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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертації. Постійне зростання масштабів 

терористичної діяльності у сучасному світі визначає проблему тероризму як 

одну із складових проблеми війни та миру. Терористичні рухи у новітній історії 

людства – від другої половини ХІХ століття до сьогодення – зазнали суттєвих 

видозмін та перетворень. Тому постає потреба глибокого аналізу культурно-

історичного та ідеологічного підґрунтя терористичних організацій різного типу, 

впливу подій політичної історії та культурних узвичаєнь людства на 

розгортання та згасання тероризму, стратегію ведення політичної боротьби. 

Особливого значення набуває аналіз терористичного руху в контексті 

комунікативних практик сучасного світу. У зв’язку із визнанням тероризму 

глобальною загрозою миру та безпеці важливим є дослідження стану 

суспільств, в яких розгортається терористична діяльність. Таке дослідження 

уможливлює виявлення причин та передумов виникнення терористичних рухів, 

моніторинг держав, територій та регіонів з «групи ризику», своєчасне 

розпізнавання  терористичної загрози та вжиття превентивних заходів. Звідси 

випливає евристична цінність досліджень тероризму у системі культури як 

способі буття людини та суспільства. 

Аналіз культурно-історичного родоводу тероризму істотно розширює 

горизонт наукового пошуку, забезпечує перехід від суто філософської рефлексії 

до міждисциплінарного дослідження явища тероризму через вивчення типів 

терористичного руху, аналіз політичного підґрунтя терору та тероризму, 

психологічного та соціального аспектів проблеми, висвітлення суспільно-

політичної природи терористичної дії. За наявності значної кількості 

політологічних та історичних досліджень тероризму маємо лише ледь усталену 

традицію філософського осмислення даного явища. З огляду на цю обставину 

філософський аналіз тероризму як явища, що виникає на базі культури як 

середовища буття в цілому, і на базі культурної традиції зокрема, є вкрай 

актуальним і необхідним. 
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Ступінь розробленості проблеми. Специфіка сучасних наукових 

розробок проблеми тероризму полягає в одночасному функціонуванні 

декількох парадигм осмислення явища: теоретичної-філософської, та 

прикладної-політологічної, одним з вимірів якої є правовий. У філософській 

парадигмі осмислення явища тероризму доцільно виокремити чотири аспекти 

дослідження: філософсько-політичний, філософсько-економічний, 

філософсько-антропологічний та культурно-цивілізаційний. 

Філософсько-політичний аспект сягає своїм корінням традицій сучасної 

французької філософії. Зокрема, ідеться про концепцію двох історичних типів 

влади М. Фуко, за якою найперша політична влада ґрунтувалася на безмежному 

праві карати за неприпустимі вчинки фізичне тіло людини, а друга – сучасна – 

політична влада спирається на «контроль над душею» людини. Легітимні 

політичні системи більшості країн світу уособлюють собою політичну владу 

другого типу, в той час тероризм, як відверта демонстрація сили, належить до 

влади першого типу. Відтак терористичний акт є зіткненням історично різних 

типів політичної влади, що їх репрезентують носії різних типів політичної 

культури. Обидві форми влади, за Фуко, є такими дискурсами, які історично 

відрізняються часом появи, і за онтологічним та змістовно-ідеологічним 

наповненням є суперечливими. Ці два контрарні дискурси не можуть 

співіснувати в одному і тому самому середовищі (суспільстві або системі 

міжнародної співпраці), що призводить до порушення комунікативного 

балансу. Особливості взаємодії представників цих типів політичної влади в 

умовах терористичного протистояння добре описали А.Е. Акінвумі, Л. Амоор, 

Ж. Бодрійяр, Дж. Брассет, Д. Булей, Н. Ваган-Вільямс, Ф. Гро, Ж. Деріда, 

Д. Дженсен, С. Жижек, К. Касторіадіс, Е. Ожиганов, О. Руа, Дж. Сміт, 

С. Стейпл, Дж.О. Хенс-Бренемен. Ряд вагомих ідей стосовно феномену 

тероризму та його зв’язку із процесом формування легітимної влади 

запропонували такі дослідники, як О. Білий, С. Пролеєв, В. Суковата. 

З масштабним оприявненням тероризму в сучасному світі, особливо після 

подій 09/11, з’являються власне філософсько-політичні концепції, присвячені 
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цьому явищу – це, передусім, праці Ж. Бодрійяра та Ж. Деріда. У своєму аналізі 

Ж. Деріда показує, що сучасний тероризм – це результат зіткнення двох 

дискурсів, що є не лише контрарними, а взагалі неспівмірними, адже маємо 

справу із зіткненням дискурсу природного, нормального і дискурсу 

неприродного, сформованого історією, політикою та ЗМІ. Ж. Деріда – чи не 

єдиний філософ, який вирізняє власне терористичні напади з усього розмаїття 

терористичної діяльності і дає класифікацію типів та форм терористичної 

активності. Близьким до дослідження Деріда є концепт тероризму як стану 

насильства Ф. Гро, який розгортає філософську рефлексію світової політичної 

історії останніх десятиліть і відхиляється в площину історичної ґенези культу 

використання насильства. Осмислення тероризму Ж. Бодрійяром можна 

вважати своєрідним переходом від філософсько-політичного аналізу до 

філософсько-антропологічного, що здійснюється за допомогою детального 

аналізу позиції людини, яка опинилася у події тероризму. Бодрійяр розглядає 

історію як дискурс і подає тероризм як катастрофу історії та певної системи 

влади, що втратила баланс між доцільним і легітимним терором, та занурилась 

у вир природного – стихію неконтрольованої сили. Відмінність державного 

терору від тероризму полягає у тому, що держава до певної міри може 

виправдовувати використання насильства та страху у власних цілях правом на 

легітимне застосування примусу, яке вона отримує як привілей та свідчення 

своєї соціальної доцільності. 

Іншою площиною дослідження феномену тероризму є філософсько-

антропологічна, у якій розглядається особлива ситуація людини, що опинилася 

в події тероризму – стала свідком терористичного акту (реальним або 

віртуальним), є терористом, або є представником сторони, на яку здійснюється 

терористичний напад. Основним тут виступає комунікативний аспект 

дослідження сучасного тероризму, що у його в основі лежить концепція 

комунікативної дії Ю. Габермаса, відповідно до якої тероризм постає в двох 

аспектах: а) – порушена, викривлена комунікація, б) – принципова відмова від 

комунікації на умовах рівності усіх учасників. Окрім цього, Ю. Габермас, як і 
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Ж. Бодрійяр, бачать місце людини в сучасному світі крізь призму її ролі в події 

тероризму: нікчемність сучасної пересічної людини є настільки грандіозною, 

що навіть значні жертви стають лише приводом для спекуляцій політиків та 

ЗМІ і набувають значення лише для тих людей, хто безпосередньо зазнає 

усіляких втрат, або для тих, хто відчуває свою власну незахищеність перед 

загрозою терористичного акту. Важливе теоретичне підґрунтя для осягнення 

феномену тероризму утворюють праці А. Єрмоленка, А. Лоя, Л. Ситніченко, в 

яких соціальна взаємодія розглядається у горизонті комунікативної етики. 

