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Ісламське Відродження в сучасному        
світовому політичному процесі                   

та в Україні 
 
Стаття присвячена проблемі визначення ролі Ісламського Відродження в сучасному світовому полі-

тичному процесі та в Україні. Це дозволяє виокремити основні виклики, народжувані сучасним світо-
вим розвитком як для країн Заходу, так і для мусульманського світу. 

 
The article deals with a problem of definition of the role of Islamic Revivalism in the modern international 

political process and in Ukraine. It makes possible to show the challenges, which were made by contemporary 
world development and their meaning for the West and for Muslims. 

Серед сучасних політичних міфів, які ство-
рюються архітекторами “нового світового ладу”, 
одним з найшкідливіших є міф про “єдиний іс-
ламський фундаменталізм” як про “дику чорну 
силу”, яка загрожує цивілізованому людству і 
особливо “богатій Півночі”. На думку О. Дугі-
на, існуванням “ ісламської (чи фундаменталіст-
ської) небезпеки” виправдовують вожді НАТО 
сам факт існування цього союзу. Насправді все 
виглядає абсолютно інакше. На його думку, ця 
концепція є лише димовою завісою для втілення 
Заходом своїх реальних тонких стратегічних 
операцій, спрямованих відповідно до норм кла-
сичної стратегії, на зіштовхування між собою 
потенційних союзників у лагері конкурентів 
задля того, щоб розправитись з кожним з них по 
одинці [1]. 

Ісламський світ доволі неоднорідний. В ньо-
му є декілька впливових геополітичних вузлів, 
кожний з яких спирається на обособлені релігій-
ні, історичні, культурні і цивілізаційні тенденції, 
веде самостійну стратегічну лінію як в глобаль-
ному, так і в локальному масштабі: Саудівська 
Аравія (ваххабізм), іранський іслам та шиїт-
сько-суфійські течії, різноманітні версії іслам-
ського соціалізму (залишковий арабський соці-
алізм: колишній Ірак, Сирія, Ліван, Ємен, Лі-

вія ), “просвічений ісламізм” (Єгипет, Пакис-
тан, Алжир, Туніс, Марокко). Але – що найваж-
ливіше – за самим поняттям “ісламський фунда-
менталізм” стоїть декілька не просто відмінних, 
але й прямо протилежних тенденцій. Для того, 
щоб зрозуміти події, процеси, які відбуваються в 
ісламському світі в цілому, визначити ступінь 
загрози від цих подій та процесів, слід приділи-
ти велику увагу такому явищу, як Відродження 
ісламу – ісламському фундаменталізму. 

Це поняття досить часто вживається як в нау-
кових дослідженнях, так і в лексиконі політиків, 
журналістів та повсякденній побутовій практиці. 
Але на жаль не всі, хто вживають це поняття, 
достатньо глибоко уявляють собі його зміст. 
Серед науковців, на сьогодні, не склалося одноз-
начного тлумачення терміну “фундаменталізм”.  

На думку частини дослідників, фундамента-
лізм – це суспільно-ідеологічні та релігійні ру-
хи, що проголошують необхідність підтримки 
вихідних ідей, принципів, цінностей, певних 
вчень, доктрин, які містять вимоги подолання 
відхилень, єресей і відновлення початкової чис-
тоти, “повернення до витоків”, що виникли у 
ході їх розвитку. В такому контексті фундамен-
талізм близький до різного типу ортодоксії. Він 
виникає в умовах кризи якогось руху і, як прави-
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ло, протистоїть, в т.ч. насильницькими засоба-
ми, процесу змін, оновленню. 

Політична енциклопедія видана у 2000 р. в 
Москві дає визначення поняттям фундамента-
лізм та фундаменталізм мусульманський. Фун-
даменталізм – радикально-консервативний рух 
в сучасних релігіях, також це суспільно-
політичні процеси і організації, що виникають 
на його ґрунті. Фундаменталізм мусульмансь-
кий – термін, який був запозичений з християн-
ства для позначення ісламської релігійно-
політичної течії, яка шукає шляхи повернення 
до “золотого століття ісламської цивілізації” на 
основі обов’язкового виконання всіма членами 
суспільства приписів Корану і Суни [2]. 

