже за тим пішли століття кривавої міжусобиці між 
християнською Руссю-Україною та її південними мусульманськими 
сусідами.

Мусульманська цивілізація Криму.
Період Кримського ханату

Найяскравіші сторінки історії ісламу на землях України пов'язані з 
Кримом. Саме Кримський півострів став головним ареалом поширення 
ісламу на землях, що входять до складу нинішньої України. Саме тут 
започаткувалася й зміцніла унікальна мусульманська цивілізація, 
найпівнічніша з усіх після зруйнування Московією Казанського ханату 
1552 р. Саме тут іслам перетворився на державну релігію Кримського 
ханату, який зберігав свою повну або обмежену незалежність протягом 
більше як 300 років.
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Іслам практично з перших років свого побутування на 
Кримському півострові справив надзвичайно глибокий вплив на 
формування кримськотатарського народу -  одного з двох автохтонних 
народів України. Адже на землях Криму в період з ХІТІ по XVI ст. 
відбулося формування кримських татар як окремого етносу зі своєю 
релігією -  ісламом. Водночас Кримський півострів на довгий час 
залишався головним каналом, по якому населення Подніпров'я 
дізнавалося про іслам та мусульман.

Передумови закріплення ісламу в Криму пов'язані з приходом 
сюди частини монголо-татар у 1223 р., коли в Криму було утворено 
окремий улус (область, намісництво) Золотої Орди. От саме ця частка 
тюркського етносу, що осіла тут, і прийняла дещо пізніше іслам. На 
момент приходу до Криму татари дотримувалися шаманізму, 
багатобожжя (ширк).

Проте, контактуючи з мусульманським світом, хани побачили в 
ісламі могутній духовний засіб для консолідації молодого народу та 
побудови в державі міцної системи політичної влади на засадах 
шаріату (юридичної системи ісламу).

Ще син Чингісхана хан Угедей почав доброзичливо ставитися до 
мусульман. Але вже молодший брат хана Батия золотоординський хан 
Берке (XIII ст.). став ревним поборником ісламу. Ставши 
мусульманином, він почав активно поширювати його в Кримському 
улусі. Цей процес значно посилився з моменту, коли Берке допустив 
на півострів турків-сельджуків, віддавши в уділ турецькому султанові 
Із-ед-Діну фортецю Судак.

Проте остаточне утвердження ісламу в Криму відбулося за хана 
Узбека (1313-1342), котрий офіційно запровадив іслам як державну 
релігію на півострові. Сам хан деякий час жив у Криму, вважаючись 
зразком дотримання вимог ісламу. Завершив ісламізацію
тюркомовного населення Криму легендарний Тамерлан (1336-1405). 
Усунувши хана Тохтамиша, він включив півострів до складу своєї 
величезної імперії. У своїй політиці Тамерлан спирався на 
мусульманських духовних осіб і всіляко сприяв зміцненню позицій 
ісламу.

Згодом, після завершення золотоординського періоду своєї історії, 
Кримський улус виокремився в самостійне державне утворення, на 
ґрунті якого й виникла незалежна кримськотатарська держава. З 1427 
р. вона перебувала під владою династії ханів з роду Гиреїв (Гераїв).

У 1475 р. розпочався новий період в історії ханства. В цьому році 
турки-османи, вдершися на півострів, підкорили собі
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кримськотатарську державу. Правителі Криму стали васалами 
Стамбулу Справами в державі почали вершити турецькі чиновники, 
котрих призначав султан. Релігійне життя мусульман півострова також 
потрапило під контроль Османської імперії. Всі вищі духовні особи 
призначалися за участю представника султана, ім'я якого вважалося 
священним і щоденно вихвалялося в кримських мечетях.

Відбулося зрощування світської державної та релігійної влади. 
Муфтієм (керівником) мусульман почали вважати хана. Духовні особи 
стали впливовою політичною силою в державі. Муфтій Криму входив 
до складу Державної ради імперії -  Дивану. Далі місця на ієрархічних 
сходинках обіймали кази (судді за шаріатом), мудариси (відповідальні 
за навчання в мусульманських школах -  мекіебе), імами, шейхи 
(голови мусульманських братств), суфу (члени братств або 
пустельники). Вони піклувалися про просвіту кримчан у дусі ісламу, 
навчали дотримання його приписів, виховували правовірних 
мусульман і сумлінних підданих. Іслам став основою духовного життя 
кримськотатарського народу. Практично в усіх значних поселеннях 
діяли мечеті, яких налічувалося не менше як 1,5 тисячі. Мусульмани 
Криму були послідовними сунітами, хоча подеколи з Північного 
Кавказу сюди заносили суфізм, а в Євпаторії (Гезлев) мешкали 
дервіші. Провідним авторитетом з питань мусульманського права, 
головою улемів (богословів) був шейх-уль-іслам, титул якого зап
роваджено в Османській імперії в 1424 р.

Довгий час у Криму панувала атмосфера віротерпимості. На 
території держави вільно діяли православні, католицькі, грецькі, 
вірменські церкви та монастирі, єврейські й караїмські синагоги.

Під впливом ідей і норм ісламу сформувалася національна 
культура кримськотатарського народу, його побутові традиції, мова, 
спосіб життя, система освіти й виховання дітей; розквітнули 
письменство, книжкова справа, музика, різьблення по каменю та 
дереву, орнаментальне мистецтво й особливо архітектура. Цінними 
пам'ятками мусульманської архітектури багате м.Старий Крим з 
мечетями Узбека та Бейбарса, Куршун-Джамі й Тахталі-Джамі, з 
медресе, караван-сараями та фонтанами. Чимало пам'яток 
мусульманської культури є в М.Бахчисарай -  у колишньому 
адміністративному центрі ханату: палац, мечеті, багата в минулому 
збірка мусульманської літератури середньовіччя. Центрами 
мусульманської цивілізації Криму також були Карасу-базар 
(Бєлогорськ), Кафа (Феодосія), Гезлев (Євпаторія) з його унікальною 
мечеттю Джума-Джамі (1552).
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Розквітла ціла плеяда блискучих діячів мусульманської культури. 
До них насамперед належали хан Ходжа Девлет-Гірей, Ремаль-ходжа, 
Сеід-Мухаммад-Різа та багато інших.

З давніх часів (вірогідно, з доісламських) у Криму побутувала 
місцева традиція відвідування особливо шанованих місць. Хоча Коран 
і засуджує такі форми поклоніння, все-таки ця традиція збереглася в 
Криму протягом століть аж до трагічних для кримських татар днів 
травня 1944 р. Надто шанувалися такі поісламізовані святині: азиз 
(пам'ятний знак) Інкерманський у межах сучасного Севастополя, азиз 
Сагликсу поблизу цього міста; неподалік від Бахчисарая та Чуфут- 
Кале об'єктами поклоніння були тюрбе (мавзолей) Мелек-Гайдер та 
Газі-Мансур. Місцева традиція вшановує перших мусульман -  сахаба 
-  сподвижників пророка Мухаммеда, що приходили до Криму з 
місіонерською метою. Неподалік Симферополя знаходиться Кирк- 
азиз, де у великій печері шанувалося поховання сорока шахидів- 
мучеників, котрі загинули за іслам. Паломництво також здійснювали 
до іншого азизу поблизу Симферополя -  Салгир-баба, а також до нині 
безіменного азизу поблизу лиману Мойнаки в Євпаторії. Поблизу 
азизів звичайно оселялися шейхи, інколи й дервіші, які виконували 
обряди для паломників. Втім, офіційне вчення ісламу заперечує 
нашарування місцевих культів.

Крим як форпост мусульманської цивілізації відіграв помітну роль 
у поширенні ісламу серед ногайських татар на південноукраїнських 
землях. З ним пов'язані чи не всі найяскравіші сторінки історії ісламу 
на землях нинішньої України. Проте з Кримом пов'язані й криваві 
століття татарської агресії проти України й героїчного опору українців 
зазіханням мусульманських народів півдня.

Мусульманські народи Причорномор'я й Україна 
в XVI -  XVIII стст.

З входженням земель Київської Русі до складу Великого 
князівства Литовського (XIX ст.), а згодом до Речі Посполитої східний 
канал одержання відомостей про іслам практично втратив своє 
значення. Визначальним став південний напрям. Однак, на жаль, 
подальші контакти українців з мусульманами відбувалися в епоху 
гострих воєнних конфліктів. На довгий час доля ісламу на 
південноукраїнських землях, стала цілком залежати від політичних 
відносин і наслідків воєнних дій поміж ханським Кримом, 
гетьманською Україною, царською Росією та султанською 
Туреччиною.

Відносини України з південними сусідами, що сповідували іслам,
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мають давню історію, сповнену як світлих, так і драматичних сторінок. 
Вони доносять до нас відблиски майже трьохсотрічної кривавої 
трагедії -  нападів кримських і ногайських татар на землі України й 
героїчної протидії українського козацтва.

Україна, живучи на великому порубіжжі із Степом, мала із 
степовиками складні відносини. Академік Д.Яворницький 
підкреслював, що спершу стосунки між сусідами мали досить мирний 
характер. Йшла торгівля, провадилися спільні військові акції, 
господарська взаємодопомога, відбувався обмін людьми та ідеями.

Густинський літопис від 1447 р. сповіщає про початок руйнівних 
наїздів степовиків на Вкраїну. Головною їхньою метою було здобуття 
живого ясиру -  полонених. Напади здійснювалися чи не щорічно, 
однак особливо руйнівними були наїзди 1471, 1535-1536, 1562, 1592,
1595 рр. Полонених гнали до Криму, звідкіля через невільницькі ринки 
їх розвозили по всій Османській імперії. За мінімальними оцінками, до 
Криму протягом XV ст. було забрано 200 тисяч українців, XVI ст. -  
350 тис, у першій половині XVII ст. -  300 тис. чоловік. І так тривало 
аж до останнього нападу 1769 р. під проводом Крим-Гірей-хана. Це 
були акції справжнього геноциду проти українського народу. Тяжкі 
людські втрати, нескінченні людські драми стали важкою трагедією 
для українського народу, на століття отруїли його ставлення до 
мусульманських сусідів півдня.

Проте набіги не залишилися без відповіді. Українське козацтво 
вживало активних заходів щодо відбиття агресії, а також для 
звільнення полонених. Козаки на чайках виходили в море й атакували 
центри торгівлі невільниками в Криму, доходили й до Анатолії.

Однак ці війни не носили суто релігійного характеру, адже вони 
велися не заради навернення супротивника до своєї віри. 
Д.Яворницький неодноразово звертав увагу на те, що зіткнення 
українців-християн і татар-мусульман на українських землях не з 
розряду типових релігійних конфліктів. Хоча він відзначав, що інколи 
ці зіткнення супроводжувалися релігійними гаслами.

Причини походів кримчаків на північ -  не релігійні. Насамперед 
це прояв боротьби між землеробською та кочовою цивілізаціями, що 
не було дивиною у середньовічному світі. Найпомітніша причина 
набігів на Україну -  обмеженість території Криму для повноцінного 
кочового життя. Примітивне тваринництво не могло прогодувати 
населення Кримського ханату, що повсякчас збільшувалося. Його 
володарі вбачали вихід в одержанні матеріальних ресурсів з півночі. 
Релігійні міркування в цій ситуації мало враховувалися. До того ж ідеї
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джихаду в період самостійного існування Кримського ханату тут не 
були поширені.

Становище змінюється з початком османського періоду 
Кримського ханату. Клерикалізація цієї держави надала яскравого 
релігійного забарвлення всім військово-політичним діям ханату. 
Кримська влада бере на озброєння ідею розподілу географічних 
територій на "дар уль-іслам" (стан, світ ісламу) та "дар уль-харб" (стан 
невірних, гяурів). Виправдання експансії на землі українців почали 
відшуковувати не у сфері економічних інтересів, а в релігійних 
міркуваннях. При цьому у "невірних" не вбачали тоді тих, кого необ
хідно навернути до ісламу. Поняття гяур слугувало своєрідною 
позначкою, відмінністю, символом чужого, не свого, того, кого 
припустимо перетворити на невільника. Татари не висували перед 
собою іншої мети, окрім військово-економічної. Вони не прагнули 
культурно або релігійно закріпитися де-інде на північ від місць свого 
помешкання, заснувати для українців якісь просвітницькі центри. 
Іслам залишився внутрішньою справою південних сусідів України, які 
практично, на ділі не прагнули до його впровадження тут. Засоби мир
ного навернення до ісламу в цьому регіоні не застосовувалися. У 
періоди між воєнними діями налагоджувалася торгівля, спільне 
користування природними багатствами, татар брали на Запорізьку Січ, 
а деякі запорожці роками жили в Криму. Сюди на заробітки вільно 
приходили (йшли звідси) будівничі, фахівці ковальської, солеварної та 
кушнірської справи. Легко встановлювалися родинні зв'язки, 
взаємодіяла побутова культура.

Відомо, що деякі видатні політичні діячі України періоду 
Гетьманщини (другої української держави) в пошуках виходу з важких 
політичних ситуацій звертали свій погляд на південь -  до сусідів- 
мусульман. У лютому 1648 р. в Бахчисараї укладено відомий 
військовий союз між Богданом Хмельницьким та ханом Іслам-Гіреєм 
Ш. А вже в 1654 р. Хмельницький розмірковував над встановленням 
державного протекторату Туреччини над Гетьманщиною, запросивши 
турецьких послів на козацьку Раду до Чигирина. Відкритим при
хильником турецької орієнтації був гетьман Петро Дорошенко, про 
якого в народі побутувало повір'я, що він таємно прийняв іслам. Угоду 
з Туреччиною Дорошенко підписав в 1669 р. Договір з Кримським 
ханатом підписував також козацький ватажок Петрик-Іваненко, 
визнаний за це Кримом гетьманом. І хоча ці союзи виявилися 
абсолютно нежиттєздатними через порушення їх кримчаками та 
турками, вони об'єктивно засвідчують зацікавленість частини
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української політичної еліти того часу в налагодженні добрих відносин 
з мусульманськими народами Причорномор'я.

Спостерігалися прояви доброї волі й з протилежної сторони. 
Інший козацький лідер -  М.Дорошенко, привівши козаків на допомогу 
хану, щоб відбити напад ногайців на Бахчисарай, довго мав авторитет 
серед кримців. Вірогідно, що саме на його честь встановлено ще за 
ханських часів пам'ятний хрест на горі Ай-Ніколь. Відомо, що після 
зруйнування Бату-ринської столиці запорізьке військо перебувало 
фактично під протекторатом Криму аж до 1733 р. А після зруйнування 
Запорізької Січі в 1775 р. кримський хан запросив до себе частину 
запорожців, які відмовилися йти на Кубань.

Складні історичні колізії призводили до того, що частина 
українців, котрі потрапляли в неволю, приймали іслам. Багато писав 
про українців, які стали мусульманами через важкі життєві обставини, 
Дм.Яворницький. Турецькі архівні джерела засвідчують масове 
осідання українців з числа полонених у Туреччині. Вони, прийнявши 
іслам, навіть залишаючись у статусі рабів, ставали домоправителями, 
ковалями, конюхами, садівниками тощо. Частина невільників залиша
лася в Криму. Рабство тут було не довічним. З часом ці невільники 
ставали вільними (лише із забороною виїзду), заводили господарство. 
Жінка, яка народила дитину, також ставала вільною, прийнявши іслам. 
У літопису Самійла Величка згадується про кілька тисяч звільнених 
козаками колишніх невільників, котрі не схотіли разом з визволителя
ми повернутися на Вкраїну, змінити свою нову віру. Аж до початку 
XX ст. в Криму ще згадували про чотири великих поселення Ак-Чора 
(кримськотатарською мовою "білий раб"), в яких жили нащадки 
українських невільників, які повністю

асимілювалися, прийнявши культуру, мову й релігію своїх гос
подарів. Вживались у мусульманське середовище й ті заробітчани, 
котрі приходили сюди з України самостійно -  "арга-ти" й "ренчпери". 
Стосовно поширеної у нас думки про яничарство (стало синонімом 
запроданства й манкуртства), то служіння етнічних українців в 
яничарському корпусі є дуже маловірогідним, бо із слов'ян туди 
найохочіше добирали босняків. Вони й складали основу цього 
корпусу.

Серед вихідців з України, які прийняли іслам, найвідомішою 
залишається Настя Лісовська (Роксолана -  1505- 1561). Вона стала 
дружиною і політичним радником султана Сулеймана Пишного. Досі в 
Стамбулі зберігається її мавзолей -  тюрбе. Авторитет Роксолани був 
таким значним, що навіть довго по її смерті зберігався вплив при
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султанському дворі її дочки Мигрімаг та онуки Айше Гумашаг. Син 
Роксолани Селім став султаном. У XVII ст. дружин-українок мали ще 
три султани -  Осман П, Ібрагим та Мустафа П. Українка Турхан- 
султан, дружина султана Ібрагима, є матір'ю султана Мегмеда ГУ.

Значно менш відомим є старовинний звичай козацького роду 
Кочубеїв (за походженням -  Кучук-бей). Представники цього роду 
таємно зберігали молитовну кімнату для здійснення намазу у своєму 
маєтку на Полтавщині, а родову церкву в Диканьці побудували в 
традиціях мавританської архітектури.

Приблизно з кінця XV ст. виникають осередки мусульманської 
цивілізації на південних землях України, які проіснували до 
загарбання їх російськими військами, а також на Поділлі. 
Мусульманські громади в різні часи були в Хаджибеї (Одеса), Азані 
(Азов), Аккермані (Білгород-Дністровський), Кара-Кермені або Ачі- 
Кале (Очаків), а також у Кам'янці-Подільському, де збереглися мінарет 
і мінбар, привезені з Туреччини. У м.Шаргороді зберігся мінарет, 
прибудований до синагоги. Залишки турецької мечеті знайдено в 
Медасибожі. У сфері мусульманського впливу опинилися й райони 
Південної Бессарабії, які входять нині до складу України.

Проте існування цих осередків мало скороминучий і недовгий 
характер. Вони перебували в самоізоляції від місцевого населення, 
відгороджувалися від чужого для себе етно-конфесійного середовища. 
Мусульмани трималися відчужено від української культури. Тому 
йдеться лише про проживання мусульман на півдні України, а не про 
мусульманську колонізацію краю.

Протягом XV -  XVIII стст. Російська імперія повністю ліквідувала 
залишки української державності. В 1783 р. остаточно знищено й іншу 
частково незалежну державу -  Кримський ханат. Для мусульман 
Криму настала двохсотрічна епоха важких випробувань.

Мусульмани в Російській імперії.
Іслам -  фактор етнічного самозбереження

З включенням гетьманської України й ханського Криму до складу 
Російської імперії мусульмани Криму, а також окремі мусульмани, 
котрі оселялися на наших землях протягом XIX ст., були поставлені на 
межу етнічного виживання. Перед ними постала загроза національної 
асиміляції та примусової християнізації. Зазнаючи поразок у борні з 
Російською імперією, Туреччина за Кучук-Канарджийським 
договором від 10 червня 1774 р. визнала незалежність (від себе) 
Кримського ханату. Росія визнала ж тільки духовну владу султана над 
кримськими татарами як халіфа усіх мусульман. Однак і цей
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релігійний зв'язок обірвано 8 квітня 1783 р., коли з фіктивною 
самостійністю ханату було покінчено і приєднано його до Росії. 
Кримську державу, старішу від Московської, також ліквідували. З 
цього моменту почалися систематичні утиски ісламу і мусульман, що 
поступово послабило позиції "релігії Пророка" в Криму. З падінням ха
нату було знищено державну структуру з її теократичною владою. 
Мусульмани Криму почали вимушено покидати свою історичну 
Батьківщину і їхати до Туреччини та інших країн світу. Пік еміграції 
до Туреччини припав на 1860-1862 роки. З 1783 до 1917 р. з Криму 
емігрувало майже 4 млн. мусульманського населення.

З початку XIX ст. з Криму виселили вглиб Росії багатьох мулл та 
імамів, яких забирали саме за те, що вони мали авторитет серед 
віруючих. Тим, кого було вислано, назавжди заборонялося 
повертатися -  вздовж кордону Криму розставили спеціальні вартові 
пости. За всіма хаджі у Криму встановили відкритий нагляд. Паспорт 
на виїзд у хадж можна було отримати лише з дозволу новоросійського 
генерал-губернатора або губернатора таврійського.

З 1836 р. посісти духовну посаду міг лише той мулла, котрий 
відзначався "надійністю, вірністю та доброю поведінкою". Тим, хто 
бував у Туреччині, взагалі заборонялось обіймати будь-яку духовну 
посаду. Татарин, який вчився за кордоном, не міг стати муллою. Та 
навіть навчання в прогресивних, європейськи орієнтованих медресе -  
Гелеєвському та Хусаїнівському так само перекривало шлях до 
духовної діяльності. Муфтія обирали всі татари, але лише з трьох 
кандидатів, затверджених губернатором. У 1876 р. міністр внутрішніх 
справ остаточно заборонив видавати паспорти для здійснення хаджу. У 
1890 р. проведено остаточне відчуження вакуфних земель, які давали 
кошти на релігійні потреби мусульманських громад (вакф -  майно, 
надане державою для матеріального забезпечення мусульманської 
громади).

До початку панування Російської імперії тут в кожному селі, де 
діяла мечеть, фукціонували й приходські школи -  мектебе. Практично 
їх налічувалося більше як півтори тисячі. В кожній школі навчалося 
500-700 учнів. На 1890 р. залишилося лише 275 мектебе, при тому, що 
нових, світських шкіл відкрито не було, а гроші, зібрані серед 
віруючих на облаштування мусульманської гімназії, -  вилучено. На 
кінець XIX ст. діючими лишилося 23 медресе — мусульманські школи 
середнього типу. Так втілювалася в життя лінія уряду Росії на те, що 
іслам є терпимою, але другорядною, небажаною релігією.

За часів панування Російської імперії провадилася послідовна
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політика знищення основ мусульманської цивілізації Криму. 
Зруйновано або перетворено на казарми більше як 900 мечетей. 
Невдовзі після подій в м.Карасу-Базар примусово скликали й вирізали 
чимало мусульманських вчених. У 1883 р. відбулося перше велике 
спалення старовинних кримсько-татарських книг (друге -  у 1929 р.).

Незважаючи на систематичні утиски, мусульманська культура 
Криму жила далі й навіть оновлювалася. Зразком мусульманської 
культури XX ст. стала творчість Ісмаїл-бея Гаспрали (Ісмаїла 
Гаспринського). Його зусиллями в Криму творилася релігійно- 
культурна реформа, наслідком якої мало стати те, що тепер називають 
європейським ісламом. У 1881 р. Гаспринський видає книгу' "Російське 
мусульманство", а з 1883 р. -  тижневик "Тарджіман" ("Перекладач"), в 
яких відстоює ідеї поєднання ісламу із світським життям на євро
пейський кшталт.

Гаспринському належить утопія про створення десь в Європі 
високорозвиненої мусульманської країни, яка б поєднала духовні 
цінності ісламу з європейським гуманізмом. Його учнями та 
послідовниками зроблено спробу інтегрувати ідеї Ісмаїл-бея Гаспрали 
в цілісне культурологічне вчення -  джидадизм. Послідовники його 
були розсіяні вимушеною еміграцією або переслідуваннями. 
Діяльність Ісмаїл-бея Гаспрали значною мірою сприяла збереженню 
національної гідності кримсько-татарського народу, послабляла 
історично зумовлену недовіру між цим народом та українцями.

Політика імперської влади в материковій частині України після 
ейфорії, викликаної перемогами над Кримом та Туреччиною, що 
відображалася в численних символах переможеного ісламу (згадаймо 
хоча б повалений мусульманський півмісяць під переможним хрестом 
на численних українських церквах або рельєфні зображення на 
чавунній підлозі Софійського собору в Києві), змінилася більш 
терпимим ставленням до "своїх" мусульман, традиційних громад 
Російської імперії.

Внаслідок економічної міграції протягом XIX ст. починається 
розселення в Україні представників народів, котрі традиційно 
сповідують іслам. На українських землях оселяються вихідці з 
волзьких ("казанських") татар. Чисельність переселенців вимірюється 
десятками тисяч. У промисловому поясі України -  на сході та півдні 
формується своєрідна діаспора тюркомовних народів в Україні.

Після перемог "російського воїнства" на Кавказі з'являються на 
українських землях репатріанти з Кавказу. Найвідомішим серед них є, 
безумовно, славнозвісний імам Шаміль. Герой національного опору
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чеченського й дагестанського народів, він був суфійським учителем, 
належав до тарикату (братства) "Накшбандійя". В державі, яку він 
створив і яка короткий час існувала, Шаміль прагнув поєднати вимоги 
шаріату та місцевих традицій.

Ця багатонаціональна мусульманська держава -  імамат, заснована 
на поєднанні духовної й світської влади в особі правителя -  імама, 
проіснувала недовго, а Шаміля було вислано до Росії. З грудня 1896 р. 
він жив у Києві, зупинившись у будинку Масонової на Двірцевій 
площі на Печерську. Проживши тут до весни, імам Шаміль 12 травня 
1870 р. відплив пароплавом з Одеси до Стамбула, маючи на меті 
здійснити хадж. Імам з глибокою симпатією ставився до українського 
народу, захоплювався громадянською позицією Тараса Шевченка.

Царський уряд дозволяв мусульманам мати свої мечеті (але в 
обмеженій кількості). Тому найчастіше мусульмани, крім мечетей, 
мали ще й молитовні будинки. Так, наприклад, на Донеччині на 
початок XX ст. функціонувало дві мечеті -  в містах Луганську та 
Макіївці, а в поселеннях -  ще кілька молитовних будинків. У Києві 
татари жили на Подолі, Лук'янівці, у Святошині. На вул.Мирній стояв 
молитовний будинок. У 1910 р. заклали фундамент мечеті, якої так і не 
збудовапи. В Києві було дозволено мати 2 мусульманських кладовища. 
Мусульманські громади діяли в багатьох містах України -  
Катеринославі, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та в інших, за 
кордонами Російської імперії -  у Львові та в ін.

Мусульманське життя за умов тоталітаризму
Із встановленням комуністичної влади в Криму розпочався 

масований наступ на релігію, зокрема й на іслам. Унаслідок цього 
занепадало релігійне життя мусульман. У масовому порядку 
закривалося багато мечетей, мусульманських шкіл -  мектебе і медресе, 
репресувалося духовних осіб, які ще були. Більшовицька пропаганда 
прямо пов'язувала відданість ісламові з "соціалістичною несвідомістю" 
та "буржуазними передсудами". Віруючих примушували на 
відступництво від віри батьків, вони жили в очікуванні репресій. Було 
створено штучні умови для припинення організованої діяльності 
мусульманських громад. Протягом 30-х років весь мусульманський 
актив репресовано, розстріляно або вислано майже все мусульманське 
духівництво, причому під фарисейським приводом, що вони очолили 
націоналістичні рухи після "знешкодження" їхніх політичних 
керівників.

Насильницьки зачинялися мечеті, руйнувались або
прилаштовувалися під склади, майстерні, гаражі тощо. У будинку
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Севастопольської мечеті розмістили архів Чорноморського флоту. На 
колгоспний склад перетворили мечеті у численних селах та містах. До 
1 березня 1931 р. в Кримській АРСР закрито 106 мечетей та 2 
молитовних приміщення, з них відразу знесено 51.

У Бахчисарайському районі, де на обліку стояло 84 мусульманські 
громади, до 1931 р. закрито 24 мечеті, знесено -  5. У 1932 р. 
прокотилася друга хвиля масового закриття мечетей. У М.Бахчисарай 
кам'яну мечеть перетворено на хлібний склад, іншу історичну мечеть -  
на вагову майстерню. Ханська мечеть в Євпаторії якийсь час служила 
краєзнавчим музеєм, а потім стояла занедбаною й забутою до 70-х 
років. Головну мечеть Муфті-Джамі у Феодосії також перетворили на 
склад. Закриту 1936 р. мечеть у с.Сєрово переобладнали під квартири 
колгоспників.

Десятки інших мечетей чекала за Радянської влади така сама доля. 
Навіть за умов утисків мусульман у царській Росії в Ялті (повіті) 
станом на 1917 р. ще діяло 29 мечетей, в інших великих містах Криму 
та їхніх околицях — по 30-40. На середину 80-х років не збереглося 
жодної. Більшість з них або зовсім зруйновано, або вони не підлягають 
відновленню.

У 30-ті роки безжалісно знищувалася самобутня мусульманська 
цивілізація Криму: ліквідовано писемність, заборонено до вжитку 
арабську графіку, збиралися й знищувалися книги, скасовано систему 
мусульманської освіти, заборонено суд за шаріатом.

Після однієї з найтрагічніших подій XX ст. -  насильницької 
депортації кримських татар у 1944 р. -  почалася така сама 
насильницька асиміляція їх. Обрусіння та атеїзація провадилися 
паралельно. Тому іслам у середовищі спецпереселенців залишався не 
тільки засобом задоволення релігійних потреб, він став могутнім 
стимулом підтримки пам'яті народу про своє минуле, про свою 
Батьківщину. Радянська влада прагнула знищити навіть саму пам'ять 
про життя мусульман тут колись. З усіх довідників, енциклопедій, під
ручників вилучено матеріали про мусульманську державу в Криму, 
про її релігійно-культурне життя. В масовому порядку зносилися 
кладовища, а надгробні камені закладали в підмурки нових будинків.

У материковій Україні також було закрито всі мечеті та молитовні 
приміщення мусульман. На 1926 р. на всю УРСР залишалося всього 4 
зареєстровані громади із загальною чисельністю мусульман 200 
чоловік. На початок 1941 р. вже не було жодної. Репресіям 
мусульмани піддавалися й тут. Так, з 50 тисяч репресованих по 
Донецькій обл. більшість складають за прізвищами татари та греки-
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румеї (які сповідували іслам). Вони репресовані як "агенти шкідливих 
націоналістичних та релігійних організацій".

Важко повністю оцінити масштаби антиісламського терору за 
роки радянської влади. Тепер дуже важко відтворити становище 
мусульманських громад, їхнє точне розташування.

Нещодавно віднайдено невідомі матеріали про те, що після 
ліквідації місцевих мусульманських громад, Україну в 30-ті роки 
перетворено на місце спецпереселення для учасників руху опору 
радянській владі з Ферганської долини. Судячи з архівних документів, 
тоталітарна держава перетворила Україну на місце примусової 
депортації активних учасників також і мусульманського активу із 
Середньої Азії. Спецпереселенців тримали в південних областях. 
Спецкомендату-ри для них діяли в Херсонській, Миколаївській, 
Запорізькій областях. Планувалося організувати з них кілька колгоспів 
або радгоспів, які б вирощували бавовну. Більшість з них знищено в 
1937 р.

За роки радянської влади релігійне життя мусульман в Україні 
повністю придушили. Згідно із звітами уповноважених у справах 
релігійних культів з кінця 40-х років і аж до кінця 80-х років в Україні 
не було жодної мусульманської громади або ж зареєстрованої групи 
мусульман. І це в той час, коли в сусідній Білорусії, де незрівнянно 
менше мусульман, ніж в Україні, громади мусульман діяли в трьох 
областях і були зареєстровані ще в 60-ті роки. Те саме було зроблено в 
Литві, де громаду мусульман зареєстрували за радянських часів у 
Каунасі. Але цього не робилося протягом більш як 40 років в Україні, 
де, як вважала радянська влада, начебто й не було потреби в 
організації віруючих мусульман.

Нормалізація релігійного життя мусульман 
в незалежній Україні

Віруючі мусульмани здобули можливість вільно сповідувати свою 
релігію лише в Україні, що стала незалежною. Перші громади 
мусульман відновили діяльність на початку 90-х років, існуючи 
спочатку самостійно, спираючись на допомогу ДУМЕСу -  організації 
мусульман, яка діяла на території Росії.

Проте вже в 1991 р. утворено Кадіат (Духовне Управління 
мусульман Криму) з наданням йому статусу мухтасибату, тобто 
самостійної в канонічному плані адміністративної одиниці, 
очолюваної імамом-мухтасибом. Першим на посаду муфтія Криму 
обрано Сеїджаліль-ефенді. Кадіат мусульман Криму об'єднує 
переважно віруючих з числа кримських татар. В Україні діїоть й інші
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центри духовного життя мусульман. Насамперед це -  Духовне 
Управління мусульман України (існує з 1993 р.) та Духовний Центр 
мусульман України. Про них вже йшлося вище.

Отже, за століття статус ісламу в Україні зазнав певної еволюції: з 
релігії нападників він поступово перетворився на систему переконань і 
на спосіб життя повноправних громадян України, які живуть і 
працюють тут вже не одне покоління.