Своєю чергою евристичну цінність для осмислення екзистенціального аспекту 

сучасного тероризму становлять деякі наукові розвідки, що їх здійснили 

українські дослідники проблем філософської антропології: Є. Андрос, 

В. Загороднюк, Т. Лютий, Н. Хамітов, Г. Шалашенко. 

Окремі аспекти самовизначення людини в ситуації тероризму можна 

віднайти у працях П. Вірільо, М. Наяраду, Е. Хаага, К. Шлегеля. Найбільш 

широко в сучасних дослідженнях тероризму представлений культурно-

цивілізаційний напрямок. Найвиразніше він репрезентований у працях 

П. Рікера («Конфлікт інтерпретацій») та С. Гантінгтона («Зіткнення 

цивілізацій»). Згідно з концепцією П. Рікера культура постає як традиція, що 

підтримується шляхом постійного інтерпретування її знаків. Діяльність людини 

як носія, інтерпретатора та творця смислів культури стає об’єднувальною 

ланкою між перерахованими вище напрямками і утворює єдине поле 

дослідження тероризму як соціокультурного феномену. Людина – творець та 

інтерпретатор смислів культурної традиції, а відтак і творець культури як 

ансамблю базових смислів та цінностей. Від характеру інтерпретування 

залежить спосіб життя, який вкорінюється в суспільстві. 

Включеність людини в культуру як систему цінностей та норм, потреба 

постійного інтерпретування знаків культурної традиції встановлює своєрідний 

«режим» суспільної діяльності людини. Культура визначальним чином впливає 

на те, який тип соціальної організації встановлюється в межах ареалу її 

поширення – соціум та культура взаємопов’язані та взаємопроникненні. 
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Порушення цілісності соціуму та культури призводить до конфлікту 

ідентичностей і цінностей на особистісному та міжособистісному рівні. 

Наявність різних способів інтерпретації цінностей є складовою конфлікту 

онтологій як протистояння ідентичностей. Особливості цього процесу 

ґрунтовно окреслені у працях Є. Бистрицького. 

Концепція С. Гантінгтона передбачає існування «ліній розламів» між 

цивілізаціями, які є зонами потенційного ризику виникнення суспільно-

політичних катаклізмів. Автор не може погодитися із висловленим дослідником 

припущенням про взаємототожність цивілізацій та світових релігій та 

екстраполює концепцію зіткнення цивілізацій в площину міжкультурної та 

внутрішньо культурної взаємодії, з чого випливає наступне: у процесі взаємодії 

культур як середовищ буття людей та їх окремих представників можуть 

виникати чинники, які спричинюють перехід від комунікативної взаємодії до 

дискурсу з наступним його викривленням та порушенням вимог його ведення, 

внаслідок чого спалахують силові протистояння між представниками різних 

культур та субкультур. 

Квінтесенцією цього підходу до вивчення природи та витоків феномену 

тероризму є визнання тероризму найбільш гострим проявом конфлікту культур 

та цивілізацій. Особливе місце серед розробок цього напрямку посідають 

дослідження терористичних конфліктів, в основі яких лежать релігійні та 

етнорелігійні суперечності. Це праці таких дослідників, як Л. Авдеєв, 

Ю. Антонян, С. Баранов, О. Бедрицький, А. Васильєв, А. Вебер, С. Гантінгтон, 

А. Дмитров, О. Залисін, О. Змієвський, А. Красіков, Л. Коган, В. Лепський, 

О. Лиженков, П. Мерфі, К. Мангейм, Л. Мітрохін, В. Пєтухов, В. Петрищев, 

Л. Сюкіяйнен, М. Успенський, О. Федоров. 

Згідно з концепціями комунікативної взаємодії (зокрема, 

репрезентованими у працях Ю. Габермаса і К.-О. Апеля) поява суперечностей у 

процесі нормальної комунікації переводить її на рівень дискурсу – 

комунікативної практики обґрунтування запропонованого значення, яка 

полягає у прагненні досягти «обґрунтованої згоди». Дискурс є стратегічним 
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способом комунікації, який включає в себе елемент примусу до порозуміння. 

Порушення вимог дискурсивної комунікації спричиняє загострення конфлікту, 

розбалансування системи і призводить до появи соціокультурних феноменів 

кризового типу – громадянських війн, революцій, терористичного руху. 

Вагомим напрямком у філософському осмисленні феномену тероризму є 

філософсько-економічний. Його представники виходять з того, що державна 

політика часто приносить в жертву економічній модернізації культурні 

традиції. Провідні ідеї напрямку належать Е. де Сото, який обстоює позицію, 

згідно з якою антидержавний тероризм стає наслідком відставання державних 

реформ у сфері правового впорядкування економічних відносин. Глибина та 

руйнівна міць терористичного руху прямо пропорційні запізненню 

реформування правових основ господарювання в державі. Кардинальні 

реформи, які суперечать культурній традиції суспільства, згубно впливають на 

економіку та суспільство у цілому. Єдиною гарантією ефективного 

протистояння терористичній загрозі є механізм самозбереження культури та 

соціуму, який передбачає «відповідь» на виклики історичного прогресу без 

примусового переформатування правових засад економічної діяльності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у відділі філософії культури, етики та естетики Інституту 

філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України в рамках тем 

відділу «Культурна політика: засадничі цінності і практики влади» (державна 

реєстрація № 0112U003798), та «Легітимація в системі культури. Філософсько-

антропологічний аналіз» (державна реєстрація № 0114U001367). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є обґрунтування 

положення, згідно з яким тероризм є специфічним типом деформації 

політичного дискурсу в середовищі культури, а його особлива роль в сучасних 

світових процесах полягає в тому, що ареали поширення тероризму позначають 

межі зіткнення різних культур як легітимізованих картин світу, які є основами 

автентичного способу існування та комунікативної взаємодії, що історично 

сформувалися внаслідок довготривалих політичних процесів. 
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Мета дисертації деталізується у таких завданнях: 

- розмежувати державний терор та антидержавний тероризм на 

основі сучасних теоретичних підходів; 

- виявити основні типи сучасного тероризму та проаналізувати їх 

особливості у горизонті філософії культури, політичної філософії та 

філософської антропології; 

- показати співвідношення самозароджуваного тероризму та 

політичної імітації тероризму як способу ведення боротьби за лідерство в 

політичних процесах; 

- визначити особливий статус людини в ситуації тероризму, а також 

онтологічні та культурно-історичні орієнтири, які спричинюють певну 

специфіку сприйняття та переживання феномену тероризму; 

- розглянути засоби масової інформації як інструмент політичного, 

ідеологічного та психологічного примусу та як спосіб ведення політичної 

боротьби з використанням технологій терористичної діяльності; окреслити роль 

ЗМІ в створенні політичного статусу тероризму і перетворенні його на суб’єкта 

в міжнародних політичних процесах. 