Про релігійний фундаменталізм сьогодні 
частіше говорять як про негативне явище, маю-
чи на увазі насправді екстремізм і тероризм, 
який прикривається релігійною символікою. 
Однак саме поняття “фундаменталізм”  для 
віруючого носить скоріше позитивний характер, 
виходячи з етимології цього слова: вірність фу-
ндаменту, основам віровчення, тобто – слову 
Бога. 

Стійкий, а в останні роки і зростаючий, 
вплив фундаменталізму на політичне життя обу-
мовлений цілим рядом факторів. Важливу роль в 
цьому грає прискорений розвиток мусульмансь-
ких країн, який супроводжується перебудовою 
соціально-економічних структур, появою десят-
ків мільйонів знедолених, які живуть в жахливій 
бідності, острахом за майбутнє, що супроводжу-
ється в середніх і проміжних прошарках, в сере-
довищі молоді. Одночасно відбувається втрата 
ідеологічних орієнтирів. На додачу до цього 
існує ще невдоволення від економічного, полі-
тичного, ідеологічного вторгнення Заходу і на-
ростаючої вестернізації суспільства. 

Слід зазначити, що для крайніх, радикальних 
течій політичного ісламу, які називаються в лі-
тературі ісламізмом, характерним є агресивне 
неприйняття європейсько-християнських духов-
них цінностей, підвищена політична активність, 
готовність вжити насильницькі методи, включа-
ючи терористичні. 

Послідовники радикалізму розуміють джи-
хад як необхідність боротьби – аж до збройної – 
з християнським, в їх очах безбожним і матеріа-
лістичним, західним світом. Слід підкреслити, 
що мусульмани проте ніколи не оголошували 
війну християнству – оскільки це одна з трьох ав-
раамістичних релігій (поряд з ісламом і іудаїзмом), 
і прихильники ісламу почитають в якості пророків 
Авраама і Ісуса. Джихад для воюючого ісламізму – 
це боротьба з Заходом як ворогом ісламу. При 
цьому фундаменталізм виступає для них ідейним 
підгрунтям, але не головним і не єдиним.  

Коли під впливом іранської “ісламської рево-
люції” на Заході почали з’являтись публікації з 

заголовками на зразок “Мусульмани марширу-
ють”, “Коріння мусульманської люті”, “ Іслам, 
що підіймається, загрожує заполонити Захід”, 
спеціалісти узялись за вивчення справжніх при-
чин цього феномену. Початківцем в цьому від-
ношенні варто визнати ісламознавця Д. Еспозі-
то, підсумком досліджень якого стала праця 
“ Ісламська загроза: міф чи реальність?”. 

“Сердцевина відроджувального світогляду, 
— зазначає Еспозіто, — переконаність у тому, 
що мусульманський світ перебуває в стані зане-
паду. Причина цього – відхід від прямого шляху 
іслама, а рецепт для вилікування – повернення 
до ісламу в приватному та суспільному житті, 
що забезпечить відновлення ісламської ідентич-
ності, цінностей і міцці. Ісламські політичні ак-
тивісти бачать в ісламі тотальний чи всеохоплю-
ючий образ життя згідно з установками Кора-
ну”. Відповідно, вони потребують повернення 
до ісламського закону, створення проекту дер-
жави і суспільства, які керувалися б ісламом і 
базувалися б на соціальній справедливості [3]. 
“В політичному плані сучасний світський націо-
налізм був визнаний недієвим. Як західний капі-
талізм, так і марксистський соціалізм були від-
кинуті, їх вважали частиною проблеми, а не за-
собами її вирішення, тому що вони не змогли 
ліквідувати злидні і несправедливий розподіл 
богатства. В модернізації побачили успадкуван-
ня європейського колоніалізму, який був увічне-
ний орієнтованими на Захід елітами, які ініцію-
ють подвійний процес – вестернізації і секуля-
ризації [4].  
Д. Еспозіто вважає побоювання Заходу бага-