М.І.Кирюшко
МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 

СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ

Громада мусульман України продовжує динамічно розвиватися. 
Але цілеспрямоване, системне вивчення цієї специфічної соціально- 
конфесійної групи населення в масштабах всієї країни практично не 
проводилося, що зумовлено надзвичайною складністю дослідження 
такого об’єкту, а також відсутністю будь-якої державної підтримки 
ісламознавства як напряму наукової діяльності. Внаслідок цього 
конкретні соціальні параметри побутування мусульман в українському 
суспільстві протягом останніх 13 років залишались практично 
невідомими. Більш того -  невідомою є навіть точна кількість 
мусульман в країні. Існують лише умоглядні, приблизні оцінки: від 
заниженої цифри у 300 тисяч чоловік до безпідставно завищеної в 2 
мільйони. Складними, як і раніше, залишаються проблеми пошуку 
українськими мусульманами моделі свого життя в українському 
суспільстві, збереження своєї релігійної та культурної ідентичності в 
іншорелігійному середовищі. З метою часткового розв’язання цих 
проблем проводилися лише локальні соціологічні дослідження 
релігійності кримських татар в АРК* 1 та волзьких татар -  мешканців 
м.Києва.2 Проте надійних, достовірних даних про особливості та 
проблеми релігійного життя мусульман України, їх соціальні і 
культурні орієнтації, політичні погляди, рівень їх адаптації в 
українському суспільстві тоді одержати не вдалося.

’ Провідний науковий співробітник Інституту політичних і етносоціальних досліджень 
КАНУ, кандидат філософських наук.
1 Кирюшко М. Іслам у житті кримських татар // Людина і світ. -  2001. - № 1. -  С.26-29.

Кирюшко Н.И. Общественная и религиозная жизнь волжских татар в Украине // 
Дуслык. -  2002. -№  4. -  С. 19-25.
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У 2004 р. культурно-просвітницька і благодійницька Асоціація 
громадських організацій “Арраїд” ініціювала проведення першого 
репрезентативного дослідження “Мусульмани в українському 
суспільстві” (науковий керівник проекту -  М.Кирюшко), аналіз даних 
якого дозволяє скласти конкретні уявлення про соціально-світоглядні 
орієнтації сучасних українських мусульман. Дослідження проводилось 
у місцях компактного проживання мусульман, передусім в АРК, 
Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій та Одеській областях, 
а також у м.Києві. Опитування віруючих проводилося методом 
анкетування у фокусних групах, визначальною ознакою якої була 
приналежність респондентів до ісламу (було одержано 3589 
заповнених анкет). Опитувані є мусульманами суннітами, належать 
переважно до Мазхабу Ханафітів. Аналіз даних цього дослідження 
дозволяє скласти конкретні уявлення про соціально-світоглядні 
орієнтації сучасних українських мусульман (в тому числі й з числа 
кримських татар), про сприйняття ними суспільного життя.

Демографічні показники. Серед опитаних були віруючі різних 
вікових груп з деяким переважанням молоді. Віруючих у віці до 25 
років було 44,99%, у віці 26-35 років -  16,98%, у віці 36-45 років -  
14,77%, у віковій групі 46-65 років -  14,57%, понад 65 років -  8,32%. 
Серед опитаних було 50,42% жінок і 49,41% чоловіків. За 
національною ознакою серед респондентів виявилося 61,29% 
кримських татар,10,67% волзьких татар, 9,51% українців, 7,13% 
росіян, 2,89% азербайджанців. Очевидно, що саме цей національний 
склад є сьогодні основою мусульманської спільноти в Україні. У 
межах 1-2% представлені дагестанці, лезгини, балкарці, а також араби. 
Серед членів мусульманських громад є також окремі талиші, чеченці, 
адигейці, удмурти, таджики, туркмени, узбеки, пакистанці, албанці, 
табасаранці, молдавани. Отже, переважаючими групами, як і 
очікувалося, є представники тюркомовних народів, меншою мірою -  
представники кавказько-іберійської мовної групи. На особливу увагу 
заслуговує поява у мусульманському середовищі прошарку з числа 
українців і росіян.

З урахуванням здебільшого міського розташування багатьох 
мусульманських громад та наявності значної частки молоді, що 
навчається, досить високим виявився освітній рівень багатьох 
опитаних мусульман. Серед них було виявлено лише 1,8% людей з 
початковою освітою, проте 77,51% були з середньою і 19,69% з вищою 
освітою.

За соціально-професійною ознакою серед опитаних зафіксовано
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найманих працівників 16,81%, підприємців -  8,83%, держслужбовців -  
5,94%, пенсіонерів -  15,62%, тимчасово непрацюючих -  12,91%, 
військовослужбовців — 0,17%, та тих, хто навчається: школярів 
старших класів -  11,04%, а також стільки ж тих, хто пов’язаний з 
вищою школою (студенти, аспіранти, докторанти, ординатори, 
стажисти тощо). Своє матеріальне становище віруючі оцінили у такий 
спосіб: вважають себе нормально забезпеченими 52,46% опитаних, 
малозабезпеченими 37,69%, бідними 3,57%, дуже бідними 1,19%, 
багатими і дуже багатими 0,34%. Отже, при всій суб’єктивності і 
відносності самооцінки рівня матеріального забезпечення кожною 
людиною, дані про соціальний статус та рівень матеріального 
забезпечення опитаних свідчать про те, що громада активно 
адаптується до умов трансформації соціально-економічних відносин.

Релігійне життя. Відповідаючи на питання про ставлення до 
релігії, більшість опитаних віднесла себе до глибоко віруючих 
мусульман -  84,72%. Частина опитаних має якісь сумніви або зазнає 
труднощів у самовизначенні у питаннях віри: хитаються між вірою і 
невір’ям -  2,21%, відносять себе до мусульман, але не вірують твердо 
в існування Аллаха -  1,19%, індиферентних щодо релігійних питань 
було виявлено 0,17%, не відповіло на це питання 3,74% опитаних. 
Важко було відповісти на питання для 7,98% осіб, які повернули 
анкети. Ці показники характеризують насамперед рівень власної 
самооцінки та групового конформізму і дещо меншою мірою -  дійний 
стан індивідуальної релігійності. На контрольне запитання про 
особисту віру в реальне існування Аллаха дали відповідь, що вони 
твердо вірують у це, 89,98% респондентів, 5,6% часом сумніваються у 
цьому, 1,53% опитаних не змогли сформулювати думку з цього 
приводу, 2,89% -  не відповіли зовсім. Втім, високі показники 
самоідентифікації себе як глибоко віруючого і визнання існування 
Всевишнього можуть бути дещо зкорельовані у бік зниження, якщо 
врахувати ступінь дотримання людиною релігійних приписів, що 
свідчить про міру послуху і покірливості перед Творцем, обов’язкових 
для мусульманина, без чого у ряді випадків можна говорити передусім 
про прояви декларативності, конформізму або й практичного 
релігійного індиферентизму.

Відповівши на питання про особисту віру, опитані звернулися до 
"земних" справ. Свої життєві орієнтації, ранг їх пріоритетності вони 
визначили у такий спосіб: людина передусім повинна турбуватися про 
свою сім’ю (31,79%), людина перш за все має служити суспільству 
(22,30%), людина передусім має турбуватися про себе, про свої
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особисті інтереси (22,10%), людина насамперед повинна служити 
своїй державі (17,30%). Лише після цього йде відповідь: людина в 
першу чергу повинна служити Аллаху (11,21%). Релігійні пріоритети 
були висловлені й у відкритих відповідях: головним для особи має 
бути служіння релігії (1,53%), зростання, плекання свого іману 
(внутрішньої релігійності) -  0,68%. Далі розташувалися такі 
пріоритети: жити згідно вимог Аллаха, прагнути, щоб Бог був 
задоволений віруючим, бути істинним віруючим, турбуватися про 
свою душу, готуватися до Судного дня, турбуватися про життя вічне, 
сприяти розвитку мусульманської спільноти. Мінімальний відсоток 
спинився на служінні людині та турботі про власний розвиток.

Релігійна практика визначалася за декількома показниками.
Щодо відвідування мечеті, то 22,58% опитаних визнали, що вони 

бувають там регулярно по п’ятницях (на джума’а намаз), 14,09% -  
відвідують її частіше, ніж раз на тиждень, а 3,74% - 5 разів на день. 
Разом з тим 28,35% опитаних є відвідувачами мечеті лише у дні 
великих свят, 5,09% лише під час місяця Рамадан, 14,26% - роблять це 
тільки час від часу -  за потребою або по можливості. 12,9% опитаних 
не відвідують мечеті взагалі.

Велике місце у житті віруючого обіймає індивідуальна молитва. 
Здійснювати салят (молитву) більшість опитаних почала з моменту 
прийняття ісламу (навернення) або ж ще з дитячих років чи юності. 
Для окремих осіб це було пов’язано з усвідомленням свого обов’язку 
перед Аллахом, з відкриттям недільної школи тощо. Вдома щоденно 
моляться 61,97% респондентів, нерегулярно, не кожного дня -  18,51%. 
Вдома практично не моляться 14,6% опитаних. Інші на це питання не 
відповіли. Отже, можна відзначити високу загалом ревність мусульман 
у молитві.

Для мусульманина принципово важливим є вміння читати Коран -  
священну книгу ісламу, а також знати хоча б кілька сур (розділів) з 
нього напам’ять. Понад 10 сур Корану знають напам’ять 45,16% 
опитаних, декілька -  35,82%, одну - 5,09%, а 3,74% опитаних 
зазначили, що вони знають весь текст Корану (!) 5,43% респондентів 
відповіли, що напам’ять не знають жодної сури.

Разом з тим опитування виявило певні утруднення, з якими 
стикаються українські мусульмани (значна частина з яких має не такий 
вже великий стаж і досвід життя у вірі або не має достатнього рівня 
релігійної освіченості) у своїй повсякденній культовій практиці. Так, 
більше половини з них визнали, що вони взагалі не розуміють смисл 
Корану, якщо його читають арабською мовою (55,86%), зазнають
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великих труднощів при цьому 25,98%. Вільно розуміють його лише 
4,41% респондентів. Не змогли відповісти на це запитання 10,19%, а 
3,57% - не побажали відповідати на нього. Недостатнє володіння 
арабською мовою (яка в ісламі є сакральною) або не володіння нею 
взагалі мають своїм наслідком також і те, що досить багато віруючих 
не розуміють хутбу (мечетну проповідь), якщо вона виголошується 
арабською, а саме 66,72% опитаних. Лише окремі слова або фрази 
такої хутби розуміють 21,56% респондентів. Вільно засвоюють її зміст 
6,96%. Інші -  не дали відповіді.

Існує декілька обставин, які, за визначенням частини опитаних, 
зумовлюють нерегулярне відвідування ними обов’язкової п’ятничної 
колективної молитви у мечеті або іншому призначеному для цього 
місці. Так, причиною свого невідвідування мечеті частина опитаних 
(14,26%) вважають те, що їм достатньо особистого спілкування з 
Аллахом у молитві, 13,92% відзначають віддаленість мечеті від дому. 
5,77% гадають, що їм необов’язково ходити до мечеті, 2,72% заявили, 
що не ходять туди із-за поведінки служителів мечеті. 3,25% 
респондентів пояснили, що відвідування мечеті відбирає чимало часу, 
а вони його не мають. Стан здоров’я є перепоною для 2,53% опитаних, 
повне нерозуміння мови, якою відбувається служба, - для 2,38%, а 
нерозуміння суті того, що відбувається у мечеті -  для 1,19% віруючих. 
1,87 опитаних зайняті по роботі. 7,75% -  вважають, що відвідування 
мечеті є необов’язковим для жінок, що їм краще молитися вдома. 
Близько 7% нерегулярно відвідують мечеть через навчання, 3,59% -  
через те, що у місті відсутня мечеть. Жінки давали відповідь, що не 
мають когось, щоб залишити з ним дитину або що батьки чи чоловік 
не пускають до мечеті, бо там багато чоловіків. Частина жінок 
збирається вдома у когось з подруг для здійснення джума’а намазу. 
Перепоною для 0,17% опитаних мусульман є те, що в місцевій мечеті 
служать хабашіти — послідовники течії, яка вважається серйозним 
викривленням ісламу. В окремих населених пунктах дуже малим є 
приміщення для молитви, із-за цього збирається надто багато 
віруючих.

46,18% опитаних довелось із-за різних обставин вживати за 
останні роки нехаляльне (недозволене) м’ясо тварин, які вважаються в 
ісламі нечистими. 36,16% респондентів вдалося уникнути цього, 
притримуючись настанов своєї релігії. 9,85% не надають цьому 
значення, а 1,52% вживали таке м’ясо, із-за незнання заборони 
вживати його. Окремі особи зазначили, що вони їли таке м’ясо за 
незнанням або чинили так давно, а за останні 5-7 років строго
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дстримуються цієї заборони.
Демократизація в Україні і правові проблеми життя 

мусульман в країні. У наші дні мусульмани України визнають 
величезне значення тих позитивних зрушень, які відбулись у ній від 
1991 р. Вони відзначають, що в незалежній Україні докорінно 
змінились політична, економічна та ідеологічні системи. Україна 
заявила про себе у світі як незалежна, відносно демократична держава, 
яка встановлює повноцінні відносини із сусідніми країнами. Опитані 
відзначили кінець деспотичної влади комуністів і початок свого життя 
як вільних громадян незалежної держави в Європі, позитивні зміни у 
зовнішньому вигляді міст та їх мешканців, розвиток харчової 
промисловості та будівництва. Природно, що найбільшу увагу 
мусульмани звертають на досягнення нашої країни у запровадженні 
релігійних свобод і свободи совісті, що особливо сприятливо 
позначилося на них, прибічниках ісламу. Позитивні зміни в Україні 
15,62% опитаних вбачають у тому, що стало можливим спорудження 
мечетей, з’явились недільні школи (8,66%), зросла кількість 
мусульман (6,96%), виникли громадські організації мусульман 
(4,24%), утвердилася справжня свобода віровизнання (3,23%), 
почалося вільне поширення ісламу (2,89%), стала доступною ісламська 
література (2,21%), відбувається відродження ісламу серед народів, що 
його традиційно сповідували (2,28%), все більше звертається до ісламу 
"нових мусульман" (2,35%), вільно виходять мусульманські газети, 
книги, радіо- та телепередачі (1,53%), організуються літні табори для 
ісламської молоді (1,02%), з’явились ісламські духовні і культурні 
центри (1,8%), люди вільно здійснюють обряди (1,02%), жінки носять 
хіджаб (1,02%),віруючим повертають відібрані раніше мечеті (0,98%), 
зростає інтерес до ісламу у немусульман (0,75%).

Разом з тим 5,09% опитаних відповіли, що позитивних змін в 
Україні за роки їх проживання в країні не відбулося, 2,21% написали, 
що не знають, чи відбулися такі зміни. 1,87% респондентів вважають, 
що зміни відбулися тільки на гірше. Вони міркують, що життя стало 
набагато важчим, заробітна плата є невиправдано малою і постійно 
відстає від зростання цін, що культурна поведінка багатьох людей 
перебуває на низькому рівні. Близько третини опитаних взагалі не 
схотіли відповідати на це питання.

Опитування виявило також наявність окремих правових та 
управлінських проблем у здійсненні мусульманами свого права на 
свободу совісті. На запитання "Чи забезпечуються достатньою мірою в 
Україні основні права і свободи для мусульман та рівність усіх релігій
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перед законом?” 27,84% опитаних дали негативну відповідь, 33,28% -  
ствердну, були не у змозі відповісти на це 30,51% респондентів, всі 
інші просто не відповіли. Серед проблемних моментів було 
відзначено, що не завжди жінки могли фотографуватися на документи 
у хустці, що вони стикаються з нерозумінням носіння ними хіджабу 
(шийної хустини) на роботі та під час навчання. Відзначалися 
труднощі з виділенням ділянок у містах для спорудження мечетей. 
Мусульмани помічають, що місцеві органи влади сприяють 
будівництву лише православних храмів, не стримують прагнення 
православних християн встановлювати свої символи у безпосередній 
близькості до мусульманських. Зазначалося, що ісламським 
організаціям дуже важко одержати ефірний час на державних радіо- та 
телеканалах, що існують випадки прямого або опосередкованого тиску 
окремих державних установ на ісламські громадські організації, їх 
лідерів та працівників (наприклад, у вигляді відмови в одержанні візи, 
її анулювання без пояснення причин, відмов в наданні громадянства 
або в одержанні статусу біженця). Даються взнаки неврегульовані 
питання щодо організації п’ятничної молитви та дозволеного для 
мусульман харчування в армії та місцях позбавлення волі, надання 
перерв під час роботи для проведення п’ятиразової молитви. 
Висловлювалося побажання, щоб держава визнавала як офіційні 
святкові дні свята не лише православних, а й мусульман, що особливо 
важливо (і водночас легко) зробити в умовах Криму. На питання "Чи 
зазнавали Ви особисто за останні 5 років проявів дискримінації, 
обмеження у своїх правах або ж несправедливе, упереджене ставлення 
до Вас з боку офіційних осіб і владних органів в Україні з причин того, 
що Ви є мусульманином?" 58,74% опитаних дали негативну відповідь, 
проте 19,35% -  ствердну, 12,73% респондентів було важко відповісти, 
інші не відповіли. Наявність чверті опитаних, які зазнавали певних 
труднощів у відстоюванні своїх прав як члена специфічної релігійної 
групи, свідчить про існування такої проблеми в державі. Наявність 
адміністративно-правових проблем, пов’язаних з захистом прав 
мусульман в українській державі, визнало 40,1% учасників 
опитування. Крім зазначених вище проблем було також названо 
надмірну спеціальну увагу до частини мусульман-іноземців з боку 
працівників силових структур, проблему представництва у виборчих 
органах кримських татар, недосконалість закону "Про свободу совісті 
та релігійні організації-", важкість доступу духовних осіб ісламу до 
мусульман, які перебувають в ув’язненні, складність становища 
мусульманських дітей, до якого вони потрапляють у разі
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запровадження державою предметів з християнського виховання у 
школах, труднощі з організацією загальноосвітньої школи для дітей з 
мусульманських родин, прояви расової дискримінації у побуті та в 
контактах з окремими представниками міліції, відсутність державної 
підтримки у будівництві мечетей так, як це відбувається з 
спорудженням православних храмів.

У виступі на прийомі у Президента України Л.Кучми 27 грудня 
2001 р. Муфтій мусульман Криму хаджі Е.Аблаєв зазначав, що 
мусульмани в АРК очікують від влади того, щоб діти у школі 
навчались основам ісламу, якщо діти з християнських родин 
вивчатимуть в якійсь формі свою релігію. Необхідно в одному з 
кримських вузів відкрити теологічне відділення або кафедру 
ісламознавства, де можна було б готувати богословів. Якщо буде 
створена армія на контрактних засадах, то бажано було б мати хоча б 
невеликі національні підрозділи. Особливо важливе для кримських 
мусульман, які у масі своїй є небагатими людьми, є те, що організація 
нормального релігійного життя її залежать від закордонних спонсорів, 
повернення їм вакуфних земель для утримання мечетей та медресе. 
Доцільно було б ввести реєстрацію в державних органах місіонерів з- 
за кордону, які заносять до України ідеї радикального ісламізму. 
Гостро потребують мусульмани створення в армії умов для виконання 
військовослужбовцями відповідних обрядів.

Соціальні орієнтації. Поруч з необхідністю розв’язання 
означених вище проблем опитані нами віруючі визнають наявність 
внутрішньоконфесійних резервів у справі поширення ісламу в Україні. 
15,59% респондентів відзначили важливість для цього спорудження 
мечетей та ісламських культурних центрів; 16,52% -  одержання знань 
про іслам через різні засоби масової інформації; 15,21% -  створення 
недільних шкіл для дорослих і дітей; 13,55% - підготовку ісламських 
кадрів; 10,43% - об’єднання існуючих духовних центрів і створення 
загальноукраїнського муфтіята. 10,28% опитаних назвали також 
необхідність матеріальної підтримки віруючих, 10,16 % -  проведення 
масових культурних заходів, а 7,21% звернули увагу на потребу в 
релігійних виданнях для українців українською мовою. Названо було 
також у цьому ряду обов’язкову для муфтіїв умови -  громадянство 
України, більш чітке прагнення мусульман країни до єдності, 
необхідність більш серйозної співпраці міжнародних ісламських 
організацій з місцевими мусульманами. Висувалася також вимога 
обмежити вплив іноземців -  проповідників ісламу.

З поширенням ісламу українські мусульмани пов’язують свої
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уявлення про шляхи вдосконалення суспільства, про покращення 
життя у нашій країні. Абсолютна більшість віруючих (89,64%) 
відзначили, що релігія ісламу підвищує духовність і моральність 
людей. 42,28% переконані, що іслам робить людей соціально 
активними, зацікавленими у справах усього суспільства. 28,04% 
респондентів погодились у тому, що іслам є основою для відродження 
національної самобутності кримських і волзьких татар, кавказьких 
народів та людей деяких інших національностей. П’ята частина 
опитаних (22,07%) відзначила, що іслам є елементом політичного 
життя нашого суспільства, а 16,81% зауважили, що свобода 
релігійного життя мусульман є передумовою для подальшої 
демократизації всього суспільства і лише півтора відсотки висловили 
думку, що релігійна віра робить людину байдужою до подій у країні, 
за межами свого дому і сім’ї. Вже сьогодні значна частина (41,94%) 
опитаних вважає, що мусульмани нині відіграють помітну роль у житті 
України, 36,16% -  не погодились з цим, а 13,92% - не мали власної 
думки про це. Висловлювалися й уточнення, що таку роль мусульмани 
відіграють лише у Криму, а взагалі є непомітними в Україні, і що вірні 
ісламу моляться перед Аллахом, щоб він допоміг віруючим у нього.

Політичні погляди. Опитування дозволило визначити політиків, 
які є найбільш авторитетними нині для українських мусульман. Для 
багатьох з них на час проведення опитування таким був ЛКучма 
(15,65%). А рейтинг інших склав: В.Ющенко -  8,31%, В.Янукович -  
13,66%, В.Медведчук -  7,25%, В.Литвин -  6,96%, Ю.Тимошенко -  
5,09%, П.Симоненко -  5,06%, О.Мороз -  6,92%. Серед авторитетних 
українських політиків було також названо М.Джемільова, Р.Чубарова, 
С.Тигипка, Н.Вітренко, Н.Бекирова, І.Умерова і А.Зленка. Для більш 
як 12 відсотків жоден з українських політиків не є авторитетним. 
2,55% заявили, що вони взагалі не цікавляться політикою і політиками. 
6,29% осіб, які повернули анкети, не змогли сформулювати свою 
думку, а кожен п’ятий (19,86% опитаних) ухилився від відповіді. 
Висловлювалися також окремі думки, що про більшість політиків 
відсутня достовірна інформація, що від жодного з них годі чекати 
допомоги і не можна вірити їм, що не можна визнавати авторитет 
немусульманських правителів. 7,22% віруючих дотримуються 
погляду, що в Україні просто відсутні політики, які б ставили суспільні 
інтереси вище від особистих.

На питання анкети "Хто з українських політиків краще захищає 
інтереси мусульман України?" 10,02% не змогли дати відповіді. Ті ж, 
що відповіли, на перше місце серед захисників інтересів
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мусульманської частини населення України поставили Л.Кучму -  
12,17%, потім Р.Чубарова -  9,35%, М.Джемільова -  8,75%, В.Ющенка 
-  5,19%, І.Умерова -  6,17%, В.Януковича -  6,06%, Н.Бекирова -  0,17%. 
Майже 13% зазначили, що не знають таких політиків в Україні, що 
жоден з них не відстоює права мусульман, що чимало з них створюють 
лише таку видимість. Це дозволяє зробити висновок про 
поміркованість і обережність мусульман щодо претензій ряду 
політиків на роль політичних лідерів у багатоконфесійній країні із 
значним вже прошарком мусульман.

На питання "Яка з нині існуючих в Україні політичних партій 
найкраще відбиває Ваші інтереси?" 49,58% не дали відповіді, 12,73% 
опитаних відповіли, що "жодна", 9,85% - не знають таких, 4,41% - 
зазначили, що нема такої партії, а інші -  не змогли відповісти. 
Віднесли до таких партій Партію мусульман України 4,41% 
респондентів, Народний Рух України 2,72%, блок "Наша Україна" 
2,54%, СДГГУ(о) та Комуністичну партію по 1,36% опитаних, Партію 
регіонів -  1,02%, Партію зелених -  0,85%, блок Ю.Тимошенко та 
Соціалістичну партію по 0,17%. Інших партій учасники опитування не 
згадували. Чи не найбільш одностайними були мусульмани у відповіді 
на наступне питання: "Чи потрібне в Україні партійне об’єднання 
мусульман?". 63,33% з них погодились, що така необхідність існує. 
12,56% опитаних висловило думку, що воно не потрібне. Не змогли 
дати відповідь 18,17% респондентів. Додавалися окремі думки, що 
мусульмани повинні об’єднуватися, що їх уже багато, але 
об’єднуватися треба не у вигляді Партії мусульман України, яка не 
виправдала сподівань, які на неї покладалися віруючими у попередні 
роки, бо має відверто донецький регіональний характер і не захищає 
інтересів кримських татар.

Відповідаючи на питання про джерела формування їх особистих 
політичних поглядів, третина мусульман визнала, що на їх політичний 
вибір найбільше впливають думки, які висловлюють одновірці у 
релігійній громаді. До речі, цей відсоток є досить високим у 
порівнянні з відповідним покажчиком щодо християнських громад. 
Вирішальний вплив телебачення, радіо, преси на себе відзначило 
16,98% опитаних, а вплив близьких, родичів, знайомих -  11,71%. 
35,48% з них вважають, що свої власні політичні погляди вони 
формують цілком самостійно. Не змогли відповісти на це питання 
15,45% віруючих. Лише 0,34% опитаних назвали вплив Інтернет- 
видань, стільки ж -  книг, ісламських аудіо- та відеокасет, ісламських 
літніх таборів для молоді, арабського супутникового телебачення,
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думку авторитетних мусульман.
Що стосується зовнішньої політики, то найбільш пріоритетними її 

напрямами для України учасники опитування вважають відносини з 
мусульманськими країнами (26,06%). Пріоритетність відносин з 
Росією, Туреччиною та країнами Євросоюзу практично однакова: 
відповідно 20,60%, 18,66%, 16,99% опитаних. Пріоритетними
відносини зі С1І1А назвали лише 9,93% віруючих. Важко було 
відповісти на це питання 9,02% опитаних, понад 8,66% респондентів 
взагалі не відповіли на нього. Показово, що у всеукраїнському 
дослідженні, здійсненому Центром ім.О.Разумкова у 2002 р., вважають 
пріоритетними відносини з країнами Євросоюзу 31,4% українців, з 
Росією -  31,6%, з іншими країнами -  2,1 %, зі США -  4,0% опитаних.1

Політична діяльність. На питання "В яких формах політичної 
діяльності Ви особисто брали участь протягом 10 останніх років?" 
32,60% мусульман відповіли, що участі в ній не брали. Лише 51,95% з 
них голосували на виборах до різних органів влади. Брали участь у 
мітингах та пікетах 20,37% респондентів, у діяльності політичних 
партій 5,09% віруючих, в акціях протесту і голодуваннях півтора 
відсотки, письмово або особисто зверталось із зверненнями до органів 
влади 3,4% із них. 1,36% опитаних брали участь в активних акціях 
протесту і голодуваннях. Окремі особи брали участь у роботі виборчих 
комісій або балотувались у депутати місцевого рівня. Не дали відповіді 
на це питання 4,92% респондентів. Як бачимо, рівень активності 
політичної діяльності більшості мусульман, охоплених нашим 
дослідженням, не можна визнати високим. Це корелюється загалом з 
відповідними покажчиками низької політичної активності значної 
частини українського населення взагалі, що зафіксовано багатьма 
вітчизняними соціологами.

На питання про причини неучасті у політичній діяльності було 
дано такі відповіді: все визначає Аллах, а тому звичайній людині 
втручатися у політику немає сенсу -  27,5% опитаних; такі дії марні, 
оскільки влада все одно ігнорує їх -  27,16%; відсутній лідер, за яким 
варто було б піти -  19,35%; не було серйозної життєвої причини для 
особистої участі -  8,32%; навколо даної особи інертні люди і їй нема з 
ким діяти спільно -  2,38%; бояться покарання і переслідувань з боку 
влади — 0,68%. Були висловлені також такі думки: що спершу треба 
змінювати людину, а вже потім пускати її в політику; що іслам ще не 
настільки сильний, щоб міг помітно впливати на політику; що варто 
брати участь у політиці лише у разі, якщо держава буде

1 Національна безпека і оборона -  2002. -  № 2. -  С .41.
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мусульманською. Зазнали певних утруднень з відповіддю 18,02% 
опитаних, просто не відповіли -  13,75% осіб, які заповнили анкету.

До активних протестних дій у разі прогресуючого збідніння, якщо 
прибутки не зможуть задовольнити основні потреби родини, готова 
вдатися дуже незначна частка мусульман (0,51%). 61,46% будуть 
шукати додаткового заробітку, 35,99% опитаних пошукають іншу, 
більш високо оплачувану роботу, 22,07% - готові розпочати власний 
бізнес, 17,15% - підуть на зниження споживання у сім’ї, емігрують до 
іншої країни 15,11% респондентів, будуть вимагати від державних 
органів створення умов для нормальної оплати праці -  5,43% або ж 
допомоги -  7,64%, будуть добувати кошти, порушуючи закон 1,53% 
респондентів. Інші будуть просити допомоги в Аллаха, задовольнятися 
тим, що дає Аллах, читати ду’а (особливу молитву), щоб Аллах послав 
відчуття задоволеності, а також читати Коран, шукаючи в ньому 
підказки щодо виходу з складного становища.

Але до активних протестних дій мусульмани є готовими в інших 
ситуаціях. Вдатися до законних, дозволених владою акцій протесту 
готові 65,03% мусульман у разі виникнення суттєвої загрози правам, 
здоров’ю та благополуччю своїх одновірців, у разі загрози ісламу. 
Дещо вищий відсоток (66,55%) готовий до цього у разі такої самої 
загрози для своєї родини. 35,48% опитаних будуть протестувати при 
проявах дискримінації за расовою ознакою чи національною 
приналежністю, а 24,62% - у разі невиправдано високого зростання 
цін. Можуть активно протестувати, апелюючи до органів державної 
влади, у разі публічного зневажання ісламу 11,78% респондентів.

Ставлення до тероризму. Особливої ваги набуло нині у світі 
питання терористичної діяльності, здійснюваної радикалами від ісламу 
заради проголошеного ними захисту своєї віри, нації, країни. 
Вважають виправданим застосування сили й здійснення 
терористичних актів з боку радикально налаштованих мусульман по 
відношенню до людей іншої віри (крім ситуацій, що являють загрозу 
для існування ісламу та мусульманських держав) 8,15% опитаних. 
73,01% - не погодились з цим, не сприймаючи жодних терористичних 
дій, а 11,54% - не визначились з цього питання. Разом з тим абсолютна 
більшість українських мусульман (86,93%) вважають невиправданим 
застосування збройних сил з боку немусульманських держав щодо 
мусульманських країн і народів для розв’язання міжнародних 
конфліктів і жоден не погодився з необхідністю таких дій. Погодилося 
з такою можливістю тільки 1,19% опитаних. Не визначилося лише 5,77 
відсотка опитаних, інші ж -  зовсім не дали відповіді.
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Проблема міжрелігійного діалогу. Середовище українських 
мусульман є в цілому позитивно налаштованим щодо необхідності 
діалогу мусульман з немусульманами з різних питань, що їх породжує 
життя. Особливо гостро постають ці питання в Автономній республіці 
Крим, де міжконфесійні відносини містять у собі значний прихований 
конфлікгогенний потенціал, а діалог між релігіями встановлюється 
дуже повільно. Хоча позитивні зрушення є і в цьому. Прикладом цього 
є підтримка владикою Лазарем вимог мусульман щодо виділення 
земельної ділянки для будівництва у Сімферополі Соборної мечеті. 
Показово, що вважають потрібним діалог з християнами 58,06% 
опитаних мусульман України, на проведення такого діалогу з іудеями 
всередині нашої країни погодились 26,32%, з усіма релігійними 
людьми -  19,53%, з буддистами -  1,25%, з комуністами та атеїстами -  
по 0,75%, з усіма, хто цікавиться ісламом, -  1,34%, із свідками Єгови -  
0,75% та кришнаїтами — 0,25% опитаних. Цю тенденцію засвідчує 
поважливе, шанобливе ставлення до християн -  його мають 56,37% 
мусульман, дуже їх поважають -  6,62%; ставляться до них негативно 
4,24% (дуже негативно -  0,85%), а індиферентно -  24,79% 
респондентів. Разом із тим чверть опитаних (23,26%) мають сумніви у 
доцільності такого діалогу, а 6,62% мусульман виступило проти нього.