Об’єкт дослідження: сучасний тероризм (друга половина ХІХ століття – 

початок ХХІ століття). 

Предмет дослідження: Культурно-історична ґенеза сучасного тероризму, 

терористичний конфлікт у перспективі комунікативних практик, місце людини-

дієвця в ситуації тероризму. 

Теоретико-методологічна база дослідження. У дослідженні 

використано компаративний метод (зіставлення окремих явищ – типів 

терористичного руху), здійснено герменевтичну інтерпретацію понять та 

ключових символів тероризму. Для аналізу історичних трансформацій 

сучасного тероризму були застосовані концепція дисциплінарної влади 

М. Фуко, концепція дискурсивної природи насильства Ж. Деріда, семіологія 

гіперреальності Ж. Бодрійяра, теорія комунікативної дії Ю. Габермаса. 
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Дослідження побудовано за логікою сходження від окремого до загального на 

основі послідовного розгляду знакових проявів сучасного тероризму. 

У дисертаційному дослідженні використано підходи геометодології, що 

пов’язано з потребою аналізу сучасної геополітичної ситуації як однієї з 

передумов формування сучасного тероризму. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у введенні в 

філософський обіг проблеми тероризму як специфічного типу комунікативних 

практик у процесі історичного розвитку культури. Це дало можливість 

окреслити онтологічні, соціально-політичні та антропологічні засади тероризму 

у новітній історії, визначити позицію людини-дієвця у події тероризму. 

Наукова новизна дисертації конкретизується у таких положеннях: 

вперше: 

• досліджено онтологічну складову феномену тероризму на основі 

гайдеггерового розуміння події смерті та уявлення про ніщо як неіснування 

конкретного сущого. Показано, що основою руйнівного потенціалу тероризму 

як суспільно-політичного та антропологічного феномену є жах смерті, який 

використовується для тиску на свідомість людини та формує її мислення про 

тероризм як про можливість смерті. Доведено, що тероризм перетворює буття 

людини на постійне переживання смерті Іншого як власної; 

• на основі дослідженого історичного матеріалу (історія 

терористичної активності (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) 

виокремлено та систематизовано види тероризму (доктринальний, політико-

прагматичний) та їх історичні форми (релігійний, революційний, 

сепаратистський), на конкретних прикладах проаналізовано їх спільні та 

відмінні риси, виявлено взаємозв’язок між суспільно-політичним ладом, рівнем 

загального добробуту в державах і регіонах та видами терористичних рухів. 

Проведено аналіз культури як середовища буття людини, в результаті чого 

сформовано уявлення про тероризм як про аномалію певного етапу існування 

культури, як конфлікт онтологій, що одним з його виявів є війна цінностей, 

зокрема опір процесам асиміляції та модернізації; 
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• на основі концепцій Ю. Габермаса та К.-О. Апеля феномен 

тероризму представлено як перехід від режиму комунікативної взаємодії до 

режиму стратегічної дії, як специфічний  дискурс влади; 

уточнено: 

• поняття терору та тероризму на основі концепцій політичної влади 

Ж. Сореля та М. Фуко, розмежовано їх сфери поширення та спрямованість. 

Тероризм визначено як застосування сили в екстремальних формах задля 

знищення наявної системи влади, а також як специфічну форму дискурсу 

влади, в якому історично первинна форма влади (одним з уособлень якої є 

тероризм) протистоїть формі влади, яка втілюється у системі легітимного 

урядування; 

отримали подальший розвиток: 

• основні сучасні філософські парадигми розуміння буттєвої ситуації 

людини у події тероризму (Ж. Бодрійяр, Ж. Деріда, Ю. Габермас, Ф. Гро), на 

основі яких визначено специфічну роль людини в сучасних суспільно-

політичних процесах, зокрема в ситуації терористичного конфлікту, та її 

цінність як носія певної культури та дієвця у процесах політичної, соціальної, 

національної та релігійної ідентифікації; 

• здійснено критичний аналіз: а) ідеї Г. Маркузе, згідно з якою 

суспільно-політичні конфлікти можуть виникати лише у процесі 

комунікативних практик, що пов’язані із сферою праці як сфери виробництва 

суспільних благ та задоволення біологічних потреб індивіда; б) підходу 

Т. Адорно, за яким лише нав’язування ідеології є причиною протесту людини 

проти системи, що цю ідеологію нав’язує. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в 

систематизації філософських, психологічних, політичних, правових парадигм 

осмислення тероризму в одному предметному полі – в сфері філософії 

культури. Дисертація є спробою автора осмислити тероризм як специфічну 

комунікативну практику, закорінену у певну культуру, зокрема як особливий 

тип соціально-політичного дискурсу. Результати дослідження можуть бути 
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корисними в роботі спеціалізованих державних органів із запобігання 

терористичній загрозі та прогнозування розвитку терористичних конфліктів та 

способів їх вирішення. Теоретичний аналіз антропологічної складової 

терористичного конфлікту може бути використаний працівниками 

реабілітаційних служб, що працюють з жертвами терактів та учасниками 

переговорних процесів з терористами. Положення дисертації, пов’язані із 

вивченням міжнародних комунікативних процесів, можуть бути корисними у 

викладанні філософії культури, історії культур та міжетнічних відносин, у 

підготовці фахівців з міжнародних відносин, працівників правоохоронних 

органів, журналістів та культурологів. Окремі положення дослідження будуть 

корисні в політологічних дослідженнях та дослідженнях політичної культури 

сучасності. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

та завершеною науковою роботою. Висновки та положення наукової новизни 

одержані автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати та 

практичні рекомендації дисертаційного дослідження оприлюднені в тезах та 

матеріалах доповідей автора на сімох міжнародних та всеукраїнських наукових 

та науково-практичних конференціях: «Толерантність як соціогуманітарна 

проблема сучасності» (м. Житомир, 19 грудня 2012 р.), «Шевченківська весна – 

2013» (м. Київ, 18-22 березня 2013 р.), «Дні науки філософського факультету – 

2013» (м. Київ, 16-17 квітня 2013 р.), «Культура у фокусі наукових парадигм» 

(м. Донецьк, 25-26 квітня 2013 р.), «Філософія як культурна політика 

сучасності» (м. Острог, 25-26 жовтня 2013 р.), «Проблеми культурної 

ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття» (м. Острог, 5-6 квітня 

2014 р.), «Дні науки філософського факультету – 2014» (м. Київ, 15-16 квітня 

2014 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційного дослідження  

відображено в 12 наукових публікаціях, 4 з яких оприлюднено у фахових 

виданнях, затверджених ДАК України, 1 – у міжнародному виданні, яке 
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індексується у наукометричній базі РІНЦ, 7 – у тезах доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Мета та логіка дослідження зумовили 

послідовність викладу матеріалу та структуру дисертаційної роботи. Дисертація 

складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 203 сторінки, основний зміст 

дослідження викладено на 180 сторінках, список використаної літератури – на 

20 сторінках. Список використаних джерел налічує 195 назв, з них іноземною 

мовою 21. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ 

ТЕРОРИСТИЧНИХ РУХІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Тероризм – одна з ключових проблем безпеки в сучасному світі – широко 

досліджений сучасною наукою, зокрема соціологією, психологією, 

культурологією, політологією, чимало також історичних та історіографічних 

розвідок. Поряд із цим у філософії тероризм не отримав узагальненої 

концептуалізації. Незначна кількість мислителів зосереджувалася на ньому як 

на явищі. Найчастіше тероризм згадується в теоріях, присвячених феноменам 

політичної влади та насильства. На сучасному етапі існують декілька 

концепцій, які репрезентують філософське осмислення тероризму, а саме: 

філософсько-економічна концепція Е. де Сото, політична філософія, зокрема Ж. 