то в чому надуманими, пов’язаними або з неро-
зумінням суті ісламу і “відроджувальних” мусу-
льманських рухів, або з нетерпимістю, що ме-
жує з ксенофобією і навіть расизмом, до усього 
невідомого. “ Чи існує ісламська загроза? У пев-
ному сенсі – так. Так само, як існує західна за-
гроза чи іудео-християнська загроза”. Іслам і 
більшість ісламських рухів не є антизахідними, 
антиамериканськими чи антидемократичними за 
своєю природою. Будучи викликом застарілим 
концепціям порядку, що затвердився, і автокра-
тичним режимам, вони не обов’язково загрожу-
ють американським інтересам. Для нас виклик – 
у тому, щоб краще розуміти історію і реалії му-
сульманського світу. Визнання багатоманіття 
ісламу змінює наші уявлення про єдину ісламсь-
ку загрозу” [5].  

На думку С. Хантінгтона, “мусульмани по-
боюються міцці Заходу і опираються їй і тій 
загрозі, яку вона несе їх суспільству і їхнім пере-
конанням. Вони розглядають західну культуру 
як матеріалістичну, корумповану, декадентську і 
аморальну [6]. 

Фундаменталізм (салафійя) дійсно виступає 
основою ісламізму, проте лише частково. Ло-
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зунг “Іслам – ось рішення” означає, що задля 
“наведення ладу” в мусульманському світі, для 
викорінення соціальної несправедливості, кору-
пції, для усунення “неправедних правителів”, 
так і заради захисту від поганого впливу чужих 
культурних і поведінкових моделей Заходу, не-
обхідно передусім очищення самого ісламу від 
шкідливих нашарувань, повернення до чистих 
витоків цієї релігії. Повернутись до “чистого, 
справжнього і правильного ісламу”, відновити 
мусульманську духовність і утвердити примат 
ісламу (за обов’язкової умови адаптації до су-
часності, засвоєння матеріальних, економічних, 
технологічних досягнень західної цивілізації) – 
так можна сформулювати завдання, яке ставлять 
перед собою ісламісти.  

Важливим імпульсом для активізації руху 
ісламістів, причиною того, що називають 
“новим ісламським спалахом” (чи навіть 
“вибухом ісламізму”), слід вважати розвиток 
процесу глобалізації, який для багатьох мусуль-
ман тотожний американізації. Ісламські ідеологи 
і раніше проводили межу між модернізацією 
(необхідність якої більшість з них не заперечує, 
хоча трактується це поняття неоднаково) і весте-
рнізацією, в якій вони завжди бачили найбільшу 
загрозу для “мусульманської душі” [7]. Наслід-
ком гегемонії США в західному світі і перетво-
рення цієї держави після краху системи соціаліз-
му в єдину наддержаву було те, що саме на 
США сконцентрувалась уся ненависть воюючих 
мусульман до чужої “західної моделі”.  

Останнім часом під впливом багатьох подій 
у світі почали говорити про загрозу ісламського 
екстремізму в Україні та Криму. Чи існує така 
загроза реально? 

Іслам в Україні є невід’ємною складовою 
релігійного життя суспільства. За даними Дер-
жавного комітету України у справах релігій, за 
останні роки кількість громад і об’єднань мусу-
льман суттєво збільшилася, на початок 2000 
року вона становила:  

−  зареєстрованих громад – 289 (за іншими 
джерелами – 224);  

−  незареєстрованих – 48 (45); 
−  навчальних закладів – 3, в них навчається 

137 слухачів;  
−  священнослужителів – 327 (13 з них – 

іноземці);  
−  недільних шкіл – 46;  
−  культових споруд – 133, будується – 9.  
Найбільше громад, створених на етноконфе-

сійному грунті, діє у південно-східних областях 
України, зокрема в Криму – 298, або 45,5% від 
загальної кількості в Україні. Регіонами найбіль-
шого поширення ісламу в Україні є: Автономна 
республіка Крим, Донецька, Луганська, Харків-
ська, Херсонська області, м. Київ.  