Соціально-культурний аспект. Значну увагу українських 
мусульман привертають окремі питання культури. Ось яким є 
використання ними вільного часу: читання Корану і релігійної 
літератури -  20,66% опитаних, перегляд телепередач -  17,82%, 
пасивний відпочинок -  12,06%, заклик до ісламу -  11,84%, читання 
художньої літератури -  10,09%, прослуховування радіопередач -  
8,16%, догляд за домашніми тваринами -  7,34%, ігри на комп’ютері -  
4,10%, спорт -  1,75%, прогулянки -  0,78%, вивчення арабської мови -  
1,23%, заняття народною творчістю -  0,75%, шахи -  0,25%, віддання 
вільного часу молитві -  0,26%.

Джерелами знань про іслам та життя мусульман у світі є релігійні 
книги (75,21%), спілкування з одновірцями (62.99%), відвідування 
недільних шкіл (47,20%), газети та журнали (42,61%), радіо і 
телебачення (22,24%), інше (9,48%). Навчають своїх дітей та онуків 
молитві 46,78% опитаних, не навчають 17,24% респондентів. В інших 
дітей та онуків покищо нема.

Адаптація мусульман до українського суспільства проявляється 
зокрема у виході ісламу за межі домашнього помешкання й мечеті. 
Знаючи про наміри Міністерства науки і освіти щодо запровадження 
курсу християнської етики у середній школі, більшість опитаних
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мусульман країни одтримуються думки, що необхідно, щоб основи 
ісламу також викладались у загальноосвітній школі дітям з 
мусульманських родин (90,83%), лише 1% не погодився з цим, інші не 
змогли відповісти. Разом з тим 92,02% опитаних бажали, щоб їхні діти 
одержували середню загальну освіту у спеціальній ісламській школі. 
Не погодилось з цим 3,74% респондентів.

10,02% мусульман погодились з тим, що мусульманка має право 
з’являтися у громадських місцях в Україні без хіджабу, 44,48% -  не 
згодні з цим, для 12,56% -  це не має жодного значення, а 19,02% - не 
мають своєї думки з цього приводу. Окремі мусульмани визнають 
виправдовувальні мотивації при відмові дівчини від хіджабу, 
вважають, що в Україні його носити важко через осуд і нерозуміння 
серед колег по роботі чи навчанню. Деякі визнають, що це є особиста 
справа або що це є просто свідченням незміцнілого іману (рівня 
релігійності, духовної відданості) у жінки, яка нещодавно прийняла 
іслам, що це є просто звичкою. Вони наполягають на необхідності 
роз’яснювальних заходів, легалізації та призвичаювання громадської 
думки щодо публічного носіння хіджабу, що стає досить гострою 
проблемою для цієї спільноти. Вирішення названих проблем у той чи 
інший спосіб стане певними віхами на шляху адаптації мусульман в 
українському суспільстві.

Т. О. Сенюшкіпа
СУЧАСНИЙ ІСЛАМ:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

У сучасному світі понад мільярд віруючих вважають себе 
мусульманами. З них більше двох третин проживає в Азії, майже 30% 
-  в Африці. Із понад 120 держав світу, в яких функціонують 
мусульманські общини, в 35 з них -  всіх країнах Північної Африки, 
Західної Азії (за винятком Кіпру, Лівану та Ізраїлю), а також у таких 
країнах, як Сенегал, Гамбія, Нігерія, Сомалі, Афганістан, Пакистан, 
Бангладеш та Індонезія, мусульмани становлять більшість населення -  
понад 80%.

Значна кількість мусульман проживає в таких країнах Європи як *

* Докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського 
регіонального інституту державного управління Національної Академії державного 
управління при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент.
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Югославія, Албанія, Великобританія, ФРН, Франція тощо. Іслам у 
розвинутих європейських країнах -  явище порівняно нове, яке заявило 
про себе як результат трудової міграції в другій половині 20 століття і 
потягнуло за собою цілу низку проблем у сфері етнополітичних і 
міжконфесійних відносин.

В Україні кількість мусульман становить від 1,5 до 2 млн. осіб, 
нараховується 397 мусульманських общини, що становить приблизно 
1,6% від усієї релігійної палітри держави1. Характерний такий факт: 
Україна ввійшла в п'ятірку європейських країн із значною питомою 
вагою мусульманського населення, що проживає компактно. За 
кількістю мусульман Україна поступається перед такими країнами, як 
Туреччина, Албанія, Німеччина і Франція, але вже випереджає в цьому 
відношенні Болгарію, Македонію, Край Косово. Динаміка поширення 
ісламу в Україні упродовж останніх 11 років залишається стабільно 
вісокою.

Особливість як європейського, так і українського ісламу полягає в 
тому, що мусульманська спільнота перебуває в християнському 
культурному і ціннісному середовищі. При цьому відносини між цими 
конфесіями складаються не завжди гладко. Найгостріші питання 
пов'язані з правовим статусом релігійних меншин і відмінностями в 
системі цінностей. Наявність подібних проблем є приводом говорити 
про актуальність порівняльного аналізу ситуації, що склалася в цій 
сфері в Європі та Україні. Виходячи з вищесказаного, в рамках даної 
статті ми розглянемо такі питання: правове регулювання релігійних 
прав національних меншин і цивілізаційний вимір співіснування 
мусульманської субкультури і християнського суспільства.

Зіткнення цивілізацій або етнізація політики?
Конфесійна структура соціуму проявляє себе через культурні 

відмінності. Разом з культурною диференціацією етнічних груп, країн і 
регіонів особливого значення набувають відмінності між релігіями, що 
будуються на основі цивілізаційної ідентичності. Актуальність 
проблеми цивілізаційного розвитку багато в чому обумовлена появою 
на початку 90-х рр. статті Семюеля Хантінгтона «Зіткнення 
цивілізацій», а потім і його книги під однойменною назвою. Ідеї 
американського політолога про принципово новий характер сучасних 
конфліктів, що розвиваються на основі цивілізаційних відмінностей, 
спочатку викликали подив і гостру критику. Проте, через майже десять 
років, після терористичних актів 11 вересня 2001 р. у США, а потім і в 
інших країнах, наукова і політична еліти світу знову почали

1 Сьомій С. «Ісламський фактор» в У країні//Політика і час.-2 0 0 1 .-№  11.-С.36.
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розмірковувати в контексті цивілізаційної проблематики.
Відомо, що ідеї можуть управляти світом, надихаючи маси. 

Цілком резонно виникає питання: а чи не грають ідеї Хантінгтона роль 
каталізатора для небезпечних політичних ігор? На наш погляд, було б 
божевіллям шукати корені тероризму в цивілізаційних розходженнях. 
Світ розмаїтий, і ці розходження існують тисячі років, рівно стільки, 
скільки існує людство. Значно розумніше прислухатися до думки 
Юргена Хабермаса, який у своїй Франкфуртській промові, відразу ж 
після терактів 11 вересня, справедливо відзначив, що «корені 
тероризму потрібно шукати в психології приниженої людської 
гідності».

Відомо, що цивілізаційний підхід до історії з'явився задовго до 
Семюеля Хантінгтона. Вперше ця проблематика була розвинена в 
теорії культурно-історичних типів Миколи Данилевського. Надалі ідеї 
Данилевського були розвинуті в працях О.Шпенглера, А.Тойнбі, 
П.Сорокіна, Н.Еліаса, Л.Февра, Ф.Броделя.

Цивілізаційна парадигма володіє великою переконливою силою, 
оскільки, з одного боку, її можна включити в поточну етнізацію 
політики, а, з іншого боку, вона допомагає подолати світовий хаос 
відповідно до етнічних категорій. Швейцарський учений Урс 
Альтермаат підкреслює, що саме в цьому полягає діалектика сучасної 
етнізації політики.1

Глобальна стандартизація світової цивілізації провокує 
пробудження локальних культур. Оскільки національна держава є 
продуктом західної цивілізації, то антизахідні настрої прямують також 
і проти секулярної держави, яка зрештою залишилася чужим 
інститутом для незахідних культур.

У своїй визвольній боротьбі країни «третього світу» насамперед 
ставили собі за мету отримання статусу національних держав і 
визнання їх міжнародною спільнотою як суверенних і повноправних 
членів.

Роберт Г.Джексон висловлює думку, що національні держави в 
Азії і Африці залишилися «квазідержавами», політичні структури яких 
позначені дуже поверхнево1 2. Численні ісламські автори, що 
дотримуються ідеології панарабізму, прагнуть до того, щоб не 
сприймати світопорядок, що з’явився в результаті колонізації. Ісламізм

1 Altermatt Urs. Das Fanal von Sarajevo. Ethnonationalismus in Europa // Verlag Neue 
Zürcher Zeitung. -  Zurich, 1996. -  P.214.
2 Jackson R.H. Quasi-States: sovereignty, international relations and the Thierd World. -  
Cambridge (UK), 1990. -  P.146.
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заперечує секулярну державу як західне творіння і потребує 
відновлення ісламської релігійної держави. З цих витоків і виникає 
релігійний фундаменталізм, який бере під сумнів сутнісні передумови 
західної моделі.

Колективна ідеологія радикального ісламізму в загальному вигляді 
може бути представлена таким чином: іслам перебуває на порозі 
знищення, причому не в результаті вторгнення або завоювання, як це 
було раніше, а через «західну отруту», тобто через сучасні секулярні 
ідеї і відповідний їм спосіб життя. Ці ідеї і моделі поведінки західного 
походження поширюються невірними або наївними мусульманами. 
Найефективнішим механізмом для здійснення такої евтаназії ісламу є 
держава з її монополією на законодавство, освіту, засоби масової 
інформації, економіку і силові структури.1

На Близькому Сході та в інших частинах Азії й Африки почалося 
внутрішнє пробудження до нового життя релігійних культур і 
відновлення етнічних зв'язків. Це виявилося, наприклад, в сепаратизмі 
курдів по відношенню до турецької держави або в нескінченних 
плем’яних війнах в Афганістані. Тим самим етнізуються регіональні 
конфлікти, які виростають до етнонаціоналістичних воєн. Наприкінці 
XX ст. конфлікти такого роду охопили цілу низку країн -  від Шрі 
Ланки через Балкани до Судану і Руанди.

Паралельно цьому на регіональному рівні зростає цивілізаційне 
усвідомлення єдності ісламських країн. Хоча між мусульманами в 
Північній Африці і в Іраці наявні величезні етнонаціональні 
відмінності, ця свідомість з’єднує ісламську релігійну спільноту, а 
відчуття солідарності, яке властиве цій спільноті, береться на 
озброєння ісламськими фундаменталістами. На Балканах можна 
спостерігати, як загострена етнонаціоналізмом війна між 
регіональними мовними і релігійними спільнотами знаходить велику 
солідарність в рамках ісламської цивілізації. Зокрема, мусульмани 
інтерпретували сербську політику як новий хрестовий похід Заходу. У 
Боснії і Герцеговині в ході конфлікту між сербами, з одного боку, а 
мусульманами і хорватами з іншого виникли хорватсько- 
мусульманські суперечки, які влітку 1993 р. призвели до воєнних дій. 
При цьому на підтримку боснійських мусульман виступили ісламські 
країни. Саудівська Аравія, Туреччина, Іран, інші країни Сходу 
зажадали від міжнародної спільноти активних дій, спрямованих на

1 Білозор Д.В. Ідеологічні та політичні чинники радикального ісламу // Актуальні 
проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень. -  К., 2004. -  С. 
580-581.
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захист боснійських мусульман і, незважаючи на ембарго, надавали їм 
фінансову підтримку, допомагали зброєю і військовими кадрами.1

Таким чином, можна стверджувати, що мусульманські держави 
Азії і Африки сьогодні переживають процес, який можна позначити як 
етнізацію релігії і політики. Етноконфесійна солідарність приходить на 
зміну національно-державній ідентичності, що дісталася від 
колоніального минулого.

Як і в Західних країнах, в Азії і Африці етнізація політики 
поступається місцем вимогам безпеки. Глобалізація, у формах, 
запропонованих Заходом, сприймається в цих регіонах як 
екзистенціальна загроза, яка долається за допомогою заклику до 
релігійної спільності. Рух проти Заходу несе з собою повернення до 
усвідомлення єдності релігійної культури щодо свого суспільства. 
Секулярна держава Західного типу не визнається як колективна 
цінність за межами Європи й Америки. Проте слід визнати і той факт, 
що національні держави в Азії і Африці всередині себе містять цілий 
комплекс локальних культур. Як і раніше, в Азії і Африці колективні 
ідентичності ґрунтуються, переважно на етнічних і релігійних 
критеріях.

У боротьбі проти Західної моделі секулярної держави ісламські 
фундаменталісти посилаються на цінності ісламу й локальних культур. 
В наслідок цього, з одного боку, загострюються етнічні відмінності 
між локальними культурами, а з іншого — розпалюється цивілізаційний 
конфлікт між ісламом і Заходом. Зрештою у національної держави в 
цих регіонах залишається все менше можливостей об'єднати місцеві 
етнічні групи. Приклад Сомалі, Іраку, Судану і Афганістану служить 
доказом цієї тези. У Азії і Африці етнокультурна свідомість поступово 
замінюється національною. Наслідком цього є громадянські війни, які 
зрештою завжди закінчуються втратою певної частини держави.

Релігійні проблеми ісламських міграційних 
меншин в Європі

У Європейських країнах релігійні проблеми ісламських меншин 
з’явилися у зв'язку з трудовою міграцією, яка призвела до великого 
переміщення носіїв іншої культури і віросповідання в європейський 
культурний простір. У 1992 р. частка іноземців у деяких 
західноєвропейських країнах становила 5-10 відсотків від загальної 
кількості всього населення. Більше половини іноземців Західної 
Європи живуть в Німеччині, Франції і Швейцарії.

1 Каменецкий М. Бьівшая Югославия -  конфликтогенное пространство (опьгг 
политической морфологии) // Політична думка. -  1995. -  С.48.
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Зростання міграційного руху в Європі було викликане 
індустріалізацією, що розпочалася наприкінці XIX -  початку XX 
століть. Візьмемо, як приклад, Швейцарію : якщо в 1850 р. в 
Конфедерації іноземці становили 3% населення, то до 1880 р. їх 
кількість зросла до 7,4%. У 1914 р. вона досягла своєї вищої крапки -  
15,4% або 600 тисяч осіб. Ця цифра була набагато вищою, ніж в інших 
європейських країнах. У Швейцарії перед першою світовою війною 
проживало близько 300 тисяч іноземців. Це більше, ніж у 
Великобританії, в Німеччині, Франції і Великобританії, де в довоєнні 
роки частка іноземного населення сстановила від 0,8 до 2,9%. Вперше 
на рубежі століть стали чутні голоси, які застерігали від «засилля 
швейцарської батьківщини іноземцями» і пропонували виставити 
заслін ліберальній практиці імміграції. Під час першої світової війни 
політика Швейцарії щодо права вільного переміщення була тимчасово 
припинена. Кількість іноземців зменшилася через військову 
мобілізацію і склала в 1941 р. менше 6% населення країни.

Після другої світової війни західноєвропейські країни переживали 
економічне піднесення і знову завдяки головним чином масовій 
імміграції -  переважно з Південної Європи. Імміграційні потоки 
прямували в промислові держави — Німеччину, Великобританію, 
Францію, Бенілюкс, Скандинавію, Австрію і Швейцарію. Найбільший 
відсоток імміграції на початку 90-х років ми бачимо в наступних 
країнах: у Люксембурзі -  33,4% (1992) і Швейцарії - 18,5% (1993), за 
ними слідують Бельгія - 9,2% (1992), Німеччина - 8,2 (1993), Австрія - 
6,6% (1991), Франція - 6,4% (1990) і Швеція - 5,8%(1992).

У 60-х роках кількість іноземців у Швейцарії знову досягла того ж 
рівня, що і перед першою світовою війною, а в 1970 р. склала вже 
більше одного мільйона осіб. Економічна криза, що послідувала за 
нафтовою кризою, тимчасово призвела до регресу, проте в кінці 1993 
р. у Швейцарії проживали майже 1,3 млн. іноземців. Згідно із 
Швейцарським федеральним відомством статистики частка іноземців 
склала в 1995 р. 19,3%.

Між 1950 і 1980 рр. у Федеральній Республіці Німеччині кількість 
іноземців зросла в десять разів. Якщо взяти кількість зайнятих 
іноземців, то в 1955 р. в Західній Німеччині працювало 80 тисяч осіб, в 
1966 р. їх вже було 1,3 мільйони, а в 1973 р. це число досягло 
найвищого рівня -  близько 2,6 мільйонів осіб. До Франції і 
Великобританії іммігрували головним чином громадяни колишніх 
колоній. У 1990 р. у Франції алжірці склали 20% всіх іноземців, у 
Великобританії понад 70% іноземці складали іммігранти з країн
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Співдружності.
У всіх, країнах є центри імміграції. У містах частка іноземців була 

значно вище, ніж у сільських регіонах. Париж у 1990 р. був місцем 
проживання для 13,7% іноземців, Ліон -  для 10,7%. У Гамбурзі на 
початку 90-х років проживало 12% іноземців, у Франкфурті на Майні - 
26%. У Швейцарії велика частина іноземців проживає в Женеві -  43%, 
за нею слідує Лозанна -  30%, Невштатель -  27%, а Базель і Цюріх -  
відповідно но 25%. Ці цифри є вражаючим підтвердженням 
полікультурності і поліконфесійності окремих міст і регіонів Західної 
Європи. Крім того, з'явилися цілі квартали, які суцільно заселені 
іноземцями, і цей факт ускладнив їхню інтеграцію в приймаючу 
країну. Проблеми арабських іммігрантів у Франції або турецьких 
робітників в Німеччині -  найвідоміші приклади.

У Німеччині турки є найбільшою групою проживаючих там 
мусульман. У 1990 р. мусульман турецького походження налічувалося 
понад 1,6 мільйони, що складало близько 32% всього іноземного 
населення країни. На початку 1980-х років тільки в Західному Берліні 
із загальної кількості іноземців -  240 тисяч чоловік -  115 тисяч склали 
турки. У Швейцарії, навпаки, перед першою світовою війною німці й 
італійці складали від проживаючого тут іноземного населення від 40 
до 37%. Наприкінці 1993 р. італійці ще були найбільшою групою 
іноземців -  28%, а німці складали тільки близько 7%.

Від міграції з економічних причин відрізняють імміграцію з 
політичних причин. Біженці мають інший правовий статус, ніж 
іммігранти, що прибувають до країни з метою одержати роботу. 
Незліченні локальні війни і конфлікти -  від Угорщини до Тибету, від 
Чехословаччини, В'єтнаму, Чилі, Шрі Ланки аж до колишньої 
Югославії — призвели до появи великої кількості біженців, внаслідок 
чого до Європи прибували люди зі всіх континентів. У середині 90-х 
років Комісаріат у справах біженців ООН у Женеві оцінив загальну 
кількість біженців у світі від 14 до 15 мільйонів.

Хоча потоки біженців, викликані війною, є справжньою 
міграційною проблемою у всьому світі, люди, які шукають притулку 
займають у Західних країнах в кількісному відношенні незначне місце. 
У Німеччині в 1987 р. один біженець припадає на 617 осіб, у Бельгії-  
на 430, у Швеції -  на 415, у Великобританії -  на 364, у Франції -  на 3 і 
в Швейцарії -  на 190 чоловік. Наприкінці грудня 1993 р. у Швейцарії 
перебувало близько 30 тисяч біженців, з яких багато хто одержав 
статус біженця.

Якщо оцінювати кількість іноземців у Західній Європі, то потрібно
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враховувати різну практику отримання ними громадянства. У 
Німеччині і Швейцарії квота на надання громадянства досить низька. 
Франція надає громадянство в чотири рази, а Швеція навіть в 
п'ятнадцять разів частіше, ніж Німеччина. У Швейцарії кількість 
людей, які одержали громадянство, в другій половині 80-х років 
щорічно складала близько 1,2%, а до початку 90-х років ця кількість 
знизилася і склала вже менше 1%. Таким чином, іноземці в Німеччині і 
Швейцарії в правовому відношенні набагато довше залишаються 
іноземцями, ніж, наприклад, у Франції або в скандинавських країнах, 
що спотворює європейську статистику.

Всупереч тому, що біженці і ті, які шукають притулку, в 
кількісному відношенні є невеликою групою іноземців, починаючи з 
80-х років вони дедалі частіше стають мішенню агітації, заснованої на 
ксенофобії. Наприкінці XX ст. становище іноземців у
Західноєвропейських країнах стає надзвичайно актуальною темою, в 
якій досить помітні етнонаціоналістичні і расистські риси. В основі 
етнонаціоналізму, як і расизму, лежать образи ворога. Обидва вони 
звертаються до заданих наперед природних спільнот, які потрібно 
захищати від чужих культурних елементів.

Особливо складним є питання про те, яким має бути рівень 
культурної асиміляції або культурної автономії іммігрантів. Дана 
проблема породила чималу напруженість у Франції у зв’язку з 
іммігрантами з Алжиру, у Великобританії - у зв’язку з пакистанцями і 
в Німеччині — у зв’язку з турками. З огляду на це в багатьох країнах 
Європи останнім часом спостерігається зростання популярності 
антиіммігрантських і расистських партій. Поряд з цим не залишаються 
пасивними і самі іммігрантські общини. Вони також створюють 
політичні партії та професійні спілки, які просувають своїх 
представників до місцевих органів влади.

Регулювання і захист релігійних прав 
національних меншин у міжнародному праві

Правові норми, що регулюють захист релігійних прав 
національних меншин, базуються на правових гарантіях свободи 
совісті і віросповідання. У даному разі суб'єктом зазначених прав і 
свобод може виступати як індивід, так і група. Основними джерелами 
міжнародного права у цій сфері є: Всесвітня декларація людських прав 
(статті 18 і 27), Конвенція про захист прав і основних свобод людини 
(ст.9), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст.18), 
Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на 
основі релігії та переконань, Декларація ООН з прав осіб, що належать
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до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (ст.З), 
Рамкова конвенція про захист національних меншин, прийнята Радою 
Європи.'

Універсальна норма, яка регламентує захист прав національних 
меншин, міститься у статті 27 Міжнародного Пакту про громадянські і 
політичні права, 1966 р. Дана норма конкретизована в Декларації про 
права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і 
мовних меншин (1992 р.). Відповідно до Декларації, права меншин на 
використання своєї культури і релігії доповнені обов'язками держав 
створювати умови для розвитку меншинами своєї культури, релігії та 
мови.

Відповідно до ст.5 Рамкової Конвенції сторони зобов'язуються 
сприяти створенню необхідних умов особам, що належать до 
національних меншин, для збереження і розвитку їхньої культури і 
збереження основних елементів їхньої самобутності, а саме: їхньої 
релігії, мови, традицій і культурної спадщини. Відповідно до статті 8 
цього ж документа учасники зобов'язуються визнавати, що кожна 
особа, яка належить до національної меншини, має право сповідувати 
свою релігію або переконання і створювати релігійні заклади, 
організації й асоціації. Крім того, відповідно до статті 12 даного 
документа, в разі потреби учасники вживають заходів у галузі освіти і 
наукових досліджень з метою поглиблення знання культури, історії, 
мови і релігії національних меншин.1 2

Проблемам захисту релігійних прав національних меншин 
присвячена низка документів Парламентської Асамблеї і Комітету 
міністрів Ради Європи: Резолюція (68) ЗО "Заходи, яких варто вжити 
проти підбурювання до расової, національної та релігійної ворожнечі", 
Декларація в питанні про нетерпимість як загрозу для демократії (1981 
р.), Рекомендація 1255 (1995) і Постанова 501 (1995).3

Порівняльний аналіз основних джерел міжнародного права, які 
регулюють захист релігійних прав національних меншин, показує, що 
протягом тривалого часу у формулюванні прав національних меншин 
відбулася певна еволюція. Якщо в Міжнародному Пакті про 
громадянські і політичні права (1966 р.) використовувалася пасивна 
формула «не може бути відмовлено в праві», то в пізніших джерелах, 
наприклад, у Документі Копенгагенської Наради Конференції з питань

1 Див: Основные документы ООН в области защиты прав человека. - Тбилиси, 1995.
2 Рамкова Конвенція про захист національних меншин И Права національних 
меншин у Європі. Документи, звіти, коментарі. — Севастополь, 2002. -  С. 7-15.
3 Див.: Права человека: постоянная задача Совета Европы. -  М., 1996.
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виміру ОБСЄ (1990 р.), бачимо дієвіший підхід: «держави зобов'язані 
захищати етнічну, культурну, мовну і релігійну самобутність 
національних меншин»1.

Як видно з розглянутих вище документів, право на свою релігію є 
необмеженим і гарантоване міжнародним правом. Проте свобода 
сповідувати свою релігію і переконання, включаючи публічне 
богослужіння, підпадає під ряд обмежень, перелічених, зокрема, в 
ст.18 Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права і ст.9 
Європейської Конвенції про захист прав людини й основних свобод. 
Ці обмеження можуть бути запропоновані за законом і належать до 
захисту суспільної безпеки, порядку, здоров'я, моральності та захисту 
основних прав і свобод інших осіб. Вони мають бути розумні та 
пропорційні кінцевій меті, і держави не можуть вдаватися до них для 
того, щоб придушити законні релігійні потреби національних меншин.

Договірні норми, які містяться в перелічених вище міжнародних 
угодах, утворюють мінімум міжнародних стандартів, що мають силу 
прямої дії на території держави, яка їх ратифікує. Ці міжнародні 
стандарти не тільки сприяють демократизації національних 
законодавств держав-членів ООН, але й забезпечують першість 
міжнародно-правових норм щодо прав національних меншин, що, 
зокрема, припускає приведення норм національного законодавства у 
відповідність з нормами міжнародного права, а також їх застосування 
урядовцями всіх рівнів законодавчої, виконавчої і судової влади.

Регулювання і захист релігійних прав національних 
меншин в українському законодавстві

Норми, що регулюють свободу віросповідання і захист релігійних 
прав національних меншин, містяться в цілому ряді документів: у 
Конституції України (ст.11, 24, 35), у Законі України «Про свободу 
совісті і релігійні організації» (1991 р.), у Законі України «Про 
альтернативну (невійськову службу)» (1999 р.), у Законі України про 
національні меншин в Україні, а також у Декларації прав 
національностей України (ст.4) та ін. На думку зарубіжних експертів, 
українське законодавство в цілому є демократичним і відповідає 
міжнародним стандартам.

Основні гарантії в цій галузі викладено в Конституції України, 
відповідно до якої держава сприяє розвиткові етнічної, культурної, 
мовної і релігійної самобутності всіх корінних народів і національних 
меншин України (ст.11). Відповідно до ст. 24 заборонено привілеї або 
обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та

1 Documents on Autonimy and Minority rights / Ed. H. Hannum. -  Dordrecht, 1993.
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інших переконань, етнічного і соціального походження. Відповідно до 
ст.35 гарантується право на свободу світогляду і віросповідання. Це 
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно або 
колективно релігійні культи й обряди, проводити релігійну діяльність. 
Поряд з цим, Конституція допускає обмеження цього права законом «в 
інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності 
населення або захисту прав чи свобод інших людей».

Декларація прав національностей України конкретизує норми, що 
зафіксовані в Конституції стосовно національних груп. Відповідно до 
ст.4, «усім громадянам України кожної національності гарантується 
право сповідувати свою релігію, використовувати свою національну 
символіку, відзначати свої національні свята, брати участь у 
традиційних обрядах своїх народів".1

Норми, що містяться в Законі України про національні меншини в 
Україні, базуються на принципі нерозривності прав людини і прав 
національностей: «При забезпеченні прав осіб, які належать до 
національних меншин, держава виходить з того, що вони є 
невід’ємною частиною загальновизнаних прав людини" (ст.1).1 2 
Відповідно до статті 6 даного закону особам, що належать до 
національних меншин, гарантується право сповідувати свою релігію.

Поряд з цим, деякі дослідники відзначають наявні недоліки в 
законодавчому забезпеченні державно-церковних відносин: "Практика 
державно-церковних відносин, забезпечення умов та здійснення 
громадянами права на свободу совісті в ситуації конфесійної 
багатоманітності, поширення новітніх релігійних напрямів та течій 
свідчать про те, що чинне законодавство не повною мірою враховує 
сучасні реалії та суперечності, що виникають, а також деструктивні 
наслідки впливу на віруючих деяких релігійних утворень".3

Зокрема, назріла необхідність у перегляді і доповненні вимог, 
викладених у статті 29 Закону України «Про свободу совісті і релігійні 
організації». Закон передбачає здійснення державного контролю за 
дотриманням законодавства України про свободу совісті та релігійні 
організації місцевими радами народних депутатів та їх виконавчими 
комітетами. Водночас серед повноважень органів виконавчої влади на

1 Декларація прав національностей України // Права національних меншин у 
Європі. Документи, звіти, коментарі. -  Севастополь, 2002. -  С. 70.
1 Закон України про національні меншини в Україні. -  К., 1993. -  С. 3.
3 Косенко О. Законодавче забезпечення державно-церковних відносин: проблеми та 
шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні: 
Науковий збірник. -К .: ВіП, 2001. - С. 152.
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місцях відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ці функції не передбачено. Не визначені вони й у статті 16 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Водночас п.1 
ст.28 цього Закону надає місцевим державним адміністраціям право 
перевірки дотримання Конституції України і Законів України, інших 
актів законодавства органами місцевого самоврядування за 
напрямами, визначеними у ст.16.1

Відносини української держави з ісламськими 
релігійними організаціями

Відносини держави з ісламськими релігійними організаціями 
мають певну специфіку. Насамперед це пов'язано з тим, що існування 
мусульманської спільноти тісно пов'язане з етнічним чинником, про 
що свідчить фактичний збіг конфесійних та етнічних кордонів.

Особлива роль у мусульманському середовищі України належить 
кримським і волзьким татарам, а також представникам діаспорних 
груп інших тюркомовних народів.

Кількість мусульман в Україні становить сьогодні від 1,5 до 2 млн. 
осіб, нараховується 391 мусульманська община, у той час, як у 1990 р. 
їх було лише 23, а кількість віруючих, що ідентифікували себе як 
мусульмани на початку 90-х рр. становила 90-95 тис. осіб. 
Мусульмани проживають в основному дисперсно, хоча існують і місця 
їх компактного розселення: Крим, Макіївка, Донецьк, Запоріжжя. 
Найбільші мусульманські громади діють у містах Сімферополь, 
Бахчисарай, Донецьк, Луганськ, Макіївка1 2.

В Україні діють кілька духовних центрів мусульман: Духовне 
Управління мусульман Криму (ДУМК) з 1991 р., що об'єднало 
переважно кримських татар (276 громад і 29 незареєстрованих 
релігійних організацій); Духовне Управління мусульман України 
(ДУМУ) з 1992 р. (54 громади, 1 -  незареєстрована); Духовний Центр 
мусульман України (ДЦМУ) з 1994 р. (12 общин). Також в Україні 
існують 44 незалежні мусульманські громади.

Характерний такий факт: Україна ввійшла в п'ятірку європейських 
країн зі значною питомою вагою мусульманського населення, що 
проживає компактно. За кількістю мусульман Україна поступається 
перед такими країнами, як Туреччина, Албанія, Німеччина і Франція, 
але вже випереджає в цьому відношенні Болгарію, Македонію, Край 
Косове. Динаміка поширення ісламу в Україні упродовж останніх 11

1 Там само. -  С. 153-154.
2 Муфтий С.Я.Мухамедзянов. Ислам в Украине // Культура народов Причерноморья. -  
2002,-№ 28.-С . 154.
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років залишається стабільно високого 1.
Особливий інтерес має аналіз функціонування мусульманських 

спільнот, а також їхніх відносин з державою та іншими конфесіями в 
Автономній Республіці Крим. У цьому регіоні мусульмани становлять 
11% населення і мешкають компактно. Станом на 01.01.2004 р., у 
Криму було зареєстровано 337 мусульманських громад, з них близько 
трьохсот входять до склад)' ДУМК, ЗО автономних і 2 общини входять 
до складу ДУМУ. Активну роль у відродженні ісламу в Криму 
відіграють зарубіжні країни, зокрема Туреччина й арабські держави. За 
допомогою Туреччини в Криму побудовано 15 мечетей. Близько 120 
кримських татар навчаються в Туреччині з метою підготовки кадрів 
духівництва.1 2

Останнім часом активізувався вплив на кримських мусульман 
арабського ісламу, що призвело до розколу серед місцевих 
мусульманських громад. Основний вплив арабського чинника 
здійснюється через благодійні фонди «Бірлік» і «Зам-Зам», а також 
міжобласну асоціацію громадських організацій «Арраїд». За рахунок 
арабських спонсорів в останні два роки було побудовано 7 мечетей, 
будується ще 8. В арабських країнах також навчаються кримські 
татари: 4 особи у Єгипті, 2 - у  Судані, 1 -  в Об'єднаних Арабських 
Еміратах. Як бачимо, мусульманське середовище в Криму не є 
однорідним і багато в чому залежить від зовнішніх впливів.