Бодрійяр, Ж. Деріда, С. Гантінгтон, Ф. Гро, та комунікативна парадигма К.-О. 

Апеля та Ю. Габермаса. 

Філософсько-економічна парадигма представлена працею Е. де Сото 

«Інший шлях, або економічна відповідь тероризму», позначає сутність 

терористичного конфлікту як неспівмірність економічної та правової культури 

суспільства. При чому, де Сото обґрунтовує, що економіка є частиною 

культури, її формотворчим фактором, який впливає на зовнішнє оформлення 

культури як середовища буття. Економіка є особливою складовою загальної 

культури – культурою господарювання та життєзабезпечення суспільства та 

держави. Правова система – це культура надбудована, потреба в якій виникає, 

на думку мислителя, із поширенням та ускладненням взаємодії всередині 

суспільно-політичної одиниці та із зовнішнім світом. Правова система 

покликана сформувати і усталити культуру взаємодії, дещо спростивши її 

рамками законів. Головною причиною виникнення суспільно-політичної 

нестабільності є не співмірність динамік обох культур – культури 

господарювання та культури суспільної взаємодії. Там, де економіка 

змінюється слідом за культурою, правова система потребує ініціативи. 
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Праця де Сото докладно описує революційний та терористичний 

потенціал такої невідповідності в суспільствах з однорідним етнічним та 

релігійним складом, які відстають у розвитку, та викриває причини виникнення 

терористичних рухів, позбавлених національно-визвольного спрямування. Це 

дає змогу виокремлювати види тероризму – політичний, пов’язаний із 

політико-правовими особливостями функціонування держави, та культурно-

визвольний. Для подальшого дослідження тероризму філософсько-економічні 

розвідки розкривають площину зіткнення різних пластів однієї культури, що 

пояснює локальні конфлікти та національні особливості терористичних 

революційних рухів. 

В межах філософії політики тероризм найґрунтовніше розглядався Ж. 

Бодрійяром («Символічний обмін та смерть», «Фатальні стратегії», 

«Суспільство споживання. Його міфи та структури», «Система речей», «До 

політичної економії знаку»). Витоки тероризму мислитель вбачає в системі 

влади, в політичній культурі суспільства. Проблеми суспільства глибоко 

вкорінені в ньому самому. Мораль не справляє необхідного впливу на сучасну 

людину та середовище її життя, тому що суспільство уречевлює людину та 

міжлюдські взаємини. Мислитель обстоює думку, що в строгій 

структурованості сучасного суспільства прихований потенціал залякування, 

тому що будь-яка структура «є насильницькою» [44, с. 140]. Цим пояснюється 

те, що проблема свободи неактуальна в концептах тероризму у Бодрійяра 

(«Фатальні стратегії») – людина не є фігурантом терористичної події, головною 

проблемою є безпека, тому що в систематизованому суспільстві неможлива 

випадкова, непередбачена системою влади смерть. 

Тероризм Ж. Бодрійяром розглядається поза особою, яка в жодному 

випадку не може справити вплив на результат терористичного замаху. Значення 

має інформація, а ЗМІ як структура політичної культури суспільства 

справляють кардинальний впив на тероризм. Тероризм – це апогей не 

обмінюваності, це «фатальна ситуація, ситуація приділеності» [46, с. 45], коли 

можлива випадкова смерть внаслідок бажання заручника помститися системі. 
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Випадковість тероризму є ключовою в філософії Ж. Бодрійяра, це 

пояснює резонанс терористичних рухів в сучасному світі – вони стають 

приводом для розгортання фізичного насилля проти реального та удаваного 

ворога. Головною ознакою сучасного тероризму є атака на символи, а не на 

людей, тому в протистоянні агресії на символічне, держава, яка атакує фізичні 

тіла терористів, завжди програє. 

Ф. Гро висуває інше, ніж Ж. Бодрійяр, трактування події тероризму – це 

не намагання скасувати або порушити обмін смертю, запроваджений та 

усталений політичною культурою суспільства. Це розпорошення смерті та 

розповсюдження насилля. Тероризм в концепції Гро постає системним, 

спланованим явищем, головною ознакою якого є не атака на символи, а 

професійне заподіяння насильницької смерті. 

Гро називає тероризм постнекласичною війною та наголошує на тому, що 

в цій війні відсутні кінець та початок – це тривалість проміжків між 

терористичними актами, між епізодами застосування насильства. Відсутність 

часових меж тероризму починає нову епоху історії – відсутність миру взагалі. 

Тероризм це зіткнення держави і не-держави, яка уособлює політичні 

варварство та нігілізм. 

Ф. Гро зачіпає в своїх розвідках суб’єкта, права та воля якого нехтуються 

в події тероризму. Розкриває деформації свідомості, коли власна смерть 

перестає бути жертвою заради чогось, а перетворюється на засіб убивства 

інших, а тривалі терористичні конфлікти та їх ідеологічний супровід формують 

свідомість «пса війни», «народжують» покоління насильства. Як і Ж. Бодрійяр, 

Гро відзначає занепад моралі, як системи врегулювання людського гуртожитку. 

Концепт тероризму як міжцивілізаційного протистояння запропонований 

С. Гантінгтоном у «Зіткненні цивілізацій». Тероризм – це результат історично 

обумовленого протистояння цивілізацій, які Гантінгтоном ототожнюються з 

провідними релігіями світу. З огляду на повсюдні процеси національно-

культурного відродження ця концепція занадто спрощує систему міжнародної 

політики і виокремлює лише провідних учасників. Терористичні рухи 



18 

зароджуються не лише в міжцивілізаційному протистоянні, але і всередині 

однієї цивілізації, однієї культури, та навіть політичної культури. Тим не менш 

концепт Гантінгтона обґрунтовує ідеологічні відмінності між учасниками 

світових політичних процесів, які є причиною виникнення конфліктів. 

Тероризм – це конфлікт ідеологій, які представляють культури та цивілізації, та 

їх механізми утвердження своїх цілей та цінностей. 

В дослідженнях політичного ісламу О. Руа розкриває культурно-

політичну особливість національно-релігійного тероризму – взаємопроникність 

культур. Сучасний тероризм, зароджується в одній культурі під впливом іншої 

– так тероризм політичного ісламу використовує інструментарій, 

запропонований християнськими терористичними рухами, та виникає під 

впливом західних революційних ідеологій.  