Внаслідок обмеженої і незначної чисельності 

“етнічних” мусульман в Україні, відсутності 
єдиної централізованої системи управління гро-
мадами та об’єднаннями, конкуренції між ними, 
змагання об’єднань за лідерство, тощо, нині 
вплив мусульман України на громадсько-
політичне життя поки що є доволі обмеженим. 
Мусульмани не є вагомою політичною силою у 
загальнодержавному масштабі. На регіонально-
му ж рівні мусульмани мають певний вплив на 
внутрішньополітичну ситуацію.  

У перспективі вплив мусульман на внутріш-
ньополітичну ситуацію в Україні може зростати 
внаслідок:  

− консолідації мусульманського середови-
ща;  

− поширення участі лідерів громад, об’єд-
нань, організацій мусульман у громадсько

-політичному житті країни;  
− активізації діяльності закордонних 

центрів.  
Значна напруга у відносинах мусульман з 

органами влади характерна для Криму. Духовне 
управління нерідко висловлює своє незадово-
лення повільним розв’язанням комплексу про-
блем, що постають перед переселенцями. Однак 
у більшості своїй ці заяви не спрямовані на по-
ширення екстремістських (в релігійному аспек-
ті) настроїв у кримських татар.  

На думку Володимира Григор’янца, завіду-
вача відділом регіонального інформаційно-
аналітичного центру філії Національного інсти-
туту стратегічних досліджень в АРК, у розвитку 
“ ісламського фактору” можна виділити наступні 
етапи. 
І етап (1989-1992 рр. – фаза підйому) безпо-

середньо пов’язаний з процесом створення неза-
лежних держав і характеризується різким сплес-
ком етнічної та конфесійної самосвідомості 
практично у всіх народів колишнього СРСР.  

На даному етапі формуються мусульманські 
релігійні громади і будуються нові мечеті, ство-
рюються ісламські установи, ісламські політичні 
організації. 

Перша фаза у розвитку “ісламського факто-
ру” на пострадянському просторі проте чітко 
розкриває наступний парадокс: 

− здатність ісламу виступати в ролі фактора 
етнічної мобілізації; 

− нездатність його забезпечити загальноіс-
ламську інтеграцію не тільки в межах 
колишнього СРСР. 

Ті самі тенденції, можливо, з деяким запіз-
ненням, мали місце й у розвитку “кримського 
ісламу”, відродження якого відбувалось під по-
тужним впливом патріотичної ідеї репатріації 
кримських татар на “історичну батьківщину”. В 
1991 р. було створено Духовне управління мусу-
льман Криму (ДУМК), встановлено зв`язки з 
ісламськими центрами в Туреччині та інших 
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країнах. Зокрема вже на початку 90-х років в 
Криму активно розгорнулася діяльність ісламсь-
ких місіонерів, почалась підготовка кадрів мусу-
льманського духовенства з кримських татар у 
Туреччині. 

Слід зазначити, що керівництво ДУМК на 
цьому етапі намагалось уникнути політизації 
ісламу, на ґрунті чого навіть виникали досить 
гострі суперечності між головою меджлісу 
М.Джемілевим і муфтієм Криму Сейїт Джалілем 
Ібрагимовим; оскільки останній – член меджлісу 
і також був “зобов’язаний” підпорядковувати 
релігійну діяльність кримськотатарської мусуль-
манської громади національно-етнічним пріори-
тетам, сформульованим у “Декларації про націо-
нальний суверенітет кримськотатарського наро-
ду”, ухвалений 2 Курултаєм (національним кон-
гресом кримськотатарського народу) у червні 
1991 року. Однак прагнення муфтія зайняти 
більш незалежну позицію стосовно меджлісу, – 
очевидно, через відому зацікавленість Києва в 
меджлісі як допоміжному інструменті боротьби 
проти “російських сепаратистів” у Криму, – не 
знайшло тоді підтримки з боку центральної вла-
ди.  