Відносини кримських мусульман з місцевою владою і 
християнським оточенням складаються не завжди гладко. На вибір 
пріоритетів у міжконфесійних відносинах впливає політична тактика 
меджлісу кримськотатарського народу. Як підтвердження цієї тези, 
досить згадати факт виходу муфтія Криму з Міжконфесійної Ради 
«Світ - дарунок Божий» на знак протесту проти політики Кримської 
Єпархії УПЦ МП. Характерно, що рішення про вихід з Ради вперше 
було озвучено головою меджлісу Мустафою Джемільовим під час 
зустрічі з главою УПЦ Київського Патріархату Філаретом у 
Сімферополі в червні 1999 р.

Через кілька днів після цієї заяви Духовне Управління мусульман 
Криму оприлюднило в ЗМІ заяву про припинення свого членства в

1 Кирюшко М.І. Історіографія сучасного українського ісламознавства і становлення 
мусульманської спільноти в незалежній України! // Культура народов Причерноморья. 
-2 0 0 2 .-№ 2 8 .-С . 158.
2 Маліборський В. Про деякі особливості функціонування мусульманського 
релігійного середовища в Автономній Республиці Крим: історичний аспект // 
Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. Науковий збірник. -  К., 
2001.-С . 123.
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Міжконфесійній Раді. У заяві говорилося про те, що керівництво АРК 
зайняло деструктивну позицію і саботує Указ Президента України про 
повернення культового майна, перешкоджає відродженню 
кримськотатарських культурних святинь і, водночас із цим, сприяє 
будівництву православних храмів1. Крім того, ряд релігійних лідерів 
надіслали заяви ультимативного характеру на адресу керівників 
місцевих органів влади у зв'язку з «активізацією православ'я в Криму».

Новий виток конфлікту проявився в жовтні 1999 р., коли в 
с.Морському, а потім ще в кількох населених пунктах, були 
демонтовані поклонні хрести, установлені на честь 2000-річчя Різдва 
Христового. Як з'ясувалося, на місці установлення хреста в 
с.Морському в минулому був мусульманський цвинтар. Відразу 
виникло протистояння між місцевими жителями, що розділилися на 
два табори. Завдяки переговорам, у яких брали участь представники 
місцевих органів влади і духівництва, конфлікт удалося погасити. 
Зрештою, було прийнято компромісне рішення: хрест поставити в 
іншому місці, зберегти вже встановлені на цей час хрести в інших 
районах і водночас з цим утриматися від установлення нових 
поклінних хрестів, а в селі Морському установити ще й пам'ятний 
мусульманський знак.

Проведений аналіз проблеми дає змогу зробити такі висновки:
і У взаємовідносинах мусульманських меншин і християнських 

спільнот в Європейських країнах виявляється низка проблем, 
пов'язаних з культурною диференціацією етнічних груп і 
невідповідністю системи цінностей секулярного і релігійного 
світогляду. Внаслідок підвищення активності мусульманських 
етнічних груп у відстоюванні своїх культурних і релігійних прав 
поширюються прояви ксенофобії, націоналізму та расизму в 
європейському культурному просторі.

2. Регулювання і захист релігійних прав мусульманських 
меншин у міжнародному праві здійснюється на підставі принципу 
свободи совісті і віросповідання, суб'єкт якої може бути як 
індивідуальним, так і колективним.

3. Еволюція міжнародно-правових норм у сфері захисту прав 
релігійних меншин сприяла перенесенню акцентів із пасивних 
формулювань декларативного характеру, що стосуються прав меншин, 
щодо обов'язків держави захищати етнічну, культурну і релігійну 
самобутність етнічних груп.

4 Захист релігійних прав меншин у міжнародному праві не

Там само.-С. 124.
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виключає їх обмежень, передбачених внутрішнім законодавством в 
разі загрози суспільній безпеці, порядкові, моральності та інших 
випадках, передбачених законом.

5. Законодавство України у сфері свободи совісті і захисту 
релігійних прав національних меншин загалом є демократичним і 
відповідає міжнародним стандартам. Проте існує ряд проблем у 
законодавчому забезпеченні державно-церковних відносин, зокрема в 
питанні державного контролю за дотриманням відповідного 
законодавства на місцевому рівні.

6. У практиці державного управління в регіонах з компактним 
проживанням мусульман варто враховувати специфіку етнічного і 
релігійного чинника в багатонаціональній спільноті, а також 
особливості зовнішніх впливів на мусульманське середовище. 
Державні органи в таких регіонах повинні мати у своєму 
розпорядженні дійову систему заходів для запобігання етнічним 
конфліктам на релігійному ґрунті.

Омар Капах
ИСЛАМСКИЕ ТРАДИЦИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ

В современном мире ислам, как социальное и идеологическое 
явление представляет собой в глазах его приверженцев не только 
универсальную религиозную систему, в рамках которой в ходе 
исторического развития находились различные школы и направления 
мусульманского богословия, права, экзегетики, суфизма, но так же и 
модель идеальной организации общества. Для многих поколений 
мусульман во всем мире эталонной формой организации исламского 
общества и государства выступал и продолжает выступать "опыт 
Медины". Именно в период с 622 по 632 гг. в Медине возникают 
надродовая мусульманская община и протогосударство, во главе 
которых стоял Мухаммед, обладавший всей полнотой светской, 
духовной и судебной власти. Этот опыт многие мусульмане считают 
временем идеального правления в истории исламской цивилизации. В 
исламской традиции идеальную организацию общества обычно 
рассматривают в трех видах -  традиционализм, фундаментализм и 
модернизм. Вышеназванные разновидности определяются как типы

" Аспірант Національного технічного університету у м.Севастополі.
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религиозного сознания в исламе и одновременно рассматриваются в 
качестве трех тенденций, присутствующих и взаимодействующих в 
религиозной сфере.

Традиционализм характеризуется тем, что его сторонники 
выступают против каких-либо реформ ислама, за сохранение его 
таким, каким он в основном сложился в эпоху до буржуазных 
социально-экономических, политических и культурных 
представлений. Они предлагают вернуть именно первоначальное 
состояние ислама, при этом противодействуют каким-либо переменам 
как в религиозной сфере, так и в общественной жизни. Носителями 
традиционного сознания, как правило, являются представители 
официального духовенства, поддерживающие любой правящий 
режим.

Формирование традиционализма обычно связано с локальными 
этнокультурными особенностями. В этой связи следует подчеркнуть, 
что социокультурные различия исламских государств и регионов 
осуществятся через "обычное право" ("адат"). Такое право допускается 
в той степени, в какой оно не противоречит исламу, прежде всего 
исламской доктрине абсолютного единобожия. Традиционалисты 
проповедуют принцип Пророка: "В религии нет принуждения".

Известно, что одно из главных предписаний ислама -  требование 
джихада, который является долгом мусульманина. Существует 
представление о том, что человечество делится на праведных — 
мусульман и неправедных -  иноверцев, подлежащих обращению 
любыми путями, не исключая и насильственный. И все же джихад в 
традиционном исламе, в отличие от фундаментализма,
рассматривается в большей степени как усилие над собой, а не насилие 
над другими. В свою очередь "малый джихад" можно представить как 
оборонительную войну, направленную против притеснения
мусульман. Традиционалисты обычно не ставят перед собой 
политических задач: они готовы жить в мире и согласии со всеми и 
способны сотрудничать с властями, представляющими самые 
разнообразные политические системы и режимы. По их мнению, 
наследие ислама не может являться предметом научно-исторических 
исследований. Они настаивают на строгом следовании выработанных 
еще в эпоху средневековья подходов к сакральным текстам, 
подчеркивают незыблемость традиции прошлого и непререкаемость 
мнения исламских религиозных авторитетов. Для их позиции 
характерно резко критическое отношение к рациональному анализу 
религиозных догматов. Сторонники традиционализма отвергают
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учение средневековых мусульманских мыслителей, 
ориентире давшихся на античные модели философствования, и 
считают это явление совершенно чуждым исламу, стремясь дать ему 
религиозно-теологическое толкование.

Наряду с традиционализмом в исламе присутствует и 
фундаментализм (возрождение). Его приверженцы настаивают на 
восстановлении принципов "чистого" ислама и освобождении его от 
позднейших наслоений, которые допускают традиционалисты. Они 
призывают к полному (интегральному) претворению в жизнь норм 
ислама и провозглашают в качестве своей цели восстановление в 
жизни мусульман конкретных институтов и норм раннего ислама, 
периода жизни пророка Мухаммеда и первых четырех праведных 
халифов. Преувеличивая значение уравнительных принципов в жизни 
мусульман того времени, видные представители фундаментализма, 
такие как Сайед Котоб и Абдель-кадер Оде, видят в ранних общинах 
идеальное объединение верующих на основе их равенства и 
социальной справедливости.

Для возрождения фундаментальных основ ислама представители 
радикального его крыла указывают на необходимость применение 
насилия. Если в первом случае речь идет о возрождении идеального 
исламского государства VII века, когда Пророком Мухаммедом было 
основано первое государство такого типа, то, во втором, говорится о 
захвате власти насильственным путем и утверждении политической 
модели государства, основанной на шариате. Характерной чертой 
такого подхода к проблеме возрождения ислама является то, что 
сторонники концепции "чистого ислама", отвергают различные 
местные традиции, ставшие необходимыми атрибутами 
вероисповедания мусульман во всем мире.

Своеобразную позицию относительно перспектив развития 
общества предлагает ассоциация "Братьев-мусульман". Их идеологи 
считают, что создание и существование исламского государства 
является религиозным обязательством (фардом) каждого 
мусульманина. Они стремятся видеть в исламе одновременно власть и 
исполнение, законодательство и учение, закон и судебную систему и 
при этом всегда выступают против отделения религии от государства. 
Мотивируется это тем, что такое состояние в жизни общества является 
невозможным, поскольку в исламе определены как права и 
обязанности каждого человека в отдельности, так и государства в 
целом. Они желают видеть государство таким, каким его основал 
Пророк Мухаммед в городе Медина в 622 г.
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Исламское государство, по мнению видного идеолога "Братьев- 
мусульман" Абдель-кадыр Оде, должно соответствовать следующим 
условиям. Во-первых, для его нормального функционирования 
необходимо иметь общество, которое было бы похоже на то, которое 
существовало при Пророке. Во-вторых, исламское государство не 
должно испытывать какое бы то ни было внутреннее или внешнее 
давление. В-третьих, оно должно иметь свою территорию, на которой 
постоянно проживают мусульмане. И, наконец, в таком государстве 
необходимо иметь такое руководство, которому бы добровольно 
подчинялись его граждане. Оде полагал, что каждый руководитель 
должен иметь право отдавать приказания, управлять общественной 
жизнью и при этом его действия обязан контролировать народный 
совет.1

Оде считал, что государственная власть должна состоять из 
исполнительной, законодательной, судебной, контролирующей, 
исправительной и финансовой. Во главе государства может 
находиться президент или руководитель халифа, избираемые народом. 
Руководить страной может только представитель мужского пола, 
мусульманин, который соблюдает принципы справедливости, имеет 
возраст свыше 40 лет и достойную репутацию в обществе. Народ 
избирает также и совет. Оде отрицает монархическую форму 
государственного правления, а также завоевание власти 
революционным путем. Руководитель страны обязан постоянно 
отчитываться перед советом за соблюдение законов, имеет право 
назначать министров, своих помощников, объявлять войну, 
подписывать законодательные акты. При этом и совет, и руководитель 
страны обязаны строго следовать шариату. Таким образам, по мнению 
Оде, в мусульманском мире должно существовать достойное 
подражанию образцовое общество.1 2

На рубеже 70-80-х гг. XIX в. в Египте зародилось движение за 
модернизацию ислама, которое позже получило распространение во 
всем мусульманском мире. Его сторонники, которых еще называют 
реформаторами, стремились приспособить мусульманскую догматику 
к нуждам современного им развития общества, при этом они отвергали 
одни устоявшиеся положения и выдвигали другие. Они настаивали на 
возможности восприятия исламской идеологией Западных 
либеральных ценностей. Носителями такого типа религиозного 
сознания выступают, в частности, представители "исламского

1 Хасан аль-Банна Религиозное воспитание. -  Каир, 1970.
2 Абдель-кадыр Оде. Ислам и наша политическая ситуация. -  Каир, 1974.
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социализма". К их числу можно отнести также и приверженцев 
изменения исламских традиций путем их "обновления", 
переосмысления Корана и Сунны, предписаний шариата. 
Реформаторы стремятся внести определенные изменения в догматику, 
социальную доктрину, культ, номы шариата, то есть во всех 
направлениях ислама, осуществлять "очищение" его от разного рода 
архаичных элементов, чрезмерных ограничений и излишних запретов.1

Формально реформаторы выступают с консервативных позиций 
под лозунгом возрождения ислама в первозданной чистоте, призывают 
к освобождению вероучения от накопленных за прошлые века 
искажений. Однако, в отличие от фундаменталистов, добивающихся с 
помощью сохранения чистоты ислама преодолеть социально- 
экономическую отсталость мусульманских народов и вернуться к 
"золотому веку" правления Пророка и первых четырех праведных 
халифов. Сторонники модернизации ислама озабочены поиском путей 
социального прогресса и при этом преследуют цель трансформировать 
традиционное феодальное общество, в современный цивилизованный 
мир.

На территории современного Украинского государства проживает 
значительное количество приверженцев ислама. В настоящее время их 
больше всего в Крыму. Возрастание значимости исламского фактора в 
социально-политической жизни украинского общества в значительной 
степени связано с возвращением на территорию Крымского 
полуострова ранее депортированного крымскотатарского народа, 
традиционно исповедовавшего ислам, что привело к восстановлению и 
строительству мечетей, к активизации деятельности исламского 
духовенства.

Характерной чертой взаимоотношений христиан и мусульман, уже 
много веков совместно проживающих в Крыму (а это вообще 
характерно не только для крымской, но и украинской
действительности), является их мирное сосуществование. Например, в 
крымской истории имеется множество примеров почтительного 
отношения мусульман к христианским святыням, их
доброжелательное отношение к местному христианскому населению.

Характерной чертой процесса реинтеграция ислама в 
конфессиональную структуру Крыма является то, что она протекает на 
редкость толерантно. Начиная с 1989 года, и вплоть до наших дней не 
произошло ни одного сколько-нибудь серьезного конфликта на 
исключительно религиозной почве. На этом основании мы вправе

1 Абдо Мухаммад. Таф сир ал-Кур'ан ал-карим. - Каир, 1983.
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заметить, что ислам в Крыму, как и на территории всей Украины, в 
состоянии органично влиться в характерную для украинского народа 
христианскую культуру и способствовать построению современного 
демократического правового государства.

По данным Комитета по делам религий при Совете Министров 
Автономной Республики Крым на 1 января 2004 г. на территории 
Крыма зарегистрировано 337 мусульманских общин, из которых более 
300 входит в состав Духовного Управления мусульман Крыма 
(ДУМК).

В настоящее время на территории Украины продолжается процесс 
формирования исламских общин. Большинство из них не дают 
никаких оснований для того, чтобы считать их представителей 
носителями экстремистских идей и настроений. К сожалению, наряду 
с желанием большинства мусульман, проживающих на территории 
Крыма, жить в мире и согласии с представителями других религий, не 
допускать обострения межконфессиональных противоречий 
определенные политические силы, действующие из-за рубежа, иногда 
стремятся использовать ислам как средство, препятствующее 
межэтнической консолидации украинского общества. К ним можно 
отнести появившихся в последнее время сторонников 
фундаменталистских течений радикального толка, в частности, 
последователей Партии освобождения (хизб аль-тахрир), в идеологии 
которой большую роль играет требование построения исламского 
государства в форме халифата.

Согласно проекту Исламской конституции, которую 
распространяют среди мусульман Крыма сторонники Партии 
освобождения, современный мир должен быть разделен на верных и 
неверных. Во многих статьях содержатся призывы к применению 
насилия, оправдывается агрессивный характер деятельности 
исламских организаций.

Сторонники фундаменталистских кругов стремятся активно 
проводить религиозную обработку граждан в разных регионах 
полуострова. Для реализации своих задач они выезжают в населенные 
пункты автономии с целью обучения мусульман нормам шариата, 
распространяют литературу радикальной направленности. В этих 
целях активно используются иностранные студенты, которые учатся в 
высших учебных заведениях.

Таким образом, нетрудно заметить, что ислам, как идеологическая 
система, продолжает функционировать в борьбе различных идей и 
мнений, находится в состоянии поисков дальнейшего пути развития. В
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хаждой стране имеются разные группы, которые предлагают свой путь 
государственного строительства и выступают за решение этих 
проблем на основе предлагаемых ими концепций. Однако уверенно 
можно утверждать, что для всех исламских стран, всех мусульман 
мира, единого пути общественного развития не существует, в силу 
чего в поле зрения оказываются различные, нередко противоречащие 
друг другу, модели общественного прогресса.

Л.Б.Маевська
РОЛЬ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ НЕГАТИВНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСЛАМЕ

В последнее десятилетие активизировалась деятельность 
различных экстремистских организаций, которые для достижения 
политических целей используют религиозные лозунги, иногда даже 
сознательно искажая основные догматы религии. Исследователи 
утверждают, что подобные организации выдвигают какое-либо 
положение и затем, чтобы оно обрело вес в глазах мусульман, 
подкрепляют его искаженным толкованием аята из Корана или 
изречения Пророка Мухаммада. Это наиболее характерно для 
сторонников экстремистского течения «ваххабизм». Еще во время 
жизни основателя течения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба теологи 
священного для мусульман города Мекка вынесли фетву (религиозное 
заключение) об отступлении ваххабитов от веры из-за их убеждений. 
Этот вывод исламские ученые сделали в связи с тем, что многие из 
положений учения Ибн Абд аль-Ваххаба противоречат Исламской 
доктрине; также ваххабиты бездоказательно обвиняют мусульман в 
неверии, что приводит обвиняющих в неверие. Этот принцип 
вытекает из слов Пророка Мухаммада и общеизвестен среди 
мусульман.

Стороники Ибн Абд аль-Ваххаба считают мусульманами только 
себя, а остальных -  неверными, которых нужно убивать. Об этом 
написано в книгах основателя ваххабизма под названиями "Книга 
Единобожия" (Китаб ат-Тавхид) и «Отведение сомнений» (Кашфу 
шубухат). Этот постулат ваххабизма тут же нашел отклик в умах 
сторонников Ибн Абд аль-Ваххаба. Об этом свидетельствуют

’ Співробітниця Духовного Управління мусульман України (Київ).
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многочисленные исторические хроники и события, 
разворачивающиеся во многих уголках мира.

Книги основателя ваххабизма переведены на русский язык и 
распространяются большими тиражами в странах СНГ, властности в 
России и в Украине. Зная негативное отношение людей к ваххабизму, 
издатели на обложке решили не писать общеизвестное имя автора, а 
написали Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими. Однако, открыв книгу, 
читатель сразу узнает, кто автор. 20 апреля 2004 года Савеловским 
судом г.Москвы было принято решение о признании книги Ибн Абд 
аль-Ваххаба имеющей название "Книга Единобожия" экстремистской 
и запрете ее распространения на территории России.

К радикальным действиям также призывает своих сторонников 
организация под названием «Аль-джамаа аль-Исламийя». В своих 
работах идеологи этой организации Сайид Кутуб, Абу Аля аль- 
Маудуди, Фатхи Якан и др. призывают людей не подчиняться 
правительствам своих стран, совершать теракты и убивать всех, не 
согласных с их убеждениями. Книги этих авторов также активно 
распространяются на постсоветском пространстве и вносят 
напряженность в межнациональные и внутриконфессиональные 
отношения.

Этим летом на территории Украины открыто заявила о себе еще 
одна радикальная группировка под названием «Хизб ат-Тахрир». Ее 
деятельность явилась причиной напряженности в отношениях между 
мусульманами в Крыму. Деятельность партии осудило исламское 
духовенство и Меджлис Крымскотатарского народа. Но в Крыму эта 
организация действует уже не первый год, привлекая в свои ряды 
молодежь в мечетях и учебных заведениях. Основная цель -  
образование, так называемого Всемирного Халифата под контролем 
партии. Эту партию отличает законспирированная структура. Она 
состоит из «пятерок», при этом члены одной пятерки не знают членов 
другой. Имена региональных руководителей также не разглашаются. 
Это затрудняет противодействие организации.

Все эти организации используют религиозные лозунги в 
политических целях и этим бросают тень на вероучение Ислама. 
Совершение терактов, убийств невиновных людей сторонниками 
различных экстремистских группировок преподносится 
общественности как агрессивность Ислама, создавая у людей 
негативные стереотипы об этой религии. Однако известно, что Ислам 
выступает против насилия и даже само название «Ислам» переводится 
как «мир».
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Подобные тенденции наиболее ярко стали наблюдаться после 
событий 1] сентября 2001 г. в Америке. Любой крупный теракт, 
начали связывать с мусульманами, каждый раз порождая волну 
ненависти к представителям этой конфессии. Однако при детальном 
расследовании выяснялось, что совершали люди не принадлежащие к 
Исламу и имеющие о нем поверхностные, искаженные представления.

В России после событий в Беслане стала активно муссироваться 
тема исламо-христианского противостояния, якобы мусульмане 
совершили теракт против христиан. На самом деле теракт совершили 
сторонники политической идеологии «ваххабизм», а при теракте 
погибли как христиане, так и мусульмане. Этот факт почему-то 
замалчивался средствами массовой информации. Это же касается 
информации относительно осуждения мусульманами терактов.

Отсюда напрашивается вывод, что ныне различные 
экстремистские организации используются определенными 
политическими кругами в геополитических целях, в нагнетании 
межнациональных отношений и служат лишь тонким инструментом в 
управлении геополитическими процессами, происходящими в 
современном мире. Сложившееся общественное мнение, что 
экстремизм связан с Исламом и негативное отношение к Исламу на 
бытовом уровне служит в интересах подобных группировок, 
способствуя привлечению новых сторонников, которым они обещают 
защиту и победу, втягивая в террористическую деятельность.

Поэтому мировому сообществу не следует проявлять 
исламофобские настроения, подыгрывая террористам, а для успешного 
противодействия экстремизму, следует провести четкую границу 
между Исламом и различными экстремистскими течениями, которые 
используют религиозные лозунги в политических целях, тем самым 
внося напряженность в отношения между людьми разных 
национальностей и разных культурных традиций.
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С.І.Здіорук
ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ В КРИМУ: 

СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

Іслам на українських теренах має більш ніж тисячолітню історію. 
Першими мусульманами, які систематично жили або кочували 
землями нинішньої України, були степовики. Так, поховання пращурів 
сучасних осетинів-апан за мусульманським обрядом на 
східноукраїнських просторах археологи датують VII-VIII століттями. 
Первісні знання про іслам русичі черпали також із сусідньої Булгарії. 
Перші письмові згадки про постійне перебування мусульман в Україні 
належать до XI століття, коли в київських князів на службі була 
кіннота з мусульман-печенігів. Закріпившись у Криму в XIII столітті, 
татарський улус за хана Узбека офіційно визнав іслам державною 
релігією. Під час входження Київської Русі до Великого князівства 
Литовського сюди, з повеління князя Вітовта, було привезено з Криму 
за військовим правом багато татар-мусульман. У XV столітті, у зв’язку 
з розпадом Золотої Орди в Криму виникло самостійне Кримське 
ханство, яке з 1475 р. увійшло до складу Османської імперії і Кримські 
хани стали васалами її правителів. Релігійне життя мусульман 
півострова почала контролювати імперія. Зрощування світської 
державної та релігійно-духовної влади призвело до того, що муфтієм 
усіх мусульман почали вважати хана. Муфтій Криму входив до складу 
Державної ради Османської імперії -  Дивану.

Після завершення війни Росії з Туреччиною в 1774 р. Кримське 
ханство одержало самостійність. Але вже в 1783 р. Крим став 
частиною Російської імперії. Це призвело до всіляких обмежень у 
діяльності мусульманської спільноти півострова. Якщо до початку 
панування тут Росії в кожному поселенні діяла щонайменше одна 
мечеть, то за століття колонізації Криму було зруйновано або 
перетворено в казарми більше 900 сакральних мусульманських споруд.

Масовий наступ на іслам у роки комуністичного тоталітаризму 
позначився закриттям, а то й знесенням багатьох мечетей, 
мусульманських шкіл -  мектебе і медресе, репресуванням духовних 
осіб тощо. Згідно із звітами уповноважених у справах релігій з кінця 
40-х років XX століття та аж до відновлення Українською державою 
незалежності в ній не було жодної зареєстрованої мусульманської 
громади. Оскільки, згідно з доктриною комунізму, вважалося, що

Завідувач відділу іуманітарної політики Національного Інституту стратегічних 
досліджень, кандидат філософських наук, доцент (м.Київ).
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взагапі відсутня будь-яка потреба в організації як віруючих мусульман.
На початку 90-х років в Україні відновилася діяльність багатьох 

громад мусульман. Вже 1991 р. утворено Кадіат (Духовне Управління 
мусульман Криму) з наданням йому статусу мухтасибату. На 2004 р., 
згідно зі статистичним звітом Державного Комітету України у справах 
релігій, Духовне Управління мусульман Криму (ДУМК) у своєму 
складі має 337 організацій. З них лише 2 громади мусульман 
знаходяться за межами Криму в Херсонській області. В Україні також 
діє Духовне Управління мусульман України (ДУМУ), яке об’єднує 59 
офіційно зареєстрованих релігійних структур. А до Духовний Центр 
мусульман України (ДЦМУ) входить 18 громад. В Україні 
функціонують ще 60 незалежних релігійних організацій мусульман, 
що не входять до жодної з названих вище організаційних управ, у тому 
числі 31 з них у Криму та 4 в Києві (в той час коли тут є лише 2 
громади ДУМУ). Загалом же в Україні на початок 2004 р. діяло понад 
470 згромаджень мусульманського спрямування.

Процес релігійно-духовного відродження, що з початку 90-х років 
інтенсивно триває у мусульманському середовищі України, на жаль, як 
і будь-які кардинальні суспільні трансформації, не проходить 
безконфліктно.

Зокрема, інтеграція віруючих мусульман у загальнонаціональний 
український контекст ускладнюється певною мірою збереженням у 
масовій суспільній свідомості певних міфологем про іслам, 
насаджених свого часу радянською ідеологією. Серед ідеологічних 
“ярликів”, закріплених за релігією Аллаха, особливо поширеними є 
три: 1) іслам відзначається крайньою нетерпимістю та агресією щодо 
представників інших конфесій; 2) іслам виступає ідейною основою 
релігійного екстремізму, а ісламізація провокує політичну 
нестабільність та підштовхує до насильницького усунення інститутів 
державної влади; 3) розвиток ісламської культури ґрунтується на 
експансії та спрямований на асиміляцію немусульманських народів.

Подібні фобії не тільки викликають підозру та невдоволення у 
значної кількості громадян, а й на фоні непростої політичної ситуації в 
Україні створюють суттєві перепони поглибленому діалогу і 
взаємопорозумінню у відносинах між різними етноконфесійними 
спільнотами українського суспільства.

Напруженими (особливо в Автономній республіці Крим) здаються 
мусульмано-православні відносини. До початку 90-х років (масового 
повернення кримських татар у місця, де вони проживали до масового 
примусового переселення у травні 1944 р.) на півострові абсолютно
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домінувало населення православної орієнтації (росіяни та українці). 
Воно також зростало за рахунок представників різних етнічних 
спільнот -  білорусів, мордвинів, марійців, грузинів, а також греків і 
болгар, які теж були насильно виселені й нині повернулися до рідних 
місць. Інші національні меншини, якщо і не належали до 
православного світу, то все-таки були християнами (німці, поляки, 
вірмени, італійці). А не-християни (євреї, караїми, кримчаки, корейці, 
башкири) через свою малочисельність не могли значно вплинути на 
конфесійну ситуацію в регіоні. За таких обставин Православна церква 
посіла домінуюче становище на Кримському півострові.

Але після відновлення незалежності Української держави ситуація 
принципово змінилася. Повернення з місць примусового переселення 
кримських татар (вагомого репрезентанта мусульманської традиції) 
окреслило нові контури релігійної ситуації в Криму. Між УПЦ 
Московського Патріархату і муфтіятом виникло протистояння.

З одного боку, протиріччя було спричинене прагненням УПЦ МП 
зберегти виключно за собою провідне становище на теренах АРК, а з 
іншого -  намаганням кримських татар поновити так звану історичну 
справедливість на землі, де вже багато поколінь проживали їхні 
предки, що стала для них батьківщиною. Суперечності переросли в 
конфлікт, кульмінаційним моментом якого став вихід восени 2000-го 
року Духовного Управління мусульман Криму з міжконфесійної 
організації “Мир -  дар Божий”. Порозуміння між ДУМК та УПЦ МП 
не досягнуто і по сей день, що, звичайно, аж ніяк не сприяє 
нормалізації й гармонізації суспільно-релігійних, міжконфесійних і 
державно-церковних відносин як в Автономній республіці Крим, так і 
в Україні загалом. Пошуку конструктивних рішень перешкоджає й 
однобічний підхід місцевої влади до назрілих проблем, її 
“поступливість” на користь однієї конфесії, а ще точніше навіть однієї 
Церкви -  православ'я Московського Патріархату. Така політика не є 
ефективною для держави й порушує права значної частини 
українських громадян, які належать до інших віросповідань.

Наявність в Україні трьох ісламських центрів породжує також свої 
особливі протиріччя і суперництво між ними. Точиться боротьба за 
лідерство, монопольний вплив на віруючих, одноосібне 
представництво інтересів українських мусульман як в Українській 
державі, так і поза її межами. Якщо раніше були помітними наміри 
лідерів ДУМУ і ДУМК підпорядковувати своїм керівним структурам 
усі релігійні організації та громади мусульман України, то на сьогодні 
питання централізації влади і об’єднання діючих духовних структур
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набуває актуальності в ДУМК та Меджлісі кримських татар. Вони 
бажати б створити такий всеукраїнський центр мусульман саме в 
Криму.

Нагальною є також необхідність нормалізації взаємовідносин між 
керівниками ДУМУ і ДЦМУ. Протистояння між ними набуло 
відкритої форми, все частіше оприлюднюються взаємозвинувачення 
кожної зі сторін у релігійному прозелітизмі і навіть в антиукраїнській 
діяльності. За таких суспільно-релігійних обставин неможливо спільно 
вирішувати проблеми подальшого духовного відродження мусульман, 
проведення паломництв до ісламських святинь, всеукраїнських 
форумів мусульман тощо.

Мусульманські релігійні організації, як і переважна більшість 
конфесій України, мають серйозні проблеми із забезпеченням громад 
культовими спорудами та висококваліфікованими кадрами 
священнослужителів. Наприклад, із близько 300 імамів менше десяти 
осіб мають вищу духовну освіту.

Проблема частково розв’язується шляхом підготовки незначної 
кількості служителів в медресе і двох ісламських університетах (які за 
оцінками експертів поки що мало відповідають стандартам провідних 
мусульманських навчальних центрів), а також відрядження студентів 
за кордон. У підготовці кадрів духовенства значною є участь 
Туреччини, а також Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Лівії та 
Судану.

Забезпечення релігійною літературою здійснюється в основному із 
тієї ж самої Туреччини, Саудівської Аравії та Кувейту. Ці ж країни 
допомагають українським мусульманам у спорудженні нових 
культових будівель. Справа у тому, що на сьогодні релігійними 
організаціями мусульман у нашій державі використовується 160 
сакральних споруд, що складає близько 52% від необхідного. А 
внутрішніх ресурсів для задовільного розв’язання проблеми не 
вистачає, от і доводиться звертатися по допомогу до братів по вірі за 
кордоном. Повільно вирішуються питання ремонтно-реставраційних 
робіт на об’єктах, які вшановуються віруючими. Окрім того, 
мусульманським організаціям не повернуто ряд культових споруд, які 
внесені до плану-графіку, зокрема у Феодосії, Ялті, Сімферополі, 
Бахчисараї. Усе це, звичайно, продукує почуття національно- 
релігійного невдоволення, що має тенденцію до загострення.

Умови нестабільності релігійного життя мусульман в Україні 
активно намагаються використовувати у своїх цілях зарубіжні 
ісламські центри та організації. Для цього їх діяльність спрямовується
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на приховане підпорядкування керівних організаційних струкіур 
українських мусульман своїм об’єднанням, перенесенням із-за 
кордону на українські терени протистояння, яке існує між різними 
напрямами і течіями в ісламі тощо. Відомі навіть спроби використати 
Україну як платформу для експорту ідей ісламського фундаменталізму 
в інші країни СНД, а також в західноєвропейський регіон.

Помітною активністю відзначається місіонерство зарубіжних 
мусульманських структур, що часто має завуальований характер. 
Наприклад, ісламські місіонери у своїй діяльності використовують 
літні табори для підлітків. Окрім вивчення арабської мови і Корану в 
них викладаються основи віровчення, що не завжди співпадають із 
традиційним світоглядом мусульманської спільноти України.