В межах політичної філософії розкриває природу тероризму в діалозі із 

Дж. Боррадорі («Autoimmunity: Real and Symbolic Suicide», [4]) Ж. Деріда. Як і 

Ж. Бодрійяр Деріда вважає сучасний резонанс тероризму «заслугою» ЗМІ, та 

відзначає роль історії, тому що подія тероризму формує страх перед майбутнім, 

яка атакує символи життя провідних країн світу. 

Ж. Деріда розглядає терористичні напади як сингуляри, окремі події, 

кожна з яких має свої причини та наслідки. Поява тероризму обумовлена 

руйнацією біполярної системи міжнародної взаємодії та мимовільним 

взаємопроникненням культур. Як сингуляр тероризм не становить небезпеки 

для держави, але вражає жахом маси, чим спричинює руйнування старої моделі 

світосприйняття та світовідчуття завдяки поширенню жаху засобами мас-медіа. 

Концепція Деріда розкриває антропологічні обрії проблеми тероризму – 

акторами в події тероризму є усі учасники, кожен має свою ціль, та виконує 

певну суспільно-політичну роль. Тероризм справляє вплив на свідоме та 

підсвідоме людини, яка є членом суспільства та громадянином держави. 

Оскільки переживання жаху руйнує усталені форми та способи осмислення 

людиною себе в світі, воно руйнує і державу, в якій особа виконує певну 
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соціальну роль. Цю властивість жаху, спровокованого терористичними 

нападами, Деріда називає аутоімунною реакцією. 

Широкий пласт дослідження культурних та історичних витоків сучасного 

тероризму розкривається комунікативною парадигмою. Провідним мотивом у 

філософських розвідках є зіткнення різних стратегій – стратегій комунікативної 

взаємодії (Ю. Габермас) та етичних стратегій (К.-О. Апель). Поглиблення 

сучасних суспільних криз (криза екологічної безпеки, неспівмірність 

економічного розвитку у світі, суспільно-політичні кризи, пов’язані із 

процесами національно-етнічного та релігійного відродження) висуває вимоги 

до створення ефективних комунікативних стратегій. Поряд із цим значної 

актуальності набувають процеси самоідентифікації людини та соціальних груп, 

пов’язані із зруйнуванням біполярної моделі світового балансу, появою нових 

незалежних держав та подальшим переформатуванням світової політики, яке 

триває і досі. Отже різноспрямованість сучасних стратегій діяльності людини 

та соціальної групи обумовлені історично. 

Необхідність досягнення порозуміння є нагальною потребою, але як 

зазначає Ю. Габермас, це можливо в тому випадку, коли обидві сторони 

створюють умови для досягнення згоди. К.-О. Апель вважає, що бажання двох 

конфліктуючих сторін досягти згоди замало – етична модель згоди ґрунтується 

на можливості залучення до порозуміння усіх учасників комунікації. Відтак, 

тероризм зароджується там, де одна із сторін не може або не хоче бути залучена 

до процесу порозуміння, фактично не може здійснювати комунікативні дії на 

одному рівні та рівноправно із іншими учасниками. 

Окрім вищезгаданого, комунікативна парадигма містить у собі підстави 

для аргументації невизнання терористичних рухів сторонами протистояння, 

тому що визнання легітимує тероризм як політичну силу. Відтак терористичний 

конфлікт – це конфлікт політичних та соціальних статусів учасників 

протистояння, який не вирішується без бажання досягти згоди. Наполягання на 

певному значенні є нехтуванням іншими значеннями. 
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Ю. Габермас підіймає питання про те, що сучасні політична практика, 

політологія та політична філософія і досі не розробили ефективних методів 

протидії тероризмові, які би не дискредитували державу. Це питання підіймає 

Ж. Бодрійяр коли звертає увагу на те, що державна влада не може відповісти на 

тероризм таким чином, щоб не втратити авторитет. Габермас розкриває цю 

проблему в комунікативній парадигмі як проблему адекватності відповіді на 

терористичні атаки та пов’язану із нею небезпеку розгортання нової війни. 

З огляду на незначний масив філософських напрацювань проблеми 

тероризму, особливо його культурно-історичних передумов, автор вважає 

доцільним дослідити феномен тероризму в історичному дискурсі та провести 

філософський аналіз епізодів спалаху терористичної активності. Історичний 

матеріал дасть можливість виявити природу явища, механізми його розвитку та 

видозміни. З’ясовані закономірності та засади дадуть змогу екстраполювати 

дослідження тероризму в площину антропології – дослідити особливу 

екзистенційну ситуацію людини в ситуації тероризму. Детальне вивчення 

проявів феномену тероризму розкриє потенціал його дослідження в сфері 

культури як середовищі буття людини та джерелі смислотворення та 

формування засад стратегій ідентифікації та комунікації. 
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1.1. Вступ до поняття тероризму 

1.1.1. Загальна класифікація видів тероризму 

Тероризм – історичний та політичний феномен, що полягає в застосуванні 

фізичного та психічного насилля з метою примусу до думки або дії для 

досягнення поставленої політичної мети. Фізичне та психічне насилля 

невіддільні складові тероризму, але питома вага їх впливу суттєво змінилася від 

середини ХІХ століття до початку ХХІ століття. Особливу увагу слід приділити 

межам – перебільшення допустимих меж застосування насилля задля 

досягнення будь-якої мети призводить до протилежних очікуваним наслідків, 

дискредитує ідейне підґрунтя руху. Тероризм – це застосування залякування та 

насилля в необмежених культурно-історичними обставинами розвитку держави 

межах, в яких він позначає порушення механізму нормальної комунікації в 

цілому, всередині культури між групами та особами, які перебувають в 

соціальних та політичних відносинах, та між культурами, які функціонують як 

політичні утворення. 

Яскравим проявом тероризму в другій половині ХІХ століття є 

російський революційний тероризм, в якому питома вага політичного впливу 

справлялася за рахунок вдалого поєднання: 1) досягнення результату 

терористичного замаху – заподіяння смерті політичному діячеві; та 2) частоти 

поодиноких терористичних замахів. Картина терористичної діяльності 

складалася частих та вдалих актів терору над політичною верхівкою 

суспільства. Ці фактори мали першочергове значення для учасників 

терористичних організацій, надихали на наступні політичні кроки, формували 

позитивну динаміку діяльності та слугували підґрунтям для формування 

конкуренції в колі прибічників та функціонерів політичного терору. Вдала 

терористична діяльність була переконливим аргументом продовження боротьби 

обраними методами. Формування лав терористичних організацій відбувалося 

корпоративним шляхом – учасники організацій залучали до діяльності партій та 

осередків тих осіб, яких вважали достатньо ідейно підготовленими, гідними 

довіри та честі стати терористом. Таким чином, революційний терор в 
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Російській імперії декларував мету – повалення існуючого політичного ладу, 

але фактично був терором заради терору, головною ціллю було вдале її 

здійснення теракту, а естетичним ідеалом був терорист – людина, яка заради 

доведення терористичного акту до запланованого результату готова 

пожертвувати своє життя та оточуючих, мирних громадян та сподвижників. 