Можливо через пріоритетне значення етніч-
ного фактору в національному русі кримських 
татар уже на цьому, початковому, етапі реінтег-
рації репатріантів проглядалась якась етнічна 
“автономність” кримськотатарських мусульман 
стосовно ісламської громади України в цілому; і 
це знайшло своє відображення у суперечностях 
між ДУМК та ДУМУ (Духовне управління му-
сульман України), зокрема, у нездатності їх до-
мовитися про створення єдиного інтегрального 
ісламського центру на Україні. 

Таким чином сила ісламської солідарності 
виявилась недостатньою для подолання націо-
нал-сепаратистських тенденцій у мусульмансь-
кій уммі. 

Реінтеграція ісламу у конфесійну структуру 
Криму відбувалась на рідкість толерантно. 
Практично починаючи з 1989 р. і до сьогодні, не 
виникло жодного серйозного конфлікту на релі-
гійному ґрунті, хоча прагнення меджлісу вико-
ристати іслам як засіб мобілізації спостерігалося 
вже на ранніх етапах репатріації. 
ІІ етап (1992-1995 рр.) у розвитку 

“ ісламського фактора” на пострадянському про-
сторі можна умовно охарактеризувати як 
“еволюційну” фазу. Відбувалась кристалізація 
системи ісламської освіти, перебудова духовних 
управлінь, розширення та зміцнення зв’язків із 
закордонними ісламськими центрами, форму-
вання нової генерації ісламського духовенства, 
консолідація довкола мечетей стійких мусуль-
манських громад. 

Розвиток зв`язків меджлісу та ДУМК із зару-
біжними ісламськими організаціями сприяв виз-

ріванню передумов політизації ісламу в Криму. 
Мусульманська солідарність використовується 
кримськотатарськими націоналістами як зручне 
прикриття для проведення акцій відверто полі-
тичного характеру. Війна у Чечні стає постійно 
діючим каталізатором для підтримання конфлік-
тогенних стосунків на міжетнічному рівні між 
проросійськи налаштованою християнською 
більшістю населення Криму та кримськими му-
сульманами. 

Загальноісламська солідарність, що відкрито 
декларується меджлісом і ДУМК, мала б сприя-
ти консолідації мусульман України. Проте, су-
перечності між ДУМК і ДУМУ на рівні мусуль-
манської громади посилилися. У 1994 р., у пев-
ному розумінні як альтернатива ДУМУ і ДУМК, 
було створено Духовний центр мусульмансь-
ких громад в Україні (ДЦМГУ). Крім того 
з`явилися автономні мусульманські громади, які 
не входять до жодного із зазначених релігійних 
об`єднань.  

Іншою важливою особливістю другого етапу 
в розвитку ісламу, яка чітко проявилася в Кри-
му, була цілком очевидна неспроможність пост-
радянської мусульманської громади до адекват-
ного сприйняття ісламського віровчення й мусу-
льманської традиції в канонічній формі. Що бу-
ло зумовлено більше ніж півстолітнім усунен-
ням ісламського духовенства від політичного та 
соціального життя мусульманської громади. 
Між тим політико-конфесійний і релігійно-
психологічний “вакуум”, що виник під впливом 
внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сил, почав 
заповнюватися різного роду псевдоісламськими, 
частіше – кримінально-екстремістськими елеме-
нтами, які, блокуючись із радикальним крилом 
етнічних націоналістів і найбільш корумповани-
ми елементами національної бюрократії, розгор-
нули жорстоку боротьбу за ресурси та владу під 
гаслами національної свободи і відродження 
ісламу.  
ІІІ етап (1995-1999 рр.). У Криму події цього 

періоду характеризуються більш активним підк-
люченням ДУМК, що продовжує залишатися 
під тотальним контролем меджлісу та його голо-
ви, до вирішення політичних завдань національ-
ного руху кримських татар.  