Впродовж останніх кількох років на мусульманське середовище 
України посилився вплив арабського ісламу. Основний канал 
проникнення арабського фактору -  благодійницькі ісламські фонди 
“Бирлик”, “Зам-зам”, міжобласна асоціація громадських організацій 
“Арраід”, незалежні мусульманські громади, сформовані зі студентів- 
іноземців, що навчаються в нашій країні. Через них часто 
поширюється література ваххабітського змісту.

Викликає також занепокоєння ситуація, що створюється навколо 
паломництва мусульман України до мусульманських святинь у 
Королівстві Саудівська Аравія (КСА). Вище державне і духовне 
керівництво Королівства дотримується вибіркового підходу при 
визначенні пільгових турів для паломників з України. Пріоритети в 
цьому надаються лише мусульманським кримськотатарським 
угрупуванням, які орієнтуються на зовнішньополітичний курс КСА, 
підтримують зміст і спрямованість доктрин мусульманських центрів 
цієї країни. А, як відомо, вони базуються на принципах 
фундаменталізму й екстремізму. Таким чином, паломництво 
мусульман стає інструментом значного впливу на релігійно-політичну 
орієнтацію віруючих мусульман, особливо кримського регіону, які 
щорічно становлять понад 80% загальної кількості паломників з 
України.

Означені проблеми в мусульманському середовищі -  результат 
переплетіння суспільно-релігійних, соціально-економічних, 
політичних чинників — далеко недругорядні. Від їхнього успішного 
вирішення залежить як стабілізація внутрішньої ситуації в країні, так і 
зовнішня безпека держави.

До системи заходів, спрямованих на упередження 
антидержавницьких настроїв серед мусульманської спільноти, вважав
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би за можливе включити наступні:
1. При Кабінеті Міністрів України створити постійно діючу 

робочу групу з питань підтримки міжконфесійного миру і злагоди з 
правом контролю за дотриманням регіональними владними 
структурами чинного законодавства про свободу совісті та релігійні 
організації на місцях.

2. Зважаючи на важливе геополітичне положення Кримського 
півострова та ісламський потенціал (кількасоттисячної спільноти 
кримських татар, які проживають на його території), що перебуває під 
помітним впливом зарубіжних ісламських структур, зорієнтувати 
керівництво України на необхідність прийняття невідкладних заходів, 
виходячи з національних інтересів, щодо якомога швидшого 
впорядкування кримськотатарської проблеми і тим самим оптимізації 
суспільно-релігійної, політичної й соціально-економічної ситуації в 
регіоні.

3. Зобов’язати органи місцевої влади з метою зняття напруги у 
міжконфесійних відносинах в районах компактного проживання 
мусульман активізувати роботу щодо повернення віруючим колишніх 
мечетей та інших сакральних споруд, що не використовуються або 
використовуються не за призначенням. При цьому, насамперед, 
розв’язати питання передачі релігійним організаціям “знакових” 
культових будівель.

4. Враховуючи право мусульманської етноконфесійної спільноти 
сповідувати віру предків та відроджувати свої релігійно-духовні 
традиції і культуру, ініціювати на рівні центральних органів державної 
влади України поширення адекватної інформації про іслам у 
загальнонаціональному масштабі, а також сприяти розширенню 
виходу теле- і радіопередач та друкованих видань ісламської орієнтації 
з відповідними національним інтересам інтерпретаціями.

5. Посилити моніторинг та контроль за діяльністю місіонерів і 
проповідників, що прибувають в Україну з мусульманських країн, 
зокрема країн СНД, в яких іслам відіграє статус панівної ідеології. 
Певні обмеження їхньої діяльності з метою захисту безпеки 
суспільства цілком відповідають міжнародним демократичним 
стандартам, зокрема, Хартії прав людини та Європейській Конвенції 
про захист прав людини.
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О. Є. Бойцова
СТАН МУЛЬМАНСЬКИХ ГРОМАД 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ В 20-Х РР. XX СТ.

Одним з найважливіших елементів духовної культури суспільства, 
що активно впливає на життя багатьох народів, які проживають на 
території України, є релігія. Аналіз стану різноманітних релігійних 
громад у правовому полі Кримської АРСР, їхньої взаємодії з 
центральними і місцевими органами радянської влади дає можливість 
усебічно вивчити механізм придушення релігії, формування зовсім 
інших форм світосприймання і системи цінностей. Дослідження даної 
проблематики особливо актуальне на сучасному етапі, коли 
виробляються нові принципи державно-церковних відносин.

В останні роки проблема взаємин органів державної влади і 
релігійних організацій Криму в 1920-і роки привертає пильну увагу 
дослідників. Політиці державних органів Криму у відношенні до 
православної церкви в 1917-1939 р., ситуації в монастирях, аналізу 
причин виникнення руху оновлення в Криму присвячений цілий ряд 
монографій і публікацій Ю.А.Катуніна.1 Проблема методів впливу 
органів радянської влади на релігійні конфесії Криму одержала деяке 
висвітлення в дослідженнях Р.Н. Білоглазова.* 1 2

Але практично недослідженим залишається механізм проведення 
радянської церковної реформи щодо представників інших кримських 
конфесій: мусульман, протестантів, католиків та ін. У даній публікації 
основною метою є аналіз взаємин місцевих органів радянської влади 
до мусульманських громад на прикладі Севастопольського району. 
Матеріали Севастопольського районного виконкому Ради робітничих і 
селянських депутатів, а також виконкому Севастопольської Міськради 
за 1922-30 р., що зберігаються в Державному архіві м.Севастополя 
(далі -  ДАМС) дають змогу розглянути деякі аспекти цієї проблеми.

Доцент Севастопольського гуманітарного університету, кандидат філософських 
наук.
1 Катунин Ю.А. Политика государственных органов власти Крыма в отношении
церкви в 1927-1928 гг. // Культура народов Причерноморья. -  1999. -  № 7. -  С. 218- 
222; Катунин Ю.А. Православие Крыма в 1917-1939 годах: проблема
взаимоотношений с государством. -  К., 2002.
2 Белоглазов Р.Н. Осуществление декрета «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» в Крыму (1921-1923 гг.) // Крымский архив. -  1999. - № 5. -  С.122- 
133; Белоглазов Р.Н. Идеологическое воздействие органов государственной власти на 
религиозные конфессии Крыма в 1920-е годы. // Крымский архив. - 2000. - № 6. — 
С.258-264.
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У Криму тільки в 1922 р. почали впроваджувати в життя основні 
положення декрету РНК РРФСР «Про відокремлення церкви від 
держави і школи від церкви», прийнятого 23 січня 1918 р. Наприкінці 
1922 -  початку 1923 р. відбувалося організаційне оформлення 
кримської структури управління релігійною діяльністю, були створені 
церковні столи при відділах управління окружних виконкомів, 
підлеглих церковному підвідділу НКВС Кримської АРСР, почав 
здійснюватися облік культових будинків і церковної власності. 
Матеріали Севастопольського району підтверджують думку 
Р.М.Білоглазова про те, що в цей період велика частина релігійних 
громад ще не пройшла реєстрації і не несла юридичної 
відповідальності за майно, що перебувало в їхній фактичній 
власності.1 Зокрема, навіть до 1924 р. у Севастопольському районі 
було зареєстровано тільки 9 мусульманських громад, при цьому діяло 
25 мечетей.1 2

НКВС Кримської АРСР, прагнучи установити контроль над усіма 
конфесійними організаціями, ЗО травня 1923 р. видав інструкцію «Про 
порядок реєстрації релігійних громад і видачі дозволів на скликання 
з'їздів», що забороняла діяльність не зареєстрованих релігійних 
громад. Для реєстрації фактично існуючих громад потрібно було 
подати такі документи: заяву; статут громади; список членів громади 
за спеціальною формою, із указанням прізвища, ім'я, по батькові, місця 
проживання, соціальної належності, майнового стану, громадського і 
службового стану з 1914 р., до якого громадського стану належав до 
революції, час вступу в релігійну громаду; список членів парафіяльної 
ради; список священнослужителів; протокол обрання парафіяльної 
ради і довідку про його місцезнаходження. Статут мав стандартну 
форму з 6 розділів, у яких регламентувалися права й обов'язки 
релігійних громад. Крім того, громада підписувала з райвиконкомом 
чи міськрадою договір про безкоштовне користування культовим 
майном і молитовним будинком. Уповноважені громадою особи могли 
збирати добровільні пожертвування для покриття культових витрат, 
але обов'язкові членські внески не вносилися. Зареєстровані релігійні 
громади одержували право укладати угоди приватноправового 
характеру, пов'язані з керуванням культовим майном, але при цьому 
позбавлялися права юридичної особи і права володіння власністю. 
Органи влади повинні були в двотижневий термін з моменту подачі

1 Белоглазов Р.Н. Осуществление декрета «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» в Крыму (1921-1923 гг.) // Крымский архив. -  1999. - № 5. -  С. 127.
2 Державний архів м.Севастополі (далі - ДАМО). -  Ф. Р-420. -  Оп. 1. -  Д. 246.
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документів зареєструвати релігійну громаду або відмовити в 
реєстрації.1

У першій половині 20-х років XX ст., з огляду на особливий 
інтерес до національних проблем Криму і значну роль ісламу в 
національній самосвідомості кримських татар, органи радянської 
влади проводили досить обережну політику щодо мусульманських 
релігійних організацій. Наприклад, у циркулярі № 316 Центрального 
Адміністративного управління Криму від 1 вересня 1924 р. 
пропонується для проведення обліку всіх мусульманських монастирів, 
кількості ченців, імен шейхів «виділити здатного й енергійного 
працівника, на якого покласти відповідальність за виконання роботи, 
до якої необхідно підійти з обережністю і належним тактом».1 2 У тому 
ж документі звертається увага, що вилучення вакуфного майна не мало 
систематичного характеру і пропонується на місцях зробити облік усіх 
мусульманських громад і майна, що було в їхньому володінні до 15 
вересня 1924 р. За результатами перевірки керівника Церковного столу 
Севрайвиконкому В.Канавіна в Севастопольському районі 
зареєстровано 9 мусульманських релігійних організацій, виявлено 25 
мечетей, зазначено, що мусульманських монастирів немає, вакуфні 
землі знаходяться в розпорядженні Комітетів взаємодопомоги, старих 
описів у мечетях немає, дані відомі з наведених довідок. Найбільш 
активними і численними були мусульманські громади в селах Узен- 
Башик, Шули, Байдари, Верхній і Нижній Чоргунь, Уппа.3

З огляду на високий рівень релігійності серед кримських татар, 
органи державної влади, з одного боку, намагалися контролювати 
діяльність мусульманського духівництва і спрямувати її на підтримку 
заходів радянської влади, а з іншого боку підривати прихильність 
ісламському віровченню за допомогою атеїстичної пропаганди через 
систему шкіл, клубів, читалень. Показові в цьому відношенні 
протоколи зборів релігійних громад мусульман Байдарської сільради, 
на яких з доповідями про результати роботи З'їзду Кримських 
мусульман, що відбувся 1 вересня 1924 р., виступали уповноважені 
Народного управління релігійними справами мусульман Кримської 
АРСР. Тільки на території даної сільради діяли три уповноважені з 
числа місцевих жителів: Афіз Мамед Алі, Ісма'ш Сулейман і 
Абдурахман Абдульмеджид, На зборах мусульманських релігійних 
громад сіл Байдари і Чоргунь виступив Ісмаіл Сулейман, що звернувся

1 ДАМС. -  Ф. Р-420. -  Оп. 1. -  Д. 372. -  Л. 2а.
2 ДАМС. -  Ф. Р-420. -  Оп. 1. -  Д. 246. -  Л. 1-2.
3 ДАМС. -  Ф. Р-420. - Оп.1. -  Д. 246. - Л. 3.
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до духівництва з попередженням «не бентежити народ помилковими 
словами, а вчити так, щоб усі пішли по радянській лінії, ...щоб 
прагнули вчитися вдень і вночі, закінчувати лікнепи, віддавати в 
Радянські школи своїх дітей ..., щоб жінки знали, що вони нарівні з 
чоловіками допускаються до освіти у всіх Радянських школах».1

Судячи з даних реєстраційних документів мусульманських громад 
цього періоду, значна частина віруючих кримських татар не одержала 
навіть початкової конфесійної освіти, тому актуальним було питання 
про дозвіл викладання мусульманського віровчення. Наркомпрос і 
ЦАУ Криму 14 березня 1925 р. видали «Інструкцію про порядок 
викладання мусульманського віровчення на території Кримської 
АРСР».1 2 Релігійні громади могли клопотатися про дозвіл конфесійного 
^навчання для осіб, що закінчили першу ступінь Радянської школи, але 
не раніше досягнення 14-літнього віку. Викладання мусульманського 
віровчення можна було проводити у вільний від шкільних занять час у 
спеціально виділеному при мечеті приміщенні, яке відповідає 
прийнятим санітарним нормам. Працівникам культурно-просвітніх 
установ заборонялося виконувати обов'язки викладачів віровчення. 
Інструкція передбачала, що кандидат, обраний на посаду віроучителя, 
мав скласти спеціальний іспит при Народному управлінні релігійними 
справами мусульман Кримської АРСР, а потім подати в місцевий 
Виконком повний список учнів і план викладання віровчення, що 
включало вивчення Корану та основ арабської мови. Відповідно до п. 5 
циркуляра № 57 від 14 березня 1925 р. викладач віровчення ніс 
персональну відповідальність, якщо без попередньої реєстрації почав 
проводити заняття чи не повідомив владу про зміни в складі учнів.3 У 
грудні 1925 р. у районні й міські виконкоми Криму був розісланий 
циркуляр № 90, що рекомендував «не чинити перешкод до викладання 
мусульманського віровчення в рамках чинних інструкцій і 
циркулярів».4

У великих мусульманських громадах Севастопольського району 
діяли такі представники духівництва, як мулла, муедзин, мутевелі. 
Зокрема, в релігійну громаду села Купки, в якій нараховувалось 59 
осіб, були запрошені мулла, помічник мулли й муедзин, а у громади 
сіл Нижній Чоргунь (51 осіб) і Уппа (55 осіб) - мулла, муедзин, 
мутевелі. У громаді при Севастопольській мечеті, крім того, діяли імам

1 ДАМС. -  Ф. Р-420. -  Оїі.1. - Д.236. - Л. 3.
2 ДАМС. -  Ф.Р-79. -  Оп.1. - Д.207. - Л.5.
3 ДАМС. - Ф.Р-420. -  Оп. 1. -  Д.713. -  Л. 2.
4 ДАМС. - Ф Р-420. -  Оп.1. -  Д  .713. -  Л. 6.
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і хатиб. При цьому всі служителі культу не одержували платні.1
У 1927 р. почалося посилення антирелігійної роботи серед 

національностей, що сповідували іслам, у масштабах усієї країни. 
Відповідно до нової інструкції «Про порядок проведення в життя 
Декрету про відокремлення церкви від держави й школи від церкви в 
частині, що стосується адміністративних розпоряджень і нагляду», 
затвердженої ЦАУ Криму 4 квітня 1927 р., посилювався контроль за 
діяльністю служителів культу, особливо в галузі викладання 
віровчення. Прикладом строгого дотримання даних вимог можуть 
служити матеріали «Про організацію й діяльність школи 
мусульманського віровчення, що знаходиться в селі Байдари при 
П'ятивременній мечеті з 15 травня 1927 р. по 23 травня 1928 р.».1 2 
Викладати основи ісламського віровчення був запрошений Мечмеддин 
Абдураман, 1878 р. народження. Він одержав освіту в Зинджилі- 
медресе, з 1912 по 1921 р. був муллою в селі Хейто, а з  1921 р. -  у 
с.Байдари. Збереглося посвідчення Народного управління релігійними 
справами мусульман Кримської АРСР на його ім'я від 22 листопада 
1926 р., яке підтверджує, що Мечмеддин Абдураман успішно здав 
іспит і має право обіймати посаду віровчителя. За затвердженим у 
Севастопольському райвиконкомі плані викладання, прийом учнів 
здійснювався з 1 по 20 жовтня 1927 р., а з 20 жовтня починалися 
щоденні заняття з 8 до 11 години (крім п'ятниці) з вивчення Корану і 
перекладу з татарської на арабську мову. Про відкриття мекгебе в 
приміщенні при мечеті клопоталася байдарська мусульманська 
громада (158 осіб). Згідно зареєстрованого місцевою сільрадою списку 
учнів проходити навчання збиралися ЗО осіб, 1911 і 1912 р. 
народження, із них 9 дівчаток. Мечмеддин Абдураман підписав 
стандартне зобов'язання для Столу релігійних культів, що ознайомився 
з циркуляром №57 і несе відповідальність за його дотримання.3 
Подальша доля викладача цієї школи склалася трагічно. В органи 
прокуратури Севастопольського району надійшли зведення від 
секретаря Байдарького осередку ВКП(б) про те, що в школі навчається 
39 осіб, а за списком -  ЗО, причому із зареєстрованого списку 
навчається 3 особи, а інші 36 -  не зареєстровані. Оперативно було 
розпочато розслідування, проведене звірення списків. У результаті 
школа була закрита, а на Мечмедцина Абдурамана заведена

1 ДАМС. -  Ф. Р-420. -  Оп.1. -  Д. 370. -  Л. 8,9.
2 ДАМС. - Ф.Р-420. -  Оп. 1. -  Д. 908.
3 ДАМС. - Ф.Р-420. -  Оп. 1. -  Д. 908. -  Л. 4-6.
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кримінальна справа.1
Додаткові проблеми в діяльності кримських мусульманських 

громад виникли в результаті землетрусу 1927 р., коли постраждало 
багато мечетей, особливо сільські, побудовані з глини та інших 
неміцних матеріалів. Відповідно до циркуляра № 351 НКВС РРФСР 
від 19 вересня 1927 р. «Про порядок закриття молитовних будинків і 
ліквідації культового майна» закриття аварійних мечетей, що не 
підлягали ремонту, могло служити підставою для розірвання 
виконкомом договору з громадою. У Севастопольському районі була 
зруйнована і розібрана П’ятивременна мечеть у селі Уркуста.* 2

У 1927 р. у зв'язку з посиленням антирелігійної роботи 
активізувалася кампанія із позбавлення виборчих прав усіх 
представників духовного стану. Керівництвом служила стаття 15 
інструкції ВЦВК від 4 листопада 1926 р., за якою позбавлялися 
виборчих прав усі служителі культу незалежно від того чи одержували 
вони за виконання своїх обов'язків винагороду. За 1927 р. у 
Севастополі та районі за цією статтею були позбавлені виборчих прав 
44 особи, з них відреклися від сану 8 осіб/ Зречення від сану 
представників мусульманського духівництва влада активно 
використовувала в антирелігійній пропаганді. Усі заяви представників 
духівництва Севастополя й району про зречення від сану 
публікувалися в газеті «Маяк Комуни». Наприклад, у номері за 19 
листопада 1927 р. під заголовком «Бога немає, релігія -  обман» була 
опублікована замітка Каїр Лятифа, що відмовився від сану муедзина із 
села Шули, а 20 липня 1928 р. опублікована заява Сеіт Аппас Сейдона, 
мулли села Узенбашик із проханням зняти його з обліку як 
представника духовного стану, «тому що надалі в сані мулли 
залишатися жодного дня не бажаю, ...вважаю великою ганьбою 
обманювати відсталу масу робітників і селян релігійним дурманом».

У лютому 1929 р. при Севастопольській райраді Союзу 
безбожників приступила до роботи татарська секція, що повела роботу 
насамперед в селах. Замовлялися атеїстичні лекції, хатам-читальням 
передавалася спеціальна література, напередодні мусульманських свят 
організовувалися виїзди агітпоїздів у район. У газеті «Маяк Комуни» 
за 9 лютого 1929 р. було поміщено звіт Союзу безбожників про 
підготовку до антибайрамівської кампанії. У січні 1930 р. у 
Севастополі і районі, як і в інших регіонах Криму, почалося

' ДАМС. - Ф.Р-420. -  Оп. 1. -  Д. 908. -  Л. 26-28.
2 ДАМС. -  Ф. Р-79. -  Оп. 1. -  Д. 676. -  Л. 7.
5 ДАМС. -Ф . Р-79. -  Оп. 1. -  Д. 318. -  Л. 9.
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проведення масових мітингів із вимогою закриття культових будинків.
Проте, незважаючи на жорсткий пресинг із боку органів влади, 

рівень релігійності серед віруючих мусульман майже не знижувався. 
На початок 1931 р. у м. Севастополі і районі було зареєстровано 
значну кількість представників мусульманського духівництва: мулли -  
28 осіб, муедзини -  11 осіб, імами -  5 осіб, із них зняли сан: мулли -  10 
осіб, муедзини -  2 особи, імами -  1 особа.1 Церковний стіл при 
Севастопольській міськраді за завданням ЦАУ Криму склав докладну 
довідку про діяльність релігійних громад у районі за станом на 10 
серпня 1931 р. У документі, що складається з 16 розділів, особлива 
увага зверталася на такі питання: чи функціонують культові будинки в 
даний момент; чи закривалися вони і чому; коли були знову відкриті; 
стан храмів; хто проводить службу; чи залишилися представники, які 
служать чи духівництво заштатне; як виявляє себе духівництво 
стосовно заходів радянської влади, зокрема, до колгоспів; яка 
відвідуваність храмів; фінансовий стан релігійних громад; діяльність 
культурно-просвітніх установ на антирелігійну тему; думка сільради 
про можливість ліквідації храмів.* 2

Обмеження в діяльності мусульманських організацій, гоніння на 
представників духовного стану привели до того, що з діючих у районі 
19 мусульманських громад, 8 -  не пройшли перереєстрацію, 
духівництва, що служить, не залишилося, у 8 громадах не було навіть 
заштатного духівництва, у 5 громадах представники заштатного 
духівництва відмовилися від сану і не проводили служб, служили самі 
віруючі. Траплялися випадки, коли один представник 
мусульманського духівництва обслуговував кілька сіл, переходив із 
села в село і здійснював служби в 2-3 мечетях. У місті й районі було 
виявлено 25 мечетей. При цьому багато мусульманських храмів 
закривалися в період розкуркулювання в 1928 -  1929 р., а потім були 
знову відкриті самими віруючими, наприклад, у селах Сехтик, Скеля, 
Календи, Хейто і ряді інших. Відзначається, що «віруючі роблять 
збори і віддають останнє», щоб підтримувати мечеті належним чином, 
тому 13 із них у той момент були в хорошому стані, мечеть у Хейто 
була кращим будинком у селі і тільки 2 спорудження були у поганому 
стані. Майже у всіх мечетях регулярно проводилися п'ятничні й 
святкові служби, щоденні служби відправлялися значно рідше. 
Антирелігійна пропаганда велася через розгорнуту в кожному селі 
мережу шкіл, читалень, червоних кутків. Але, судячи з анкети, рівень

' ДАМС. -  Ф. Р-79. -  Он. 1. -  Д. 676. -  Л. 11.
2 ДАМС. -  Ф. Р-79. -  Он. 1. -  Д  676. -  Л. 14-19.
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проведених заходів був низьким і не приводив до бажаних результатів. 
Відзначалося, що лекції бували дуже рідко, селяни ставилися до них 
без ентузіазму, багато хто йшов із середини занять. Ініціювати питання 
ліквідації мечетей майже всюди місцеві органи влади вважали 
неможливим, думаючи, що це згубно відіб'ється на колгоспній роботі. 
Навіть у Севастополі рівень відвідування мечеті, у порівнянні з 
дореволюційним, знизився тільки на 50 % і чисельність віруючих 
залишалася значною.1

Загалом, аналіз діяльності мусульманських громад 
Севастопольського району в 1920-і роки показує, що перебороти 
релігійність кримськотатарського населення пропагандистськими 
методами органам радянської влади не вдавалося, тому в 1930-і роки 
посилився адміністративний тиск на всі релігійні організації, почалося 
планомірне закриття мечетей, також як і храмів інших конфесій. У 
Севастопольському районі більшість мечетей було закрито до 
193 В року.

І.А.Козловськии
СВОЄРІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ІСЛАМСЬКОГО ФАКТОРА 

В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

Протягом усіх років незалежності і за умов системної 
трансформації, у стані якої зараз перебуває Україна, офіційна політика 
держави щодо релігійного феномену в порівнянні з минулим періодом 
зазнала суттєвих позитивних змін. Це позначилося і на створенні 
певних умов для функціонування різних релігійних організацій і на 
самій природі релігійного фактора в суспільстві. Досить показовим і 
своєрідним, на наш погляд, є процес відродження і розвитку в нових 
історичних умовах ісламу в умовах специфічної культури Донецького 
регіону.

Донецька область є одним з найбільш багатоетнічних і полі- 
конфесійних регіонів України. На 1 жовтня 2004 р. в області діяло на 
правах юридичної особи 1318 релігійних організацій, а саме: 1260 
релігійних громад, 17 релігійних центрів і управлінь, 10 монастирів, 20 
місій, 1 братство, 10 вищих духовних навчальних закладів. Поза

ІДАМС. -  Ф Р-79. -О п.1. -  О. 673.-Л . 81.
Керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин 

Донецького Державного Інституту штучного інтелекту.
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реєстраціею знаходяться ще понад 300 громад різних конфесій. 
Релігійна карта області є дуже строкатою, а саме -  49 конфесійних 
напрямів. Християнські конфесії становлять 95,7% всіх релігійних 
організацій області. Що стосується ісламу на Донеччині, то в області 
офіційно зареєстровано статути 19 мусульманських організацій, а 
саме: 17 релігійних громад, одного всеукраїнського релігійного центру 
-  Духовний Центр мусульман України та одного вищого духовного 
навчального закладу -  Українського ісламського університету. Тобто 
ісламські релігійні організації становлять 1,44% від загальної 
релігійної мережі регіону.

На території Донецької області наявність ісламського фактору ми 
фіксуємо ще з часів Хазарського каганату. Протягом тисячолітньої 
історії донецький степ був постійним кордоном християнської та 
ісламської цивілізацій, зоною активного кочування степовиків, 
більшість з яких, починаючи з XV ст., була ісламізована.

Активна розробка кам’яного вугілля наприкінці XIX століття 
збільшило населення краю за рахунок мігрантів з різних регіонів 
Російської імперії, серед яких було багато представників різних 
народів країни, які сповідували іслам. Здебільшого це були субетноси 
волзьких татар (казанські, нижньогородські, пензенські тощо). Під час 
існування Радянського Союзу відбувалися масові переселення в 
Донбас азербайджанців, казахів, представників Дагестану, турків- 
месхетинців. Але, на жаль, після репресій 30-х років XX ст., коли 
найбільша мусульманська громада регіону в м.Макіївці була 
ліквідована владою, вся релігійна діяльність мусульман відбувалася 
лише на побутовому рівні і практично нелегально.

Під час перебудови наприкінці 80-х років минулого століття саме 
в м.Макіївці серед татарського населення почався процес відродження 
релігійного життя. Статут першої в Донецькій області громади 
мусульман міста Макіївки було зареєстровано ще під час існування 
СРСР у 1990 р. завдяки зусиллям С.Сафіуліна. Факт появи 
мусульманської громади саме в цьому місті можна пояснити тим, що 
саме тут знаходиться найбільший осередок компактного проживання 
волзьких татар, які навіть в умовах тоталітаризму зберегли 
мусульманські традиції.

Під керівництвом С.В.Сафіуліна громада мусульман м.Макіївки 
„Ас-Салям” отримала дозвіл від місцевих органів влади на розміщення 
мусульманського кладовища та реконструювала під молитовний 
будинок виділене приміщення. Після смерті С.Сафіуліна громаду 
очолив депутат міської ради бізнесмен А.Бадамшин.
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У зв’язку з тим, що кількість мусульман м.Макіївки нараховує 
орієнтовно 9-10 тис. осіб, виникла необхідність створення другої 
громади „Нур Аллах”, яку очолив Р.Айсін, що отримав духовну освіту 
у м.Уфа (Росія). Р.Айсін проводить активну самостійну політику, що 
спрямована на відкритий діалог не тільки з мусульманськими 
громадами України, але й з представниками інших конфесій.

У 1993 р. в м.Донецьку було зареєстровано статут мусульманської 
громади "Зірка Пророка”, яку заснували досить авторитетні в регіоні 
особистості (Р.Брагін, А.Хамєтов, А.Брагін, Р.Іванков, Ш.Брагін та ін.). 
У 1994 р. було закладено фундамент першої в регіоні мечеті „Ібн 
Фадлан”. Головним меценатом будівництва мечеті був відомий 
донецький бізнесмен, Президент фірми „Люкс” і Президент ФК 
„Шахтар” А.Брагін. Після його трагічної загибелі у 1995 р. мечеть була 
названа його ім’ям -  "Ахать Джамі”. В основу будівництва було 
покладено проект однієї з стамбульських мечетей. Спочатку проект 
мав лише один мінарет, але за вимогою і завдяки особистій фінансовій 
допомозі відомого в Україні бізнесмена, Президента ФК "Шахтар” 
Р.Ахмєтова їх було побудовано два. Офіційне відкриття мечеті 
відбулося 3 вересня 1999 р. водночас з відкриттям Українського 
ісламського університету. Почесне право відкриття було надано Голові 
Донецької облдержадміністрації В.Януковичу, муфтію Стамбула 
(Туреччина) Салахетдіну Кая і голові Партії мусульман України 
Р.Брагіну.

У 1994 р. за ініціативою керівництва мусульманської громади 
м.Донецька "Зірка Пророка” була проведена установча конференція 
Духовного центру незалежних мусульманських громад України 
(ДЦНМГУ). Президію цієї всеукраїнської організації, яка зараз носить 
назву Духовний центр мусульман України (ДЦМУ) протягом вже 10 
років незмінно очолює Р.Брагін. Зараз у ДЦМУ входить 24 
мусульманські громади в Україні (9 з них функціонує на території 
Донецької області, тобто 35% від загальної кількості).

У 1998 р. при ДЦМУ і за підтримкою міжобласної асоціації 
„Арраід” (м.Київ) було зареєстровано статут Українського ісламського 
університету (УГУ), який розпочав свою роботу у 1999 р. Але, на жаль, 
через непорозуміння, які виникли, ректором УТУ було призначено 
активного діяча ісламського відродження в регіоні аспіранта 
Донецького технічного університету з Алжиру Джамаля Мерзуга. За 
короткий термін УГУ став значним явищем релігійного життя 
Донецької області, але, на жаль, внаслідок непорозумінь, які виникли 
між Головою Президії ДЦМУ Р.Брагіним та міжобласною асоціацією
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„Арраід” а також з молодіжною організацією „Аль-Амаль”, що є 
складовою частиною „Арраід” та ректором УГУ Д.Мерзугом єдиний 
духовний навчальний заклад ДЦМУ у 2002 р. фактично припинив своє 
існування.

Духовний Центр мусульман України контролює діяльність лише 
53% релігійних громад мусульман регіону (9 громад з 17 
зареєстрованих), а інші громади (43% -  8 громад із загальної кількості 
зареєстрованих) розподілені на тих, хто входить до Духовного 
Управління мусульман України (м.Київ) -  7 громад та тих, хто займає 
незалежну позицію (одна громада "Нур Аллах” в м.Макіївка) і 
знаходиться в пошуку більш тісних контактів з Духовним управлінням 
мусульман Європейської частини Російської Федерації (м.Уфа).

ДУМУ протягом всіх років незалежності України постійно 
здійснює активні заходи для того, щоб з свого боку продовжувати 
впливати на мусульман області. Громади, які підпорядковані ДУМУ, 
діють у містах Донецьку, Слов’янську, Артемівську, Артемівському 
районі та ін. Етнічно це, переважно, не тільки волзькі татари а й турки- 
месхетинці, які масово емігрували у Донецьку область з Узбекистану 
наприкінці 80-х -  початку 90-х років XX ст. через етнічні конфлікти. 
Турки-месхетинці оселилися компактно у Слов’янському і 
Артемівському районах Донецької області і відразу ж розпочали своє 
активне релігійне життя. Певна напруга, що постійно виникає у них з 
керівництвом ДУМУ підштовхує їх до ідеї створення самостійного 
духовного центра. Консультації і переговори з цього приводу вже 
ведуться за участю ісламських організацій Туреччини.