Психологічний вплив тероризму можливий лише допомогою інформації 

та каналів її передачі. На момент зародження інформаційних агентств, головних 

операторів світового інформаційного обміну, процеси поширення інформації 

були дуже повільними. Тому використання мережі інформаційного обміну 

обмежувалося поширенням листівок, які більшість населення Російської імперії 

не могли прочитати через масову неписемність. Відтак російський 

революційний тероризм був справою інтелігентних, освічених прошарків 

населення, які долучалися до демократичних надбань Західної Європи з 

письмових джерел та подорожей. Розголосу подія набувала завдяки особливій 

жорстокості вчинення терористичного замаху та наявності незаангажованих 

очевидців події, які поширювали інформацію один до одного вербально. Отже, 

на початку доби сучасного доктринального тероризму питома вага впливу від 

насилля припадала на фізичний вплив на ціль терористичного замаху. 

Сучасний тероризм використовує надбання наукового-технічного та 

технологічного поступу людства, особливо в сфері засобів ведення бойових дій 

та засобів передачі інформації. З набуттям інформацією статусу основного 

товару епохи, її вплив суттєво зріс. Комерціалізація та приватизація ЗМІ усіх 

типів скасувала режим цензури та державного контролю за потраплянням 

інформації до мереж широкого доступу. Таким чином, закони попиту та 

пропозиції міцно укорінилися в сфері інформаційного обміну. 

Фізичне насилля також вдосконалилося, стало більш руйнівним, масовим 

та залякуючим, але інформація про нього випереджає факт здійснення 

терористичного акту – проміжок часу від одного терористичного акту до 

іншого заповнений постійним уточненням деталей одного замаху та 

прогнозами щодо інших, які попри всі запобіжні заходи відбудуться. 
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Принципової відмінності між безпосередньою взаємодією з терористами під 

час терористичного замаху та віртуальної комунікацією з ними автор не вбачає. 

В обох випадках це односпрямований контакт, актор один – терористична 

сторона, яка направляє своє воління на адресата за допомогою застосування 

насилля в зоні його легітимного контролю. Переживання жертви актуального та 

віртуального актів тероризму відмінні лише за гостротою. Безпосередній 

контакт із загрозою смерті значно більш емоційно насичений та фізично 

відчутний. Віртуальний контакт компенсує цей недолік тривалістю впливу: 

терористичний замах – це сингулярне явище, яке має початок та кінець в 

просторово-часових межах, а віртуальне насилля не закінчується ніколи. 

Уникнути насилля неможливо – коли і де воно відбудеться невідомо; 

уникнення контактів зі ЗМІ не виключає людину зі сфери інформаційного 

обміну, позаяк вона отримуватиме інформацію мимовільно. Єдиний спосіб 

уникнути насилля – десоціалізація – виключення себе зі сфери культури, 

суспільства та інформаційного обміну. 

Епізоди фізичного насилля утворюють фактологічний фон відтворення 

тероризму як події сучасного світу. Вони стають фабулою для текстів про 

сучасний тероризм, виступають в ролі речового доказу реальності тероризму. 

Неперервний фільм про тероризм, який твориться в ЗМІ, є інструментом 

політичного тиску та використовується сторонами конфлікту для розширення 

зони свого контролю. Аудиторія, яка боїться стати жертвою терористичного 

замаху, стає зоною, підконтрольною терористичній стороні, аудиторія яка 

сподівається на міць держави та її здатність попередити теракт, уникнути жертв 

та покарати злочинців є зоною контролю легітимної влади. Наразі, сенс 

політичної боротьби між терористичною стороною та її опонентом, легітимною 

владою, полягає у переділі сфер впливу, це боротьба за аудиторію, ринок збуту, 

тобто фактично назріває черговий світовий збройний конфлікт. 

Автор вважає, що перш за все слід виокремити тероризм природний та 

професійний. Природний тероризм виникає з неможливості розв’язати 

довготривалий гострий політичний або культурний конфлікт переговорним 



24 

шляхом. Це обґрунтована агресія та механізм оприявнення смислового базису 

конфліктуючих сторін, крайня міра захисту свого права на існування. 

Професійний тероризм є імітацію терористичної діяльності в політичних цілях; 

така терористична діяльність формується органами державної влади або з їх 

відома, до угруповань входять професійні бойовики. Професійний тероризм 

використовується для експорту соціально-політичної нестабільності і виникає в 

умовах тривалих міжконфесійних, міждержавних та міжетнічних конфліктів, 

громадянських війн та для дискредитації учасників політичних процесів різного 

рівня. 

В сфері природного тероризму доцільно виокремити масовий та 

індивідуальний тероризм залежно від спрямованості запланованого результату. 

Індивідуальний тероризм це терористична діяльність, яка передбачає вчинення 

адресних терористичних замахів. Ціллю нападів є усунення від виконання 

певної діяльності або фізичне знищення окремих осіб (один або декілька 

конкретних діячів), яких вважають ворогами або перешкодою у досягненні 

запланованої терористичною стороною (або її замовником) цілі. Якщо 

супутніми наслідками здійснення терористичних актів стають значні 

руйнування, знищення об’єктів матеріального та культурно-історичного 

значення, жертви серед мирного населення, але основним мотивом є нанесення 

шкоди особі, то теракт слід вважати фактом індивідуального тероризму, що 

спричинив масові руйнування та людські жертви. Індивідуальний тероризм 

представлений індивідуально спрямованими терористичними актами. 

Масовим є тероризм, якщо терористичний напад спрямований не на 

конкретних осіб, а на їх сукупність, або на місце масового скупчення людей. Це 

терористичні замахи проти народних мас, проти суспільства як спільноти 

громадян держави. Ціллю масового тероризму є ураження суспільства як 

джерела системи цінностей, яка визнається панівною. Громадяни відповідальні 

за політичний курс своєї держави, їх волевиявлення лежить в основі 

демократичних процедур обрання легітимної влади. Вислів «народ має тих 

правителів, яких заслуговує» в даному випадку означає, що народ єдиний несе 
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відповідальність за дії своєї держави (системи влади), за політичні прорахунки 

представників влади. Суспільство будь-якої держави здатне протидіяти 

керівництву держави за будь-яких умов – демократична, авторитарна або 

тоталітарна держава, легітимна або незаконна влада – спалах суспільного 

невдоволення приборкати неможливо, його можна лише тимчасово 

притамувати, але усунути прояви бунту можливо лише усунувши причину його 

появи. Відсутність актів громадянської непокори існуючому режиму правління 

та стратегії здійснення зовнішньої політики сприймається спостерігачами як 

мовчазна згода із діючим політичним курсом. 