Спроби запровадити в Криму ісламський 
радикалізм ваххабітського напрямку (якщо вони 
й мали місце з боку певних зовнішніх сил) не 
мали успіху, оскільки наштовхувались на не-
сприйняття його не тільки основною масою 
кримських татар, але й навіть – етнічними націо-
налістами меджлісу, головною метою яких було 
використовувати іслам для вирішення власних 
етнополітичних завдань. 

Також характерним для третього етапу в роз-
витку ісламу на пострадянському просторі є 
прагнення офіційного духовенства до конструк-
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тивної співпраці з державою, що набирає сили з 
посиленням боротьби світської влади проти про-
яву ісламського або іншого екстремізму. 

Ця співпраця мусульманського духовенства з 
українською державою могла б бути більш про-
дуктивною, якби вдалося обмежити прагнення 
меджлісу використовувати ДУМК та іслам в 
цілому в політичних цілях [8]. 

Говорячи про вплив політичного ісламу на 
етнополітичну ситуацію в Криму, не можна не 
відзначити роль інформаційного чинника. Від 
того, як проблема загрози ісламського екстремі-
зму на Україні та в Криму висвітлюється в ЗМІ, 
значною мірою залежить формування психологі-
чних стереотипів не тільки середньостатистич-
ного мешканця Криму. 

Суть специфіки кримськотатарської пробле-
ми в тому, що цей народ переживає нині найкри-
тичніший період своєї історії, – період, коли 
вирішується питання про те, чи зможе він реалі-
зувати шанс на своє відродження як самобутня 
етнокультурна спільнота, що склалася історич-
но, тобто саме як народу, чи як меншина, яка не 
має достатніх важелів політичного й економіч-
ного впливу, стане приреченою на поступову 
асиміляцію та зникнення, розчинення в більшос-
ті інонаціонального населення півострова. Такий 
результат став би найбільшою трагедією не тіль-
ки для самого кримськотатарського народу, не 
тільки для України, але й для всього людства. 
При цьому треба врахувати, що сама ймовір-
ність такого песимістичного прогнозу викликає 

різку реакцію опору народу з яскраво вираже-
ною етнокультурною самоідентифікацією, існу-
вання якого опинилося під загрозою. Повсюдне 
поширення такого явища, як прагнення великих, 
а особливо малих народів наново ствердити й 
забезпечити розвиток власної ідентичності зму-
шує розглядати його не як низку раптових збігів, 
а як закономірність, що, можливо, виникає у 
відповідь на загрози швидкоплинного процесу 
глобалізації, одним із наслідків якого може бути 
надмірна гомогенізація й уніфікація, що несе в 
собі реальні загрози для всього людства як біо-
логічного виду [9].  

У Криму – на рівні етнічних спільнот – немає 
ані об’єктивних, ані якихось серйозних суб’єк-
тивних передумов для етноконфесійного конф-
лікту. Основний потенціал конфліктогенності в 
етноконфесійну сферу вноситься політичним 
протиборством етнічних еліт та інших, у тому 
числі зовнішніх сил, які за допомогою політиза-
ції процесу релігійного відродження в Криму 
прагнуть використати його у власних етнополі-
тичних і геополітичних цілях. 

Іслам більше ніж якась інша релігія схильний 
до політизації, і ця його ознака може бути, зале-
жно від обставин, використана з діаметрально 
протилежним результатом. Він може відігравати 
роль фактора стабілізації чи, навпаки, загострен-
ня суспільно-політичної ситуації. Зрештою, ба-
гато залежить від наявності глибоко продуманої 
етнічної та конфесійної політики держави чи – 
відсутності такої. 
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