Певну роль у просвітницькій роботі серед мусульман беруть на 
себе не тількі релігійні, а й громадські організації, і, насамперед, 
Донецька міська і обласна організація "Аль-Амаль", яка офіційно 
зареєструвала свій статут у 1997 році. Зініційовано цю організацію 
активними студентами вищих навчальних закладів м.Донецька із 
Сирії, Йемену, Палестини, Судану, Йорданії, Пакистану, Алжиру 
тощо, які проводили ісламську просвітницьку роботу серед 
татарського населення регіону протягом 90-х років минулого століття. 
За 7 років свого існування громадська організація „Аль-Амаль” 
провела кілька десятків благодійних іфтарів під час Рамадану. На свято 
Ідаль Адха (Курбан-Байрам) було роздано декілька тон жертовного 
м’яса для малозабезпечених мусульман. Членами „Аль-Амаль” були 
створені просвітницькі курси і школи з вивчення арабської мови, 
культури та основ ісламу у містах Донецьку, Макіївці, Шахтарську, 
Торезі тощо. За активною участю організації „Аль-Амаль” були
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побудовані мечеті в м. Торезі у 2000 р. та м. Шахтарську у 2001 році.
Політична активність мусульман регіону виявилися у створенні в 

м.Донецьку Партії мусульман України (ПМУ) у 1997 р. на чолі з 
Головою Президії ДЦМУ Р.Брагіним. Метою партії є захист прав та 
інтересів мусульманських народів; зміцнення їх історичних традицій; 
розроблення концепції діатогу мусульманської та християнської 
цивілізацій тощо.

Помітну роль у житті мусульман Донецької області 90-х років XX 
ст. відігравав Донецький обласний центр ісламу, який виник на базі 
Центру ісламу факультету релігієзнавства ДОУ (Д1СО) у 1993 р. під 
керівництвом Є.Дутова Центр займався просвітницькою роботою 
серед населення, розповсюджував літературу, здійснював випуск 
літератури про іслам українською мовою, проводив семінари 
„шаріатських наук” у Донецьку при підтримці міністерства у справах 
ісламу та вакфів Королівства Саудівської Аравії і Фонду „Ібрагім Бін 
Абдулазіз Аль Ібрагім ” тощо. Після певної перерви Донецький 
обласний Центр ісламу відродив свою активну культурно- 
просвітницьку діяльність. Цікавим у його праці є те, що переважна 
більшість його членів слов’янського походження. І ця тенденція 
інтересу до ісламу серед представників слов’янських етносів є досить 
характерною для Донецького регіону.

Отже, можна констатувати, що ісламський фактор у релігійному і 
громадському житті області посідає певне і своєрідне місце. За роки 
незалежності України розпочався процес духовного відродження 
мусульмансько-зорієнтованого населення в різних регіонах області. 
Почали виникати і розвиватися релігійні і громадські організації, 
віруючі активно і відкрито сповідують іслам тощо. І головне те, що у 
Донецькій області повністю відсутні конфлікти на релігійному та 
етноконфесійному рівні стосовно мусульманського населення. Ця 
атмосфера толерантності, яка склалася за останні 13 років, передусім у 
міжконфесійних відносинах, продовжує і надалі сприяти поступовим, 
але кардинальним і позитивним змінам у сфері релігійного життя 
регіону.
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ІСЛАМОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Ю.М.Кочубеії
ІСЛАМОЗНАВЧІ СТУДІЇ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ 

АКАДЕМІКА А.КРИМСВКОГО

А.Ю.Кримський є видатним вченим світового масштабу, 
визнаним фахівцем-орієнталістом, який присвятив життя 
дослідженню проблем Близького і Середнього Сходу. Навіть 
неспеціалісту ясно, що вивчати мови, літератури, історію чи 
етнографію народів цього регіону неможливо без глибокого 
проникнення в науку, що її називають ісламознавством або 
ісламологією. Життя людей цього регіону, приватне чи громадське, 
тісно пов’язане з релігією -  Ісламом. Людям, знайомим з іудейсько- 
християнською традицією, часто не вдається зрозуміти специфіку 
впливу системи Ісламу як універсального регулятора всього 
існування мусульманина. Цілком зрозуміло, що в Лазаревському 
інституті східних мов у Москві він вивчав положення мусульманської 
релігії під час вивчення історії середньовічного Сходу і навіть на 
заняттях з арабської мови студенти займалися аналізом коранічних 
текстів.

Літератури, присвяченої мусульманству, в Росії було небагато, 
але А.Ю.Кримський намагався не пропускати новинок, що 
надходили із Заходу. Безпосереднє знайомство з Ісламом відбулося 
1896-1898 рр. під час перебування на науковому стажуванні в Лівані.

І.Ю.Крачковський писав, що великі праці А.Ю.Кримського з 
арабістики та інших дисциплін виникли з необхідності викладання у 
Лазаревському інституті східних мов: «Большинство востоковедных 
работ и возникло у него из стремления удовлетворить потребности 
своих студентов; постепенно и быстро им была создана целая 
библиотека отсутствовавших раньше пособий по арабистике -  и 
истории ислама...».* 1 Думаю, що не тільки з інтелектуального

Головний редактор журналу "Східний світ".
1 Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. -  Т. V. -  М.-Л., 1958. -  С. 118.
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інтересу, а й з  потреби заробити якусь копійку, бо був він бідним, 
вже з 1893 р. він стає співробітником редакції Енциклопедичного 
словника Брокгауза-Ефрона. Це співробітництво тривало багато 
років, пізніше (1910 р.) паралельно прилучилося співробітництво з 
відомим видавництвом братів Гранат -  у підготовці теж 
багатотомної енциклопедії, публікація томів якої закінчилася вже в 
30-і рр. за радянської влади і у ній публікувалися матеріали 
А.Ю. К римського, хоч сам вчений був проскрибований.

У 1894 р. бачимо у 20-му півтомі на букви «И» та «К» цілий ряд 
статей, пов’язаних з Ісламом: іджтигад, імам, ісмаїліти, Кааба, каді, 
Казиб. Статті молодого автора були змістовні, виважені і споряджені 
солідною бібліографією. Це вже стало рисою вченого -  про що б він 
не писав, що б не досліджував, завжди він спирався на практично 
вичерпну бібліографію дотичних авторів, при чому багатьма 
східними і західними мовами. Водночас, тобто 1895 р., він рецензує 
переклади російською мовою важливих на той час праць про Іслам: 
«История Ислама с основания до новейших времен» Августа 
Міллера (СПб, 1895) та «Ислам в его влиянии на жизнь его 
последователей» пастора Йоганна Гаурі (Ташкент, 1893). Обидві 
рецензії побачили світ в «Этнографическом обозрении».1 Молодий 
вчений вже мав достатньо ерудиції, щоб розглянути й 
проаналізувати книги відомих німецьких авторів.

У цей же період, до його поїздки на Схід відноситься і його 
зацікавлення суфійством. Досі це явище розглядали тільки з точки 
зору його впливу на розвиток поезії.

Його метод роботи полягав у тому, що він, дослідивши якусь 
частину проблеми, доповідав про результати своїх занять на 
засіданні Східної комісії Московського археологічного товариства 
(МАТ), членом якого він став. Так, у 1892 р. він доповідав про 
походження суфізму, а в 1893 р. про ісмаїлітський вплив на суфізм у 
III ст. гіджри, про розвиток суфізму у І, II, III ст.ст. гіджри. Потім ці 
повідомлення чи реферати були опубліковані у «Древностях 
восточных», які були «Трудами» саме Східної комісії МАТ. Після 
певного опрацювання ці матеріали склали дослідження «Нариси 
розвитку суфійства до кінця III століття гіджри», яке з’явилося, 
формально датоване 1895 роком, як окрема відбитка. Це -  цілісна 
наукова праця про історію суфійства за перші три століття його 
існування. Він показує зародження і розвиток уявлень суфіїв, вплив

1 Этнографическое обозрение.- 1893.-К н . 24. -№  1. -С . 135-137; Кн. 27. - № 4. - С .  
135-152.
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на них християн, гностиків і неоплатонізму, поширення, особливо, в 
районах, де панував шиїзм. Все це він показує з посиланнями на 
арабські і перські джерела та книги європейських фахівців (всього у 
цій праці близько 50 сторінок, зносок 2 ІЗ).1

З позиції позитивних історичних знань він розкриває причини 
появи у мусульманському суспільстві містицизму, аскетизму і 
пантеїстичних мотивів, що знайшли свій вияв у поезії. Цю, останню, 
тему він всіляко висвітлював у ряді своїх праць, які виходили під 
назвою «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии», 
(перша така праця вийшла 1901 р.). Він і далі продовжував цікавитися 
суфізмом, про що свідчить доповідь на засіданні Східної комісії МАТ 
у лютому 1906 р. «Картини з історії суфійського життя в IV в. гіджри».

Слід зазначити, що начерк історії суфізму за три століття не 
втратив свого значення і у наші часи. Про що свідчить той факт, що 
цю працю у 1960-1961 рр. було перекладено англійською мовою і 
надруковано в лондонському журналі «The Islamic Quarterly».1 2

Важливу роль у науковій біографії (не в доробку) займає праця 
про іслам, що вийшла у Москві 1899 р. і нараховує 120 сторінок. 
Повна її назва «Мусульманство и его будущность. Прошлое ислама, 
современное состояние мусульманських народов, их умственные 
способности, их отношения к европейской цивилизации». Не можна 
сказати, що такий заголовок вдалий, в ньому бачимо явний вплив 
модних тоді в Європі ідей і реакцію на недавній побут в Лівані, що 
перебував під жорстоким османським режимом, який засуджували 
як прихильники нових демократичних ідей в Європі і в самій 
Туреччині, так і ті лицеміри на Заході, що творили обґрунтування 
для імперіалістичних зазіхань на шматки території Османської 
імперії. Тому й деякі його твердження сформульовані за допомогою 
застарілих термінів і видаються незрілими. Хоча конкретний 
матеріал не давав підстав вважати автора якимось ісламофобом чи 
тюркофобом. В усякому разі праця його викликала багато відгуків, в 
основному позитивних, але були й відгуки «ображених мусульман». 
Праця ця була перекладена і видана вірменською мовою, якраз коли 
відбулися відомі тюрко-вірменські сутички, які знайшли 
продовження вже в наші дні.

Відомо, що після повернення з відрядження А.Ю.Кримський

1 Очерк развития суфизма до конца III века гиджры. -  М., 1895.
2 The Islamic Quarterly. -  London. -  1960. - Vol. 5. - № 3-4.- рр. 109-125; 1961. - Vol. 6. 
-№ 3 -4 .  - рр. 79-106.
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захистив дисертацію і став професором Лазаревського інституту. 
Робота зі студентами поставила його перед необхідністю підготувати 
посібники, які б допомагали їм хоча б підготуватися до екзаменів. То 
ж 1901 р. з’являється його праця «Іслам, його виникнення й 
найстаріший період його історії. Посібник до лекцій з історії Сходу, 
читаних на 2 курсі Лазаревського інституту (Москва, 1901.- 525 с.). 
Наступного року виходить ще два посібники: «Лекції по Корану. -  
Вип. І. -  Сури найстарішого періоду. Переклад з поясненнями» (М., 
1905- 1909- 69 с.), а також «Джерела для історії Мухаммада і 
література про нього. Від Орви до Ібн Ісхака з Ібн Хішамом.- М., 
1902». Історію життя Пророка, складену Ібн Хішамом, він 
перекладав і опрацьовував пізніше (наприклад, у 1906, 1909, 1910 
рр.), бо на ті часи, та й тепер, це одне з найважливіших джерел 
біографії пророка мусульман.

У 1904 р. ним вдруге видано працю «Історія мусульманства» і 
перевидано українською мовою в Австро-Угорщині у Львові 
«Мусульманство і його будучність» як нове, перероблене видання 
московського тексту.

«Історія мусульманства» вперше побачила світ 1901 р. 
літографічним способом. Книга складалася з перекладів і текстів, 
опрацьованих авторитетними європейськими ісламологами того часу 
-  Р.Дозі, І.Гольдцієром та самостійними нарисами та доповненнями 
А.Кримського. На той час це стало важливою подією в російському 
сходознавстві. Перу А.Ю.Кримського належали такі матеріали: 
Передмова; Джерела і посібники для вивчення історії Мухаммеда; 
Коран, сунна (передання) і легенди. А. Коран. 1. Література про 
Коран. Історія Корану (9-11 розділи). Б. Сунна (передання) -  (1-й 
розділ); Додаток -  Про посібники для вивчення мусульманського 
права.

Оскільки перші праці вченого про іслам викликали певну 
критику з боку російських мусульман, то у «Передмові» він 
присвятив значне місце поясненню своєї позиції, відкидаючи 
звинувачення в упередженості, антиісламізмі та тюркофобії.

Тут якраз варто зазначити, що зовсім несподівано 
А.Ю.Кримський став жертвою звинувачень у наші дні, коли він не 
може дати відповідь своєму нападникові. Це можна назвати 
подарунком з колишнього СССР. Наприкінці 1992 р. раптом в 
англійському журналі "Central Asian Survey" ("Центральноазіатський 
огляд") з'явилася стаття під назвою "Расизм в російській ісламістиці:
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Агатангел Кримський".1 Автор її -  Марк Батунський (1933-1997) -  
відомий як спеціаліст із критики західноєвропейської ісламології. 
Емігрувавши на Захід, він викладав у багатьох навчальних закладах 
Європи. У статті подано непривабливий портрет А.Ю.Кримського як 
людини і вченого. Зокрема у першому ж абзаці зазначено, що вчений 
"був широко відомий як український націоналіст ", а в другому, що 
він "збагатив концептуальні ресурси російського расизму". Логіка, 
принаймні, дивна. За об'єкт критики він взяв згадувану ранню працю 
вченого "Мусульманство и его будущность" (М., 1899). Ніяк не 
маючи змоги зробити з Агатангела Юхимовича антисеміта, 
Батунський зробив з нього ісламофоба і тюркофоба, чи не головного в 
Росії, забувши, що в Росії була ціла сходознавча школа, центром якої 
була Казань, ісламофобська за природою і місіонерська за 
призначенням, ніби не було ні Іпьмінського, ні Остроумова, ні вже 
"радянського" Климовича.

Прочитавши працю Кримського, бачимо, що там є справді, з 
точки зору сучасної науки, неточні і не виправдані висловлювання 
ще молодого вченого, який дійсно дуже критично ставився до 
порядків в Османській імперії, що тоді перебувала у стані кризи, 
мала жорстокий режим і пригнічувала десятки народів. Як відомо, 
після Першої світової війни вона розпалася. Крім того, він вживав 
характерне у ті часи слово "раса", як ми вживаємо тепер слово 
"спільнота", без будь-якого пов'язання з антропологією, тобто воно 
із сучасним поняттям расизму нічого не має спільного. Так, 
наприклад, його вживав французький вчений Е.Ренан (1823-1892 
рр.). Відомо, що були часи, коли вживали слово "породи " в 
сучасному розумінні "нації".

Вся наступна діяльність, наукова і практична, особисті 
контакти з мусульманами і походження А.Ю.Кримського свідчить, 
що він ставився із симпатією до тюрків і мусульман взагалі, але, як 
і вся європейська інтелігенція того часу, не сприймав османських 
порядків. Захищати Російську ж імперію йому не було ніякого 
резону, вже хоча б тому, що він справді давно був українським 
патріотом.

Робити з українського вченого якогось тюркофоба й 
ісламофоба в наші дні немає підстав. Я відношу цю статтю до 
виявів тогочасної політичної боротьби агонізуючому Радянському 
Союзі, коли противники незалежності України, - "ідеологічні

1 Batunsky, Mark Racism in Russian Islamology: Agafangel Krimsky // Central Asian 
Survey. -  Vol. II. -  No 4. -  P. 75-84.
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бійці" -  дуже активно працювали над створенням негативного 
образу, або, як тепер кажуть," іміджу" України і українців. До речі, 
Марк Батунський народився у м.Луганську. До нього, як пише 
автор некролога, відомий радянський релігієзнавець 
Є.Рашковський, прислухалися й " у вищих сферах".

То ж реакцію вченого у 1904 р. на критику можна вважати і 
відповіддю критикам сучасним. Він писав (цитую мовою оригіналу): 
"...искать в моих сочинениях антипатию или высокомерное 
отношение к Мухаммеду может только умышленная злая воля, и если 
мной или кем другим выдвигаются насвет мелочные, скажем даже, 
темные черты в облике Пророка, то ознакмление с ними, нисколько 
не должно, да и не может сделать Пророка менее симпатичным или 
менее почтенным в глазах тех, кто до знакомства с этими чертами 
относился к нему с симпатией и уважением".1 І далі він писав: 
"Отклоняю от себя и другое обвинение... -  будто бы я враждебно 
отношусь к симпатичной, искренней, нелживой, добросовестной, 
трудолюбивой тюркской расе, с которой я к тому же сам связан 
известными узами крови. Никакой враждебности я к ней не 
провожу...".1 2 Разом з тим він Османську імперію називає 
«розсадником мусульманського фанатизму, застою і всякої 
несправедливості». Своє ставлення до ісламу він чітко висловив у 
своєму інтерв'ю газеті «Столичная молва» 26 листопада 1912 р. під 
рубрикою «Ислам и христианство»: «Нема жодних підстав говорити, 
що начебто в релігійному світосприйманні і в расових особливостях 
... мусульман лежить щось вороже до християнства і таке, що дає 
виправдання неіснуючій війні «хреста» з «півмісяцем». Як бачимо, 
він вже у ті роки відкидав ідею релігійно-цивілізаційних воєн, яку 
сьогодні досить успішно підсовують американські неоконсерватори з 
Саму елем Хантінгтоном.

Продовжуючи працювати над проблемами ісламознавства, у 1912 
р. він видає невелику, але цінну роботу -  продовження (ч.З) «Історії 
мусульманства» , яка складається з двох розділів: 1. Ваххабіти та 2. 
Бабізм та бехайство. Взагалі, слід відзначити, що окрім 
ортодоксального суннітського ісламу А.Ю.Кримський приділяв значну 
увагу й шиїзмові, а також різним течіям у мусульманстві, включаючи 
ті, які вважалися єретичними. Крім статей про ваххабітів в 
Енциклопедіях Брокгауз-Ефрон та Бр. Гранат, він вмістив статті про

1 Крымский А.Е. История мусульманства. -  Изд. 3-є -  Москва-Жуковский, 2003. -  
С.26.
2 Там сам о .-С . 29.
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ісмаїлітів, ібадитів, бабізм, хариджитів, нусайритів, кадаритів, 
карматів, мутазилітів, єзидів, сенуситів, описав мюридизм як 
характерне для Північного Кавказу явище. Десятки статей присвячено 
різного роду пов’язаних з Ісламом понять і реалій.

Важливе місце в науковій спадщині вченого займають його 
праці з арабістики. На жаль, ці праці на сьогодні практично 
недоступні. Подібно до того як у своїй великій праці з іраністики він 
вказував, що вони присвячені історії Персії, її літературі, а також «і 
дервішській теософії», книги з арабістики мали назву «История 
арабов и арабской литературы, светской и духовной (Корана, фыкха, 
сунны и пр.)». У них розглядалася також проблематика 
коранознавства та мусульманського права. (1911, 1912 [оновлене 
видання], 1913).

Цікавили його й питання мусульманської освіти, про що свідчить 
розвідка про каїрську мечеть аль-Азгар під назвою 
«Всемусульманский университет при мечети Азхар в Каире, его 
прошлое, его современная наука, печать и журнальная деятельность» 
(1903), а також «Школа, образованность и литература у российских 
мусульман» (1904). 1928 р. матеріал про аль-Азгар він включив до 
виданої спільно з О.Боголюбським українською мовою публікації 
«Школа, письменство й освіта в турецько-арабських краях за 
передреволюційної доби на грані XIX -  XX вв.».

Важливою для розуміння шиїзму, а сьогодні й актуальною, є 
його надрукована українською мовою вже після революції розвідка 
про перський театр, що була фрагментом III тому «Історії Персії та її 
письменства» (1915). Називалася вона розважливо: «Перський театр, 
звідки він узявсь і як розвивавсь» (Київ, 1925). Попри таку дещо 
старомодну назву книги, це -  дуже багата змістом, побудована на 
результатах «польових досліджень», праця. Наведемо її зміст: а) 
Релігійні мохарремські містерії («Тє’зіє-шебіг»); б) Сад Фатими, 
дочки Мухаммедової (одна з тє’зійних п’єс); в) Шиїтське свято 
«Омер-кошан» («День Омерового вбиття») і зв’язана з ним 
літературна творчість; г) Світський театр.

До цієї праці було додано три розвідки М.Левченка, теж 
побудовані на конкретному матеріалі. І сьогодні книга ця читається з 
великим інтересом і може багато чого дати етнографові й 
ісламознавцю.

Вплив ісламу на життя народів Близького і Середнього Сходу не 
залишався поза увагою вченого і в його останніх працях, таких як



«История новой арабской литературы»1 і «Низами и его 
современники».1 2 Він звично фіксував суфійські вияви, роль 
ортодоксії і, особливо, в книзі про арабську літературу XIX—XX ст., 
— нові явища в релігійному житті. На жаль, дописати цю працю, про 
яку акад. І.Ю.Крачковський писав, що «столь обширно задуманного 
опыта ни в нашей, ни в западной науке еще не было...»3 академіку 
А.Кримському не судилося, - він став жертвою режиму.

Прикро, що його ісламологічній спадщині, за винятком 
кандидата філологічних наук Т.Ф.Маленької, що працює над 
суфійською тематикою, уваги у нас приділяється мало. А навіть цей 
наш огляд показує, що сучасні дослідники ще багато можуть 
почерпнути з тих наукових скарбів, які нам залишив 
А. Ю. Кримський.
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Г.М.Кулагіна
СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО ІСЛАМОЗНАВСТВА

Події останніх років призвели до перегляду концепції 
“біполярного світу”. Стало очевидним, що осмислення перспектив 
всесвітньої історії через концепт “формація”, який грунтувався на 
теорії “класів” і “класової боротьби”, втратив своє чільне місце у 
вітчизняній історії. Відтак, дедалі перспективнішою стає ідея 
“осягнення історії-” шляхом співставлення та аналізу різних 
цивілізацій, моделі яких будуються на основі відмінних між собою 
типів культур і, передусім, різних релігій. Проте слід констатувати 
не лише суттєву зміну світоглядних парадигм при осмисленні 
сучасних реалій, а й те спільне, що їх об’єднує. Спадком, який 
залишився нам від попередніх часів і виступає однією з домінант 
сучасної науки, є розгляд розвитку через конфлікт, зіткнення, 
“єдність і боротьбу протилежностей”. Саме такий погляд превалює 
при оцінці нашої доби як конфліктної, що пояснюється несхожістю 
культурних традицій, які “вкорінені” у різні релігії. Зрозуміло, що 
аналогічні пояснення ведуть до невтішних прогнозів,

1 Крымский А.Е. История новой арабской литературы. XIX начало XX века. -  
Москва, 1971.
2 Крымский А.Е. Низами и его современники. -  Баку, 1981.
3 Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. -  Т.V -  М.-Л., 1958.- С. 176-177. 

Науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,
кандидат філософських наук.
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неоднозначних за своїми наслідками. Останні залежать, зокрема, від 
глобального оточення України: постмодерністської суперцивілізації 
Заходу — постіндустріального, постхристиянського типу, з одного 
боку, та ісламського світу Східних територій, з іншого.

З давніх-давен східні слов’яни проживали у спільній 
контактній зоні з тими племенами і народами, які, згідно з 
популярними палеоетнографічними версіями, належать до
суперетнічної “туранської” спільноти і мешкають на території, що 
на відміну від перської (Іран), зветься країною “Туран”. Одним із 
перших етнокультурні межі “Турана” намагався визначити 
М.С.Трубецькой, який заснував у еміграції історіософський напрям 
теорії євразійства. До “туранців” він відносить фінно-угорську, 
самодійську (самоєдську), монгольську, маньчжурську (разом із 
японцями і корейцями), а також тюркську мовні сім’ї.1 На думку 
вченого, тюрки найбільш відповідають “туранському
психологічному типу” і є кістяком туранської спільноти. Натомість, 
за дореволюційної доби, термін “татари” не мав чіткої 
термінологічної окресленості. “Татарами” називали, приміром, не 
лише автохтонне населення Кримського півострову, а й етноси 
монголоїдної раси азіатського ареалу (скажімо, монгольські 
племена, що брали участь у походах Чингіз-хана). Крім того, у 
лінгвістичній традиції слово “татари” мало негативне смислове 
забарвлення. Тому з початку XX століття з ’являються спроби 
вживати синонімічні версії етнонімів: наприклад, “кримські тюрки” 
або “кримци” для кримських татар.

Такий етимологічний екскурс важливий для нашого 
дослідження з огляду на те історичне явище, яке отримало назву 
“пантюркизм” і за певних умов стало одночасно аналогом й 
антиподом панслов’янської ідеології. У визвольній боротьбі народів 
тюркського світу ідея мусульманської солідарності, “єдності віри” 
тісно перепліталася з комплексом уявлень про спорідненість 
тюркських народів та історичну спільність їх долі.

Так само як і панісламізм, пантюркизм виникає у 1880-х роках у 
вигляді культурно-ліберальної течії мусульманської інтелігенції. 
Одним із засновників цієї течії вважають кримськотатарського 
просвітника, публіциста, реформатора традиційного 
мусульманського життя Ісмаїла Бея Гаспринського (1851-1914 рр.). 
Прагненням І.Гаспринського було гідно представити життя тюрко-

1 Трубецькой М.С. Про туранський елемент у російській культурі // Етнографічний 
огляд. -  1992.-№ 1 .-С .9 3 .
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татар серед інших націй і народностей колишньої Російської 
імперії. Досягнення мети передбачалося завдяки просвітництву, що 
включало такі складові: по-перше, реформу освіти шляхом 
застосування нових методів навчання, а також викладанням не 
лише богословських, а й світських наук. По-друге, наголошувалося 
на розвитку мусульманського видавництва. Організовувати і 
пропагандувати ідеї просвітництва серед тюркських народів стала 
перша татарська газета “Терджиман-Перекладач”, засновником і 
редактором якої з часу її заснування у 1883 р. і до кінця свого життя 
був І.Гаспринський.

Значного поширення у середовищі татар набуло гасло газети 
“Терджиман”: “Єдність у мові, думках (вірі) та справах”, - що стало 
сенсом культурно-ліберального пантюркизму. Для подолання 
мовних бар’єрів передбачалося створення єдиної для всіх 
тюркських народів літературної мови. Ця мова впроваджувалася в 
життя мусульман через газету “Терджиман”. Діяльність 
1.Гагринського, спрямована на об'єднання тюрків через мову, 
звучить в унісон з ідеями іншого представника панісламізму 
Джемаледдіна Афгані (1839-1898). Він закликав народи 
об’єднуватися не лише на конфесійній основі, а на основі мовної, 
етнічної, расової близькості, що дає змогу людям краще зрозуміти 
одне одного.

Пантюркистський рух, що ґрунтувався на вирішенні спільних 
для тюрко-татар колишньої Російської імперії соціальних, 
культурних, просвітницьких завдань, до початку XX століття не 
набув чіткої організаційної окресленості. Аналогічне можна 
стверджувати щодо панісламізму. Осереддям панісламізму стала 
загальна гуманістична ідея мусульманської солідарності. Зрозуміло, 
що владні структури імперської російської держави відчували 
певну загрозу з боку мусульманського світу, адже офіційна 
російська політична доктрина була заснована на тріаді “православ’я 
-  самодержавство - народність”. “Внутрішній” мусульманський світ 
створював опозицію “християнським засадам” імперії. Проте влада 
вважала, що, окрім Корану, мусульманські народи не мають нічого 
спільного. Отже, об’єднання мусульман - неможливе, утопічне і, як 
зазначав сам І.Гаспринський, було “нездійсненною мрією”.

Ситуація зазнала значних змін, коли організатори 
“мусульманського руху” перейшли від декларування своїх позицій 
до підготовки і проведення регіональних, всеросійських і навіть 
всесвітніх мусульманських з ’їздів. Напередодні Першої світової
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війни відбувся перший такий з’їзд, активну участь у підготовці 
якого взяв І.Гаспринський. Після Лютневої революції 1917 р. у 
Сімферополі, Києві, Москві, Казані на подібних з’їздах приймалися 
резолюції, що безпосередньо стосувалися устрою нової держави, 
формування ісламських політичних партій, мусульманських 
комітетів (“мускомів”), які претендували на реальну владу на 
місцях, створення мусульманських військових частин і військових 
організацій. Саме тоді свою ворожість щодо зазначених “проявів 
панісламізму” продемонстрували практично всі кола політичної та 
інших еліт суспільства. Зокрема, “більшовики” вміло використали 
тактику співчуття й підтримки мусульманських народів, що 
змінилася тотальним ідеологічним наступом на “панісламізм”.

Офіційне ставлення владних структур до ідеї тюркської 
солідарності - “пантюркізму” - розвивалося за аналогічною схемою. 
При цьому “пантюркізм” розглядався як незалежно від 
“панісламізму”, так і разом із останнім на зразок ідеологічного 
напряму суспільної думки і політичної діяльності, що отримав 
назву “пантюркізму - панісламізму”.

Сьогодні можна стверджувати, що людство неохоче розстається 
з міфами. Так, до наших днів збереглася традиція радянської 
історіографії, яка склалася у 1930-х роках, була санкціонована 
владою і спрямовувалася на розгляд пантюркізму як негативного 
явища. В цьому плані показовими є статті у довідниковій 
літературі. Наприклад, "Большой Энциклопедический Словарь", 
виданий у 1997 р., подає коротке визначення панісламізму, зовсім 
не згадуючи пантюркізм.1 Проте замовчання останнього не є 
виправданим. Розпад імперської держави і створення незалежних 
країн поставив Україну перед фактом, що значна частина соціуму, 
яка колись підпадала під визначення “тюрки”, функціонує у складі 
сусідньої держави. Це -  тюрки великої алтайської сім’ї, серед них -  
узбеки, казахи, азербайджанці, туркмени, киргизи, каракалпаки, 
волзькі та сибірські татари, башкири, ногайці, уйгури, кумикі, 
карачаєвці, балкарці, турки. Натомість, входження до України 
Автономної Республіки Крим з її корінним населенням має 
спонукати до об’єктивного дослідження феноменів пантюркізму та 
панісламізму.

З огляду на це, видається доцільним вирішення сучасним 
українським ісламознавством таких завдань:

-прослідкувати діалектичний дискретний взаємозв’язок між

1 Большой Энциклопедичний Словарь. -  М.-СПб. -  1997. -  С.873
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ідеологіями пантюркізму і панісламізму, внаслідок якого 
релігійність та етнічність у системі масової й індивідуальної 
ідентичностей набували самостійного і, водночас, залежного 
характеру. Розгляд цієї проблеми можливий у межах широкої 
парадигми “ми -  тюрки, ми - мусульмани”;

-виявити закладений у концепціях пантюркізму і панісламізму 
гуманістичний потенціал, прослідкувати їх роль у національно- 
визвольному і правозахисному русі народів;

-з’ясувати сутність цих феноменів як різновиду “східного 
націоналізму” -  націоналізму народів, що практикують не 
наступальну, експансіоністську, а оборонні доктрини, тобто такі, 
що спрямовані на захист етнічної ідентичності колективними 
зусиллями у спільному цивілізаційному просторі.

Наступним важливим і не менш складним завданням сучасного 
ісламознавства постає філософський аналіз ісламу як форми 
суспільної свідомості. Відомо, що не лише буття визначає 
свідомість, а й свідомість “формує” буття згідно з критеріями, 
стереотипами, переконаннями, властивими суб’єкту. З огляду на це, 
можемо казати, що соціальний універсум, світ в цілому, визначає 
іслам як форму суспільної свідомості. З іншого боку, іслам 
перетворює світ відповідно до своїх світоглядних настанов, 
“ісламізуючи” його. Водночас, постаючи частиною загального 
простору реалій та ідей, іслам вимушений пристосовуватися, 
адаптуватися, внутрішньо трансформуватися. Варіантами такої 
трансформації постають різні форми реформування ісламу 
(джадидизм), завдяки яким іслам стає більш адекватним часу, 
суспільству, історичному контексту.

Сьогодні мусульмани перебувають у пошуку свого власного 
шляху розвитку. Такі пошуки прискорюються обставинами, 
пов’язаними з економічними, демографічними проблемами, з 
професійними пріоритетами та інтересами молоді, а також тим, що 
імпортовані з Європи або США моделі суспільного розвитку 
непридатні для функціонування у місцевих умовах. Все це 
стимулює прагнення віднайти “ісламський шлях розвитку”. Проте 
реальне смислове наповнення і практичне вирішення останнього 
залишається суперечливим, а часто -  незрозумілим. Одне можна 
стверджувати однозначно: для кожної країни існує своя модель 
цього шляху. Недаремно в центрі суспільної уваги та дискусій 
постають різні його варіанти. Відтак, було б несправедливим для
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наукового аналізу поєднувати різноманітні спроби одним терміном 
“фундаменталізм”.