Мовчазне суспільство стає першою жертвою масового тероризму – 

прихований осуд влади та невисловлені думки не є доказом толерантності та 

прагнення до порозуміння, мовчання це ознака байдужості. Байдужість 

найбільше вражає, і чим більша відстань до чужого, тим глибша прірва 

байдужості розділяє мовчазне суспільство від джерела агресії. Масовий 

тероризм вирівнює усіх – громадян багатих та розвинених країн, і громадян 

економічно відсталих, зруйнованих війнами та стихіями країн. Смерть створює 

ідейний вакуум в протидії сторін терористичного конфлікту, який заповнюють 

ЗМІ. Викривлений політичний комунікативний акт стає передумовою появи 

терористичного конфлікту і припиняється вакуумом смерті внаслідок 

терористичного замаху, в новій площині – середовищі ЗМІ, поширюється і 

залучає до протистояння нових учасників. Характерним результатом втручання 

ЗМІ в терористичний конфлікт є умовна амбівалентність терористичного 

конфлікту – тексти ЗМІ подають інформацію про підстави обох сторін, а 

підтекст цієї інформації завжди комусь належить, тобто виправдовує одну 

сторону конфлікту та осуджує іншу. 

На початку свого становлення (друга половина ХІХ – початок ХХ 

століття) сучасний тероризм був суто індивідуальним, що на думку автора 

відображало ставлення до правлячого режиму як до уособлення влади, тобто 

режим асоціювався з особою або декількома особами, які визнавалися 

основними діячами на політичній арені, провідниками офіційного політичного 
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курсу. Усунення такої особи від влади означало зміну режиму: знищення царя 

як символу монархічної системи правління означає знищення монархії як 

форми державного устрою. В Російській імперії мало місце винищення усієї 

родини останнього царя Миколи ІІ – це був індивідуальний терор проти тих, 

хто уособлював царську владу. 

Розпад імперій та формування республіканських режимів правління, 

відмова від абсолютних монархій на користь конституційних з утворенням 

коаліційних та колегіальних органів урядування державою, справили вплив на 

ототожнення влади із особою. Влада почала асоціюватися із культовою 

особистістю (Й. Сталін, М. Цзедун) або із авторитетним державним діячем 

(Т. Масарик, К. Аденауер). Друга світова війна значно похитнула цінність 

особи та цінність життя, політична боротьба переорієнтувалася з протистояння 

політичних лідерів на протистояння політичних сил, зокрема партій. Це стало 

підґрунтям для ідейних основ масового тероризму – індивідуальний тероризм 

почав використовуватися не проти особи, яка стояла на заваді здійснення 

політичних планів терористичної сторони, а проти особи, яка представляла 

інтереси певної політичної сили, соціальної групи, організації. 

Подальше утвердження демократій сприяло оформленню масового 

тероризму. Постійне декларування демократичних засад функціонування 

суспільств західноєвропейського та північноамериканського типу переклало 

відповідальність за політику держави з державних діячів на плечі пересічного 

громадянина, який часто навіть не цікавиться політичними новинами. 

Політичний PR та невибагливість у доборі інформації ЗМІ перетворили людину 

на мішень політичної агресії опонентів на усіх рівнях здійснення державної 

політики – громадянин стає жертвою політичних спекуляцій всередині країни 

та невдалих спроб здобути переваги у міжнародно-політичній взаємодії. 
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1.1.2. Тероризм та терористичний акт. Класифікація терористичних 

актів 

Необхідно відокремити тероризм як феномен від терористичних актів та 

терористичних замахів. Терористичний замах це запланована дія, що має на 

меті застосування незаконного насилля для досягнення поставленої політичної 

цілі. Це ідеальне конструювання мети, ходу та наслідків вчинення запланованої 

дії. Терористичні замахи є вдалі та невдалі залежно від того, чи досягнута 

поставлена організаторами мета. 

Терористичний акт це реальна дія на виконання терористичного замаху. 

За характером спричиненої шкоди теракти слід поділяти на: індивідуальні – 

спричинили смерть однієї людини, прикладами є теракти діячів російського 

визвольного терористичного руху та «роки свинцю» в Італії; локальні – 

охопили незначні площі та спричинили шкоду здоров’ю та життю від 2 до 100 

осіб, як наприклад теракт на рок-фестивалі «Крила»; масштабні – спричинили 

руйнування місця здійснення теракту та заподіяли шкоду здоров’ю та життю 

від 100 до 1000 осіб, це більшість сучасних терактів, наприклад вибухи в 

московському метро або в структурах іспанської залізниці в лютому та березні 

2004 року; катастрофи – спричинили значну шкоду інфраструктурі держави, 

вплинули на її політичний курс та заподіяли шкоду здоров’ю та життю більш як 

1000 осіб – вибухи в лондонському метро, теракт 9/11, газова атака Аум 

Синріке в токійському метро. Останні два типи терактів – це результат 

потужного технологічного прогресу військової індустрії. Змагання між 

військово-промисловими комплексами різних країн сприяло швидкому 

вдосконаленню тактики та стратегії ведення бойових та партизанських дій, 

створило нові технічні можливості для заподіяння смерті. Збільшення кількості 

жертв стало можливим завдяки спрощенню процесів безпосереднього 

виконання терористичного замаху та координації дій учасників терористичних 

угруповань. 

Будь-які теракти за будь-яких наслідків їх здійснення є локальними та 

сингулярними. Терористичний акт – це історичний факт, який має свої 
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просторові (місце – координати на місцевості, на яку поширилися фізичні 

наслідки виконання терористичного замаху) та континуальні (дата та час 

тривання терористичної дії) межі. Теракти, що об’єднані однією метою, 

генеруються одним організатором, та заплановані як система взаємопов’язаних 

цілеспрямованих дій є терористичною диверсією. Прикладом терористичної 

диверсії є події 11 вересня 2001 року в США: захоплення літаків з ціллю 

виконання декількох, об’єднаних одними задумом та метою, терактів є 

диверсією, власне теракти в Нью-Йорку це терористичні катастрофи, інші – це 

масштабні теракти. Розглянути як терористичний акт терористична диверсія є 

сингулярною в часі та точково розпорошеною в просторі. Разом із тим, 

терористичну діяльність, спрямовану на досягнення певної соціально-

політичної цілі, якщо всі її факти об’єднані певною ідеологією, також можна 

вважати терористичною диверсією. 
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1.2. Особливості терористичних рухів другої половини ХІХ – 
початку ХХІ століття 

Залежно від того, яким є провідний мотив терористичної діяльності 

можна виокремити два види тероризму. Доктринальний, метою якого 

проголошується збереження, утвердження та захист цінностей певного 

культурного базису – культури, релігії, ідеології або цивілізації та політико-

прагматичний тероризм. Метою політико-прагматичного тероризму є 

досягнення політичної цілі – формування або виокремлення певної політичної 

одиниці (держави або автономії), встановлення політичного ладу, усунення 

політичних опонентів. Ідеологи політико-прагматичного тероризму інколи 

застосовують для обґрунтування руху елементи культурного базису, проте в 

цілому це суто політичне явище і засіб ведення політичної боротьби. 

Доктринальний тероризм проголошується засобом боротьби за виживання в 

конкурентних умовах полікультурного середовища та протистояння примусової 

асиміляції культурних меншин в середовищі домінантної культури. Його 

характерною рисою є символічність: ідейне підґрунтя зосереджене довкола 

цінностей культури-джерела терористичного руху, а терористична діяльність 

спрямована на руйнування символів культури-опонента. 