До суперечностей ісламу та сучасного світу належить діалог 
релігій. Дійсність переконує релігійних лідерів, що в ситуації 
релігійного плюралізму слід уміти знаходити modus vivendi для 
спільного співіснування. Проте дотепер кілька питань залишаються 
не вирішеними. По-перше, чи здатна ісламська система права 
адекватно відповідати на “виклики часу”? Відомо, що основою 
шаріату є поділ соціуму на “світ ісламу” (дар аль-іслам) і 
протилежний -  “світ поза ісламом” (дар аль-харб). При такому 
розподілі весь світ за межами ісламу може розглядатися як джерело 
загроз і війни (харб) проти “ ісламського дому” . По-друге, крім 
регіонів з переважною більшістю мусульманського населення та 
історично визначеними традиціями культури, ісламської цивілізації, 
існують країни з мільйонним населенням “мусульманської 
діаспори”, неоднорідною за своїми соціальними, 
етнопсихологічними та релігійно-психологічними показниками. З 
етичної точки зору це означає, що в усіх випадках, коли консенсус 
неможливий, мусульмани вимушені шукати компромісних рішень з 
допомогою методів і критеріїв, що залишаються поза власне 
ісламською традицією, визначеною Кораном. Подальшого 
дослідження потребує питання форм самоідентифікації таких груп 
мусульман і окремих індивідів: вони відчувають себе
представниками єдиної мусульманської умми чи віддають 
пріоритет етнічним, адміністративно-географічним, професійним, 
клановим та іншим показникам їх приналежності до громадянської 
спільноти? По-третє, чи потрібна взагалі спільна етична орієнтація 
для всіх мусульман, якщо немає універсальних патентів, що 
однозначно визначають правильну лінію поведінки?

В цілому, окреслені вище проблеми уможливлюють визначення 
напрямів дослідження, актуальних для сучасного ісламознавства:

-філософські, світоглядні основи суннітського ісламу у його 
сучасній, постджадистській стадії; нові теологічні концепції;

-етика суннітського ісламу, її адаптація у масовій свідомості, 
поведінкових нормах, стереотипах, у побутовій культурі 
мусульманського населення України;

-проблеми, пов’язані із забезпеченням та порушенням прав 
людини у мусульманському світі;
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-аналіз шаріату як комплексу моральних законів, його 
відмінності та спільні риси із загальнолюдськими нормами моралі і 
гуманістичними принципами сучасності;

-естетика сучасного ісламу, її відображення у мистецтві в 
ісламських регіонах України;

-співвідношення релігійної (мусульманської) та етнічної 
ідентифікації у самосвідомості народів;

-політичні аспекти активізації ісламу в Україні, його зв’язки з 
закордоном; чи існує в Україні основа для ісламського 
фундаментапізму;

-внутрішнє релігійне життя мусульманських спільнот в Україні: 
структура й діяльність сучасних муфтіятів, ісламські видавництва в 
країні, ісламські партії і громадські організації, мусульманська 
духовна освіта в Україні та її зв’язок із закордонними центрами, 
регіональні параметри поширення ісламу в країні;

-діалог, конфронтація і консенсус між ісламом та іншими 
релігіями в Україні.

Безперечно, ми можемо прогнозувати піднесення авторитету 
ісламу. Проте на першому плані залишається питання неподоланих 
суперечностей всередині мусульманського світу, а також і 
всередині будь-якого мусульманського етносу. Цей момент набуває 
особливого загострення у зв’язку з соціальними протиріччями, 
політичними розбіжностями, конкуренцією, проявами взаємної 
недовіри, заздрощів, що водночас викликає надзвичайну залежність 
від “центру”, який вміло використовує суперечності між 
мільйонними, відмінними між собою, масами його підлеглих з 
метою задоволення власних інтересів.

О.Н.Саган
ПРАВОСЛАВ‘Я Й ІСЛАМ:

ДО ПРОБЛЕМИ БОГОСЛОВСЬКОГО ДІАЛОГУ

Проблема мирного співіснування православних і мусульман є 
надзвичайно важливою для України. Православ‘я -  найбільша 
конфесія країни. Поступово на лідируючі позиції виходить й іслам -  
його апологетів тут нараховується понад мільйон і ця цифра має

Старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України, кандидат філософських наук.
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тенденцію до росту. Проте, якщо православ‘я є достатньо вивченим 
в Україні, то систематичне дослідження віровчення і практики 
ісламу лише розпочинається. Це пов’язано передусім з тим, що 
довгий час (принаймні за часів радянського тоталітаризму) 
спостерігалося певне нехтування в Україні ісламознавчим напрямом. 
Вважалося, що масове переселення кримських татар, ліквідація 
мусульманських осередків в Києві та практична локалізація 
мусульманського життя в Донецькому регіоні нівелювала проблему 
дослідження ісламу.

Нині ж перед українськими релігієзнавцями стоїть кілька 
завдань, а саме дослідження: інституційного становлення і розвитку 
мусульманських громад на теренах України; особливостей (якщо 
такі були) місцевого розвитку мусульманського віровчення і 
практики; сучасного стану ісламського руху в країні; можливостей і 
особливостей налагодження міжконфесійного діалогу ісламу з 
іншими релігійними спільнотами, конфесіями та Церквами.

Зважаючи на гостре міжконфесійне протистояння, яке 
спостерігається сьогодні у світі між ісламом на іншими релігійними 
напрямами, вважаємо вивчення шляхів можливого встановлення і 
практичного сприяння релігійному діалогу між православ‘ям та 
ісламом одним із пріоритетних для українського релігієзнавства. 
Тим більше, що, на наш погляд, ці конфесії мають багато спільного, 
перш за все у своїх підходах до витлумачення можливостей розвитку 
віровчення і культової практики. Адже із християнських конфесій 
лише православ‘я відзначається крайнім консерватизмом в питаннях 
розвитку свого віровчення і внесення змін в обрядову практику. 
Саме цим воно дуже близьке до ісламу, який теж розглядає будь-яке 
нововведення як відхилення від істини. Але слід визнати, що 
православ‘я не стільки не хоче, скільки не може активно 
реформувати своє віровчення і культ. Ісламське богослов’я, попри 
свою консервативність, має активні позиції в залученні до своїх 
проектів коштів провідних ісламських країн. Тому не дивно, що, 
йдучи за результатом, нинішні ісламські організації намагаються 
урізноманітнити форми і методи діяльності із вірними, залучаючи 
для цього найновіші методи впливу.

Ми також повинні пам’ятати, що, незважаючи на певну 
близькість віровчення (чи, принаймні, базових підходів до 
останнього), православ‘я й іслам мають гострі протиріччя, багато із 
яких є об’єктивними і носять переважно політичний характер. Це 
пов’язано із тим, що саме Східне християнство перше стало на
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шляху експансивній політиці молодого халіфату. Опір візантійців, 
побудова на місці християнської ісламської імперії, що, окрім 
арабської, активно залучала до себе і залишки культури 
християнської, проживання православних під протекторатом 
мусульман та багато інших факторів вплинули на формування 
основних моделей ісламо-православних взаємовідносин. На жаль, 
більшість праць як православних (християнських в цілому), так і 
мусульманських богословів присвячені переважно критиці своїх 
опонентів, що негативно впливає на формування терпимих 
взаємовідносин між релігіями. Тут достатньо згадати твори Івана 
Дамаскіна ("Бесіда християннина із сарацином", "Про єресі" та ін.), 
Теофана Сповідника ("Про Мухаммеда"), Григорія Палами ("Лист 
своїй Церкві", "Диспут із хіонами"), Томомс Константинопольського 
Собору 1180 р. та багато інших богословських й полемічних творів, 
щоб зрозуміти рівень накалу теоретичних дискусій, не говорячи вже 
про реальну і часто жорстоку практику.

Як відомо, існують досить різноманітні фактори, які впливають 
на характер співіснування названих релігійних напрямів. А це: 
місіонерська чи контрмісіонерська робота; екстраполяція 
католицько-ісламських чи протестантсько-ісламських відносин на 
православно-ісламські; фінансування третіми силами певних 
релігійних проектів; існуючі на певній території традиції; 
віровчення, яке забороняє/дозволяє спілкування із іновірними, 
відшукування і відповідне витрактування у Біблії та Корані закликів 
і висловлювань щодо терпимості/нетерпимості до інших релігій 
тощо. Православно-мусульманському діалогу значно перешкоджає і 
той факт, що більшість християн не надто серйозно відносяться до 
тих принципів благочестивої поведінки, які вони заперечують в 
теорії, але часто терпимо ставлять де-факто (евтаназія, 
гомосексуалізм, перелюб, аборти тощо). Тому первісне терпиме 
ставлення до "людей Писання" (християни й іудеї) починає, з мірою 
заглиблення нинішнього американо-ісламського (або, ширше, 
прозахідно-ісламського) протистояння, поступово змінюватися на 
вороже. Ми можемо також стверджувати, що пересічний 
мусульманин в Україні більш тісно прив’язаний до своєї релігійної 
громади, аніж пересічний православний. Тому звичне для українців 
"православний взагалі" просто неможливе для мусульман, де важко 
собі уявити "мусульманина взагалі".

В проекції нашої теми головну увагу слід зосередити саме на тих 
богословських аспектах у віровченні обох конфесій, які
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дозволятимуть якщо не розвивати, то принаймні не припиняти 
православно-ісламський діалог (зокрема в Україні). Відзначимо, що 
ця тема є надзвичайно болюча для різних напрямів мусульманства -  
і екстремісти, і помірковані мусульмани, які виступають за 
міжконфесійний діалог, з Кораном в руках доводять свою правоту. 
До речі, християни теж стикаються із такою ж ситуацією, коли 
священні тексти не піддаються однозначній інтерпретації. Тому 
важливим є те, яке витрактування Святого Письма візьме вверх у тих 
мусульманських організаціях, які є в Україні. Тобто, що самі 
мусульмани назвуть і утвердять як "істинний" іслам.

Слід зауважити, що, окрім дійсних історичних фактів, на 
сьогодні накопичилося достатньо багато міфів щодо православно- 
ісламських відносин, зокрема щодо запровадження утисків на 
релігійному ґрунті як з одного, так і з іншого боку. Адже 
християнські держави й ісламські халіфати в часи свого розквіту 
пережили різні періоди у ставленні до іновірців. Нинішнє піднімання 
(використання) цих фактів і керування у своїй діяльності певними 
міфологемами призведе лише до загострення ситуації. А це особливо 
небезпечно у нинішніх електризованих щодо ісламського фактору 
умовах не лише у світі, але й Україні.

Ми також ж виходимо з того, що в ісламському вченні 
закладений великий моральний потенціал, який збігається із ідеалом 
православного віруючого за своєю суттю — беззастережне служіння 
Богу. А тому у православно-ісламських відносинах існує значний 
змістовний базис, який не лише робить можливим діалог обох 
релігій, але й ставить іслам, як уже згадувалося вище, на дуже 
близькі позиції саме до православ‘я. Принаймні прямих 
антихристиянських випадів, як це поширено в іудейському Талмуді, 
в ісламі немає. Це можна назвати "суперекуменізмом" -  на відміну 
від простого екуменізму як діалогу між християнськими конфесіями. 
Крім того, з’ясування спільних рис цих двох релігій -  це та межа, 
яку не слід переступати в православно-мусульманському діалозі. З 
точки зору православ‘я, іслам -  це Старий Заповіт, що зупинений на 
порозі Нового.

Пошук компромісу, навіть не в значенні згадуваного вище 
"суперекуменізму", а в перспективі можливості/неможливості 
співпраці у різних сферах, в т.ч. й богослов’ї, існує у православно- 
ісламських відносинах достатньо давно. Тому українським 
релігієзнавцям слід враховувати перш за все досвід релігієзнавців та 
богословів із тих християнських країн, які віддавна мають тісні



- 2 0 0 -

контакти з ісламом, досвід налагодження мирних взаємин із цією 
конфесією. Перш за все нам слід не лише активно вивчати 
богословський доробок інших Церков (а в цьому цінним є досвід тих 
архиєреїв, які працювали в умовах переважання мусульманського 
чинника), але й, враховуючи власні традиції вирішення конфліктів та 
мирного співіснування українців-християн із мусульманами.

Отже, які можуть бути точки співпраці на доктринальному 
рівні? Тут, на наш погляд, доцільно використати методику, подану 
професором Папського інституту ісламознавства, консультантом 
Папської ради із міжрелігійного діалогу Морісом Бормансом,' але 
застосувати її в ретроспективі православно-мусульманських 
відносин. Перш за все міжконфесійний діалог повинен базуватися на 
тих вихідних позиціях, що і мусульмани, і православні вірять в 
єдиного Бога, живого і сущого, милосердного і всемогутнього, в 
Його духовне воїнство, у вічне життя, яке буде після смерті й 
воскресіння. Обидві релігії стверджують, що Бог послав на Землю 
пророків і передав через них своє Об’явлення (Священні книги). 
Лише визнання людиною цього Об’явлення і прийняття його як 
імперативу власної поведінки є "праведним" шляхом, що веде до 
безсмертя.

Православні повинні також враховувати те, що у Біблії Господь 
каже Аґарі: "Сильно розмножу потомство твоє, і через безліч воно 
буде незлічене" (Бут. 16:10). Отже, про мусульман слід говорити як 
про народ благочестивий, оскільки нечестивих Господь 
розмножувати не стане. В іншому місці Господь, промовляючи до 
Авраама, каже, що Він буде Богом для нього і його нащадків (Бут 
17:7). Отже, сини Ісаака та Ісма'ша будуть синами Бога. І далі 
читаємо: "А щодо Ісмаїла, Я послухав тебе: Ось Я поблагословлю 
його, і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його" (Бут. 
17:20). Це теж вказує на божественне походження ісламу, а, отже, 
Муххамед -  посланець Бога.

Мусульманські богослови справедливо вказують, і деякі 
християнські теологи погоджуються в цьому, що вказівку на 
Муххамеда можна віднайти і в книзі Повторення Закону (Втор. 
15,18). Так, в християнстві традиційно вважається, що слова Господа 
до Мойсея: "Поставлю Пророка для них, з-поміж їхніх братів, 
Такого, як ти...", - стосуються лише Ісуса Христа. Детальніший

1 Дет. див.: Бормане М. Две религии: общие доктринальные основания и точки 
соприкосновения в различных общественных сферах // Христиане и мусульмане: 
проблемы диалога. -  М , -  С. 533-551.
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аналіз дозволяє віднести ці слова й до Муххамеда. Адже Мойсей і 
Муххамед народилися як звичайні люди, на відміну від Христа. 
Мойсей і Муххамед сформували величезні громади, які прийняли їх 
пророчі місії і жили за Господніми заповідями, що були викладені в 
Писанні, вже за життя цих пророків. Християнство ж 
зорганізувалося вже після смерті Ісуса Його учнями, які керувалися 
Духом Божим. Мойсей і Муххамед померли у поважному віці своєю 
смертю. Ісус помер мученицьки за гріхи всього людства. І, нарешті, 
Ісус є другим Адамом, оскільки в нього особлива місія, а Мойсей і 
Муххамед були звичайними людьми, які несли приблизно однакові 
місії -  передачу народу Божому Закону.

В Корані неодноразово зустрічаються імена і події, які описані в 
Біблії. Це і П’ятикнижжя, багато подій із якого буквально 
накладаються на текст Корану, імена пророків, події із життя 
старозавітних народів і, нарешті, архангел Гавриїл (Джабриїл), який 
передав через Мухаммеда текст цього Святого Письма. Безсумнівно, 
що Коран не буквально повторяє Біблію. Багато одних й тих же 
подій висвітлюються по-різному. Коран навіть оперує 
апокрифічними даними, особливо щодо того, що стосується Ісуса 
Христа. Відомо багато висловів Мухаммеда, в яких він високо 
оцінював Біблію і посилався на неї як на авторитетне джерело (Див.: 
Коран: 4:136; 5:48-52; 5:65-68 та ін.). Більше того, можна 
стверджувати, що Мухаммед твердо вірив в те, що Старий Завіт і 
Євангелія Нового Завіту є справжнім Словом Божим. Але він також 
твердо вважав, що іудейсько-християнське Святе Письмо є 
свідченням істинності написаного в Корані.

Ми можемо виділити (зважаючи на обсяги статті -  лише 
тезисно) такі підходи до базових постулатів віровчення:

- Бог єдиний, живий і сущий. Про це говориться у 
християнському Символі віри ("Вірую в єдиного Бога Отця...) та 
Біблії: "Господь, Бог наш -  Господь один!" (Втор. 6:4); "Один 
Господь, одна віра, одне хрещення" (Еф. 4:5-6) та ін. Про це ж 
говориться і в мусульманському віровченні, зокрема в шагаді 
("Немає Бога, окрім Аллаха і Мухаммед пророк його).

- Бог -  Творець Неба і Землі. Поряд із констатацією цього факту 
(Біблія -  Бут. 1:1, Коран -  2:159) віруючий захоплюється творінням 
Божим: "То добре, щоб дякувати Господу і виспівувати Ймення 
Твоє" (Пс 92: 2).

- Бог любить людей, Він Той, хто прощає і милує (Коран -  4:86 
та 72:28; Біблія -  Пс 33: 13-15, Рим 8: 28-31, Пс 93: 1-3 та ін.). Саме
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тому і православні, і мусульмани не бояться визнавати свій гріх, 
оскільки, як сказано в Корані: "Людина створена такою, яка 
вагається" (70:19).

- Бога слід прославляти і вшановувати (Коран -  24:35 та 6:59; 
Біблія -  Євр. 11:6, Пс 93: 4-5, Пс 119: 33-34, Еф 3:9 та ін.).

- Бог посилає пророків. Адже серед Расулів, які несли народу 
слово Аллаха, особливо виділяються Ісус Христос (Ісса) і Діва Марія 
(Мар’ям).

- Бог в ході історії розмовляв із людьми (Біблія -  Євр 1:1; Коран 
-42:51).

Можна називати ще цілу низку близьких за змістом 
віроповчальних положень. Таким чином, ми можемо констатувати, 
що існує фундаментальна спільність основних віроповчальних 
цінностей, що проповідуються православ‘ям та ісламом. А тому 
існує основа для систематичного діалогу цих релігій. Тим більше, як 
це твердять провідні християнські та мусульманські богослови, цим 
релігіям нині нічого ділити перед загрозою викликів сучасного світу, 
коли процеси глобалізму та морального занепаду захоплюють все 
більшу частину людства.
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ДОДАТКИ

ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР 
В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО*

Етнополітичні аспекти сучасної ідентифікації 
кримськотатарської спільноти

Інтеграція громадян України кримськотатарського походження 
в сучасне українське суспільство має відбуватися згідно норм 
сучасного міжнародного і національного права. У цьому контексті 
концептуальною основою є врахування принципового смислу таких 
понять як «політична нація», «національна меншина» та «етнічна 
група».

Політична нація -  це сукупність усіх громадян України, котрі 
проживають в Українській державі, й закони якої для них є 
обов'язковими. У цьому випадку етнічне походження громадян є 
вторинним, а наперед виступає їхня приналежність саме до цієї 
політичної реальності. Тому політичну націю в Україні складають 
всі її громадяни, незалежно від етнічного походження, які керуються 
чинним законодавством і єдиним правовим полем для власної 
життєдіяльності. У базових законодавчих актах України зміст 
політичної нації розкривають такі поняття як «Український народ -  
громадяни всіх національностей» (Конституція України), «населення 
республіки» («Закон про мову»; 1989 р.), «народ України» 
(«Декларація про державний суверенітет України»; 1990 р.), 
«громадяни України» («Декларація прав національностей України»; 
1991 р.) тощо.

Дещо складнішим є визначення смислу і статусу «корінних 
народів» і «національних меншин», насамперед першого з них. 
Звернемося до відповідних міжнародних правових документів та

* Матеріал подасться із дозволу авторів за виданням: Інтеграція кримських татар в 
українське суспільство: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки Національного 
інституту стратегічних досліджень / А.Гальчинський, О.Власюк, С.Здіорук та ін.. — 
К.іНІСД, 2004 .- С .  14-39.
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висновків провідних аналітиків.
Так, у Конвенції Міжнародної Організації Праці №169 «Про 

корінні та племінні народи в незалежних країнах» (1989 р.) означено, 
що такими €:

«1.1.а. Племінні народи в незалежних країнах, які за 
соціальними, культурними та економічними умовами свого 
існування відрізняються від інших секторів суспільства своєї країни і 
чий статус повністю або частково регламентують власні звичаї й 
традиції, або спеціальні закони й норми;

1.1.6. Народи в незалежних країнах, які вважаються корінними 
як нащадки тих, хто населяв країну або певний географічний регіон, 
до якого належить така країна, на час завоювання, колонізації чи 
встановлення сучасних державних кордонів, і які незалежно від 
свого правового статусу зберегли деякі або всі свої власні 
економічні, культурні та політичні інституції».

Кримські татари не підпадають під поняття «корінний народ» у 
жодному випадку. У першому випадку -  тому що на час відновлення 
Української держави не мали перерахованих ознак на території 
України за незалежними від неї причинами (проживання основної 
маси кримських татар за межами України внаслідок депортації їх 
іншою державою). У другому -  через те, що саме кримські татари не 
були колонізовані українцями, а навпаки -  предки їхні у складі 
монголо-татарського війська прийшли на терени давньої України- 
Руси і осіли на її території.

Цю ж тезу про «корінні народи» підтверджує «Дослідження 
ООН з питання дискримінації корінного населення» (1986 р.): 
«Корінні спільноти, народи та нації - це ті сектори, які мають 
історичний зв'язок із суспільствами, що розвинулися на їхній 
території в добу перед завоюванням чи колонізацією...». Про це саме 
йдеться у висновку 1996 р. робочої групи ООН з питань корінних 
народів, де першість і дефініцію корінних народів посідає така 
ознака як «першість у часі щодо заселення і використання тієї чи 
іншої території». Кримські татари ж, звичайно, є прийшлим етносом 
на українських землях, а тому і не можуть претендувати на статус 
корінного народу.

Феномен давності існування етносу на певній території має, 
таким чином, базове значення для визначення його статусу як 
корінного народу. 1 це не випадково, оскільки сама проблема має 
американське походження, насамперед -північноамериканське. 
Після того, як на території Америки сформувалися потужні держави
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з прийшлих людей, та коли внаслідок жорстокої колонізації різко 
скоротилася чисельність давніх місцевих етносів і вони вели 
жалюгідне існування, тоді розвинуте суспільство звернуло-таки 
увагу на їхній статус та через дефініцію «корінні народи» надало їм 
певні соціальні, матеріальні й фінансові ресурси. Тобто таким чином 
відбулася своєрідна спокута нащадками завойовників перед 
місцевим тубільним населенням.

Варто відзначити, що Україна активно підтримала низку 
документів ООН, Ради Європи, ОБСЄ та СНД по захисту прав 
національних меншин і прав людини. Це фундаментально 
відображено в Конституції України, її законах та деклараціях: Закон 
«Про громадянство України», Закон «Про національні меншини в 
Україні», Декларація прав національностей України, Декларація про 
національну єдність, захист прав та інтересів німців Криму тощо.

У цих документах унормовано визначальний юридичний 
чинник стосовно права людини, яка належить до національної 
меншини: кожна особа, яка належить до національних меншин, має 
право вільно вирішувати чи вважатися їй такою, чи ні, що в жодному 
разі не повинно зашкоджувати цій особі; кожна особа, яка належить 
до національних меншин, може здійснювати права й свободи, що 
гарантовано принципово законодавством України. Отже, є всі 
об'єктивні підстави такі процеси впроваджувати на рівні з 
європейськими державами.

Окрім цих базових положень, варто виділити ще деякі, що 
також безпосередньо стосуються етнонаціональної ситуації в 
Україні:

• концептуальне й загальноприйняте визначення населення 
Української держави, яке вживають по-різному: «український 
народ», «народ України», «українська нація», «національна 
держава», «багатонаціональна держава», очевидно, з часом буде 
прийнято (зрештою, як і в інших країнах) означати поняттям 
«українська нація», що відображатиме зміст поняття «українська 
політична нація», як сукупності всіх громадян України;

• орієнтація на розбудову демократії та громадянського 
суспільства, з рівними правами і обов'язками всіх громадян держави 
(незалежно від етнічного походження), визначених Конституцією та 
законами України;

• розв'язання етнокультурних проблем національних меншин, 
адже, хоча всі громадяни України (не в етнічному, а в 
загальногромадянському розумінні) є українці, разом з тим вони
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належать до українського, польського, російського, 
кримськотатарського, німецького та іншого походження;

• особливості реалізації етнополітики України в кореляції з 
етнополітикою держав-сусідів. Міжнародна практика закріпила 
симетричний підхід до задоволення етнокультурних потреб вихідців 
із сусідніх країн неукраїнського походження і, відповідно, 
українських меншин у державах-сусідах;

• реалізація комплексної програми розвитку української 
культури на всіх теренах сучасної України;

• подолання тенденцій політизації національно-культурних 
рухів на основі засвоєння демократичних цінностей відкритого 
суспільства.

Наразі необхідно враховувати, що кримськотатарська спільнота 
за останні століття зазнала відчутної соціальної трансформації: 
ієрархічне монархічно-кланове суспільство еволюціонувало у 
напрямі складової громадянського суспільства європейського зразка. 
Тому заклики деякої частини лідерів кримськотатарського руху про 
утворення на території Криму кримськотатарської національної ав
тономії можна сприймати швидше як політиканські гасла, ніж 
реальну вимогу.

Реальний же поступ демократизації українського суспільства 
окреслює перед державою проблему збереження, захисту та 
відтворення етнокультурних цінностей та потреб 
кримськотатарського етносу.

Економічні проблеми інтеграції кримських татар 
в українське суспільство

Найважливішою передумовою інтеграції кримських татар в 
українське суспільство є вирішення їх економічних проблем. 
Основоположною засадою цього процесу є забезпечення кримським 
татарам рівних з усіма громадянами України економічних та 
соціальних прав. Економічні аспекти політики інтеграції мають 
органічно вписуватися в загальні тенденції реформування 
економічної, фінансової та правової бази держави. Виділяти ті чи 
інші кримськотатарські проблеми та прагнути вирішувати їх поза 
контекстом розвитку українського суспільства -  є згубною 
практикою, здатною стимулювати активізацію радикальних настроїв 
як серед національних еліт, так і серед широких верств населення.

Головною проблемою облаштування репатріантів залишається 
забезпечення бюджетної підтримки задоволення їхніх життєвих
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потреб, передусім, будівництва житла, шкіл, дитячих садків, 
фельдшерсько-акушерських пунктів, інших об'єктів соціального та 
побутового призначення, водопостачальних мереж, доріг, 
завершення електрифікації, газифікації та телефонізації місць 
їхнього компактного проживання. За даними уряду Криму, і на 
сьогодні на квартирному обліку перебуває понад 6 тис. сімей 
репатріантів, хоча за рахунок коштів держбюджету переселенці 
побудували і придбали 375 тис.м2 житла. Майже 18 тис. родин інди
відуальних забудовників через відсутність коштів не спроможні 
завершити розпочате спорудження будинків.

Гострою залишається проблема працевлаштування кримських 
татар. Досі не працевлаштовано 40% переселенців працездатного 
віку, а майже дві третини тих, хто знайшов роботу, змушені 
працювати не за фахом. Питання зайнятості населення АРК 
вирішувалося через реалізацію заходів Державної, республіканської 
й територіальних програм зайнятості населення, в яких є розділ 
«Забезпечення зайнятості депортованих громадян». У результаті 
реалізації заходів цих програм у 2003 р. у всіх сферах економічної 
діяльності за рік уведено 24,7 тис. робочих місць, зокрема в галузях 
економіки 5,3 тис. робочих місць. У регіонах найбільшого 
розселення депортованих громадян: у Сімферопольському районі 
створено 1219 робочих місць; у Бахчисарайському - 943; у 
Білогірському - 507; у Кіровському районі — 438 робочих місць тощо.

Рівень зайнятості кримськотатарського населення наближається 
до середнього кримського показника. Ця категорія громадян Криму 
тяжіє до підприємництва і виявила високу пристосованість до 
ринкової економічної системи. В умовах нестабільної фінансової 
системи України першої половини 90-х років кримські татари 
швидко освоїли та практично монополізували вирощування розсади, 
квітів та овочів. Сьогодні переселенці майже монопольно володіють 
виробництвом та продажем будматеріалів: черепашнику, піску, 
цементу тощо. Основним джерелом існування непрацюючої частини 
населення є прибуток від закупівлі та реалізації 
сільськогосподарської продукції й так званого «човникового 
бізнесу». Багато сімей живуть на пенсію по віку чи інвалідності, 
допомогу по безробіттю чи дітям. Поліпшити матеріальний стан 
кримських татар можливо за рахунок стимулювання розвитку 
традиційних для них галузей зайнятості -  крапельного землеробства, 
виноградарства, тютюнництва, народних промислів тощо.

У цілому темпи економічного облаштування репатріантів
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відстають від життєвих потреб переселенців. Бракує системності та 
послідовності у підходах до цих питань як центральних, так і 
республіканських та місцевих органів влади. Найбільш критично це 
виявилося у так званому «земельному питанні», оскільки право на 
землю - це найважливіший інтеграційний фактор, що має вирішальне 
значення у соціальній та психологічній адаптації як окремої людини, 
так і етносу.

На момент прийняття державою рішення про розпаювання 
земель, відповідно до діючого законодавства, лише близько 19 тис. 
кримських татар одержали право на земельну власність, що складає 
близько 10 % від їхньої чисельності, що проживає у сільській 
місцевості. Справа в тому, що початок земельної реформи в Україні 
практично співпав з початком процесу репатріації кримських татар, 
значна частина яких, внаслідок відсутності українського 
громадянства, не змогла стати членами колективних 
сільгосппідприємств. Ситуацію ускладнило і те, що 60% 
репатріантів, які жили раніше у містах, змушені були (також з 
економічних причин) оселитися в селах і передмістях.

Скарги від кримських татар на те, що їхні інтереси не 
враховуються під час паювання земель, призвели до посилення 
соціального напруження у ряді регіонів АРК (Білогірському, 
Сакському, Первомайському, Сімферопольському, Кіровському та 
інших районах). Сьогодні вимоги вирішення земельної проблеми 
стали однією з головних причин проведення акцій протесту 
кримськотатарського населення у багатьох населених пунктах 
Криму. Радикальні лідери кримськотатарського руху використову
ють складнощі у здійсненні земельної реформи в Криму як один із 
найбільш дієвих засобів політичної активізації кримських татар та 
тиску на центральні владні структури. Тому найважливіше на 
сьогодні завдання — запобігти можливості трансформації проблеми 
власності на землю із правової та економічної в політичну. Слід 
виходити з того, що вирішення «земельного питання» сприятиме 
розв’язанню економічних і соціальних проблем значної частини 
кримських татар. Для цього необхідно забезпечити достатнє 
фінансування земельної реформи в Криму, оскільки з 33 млн. грн., 
необхідних для її проведення, з бюджету України виділено лише 1,5 
млн. Тільки наприкінці 2004 р. має завершитися інвентаризація 
земель півострова.

У різні роки в державному бюджеті України закладалися різні 
суми для облаштування депортованих. Причина цього -  не лише
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нестабільне економічне становище держави в окремі періоди 
розвитку, але й відсутність обґрунтованої стратегії щодо 
репатріантів та їхньої інтеграції в українське суспільство. Діяв також 
ряд факторів, який мав і політичну мотивацію. В роки, що 
передували загальнонаціональним виборам, кримськотатарська 
карта розігрувалась як предмет передвиборчого торгу. В боротьбі за 
електорат ліві партії пропагували ідеї та лозунги, спрямовані на 
обмеження прав репатріантів, праві - виступали на їх захист. Але і ті, 
й інші підтримували економічне забезпечення процесу 
облаштування та повернення кримських татар, у результаті чого з 
часу відновлення незалежності України бюджетне фінансування 
збільшувалося практично щороку. Зокрема, у 2003 р. на облаштуван
ня кримських татар з державного бюджету України було виділено 
38,7 млн. грн., що удвічі більше ніж у 2002 р. (19,4 млн. грн.), а з 
урахуванням витрат з бюджету АРК на зазначені цілі загальна сума 
склала 50,7 млн. грн. На 2004 р. у державному бюджеті України на 
облаштування кримських репатріантів передбачено 40,0 млн. грн., а 
всього за роки незалежності загальна сума відповідних витрат склала 
776,0 млн. грн.

Проте, сьогодні слід говорити про існування значних проблем в 
облаштуванні кримськотатарської спільноти. Є підстави 
стверджувати, що економічні аспекти облаштування кримських 
татар, ще тривалий час будуть головним завданням інтеграції 
репатріантів в українське суспільство, їх змістом має стати не 
розподіл прав і обов'язків між Українською державою і 
кримськотатарським народом за принципом: державі -  обов'язки, 
іншим — права, а відкрита політика консолідації зусиль усіх суб'єктів 
процесу інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство 
на засадах співпраці та взаємодовіри, на основі конституційних прав 
та обов’язків як держави, так і кримських татар.

Соціокультурні та конфесійні аспекти 
облаштування кримських татар

Сучасна кримськотатарська спільнота має складну внутрішню 
структуру і значними її організуючими факторами є релігійна 
ідентифікація та авторитет громадських лідерів.

Причиною цього явища є радикальні трансформації способу 
буття переселенців. Необхідно відзначити, що понад 70% кримських 
татар до повернення в Крим мешкала в містах і селищах міського 
типу. Нині в Криму в містах і селищах їх мешкає близько 28%, що
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створює істотні проблеми для укладу їхнього життя та діяльності. 
Водночас, за останні два-три роки з ряду суб'єктивних і об'єктивних 
причин (психологічний дискомфорт, відсутність роботи за спе
ціальністю, втрата навичок землеробства та виноградарства, 
прагнення дати дітям повноцінну освіту тощо) спостерігається 
внутрішня міграція кримських татар з сіл до міст. А частини 
особливо заможних - у південному напрямку, в місця старого 
розселення.

Нині за межами України мешкають близько 100 тис. кримських 
татар, що, ймовірно, можуть повернутися до Криму. З них близько 
80 тис. осіб проживають в Узбекистані. Близько 15 тис. осіб 
проживає у Росії, 5 тис. — у Таджикистані й Киргизстані. Більшість 
кримських татар, що проживають за межами автономії й обізнані з 
ситуацією в ній, пов'язують терміни свого повернення зі створенням 
відповідних умов (надання житла, працевлаштування тощо). Проте 
можна прогнозувати, що процес репатріації продовжуватиметься 
протягом найближчого десятиліття в обсягах від 1,5 тис. до 3 тис. 
осіб на рік. Збільшенню кількості репатріантів може сприяти як 
погіршення загальнополітичної та етнічної ситуації в Узбекистані, 
так і подальше поліпшення соціально-економічного становища в 
Україні

Кримських репатріантів за ступенем адаптації до нових 
соціально-економічних умов можна умовно розподілити на 3 групи: 
перша група - татари, що повернулися до 1989 р. включно (найменш 
численна група), друга - ті, що поверталися протягом 1989-1992 рр. і 
третя -  від 1993 р. до сьогодення -  найчисленніша з груп 
репатріантів.

Репатріанти, що повернулися до Криму першими, мали кращі 
умови облаштування помешкань, працевлаштування та одержання 
прав на власність, особливо на землю. Тому основна маса власників 
землі та нерухомості належить в основному до І та частини II групи 
тих, що повернулися з різних країн СНД. З багатьох об'єктивних та 
суб'єктивних причин ущемленою виявилася більшість кримських 
татар, яку віднесено до ПІ групи. Характерно, що найбільш 
радикальні настрої, ідеї та вимоги спостерігаються саме серед 
представників цієї останньої групи переселенців.

Однією з основних особливостей повернення кримських татар 
на півострів був стихійний характер цього процесу. Внаслідок цього 
їхнє розселення відбувалося спонтанно, без урахування існуючої 
соціально-демографічної й економічної ситуації. Крім того,
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самочинні захвати земельних ділянок, які часто застосовувалися в 
перші роки переселення, у багатьох випадках призвели до того, що 
селища компактного проживання кримських татар були побудовані в 
малопристосованих для цього місцях (санітарних зонах, зонах 
підтоплення та ін.), що потребує додаткових коштів і зусиль для 
їхнього належного облаштування.

Серед негативних факторів, що зумовлюють специфіку засобів 
соціальної структуризації кримськотатарської спільноти, назвемо 
такі: масштабність та стихійність репатріації, стереотипи минулого, 
відсутність довгострокової державної концепції репатріації, помилки 
та прорахунки кримської адміністрації, радикальні течії у 
кримськотатарському національному русі, обмеженість матеріальних 
ресурсів. Ці фактори детермінують суперечливість процесу адаптації 
депортованих, соціальне напруження та конфліктність у регіоні.

Подолати негативні фактори можливо, якщо зважати на такі 
обставини.

• Політичні та економічні аспекти облаштування кримських 
татар мають бути співмірні соціальному розвитку крим
ськотатарської спільноти як громадян України. Нині цей розвиток 
відбувається поза чітким розумінням усього інструментарію та 
міжнародного досвіду забезпечення такого взаємозв'язку.

• У використанні цього інструментарію має бути обов'язково 
присутнім усвідомлення природної тривалості процесу формування 
соціальної структури кримськотатарської спільноти адекватної 
реаліям України, яка охоплюватиме принаймні одне-два її покоління 
з моменту репатріації, тобто приблизно 20-40 років. Навіть 
надзвичайні політичні та фінансово-економічні заходи дадуть 
позитивний результат не раніше як у 2020-2030 рр.

Важливим аспектом вирішення цієї проблеми є забезпечення 
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримських 
татар, гарантованих Конституцією України (ст. 11). Проте з 606 
загальноосвітніх шкіл і шкіл-інтер-натів, що функціонують у Криму, 
лише 16 шкіл та 133 класи -  з кримськотатарською мовою навчання. 
В них навчається 5872 учня. Але і в цих школах не вирішена пов
ністю проблема забезпечення вчителями. Відповідно до програми 
цільової підготовки кадрів у 2003 р. нащадкам колишніх 
депортованих громадян було видано 218 направлень до ВУЗів 
України (з них вже навчаються 49 осіб).

Важливими подіями в суспільному житті Криму стали: 
відкриття Кримського державного інженерно-педагогічного
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університету, студентами якого сьогодні є понад 3 тис. дівчат і 
юнаків різних національностей (переважно кримські татари), 
створення кримськотатарської республіканської бібліотеки ім.
І.Гаспринського і завершення реконструкції кримськотатарського 
музично-драматичного театру, приурочене до 100-річчя його 
заснування. На базі Кримського державного інженерно- 
педагогічного університету створено науково-дослідний центр 
кримськотатарської мови і літератури.

У Кримському республіканському краєзнавчому музеї, 
Сімферопольському художньому музеї, міських, районних 
краєзнавчих музеях, розташованих на території Криму, створено 
експозиції, присвячені історії та культурі національних меншин 
України, що проживають на відповідній території. Останнім часом 
створено нові музейні установи: Кримський етнографічний музей, 
музей історії та культури кримських татар, що є філією 
Бахчисарайського історико-культурного заповідника,
Республіканський музей кримськотатарського мистецтва.

Під охорону держави взято десятки пам'ятників історії і 
культури кримських татар та інших національних меншин. Протягом 
останнього часу виконувалися роботи з реставрації мечетей Джума- 
Джамі в Євпаторії, Муфті-Джамі у Феодосії, «Юсуповської» у селі 
Соколине Бахчисарайського району, Кебір-Джамі в Сімферополі, 
Зинджирли-Медресе й цвинтаря Гази-Мансур у Бахчисарайському 
районі, торгових рядів і турецької лазні в Євпаторії, меморіального 
комплексу на місці поховання І.Гаспринського й будинку, в якому 
він жив і працював, а також інших пам'ятників історії і культури.

Створення національних телерадіоредакцій у ДТРК «Крим» та 
національних засобів масової інформації забезпечило конституційне 
право національних меншин на свободу думки й слова, на вільне 
виявлення своїх поглядів та переконань.

На базі ДТРК «Крим» функціонує 5 національних редакцій 
(вірменська, кримськотатарська, болгарська, грецька, німецька). 
Кримськотатарській редакції надається 3 години ефірного часу на 
тиждень.

Надається підтримка друкованим виданням кримських татар та 
інших національних громад. Наприкінці 1991 р. згідно з постановою 
Ради міністрів Криму до Сімферополя переведено редакцію газети 
«Яньи дунья» («Новий світ»), яка одразу ж розпочала підготовку до 
видання газети. Перший номер цієї газети в Криму вийшов у січні 
1992 р. У тому ж році розпочато видання кримськотатарською
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мовою газети «Достлукь», дістали поширення газети «Авдет» і 
«Арекет», «Мераба», журнали «Йылдыз», «Къа-савет», дитячий 
«Йылдызчик».

Газети «Яньи дунья» і «Къырим» та журнал «Йьшдыз» 
фінансуються з бюджету АРК. Кримськотатарська газета «Голос 
Крыма» (додаток до газети «Голос України») виходить російською 
мовою і фінансується з Державного бюджету. Газета «Голубь 
Масиса» виходить вірменською мовою. Газета «Ізвор» виходить 
болгарською мовою. Газети «Греческая газета», «Неос понтос» 
виходять грецькою мовою. Газети «Хоффунг», «Ландсманшафт» 
виходять німецькою мовою. В той же час у Криму виходить єдина 
газета українською мовою -  «Кримська світлиця» незначним 
накладом і з великими труднощами.

У листопаді 1990 р. створено держбюджетну лабораторію з 
підготовки підручників і навчальних посібників з 
кримськотатарської мови та літератури, а у 1993 р. згідно з 
постановою Ради міністрів Криму створюється навчально- 
педагогічне видавництво «Крьшучпедгиз», покликане забезпечити 
підручниками і навчально-методичною літературою школи, вузи й 
середні спеціальні навчальні заклади Криму.

Починаючи з 2001 року, з республіканського бюджету на 
культурно-масові заходи національно-культурних товариств і громад 
Криму щорічно виділяються спеціальні кошти. На ці кошти 
проведено дні національних культур, у тому числі й кримських 
татар, а також свят Курбан-байрам, Навруз та інших.

В АРК функціонує кримськотатарський музично-драматичний 
театр, Український музичний театр у м. Сімферополі та 6 російських 
театрів у різних містах Криму. Діють 2 кримськотатарські 
професійні ансамблі - «Хай-тарма» та «Къырым», державний 
вокально-хореографічний ансамбль України «Таврія».

Слід особливо підкреслити значущість релігійного чинника в 
процесі соціальної інтеграції кримськотатарського народу в 
українське суспільство. Значною мірою для більшості кримських 
татар іслам є не лише релігійною ідеологією, а й чинником 
етнокультурної самосвідомості. Ця обставина разом з 
доброзичливим ставленням держави і конфесійною толерантністю 
населення півострова сприяє тому, що процес відродження ісламу в 
Криму відбувається динамічно і без перешкод.

У Криму функціонують Духовне управління мусульман Криму 
(ДУМК), 331 мусульманська громада, 5 медресе (мусульманських
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духовних навчальних закладів). У розпорядженні ДУМК 
знаходиться 170 мечетей. Українська держава передала їм у 
власність близько 40 культових будівель та понад 20 у безоплатне 
користування, у тому числі 10 нам яток архітектури. За роки 
незалежності України збудовано понад 50 культових будівель для 
мусульман Криму, нині будується ще 16. У Туреччині та країнах 
Арабського Сходу відбувається підготовка служителів культу з- 
поміж кримських татар, у місцевих ісламських громадах постійно 
проповідують ісламські місіонери з-за кордону. Тобто в Криму, як і в 
цілому в Україні, створюються достатні умови для реалізації прав 
громадян на свободу совісті та віросповідань.

Високі темпи розвитку ісламської конфесійної інфраструктури 
в Криму пов'язані не стільки з високім рівнем релігійності 
кримських татар, скільки з активністю ісламських держав і 
міжнародних організацій, що їх контролюють. На це вказує, 
наприклад, той факт, що споруда мечетей та інших культових 
об'єктів часто фінансується не за рахунок добровільних 
пожертвувань українських громадян і організацій, а коштом 
урядових та неурядових ісламських організацій Туреччини, 
Саудівської Аравії, Кувейту та інших ісламських держав і 
міжнародних організацій.

Тривожною рисою процесу відродження ісламу в Криму є 
збільшення кількості ісламських громад ваххабістського напряму. 
Найбільш схильні до сприйняття ваххабізму соціально вразливі 
прошарки кримськотатарської молоді, частина яких «конфліктує» з 
чинними законами. Послідовники ваххабізму, яких матеріально 
стимулюють деякі організації, розповсюджують літературу, 
особливо в навчальних закладах та трудових колективах, залучаючи 
до своїх лав дедалі більше прихильників. Так, якщо в 2001 році 
нараховувалося 16 ваххабсських громад, то нині їх вже понад ЗО.

Меджліс кримськотатарського народу (далі Меджліс) і Духовне 
управління мусульман Криму вживають певних заходів щодо 
запобігання поширенню ваххабізму серед кримських татар. Це 
питання обговорювалося на зборах мусульман в Бахчисарайському 
районі за участю функціонерів Меджлісу, які також здійснюють 
індивідуальну роботу з членами ваххабських громад.

Напруженими (особливо в Автономній Республіці Крим) є 
мусульмансько-православні стосунки. До початку 90-х років 
(масової репатріації кримських татар) на півострові абсолютно 
домінувало православне населення (росіяни та українці). Воно також
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зростало за рахунок представників різних інших етнічних спільнот -  
білорусів, мордвинів, марійців, грузинів, а також греків і болгар, які 
теж повернулися на рідну землю.

Інші національні меншини якщо і не належали до пра
вославного світу, то все-таки були християнами (німці, поляки, 
вірмени, італійці). А нехристияни (башкири, євреї, караїми, 
кримчаки, корейці) через свою малочисельність не могли суттєво 
вплинути на конфесійну ситуацію в регіоні. За таких обставин 
Православна церква посіла панівне положення в АРК. Але після 
проголошення незалежності Української держави ситуація 
змінилася. Повернення кримських татар (вагомого репрезентанта 
мусульманської традиції) окреслило нові контури релігійної ситуації 
в Криму. Між УПЦ-МП і Муфтіятом виникло протистояння, спри
чинене, з одного боку, прагненням Православної церкви зберегти 
виключно за собою провідні позиції на теренах АРК, а з іншого - 
намаганням кримських татар поновити історичну справедливість на 
своїй батьківщині.

Певні особливості релігійного життя мусульман в Україні 
активно намагаються використовувати у своїх цілях зарубіжні 
ісламські центри та організації. Діяльність останніх спрямовується 
на приховане підпорядкування керівних організаційних структур 
українських мусульман своїм об'єднанням, перенесення з-за кордону 
на українські терени протистояння між різними напрямами і течіями 
в ісламі. Є навіть спроби використати Україну як платформу для 
експорту ідей ісламського фундаментапізму до інших країн СНД, а 
також до Західноєвропейського регіону.

Неоднозначно можна оцінювати і реалізацію законного права 
кожного віруючого мусульманина України на паломництво до 
мусульманських святинь у Саудівській Аравії. Вище державне і 
духовне керівництво Королівства дотримується вибіркового підходу 
за визначення пільгових турів для паломників з України.

Пріоритети надаються лише мусульманським кримсь
котатарським громадам, які орієнтуються на зовнішньополітичний 
курс КСА, підтримують зміст і спрямованість доктрин 
мусульманських центрів цієї країни. Як відомо, вони базуються на 
принципах фундаменталізму й екстремізму.

Таким чином, паломництво мусульман стає інструментом 
впливу на релігійно-політичну орієнтацію віруючих мусульман, 
особливо Кримського регіону, які щорічно складають понад 80 % 
загальної кількості паломників з України.
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Політичні особливості сучасного 
кримськотатарського руту

Безперечним політичним успіхом кримськотатарської спільноти 
можна вважати виборчу кампанію 2002 р., показники якої практично 
за всіма позиціями перевершують відповідні результати виборів до 
рад усіх рівнів 1998 р. Якщо у 1998 р. до Верховної ради Криму не 
було обрано жодного кримського татарина, то у 2002 р. до 14 
районних рад Криму було обрано 40 депутатів з-поміж 
представників кримськотатарського народу (всього депутатів по 
АРК -  779), до 11 міських рад республіканського значення -  7 з 428, 
до міських рад районного значення -  12 з 137, до селищних рад -  32 
з 813, до сільських рад - 489 з 4150, до районних рад м. Сімферополя 
-  6 з 122. Представлена кримськотатарська громада і у Верховній 
Раді України.

Загалом можна дійти висновку про відчутне зростання 
представництва кримських татар у місцевих радах, а також про 
особливі відповідні зрушення у деяких окремих районах, де 
представництво кримських татар відчутно перевищило їхню частку у 
населенні Криму (12,8%). Це Кіровський район, де 
кримськотатарські депутати всіх рівнів склали 25,5 %>,
Первомайський -  20,4 % та Бахчисарайський -19,0 %>.

З політичними успіхами кримських татар тісно пов'язане вагоме 
представництво кримських татар у структурах Верховної Ради АРК: 
їм належать посади заступника Голови Верховної Ради АРК, 
заступника Голови Комісії з міжнаціональних відносин та проблем 
депортованих громадян, Секретаря Комісії з аграрних та земельних 
питань, екології та природокористування. Крім того, більше, ніж 
удвічі збільшилася кількість кримських татар на посадах голів 
місцевих рад -  13 проти 6 у 1998 р. У Раді міністрів АРК 
представники кримських татар обіймають посади заступника Голови 
уряду, міністра промисловості, міністра транспорту та зв'язку, 
керівника Республіканського комітету у справах національностей та 
депортованих громадян та заступника міністра культури АРК.

Загалом в органах виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування АРК працює 203 державних службовця 
кримськотатарської національності. Серед них: заступник
Постійного Представника Президента України в АРК, заступник 
Голови ВР АРК, заступник Голови Ради міністрів АРК, міністр АРК, 
заступники міністра (4 особи), Голова Рескомітету, заступники
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Голови Рескомітету (6 осіб), Голова райдержадмішстрації, заступник 
прокурора АР Крим, працівники райдержадміністрацій (95 осіб, всі 
райдержадміністрації мають заступників голів з-поміж кримських 
татар).

Зважаючи на це, Президент України Леонід Кучма у виступі на 
вечорі-реквіємі до 60-річчя депортації з Криму кримських татар 
наголосив: "Кримські татари повертаються в лоно України,
інтегруються в українське суспільство, беруть активну участь у 
громадському житті. Сьогодні в структурах виконавчої влади Криму 
представники кримськотатарського народу займають 7%, а в 
депутатському корпусі Автономії усіх рівнів - 14 %".

Поряд з цим постійної уваги вимагає динаміка суспільного руху 
кримських татар, особливо тенденція до посилення політизації їхніх 
громадських організацій.

Сьогодні чільне місце серед громадських організацій посідає 
Меджліс кримських татар. Зокрема у 52 округах (з 62 округів, в яких 
балотувалися кримські татари до ВР АРК) були зареєстровані 
кандидати, запропоновані Курултаєм.

У 7 округах, де кримські татари не мали шансів бути обраними, 
за рішенням Меджлісу, кримськотатарським виборцям було 
рекомендовано підтримати кандидатів, лояльних до проблем 
кримських татар.

Шість з восьми обраних до ВР АРК кримських татар були 
також рекомендовані IV Курултаєм кримськотатарського народу. 
Два інших депутати були обрані від НДП та КПУ.

Меджліс прагне поширити свій вплив на всі кримськотатарські 
організації світу. Йдеться про створення Всесвітньої федерації 
кримськотатарських організацій, що мають функціонувати під 
проводом Меджлісу. Це питання пропонується розглянути на 
очікуваному у Сімферополі Всесвітньому конгресі кримських татар.

Така акція має на меті не лише утвердити Меджліс як 
всесвітнього лідера кримських татар, але і легалізувати Сімферополь 
як потенційну столицю кримськотатарської незалежності, центр 
консолідації зусиль кримських татар усього світу. Це, з одного боку, 
підвищує міжнародний імідж України, а з іншого -  потребує з боку 
держави додаткових зусиль щодо гармонізації міжетнічних 
стосунків у Криму.

Влітку 2002 р. кілька організацій кримських татар оголосили 
про створення Координаційної ради громадянсько-політичних сил 
кримськотатарського народу (КР). До складу КР увійшли рух
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«Міллет», кримські відділення Партії мусульман України і Партії 
міжнаціональної згоди «Новий світ», а також Національний рух 
кримських татар (НРКТ), Організація кримськотатарського націона
льного руху (ОКНР) і Організація ветеранів національного руху. 
Політичне кредо цих організацій різне: від прямої опозиції Меджлісу 
(НРКТ) до суто лояльних до нього (ОКНР та інші).

У зовнішніх контактах КР орієнтується на арабські фінансові 
кола на відміну від Меджлісу, який переважно пов'язаний з 
турецькими політичними та фінансовими структурами.

Визнаючи неефективність акцій протесту і петиційних 
кампаній, керівництво Меджлісу вбачає альтернативу в активізації 
міжнародної діяльності для того, щоб здійснювати відповідний тиск 
на Україну через можливості ООН та інших міжнародних 
організацій. Але ці можливості значною мірою обмежуються 
відсутністю як вітчизняних, так і міжнародних нормативно-правових 
документів.

ВИСНОВКИ
Інтеграція громадян України кримськотатарського походження 

у структуру сучасного українського суспільства має відбуватися 
виключно згідно з нормами сучасного міжнародного і національного 
права. Оскільки нинішня незалежна Українська держава не мала 
жодного відношення до депортації кримських татар та не є 
правонаступницею СРСР як суб'єкт міжнародного права, то її 
діяльність щодо повернення й облаштування кримських репатріантів 
необхідно розглядати як акт доброї політичної волі України, що 
керується високими нормами демократії і гуманізму, та вияв 
глибокої поваги до права національних спільнот проживати на землі 
предків і отримати українське громадянство.

Таким чином, репатріація та інтеграція представників усіх 
етнічних спільнот у сучасне українське суспільство мають бути 
реалізовані в річищі процесу набуття ними повноправного 
українського громадянства, включаючи гарантовані Конституцією 
України права на задоволення їхніх етнокультурних потреб.

Водночас вирішення кримськотатарської проблеми є ви
значальним завданням розбудови Української держави та 
консолідації української політичної нації. На жаль, маємо визнати, 
що державна регіональна політика в Криму на сьогодні не має чітко 
вираженої концептуальної основи. В одних випадках вона нагадує 
надію, що проблема кримських татар вирішиться сама по собі, в
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інших -  схожа на «пожежні» спроби вирішити те питання, яке в 
даний час порушують ті або інші політичні сили, у третіх -  увага 
концентрується виключно на кримських татарах (переважно їхньому 
соціально-економічному облаштуванні) без урахування того, що 
головним є соціально-економічний розвиток Криму як складової 
незалежної Української держави.

Тому проблемну адаптації кримськотатарських репатріантів 
в українське суспільство необхідно розглядати як складову більш 
широкої проблеми - формування українського соціокультурного 
простору на Кримському півострові Основою її вирішення могла б 
стати регіональна програма соціально-економічного розвитку Криму 
з можливою назвою «Крим-2010». Підґрунтям її розробки можуть 
стати Указ Президента України від 13 березня 2000 р. «Про заходи 
щодо соціально-економічного розвитку Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя» та Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 жовтня 1999 р. № 1991 «Про хід виконання доручень 
Президента України та актів Кабінету Міністрів України щодо 
вирішення питань облаштування депортованих кримських татар та 
осіб інших національностей», а також інші нормативні акти.

Трансформація проблеми Криму тільки у проблему кримських 
татар є наслідком відсутності адекватних уявлень про природу та 
походження кримськотатарської проблеми, мотивації суб'єктів 
акцентації та вирішення проблем і, що особливо загрозливо, 
ігнорування потенціалу певної частини кримськотатарського етносу, 
які здаються не вартими уваги або ж очевидними і зрозумілими.

Треба визнати, що, виходячи із сучасних політичних і 
економічних можливостей та матеріальних ресурсів Української 
держави, та, як свідчить світова практика, соціально-економічна та 
психологічна адаптація великих мас людей до нового стану охоплює 
принаймні одне-два людських покоління, тобто приблизно 20-40 
років залежно від конкретних умов інтеграції в певний 
соціокультурний простір.

Тому державна політика відносно кримських татар має 
виходити з такого самого часового виміру. І жодні, навіть 
надзвичайні політичні та фінансово-економічні, заходи не зможуть 
принести задовільного результату в найближчій перспективі.

Для забезпечення інтеграції кримськотатарської спільноти 
в українське суспільство уявляється доцільним:

1. Дійти суспільного консенсусу щодо стратегії вирішення 
кримськотатарського питання. Для цього необхідно дати офіційне
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соціально прийнятне тлумачення проблеми і шляхів її розв'язання. 
Зокрема сьогодні навіть серед юристів та політологів не існує єдиної 
точки зору відносно самого поняття «депортація». Дехто вважає, що 
це тільки висилання за межі держави, інші кваліфікують її як будь- 
яке примусове переселення окремих осіб чи національних спільнот з 
територій їхнього компактного проживання.

2. Забезпечити чітку координацію державної політики щодо 
інтеграції кримськотатарської спільноти в український соціум. 
Очевидно, що ця проблема тісно пов'язана із здійсненням політичної 
та адміністративної реформ в Україні. Адже не секрет, що в АРК час 
від часу загострюється криза державно-управлінської сфери. Це не 
дає можливості владним структурам скоординовано працювати на 
упередження розвитку подій, пов'язаних насамперед із силовим 
протистоянням етнічних груп півострова. Крім усього іншого, 
єдиний державний орган (Міністерство закордонних справ України 
та його представництва) повинен бути посередником у міжнародних 
стосунках (зв'язках) кримських татар та надійним каналом ін
формування найбільш впливових міжнародних організацій про 
реальний стан справ щодо кримськотатарської проблематики.

3. Орієнтувати державну інформаційну політику на подолання 
соціального стереотипу «російськості» або «татарськості» Криму, 
який не в останню чергу утвердився завдяки не завжди об'єктивним 
та достовірним матеріалам у ЗМІ. Необхідна чітка демонстрація 
української державної позиції стосовно легітимності успадкування 
Україною Кримського півострова, засудження довільного і тен
денційного тлумачення історії, усіляких спроб каталізації тих або 
інших подій, які тут відбувалися, на користь тієї або іншої громади. 
Останнє має бути зроблене на противагу іноземним інформаційним 
впливам в Криму, які насаджують у суспільній свідомості думку про 
обґрунтованість тих або інших претензій на півострів, пропагується 
модифікована «слов'янська солідарність», культивується 
«антиукраїнська ідеологія», гіпертрофується чинник ісламу, 
поширюється міфологема про «ісламську загрозу» в Криму і 
необхідність міжнародної «консолідації для її знешкодження».

4. Донести проблему облаштування кримських репатріантів до 
міжнародної спільноти. Передусім це означає залучення до 
вирішення цієї проблеми структур ООН та ОБСЄ. На часі стає 
розробка Міжнародної програми репатріації й інших національних 
меншин, які були свого часу разом з кримськими татарами 
примусово переселені з Криму. На початку 90-х років Україна вже
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робила спроби надати можливість повернутися до Криму примусово 
висланим німцям, але справа загальмувалася через недостатнє 
правове, організаційне, фінансове й матеріально-технічне 
забезпечення. Доцільно поновити такі ініціативи, провівши 
відповідні переговори в Європі (ФРН, ЄС, ОБСЄ й ін.) та Російській 
Федерації.

5. Врахувати світовий досвід формування органів державної 
влади, який свідчить, що етнократизація влади і громадського життя 
не може розглядатися як сприятлива передумова для забезпечення 
стабільного суспільного розвитку. Задоволення обґрунтованих й 
вмотивованих потреб кримських татар щодо соціального і духовного 
розвитку немає нічого спільного з етнократизацією влади, яка не 
принесла спокій і добробут у жодну країну. Перебудова інститутів 
управління за етнічним принципом може дезорганізувати діяльність 
владних/управлінських структур.

6. Впорядкувати процес репатріації у спосіб обмеження 
терміну, після закінчення якого примусово переселені чи їхні 
нащадки матимуть право на отримання громадянства України за 
загальною процедурою, як це зроблено для українців, що проживали 
за межами Української держави після отримання нею незалежності. 
Це відповідає нормам національного та міжнародного права.

7. Сприяти підготовці достатньої кількості кваліфікованих 
священнослужителів для мусульманських громад. Розглянути 
можливість відкриття на території України вищого релігійного 
навчального закладу для кримських татар з метою зменшення 
ідеологічного впливу ісламських країн, куди зараз виїздять на 
навчання представники кримських татар. Впорядкувати діяльність 
місіонерів і проповідників, що прибувають до Автономної 
Республіки Крим з мусульманських країн, зокрема з країн СНД, у 
яких іслам має статус панівної ідеології. Зобов'язати РМ АРК та інші 
органи місцевої влади активізувати роботу щодо повернення 
мусульманам Криму колишніх 9-ти мечетей, що використовуються 
не за призначенням, сприяти забезпеченню релігійних громад 
кримських татар культовими спорудами.

8. Сприяти формуванню нового покоління кримськотатарської 
еліти в дусі загальнодемократичних цінностей та примату 
загальнонаціональних інтересів. Треба враховувати, що 
сьогоднішнього звучання кримськотатарське питання значною 
мірою набуло саме внаслідок виходу на політичну арену деяких 
лідерів кримських татар, радикалізм яких є здебільшого формою
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заявки на публічне визнання.
9. Вважати, що необхідність захисту національних інтересів 

України визначає пріоритет рішень Української держави перед 
рекомендаціями міжнародних структур. При цьому залучення країн 
євроспільноти до вирішення кримськотатарської проблеми бажане за 
такими напрямами: а) розробка програм соціальної адаптації 
репатріантів та допомога в їх практичній реалізації; б) правові 
консультації щодо досвіду впровадження оптимальних моделей 
відносин органів державної влади України з організаціями 
кримських татар, зокрема Меджлісом; в) демілітаризація басейну 
Чорного моря тощо.

10. Покласти в основу моделі інтеграції кримських татар в 
українське суспільство принцип першочергового забезпечення 
особистих громадянських прав. Це мають бути гарантії держави в 
отриманні українського громадянства всіма бажаючими 
репатріантами, матеріальна допомога для адаптації, створення 
інфраструктури в місцях компактного проживання з врахуванням 
економічних можливостей держави.

11. Прийняти окремий закон України щодо впорядкування 
процесу репатріації та облаштування колишніх примусових 
переселенців. Це дозволить упевнено діяти органам державної 
виконавчої влади всіх рівнів та уникнути необхідності ухвалення 
ситуативних рішень, не спрямованих на довгострокову перспективу. 
Вважаємо, що законодавче впорядкування процесу репатріації та 
облаштування колишніх примусових переселенців має:

0 коректно визначити ключове поняття «депортація». В 
міжнародному праві воно застосовується щодо осіб, примусово 
висланих за межі держави, щодо осіб, які були переселені з 
місць постійного проживання на підставі рішень, ухвалених 
органами влади СРСР, доцільно використовувати означення 
«примусові переселенці»;

0 юридично визначити статус осіб, які безпосередньо не були 
об'єктом примусового переселення, хоча й перебувають у 
родинних зв'язках з примусово переселеними;

0 пов'язувати гарантії Української держави колишнім 
примусовим переселенцям із прийняттям ними громадянства 
України;

0 регламентувати статус примусово переселених з моменту 
реєстрації відповідної заяви;

9 унормувати можливість вирішення питання отримання статусу
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примусово переселених безпосередньо в країні свого 
перебування;

0 передбачити втрату статусу примусово переселених особами, 
які набули громадянства іншої країни, виїхали на постійне 
місце проживання за межі України, свідомо надали 
неправдиві відомості або здійснили злочин проти миру, 
людства та людяності чи воєнний злочин, як це врегульовано 
у міжнародному праві.

Політика Української держави щодо вирішення крим
ськотатарської проблеми повинна виходити з того, що головне не 
кількість грошей, спрямованих на цю справу українською владою 
або міжнародною спільнотою, а їхня адресність та отримані 
результати. Це потребує ретельного контролю за всіма фінансовими 
потоками, як державними, так і приватними, що спрямовуються на її 
вирішення. Пріоритетність вирішення економічних проблем 
репатріантів повинна корелюватися з їхнім самовизначенням як 
громадян України.

Реалізація зазначених заходів має здійснюватися поетапно в 
рамках загальнополітичного процесу та правового поля України, а не 
на підставі етнічних преференцій. Діяльність усіх суб'єктів 
правовідносин в українському суспільстві має з необхідністю 
сприяти консолідації української політичної нації.
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Рукописи для публікації в наступних числах бюлетеня подаються 
до редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) 
і у вигляді rtf-файлу у форматі текстового редактора Microsoft Word на 
дискеті 3,5" обсягом 0,5 друк. арк. (прибл. 20 тис. знаків із 
пропусками). Роздрукований примірник статті та її електронний 
варіант мусять бути ідентичними. Шрифт: Arial, 12 чи Times New 
Roman, 12.

На першій сторінці тексту статті автор обов’язково подає короткі 
відомості про себе. А саме:

1. Прізвище, ім’я, по батькові;
2. Науковий ступінь, вчене звання;
3. Місце роботи / навчання (повна назва установи), посада;
4. Контактні поштова (а за наявності й електронна) адреса і 

телефон.
На останній сторінці тексту статті мають бути розміщені короткі 

(3-4 речення) анотації українською та англійською мовами. Анотації 
повинні обов’язково містити ім’я та прізвище автора статті (1), її назву 
(2) та стислу інформацію про основні ідеї та висновки статті (3). 
Україномовна і англомовна анотації мають бути ідентичними за 
змістом.

*  *  *

Згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7- 
05/1, до друку приймаються лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи:

■ постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями;

■ аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття;

■ формулювання цілей статті (постановка завдання);
■ виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
■ висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку.
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