Механізм функціонування політико-прагматичного тероризму полягає в 

нівеляції впливу та авторитету політичного курсу конкурента. Фізичне 

усунення конкурентів менш дієве ніж їх політична дискредитація. Теракти 

здебільшого застосовуються для створення документальної основи негативного 

PR-впливу на електорат. Застосування терористичних методів для досягнення 

політичної мети в нестабільному політичному середовищі може призвести до 

непередбачуваних наслідків. Наслідки політико-прагматичного тероризму 

прогнозовані тільки за умови відносної стабільності в суспільстві, зокрема за 

умови збереження балансу економіки та соціальної сфери. 

Механізм доктринального тероризму більш глибокий та вкорінений в 

традицію. Формування передумов розгортання терористичної діяльності – 

тривалий історичний процес. Протиріччя між сторонами закладені в глибині 
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культури – це протиріччя традицій, основних цінностей, правил та норм 

спілкування, ідеалів життя. Фізичне усунення опонентів – єдиний спосіб 

утвердження власної першості та правоти. Культура зникне лише тоді, коли 

зникнуть усі її носії. Відтак це активна діяльність, спрямована проти кожного, 

хто сповідує визнані хибними та шкідливими ідеали. Жодні зовнішні або 

внутрішні політичні, технологічні або природні чинники не сприятимуть 

припиненню боротьби; вони можуть лише тимчасово пригальмувати або, 

навпаки, поглибити та активізувати, терористичну діяльність. Тільки повне 

зникнення однієї з конкуруючих сторін або взаємне прагнення досягти 

компромісу можуть приборкати терористичну діяльність. 

Динаміка процесів сучасного світу не сприяє тривалому миру між 

культурними ворогами – будь-яка домовленість існує лише доти, доки існують 

умови, за яких вона була укладена. Зникнення ворога означає усунення 

конкурента. Один культурний базис не вступатиме в суперечності з іншим 

тільки в тому випадку, якщо він єдиний. З таких позицій ідея глобалізації, 

покликана об’єднати світ, могла б бути використана для припинення конфліктів 

по лініях міжкультурних протистоянь, якби можна було створити таку систему 

цінностей, що поглинула різноманіття культур, але при цьому не уніфікувала 

їх, а дала можливість існувати федерації культур, де основою для глобального 

примирення стали б незаперечні та загальновизнані цінності. 

Політико-прагматичний тероризм має два різновиди – політико-

ідеологічний та сепаратистський. Політико-ідеологічний тероризм це незаконне 

застосування фізичного та психічного насилля щодо представників 

конкуруючої політичної сили. Його головна ціль – корекція політичного курсу 

держави або самої політичної сили (між спрямуваннями). Прикладами 

політико-ідеологічного тероризму є політичний екстремізм в країнах Західної 

Європи в 70-80-х роках ХХ століття, терор представників правлячого режиму 

проти ідеологічних опонентів з лав комуністичної партії в СРСР 20-30-х років 

ХХ століття, «культурна революція» 60-х років в КНР, політичні протистояння 

лідерів фракції комуністичної партії Афганістану. 
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Сепаратистський тероризм – це незаконне застосування насилля щодо 

представників легітимної влади на зміну курсу керування державою. Головна 

ціль – корекція політики держави на користь визнання права на самовизначення 

територій, що входять до її складу. Прикладами є іспанський рух опору в 

Каталонії та Країні Басків, діяльність Ірландської Республіканської Армії в 

Північній Ірландії, тероризм в Чечні, Дагестані та Інгушетії, збройне 

протистояння на сході України. Розвиток сепаратистського тероризму 

пов’язаний з активізацією процесів національно-культурного самовизначення 

населення в регіоні і незадоволеністю етнічною політикою держави. 

Цей вид політичного тероризму має спільні риси із доктринальним 

тероризмом, але ціллю є набуття широкої автономії або незалежності від 

метрополії, що означає зруйнування існуючого державного утворення і 

формування на його тілі нових, тому це суто політичне явище. Особливість, яка 

позначає цей вид тероризму як політичний феномен, полягає в тому, що із 

досягненням поставленої цілі організатори терористичного руху пов’язують 

розв’язання політичних проблем – налагодження економіки та соціального 

забезпечення, виокремлення політико-культурного ареалу існування спільноти 

– народу, етносу, населення регіону, можливість провадження самостійного 

політичного курсу. В розвитку сепаратистського тероризму є такі стадії: 1) 

боротьба за утворення національної. етнічної, релігійно-культурної автономії 

для забезпечення наступності традицій культури та самоусвідомлення її 

представників; 2) боротьба за набуття широкої політико-адміністративної 

автономії для забезпечення функціонування установ освіти та виховання, 

соціального захисту та представництва в державних органах з метою 

запобігання дискримінації за культурними ознаками; 3) боротьба за набуття 

незалежності від держави та визнання міжнародним співтовариством як умова 

запобігання дискримінації загальнодержавними органами влади та культурній 

асиміляції. Сепаратистський тероризм представлений політичними силами, 

тобто має політичну ідеологію та передбачає встановлення системи державного 

устрою згідно регіональній традиції урядування. 
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В доктринальному тероризмі доцільно виокремити два різновиди: 

революційний та етно-релігійний. Революційний тероризм – це нелегітимне 

застосування фізичного та психічного насилля на політико-ідеологічному 

підґрунті. Це терористична діяльність проти політичної системи як такої, що не 

відповідає потребам суспільства, є чужорідною, не здатною забезпечити 

необхідний рівень достатку та самореалізації населення в культурі як 

середовищі буття. Головною причиною нереалізованості проголошується 

політична система, яка стає на заваді розкриттю культури як способу буття її 

носіїв. Це уособлений тероризм, спрямований проти осіб, яких організатори 

терору вважають опорою та рушієм існування політичної системи. Це 

ідеологічний тероризм, тому що суперечності виникають в процесі 

переосмислення глибинних підвалин державного устрою та системи правління. 

Результатом діяльності терористів є революції, які ведуть до зміни курсу 

держави, системи економічного забезпечення, правового регулювання відносин 

в суспільстві. Пригнічення та припинення терористичної діяльності можливе 

завдяки своєчасному проведенню політичних, зокрема економічних, правових 

та соціальних реформ, за допомогою яких вдасться уникнути зростання 

народної підтримки терористів. Таким чином, можна позбавити терористів 

соціальної бази для розгортання руху опору, адже це тероризм інтелігентів, 

освічених та патріотично налаштованих. Прикладом революційного тероризму 

є російський тероризм другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

Відмінність політико-прагматичного тероризму та революційного в тому, 

що перший є елементом тактики, який застосовується разом із іншим засобами 

конкуренції, а революційний тероризм це протистояння стратегій досягнення 

високого рівня розвитку всіх сфер суспільства. Політико-прагматичний 

тероризм – це застосування терору в межах однієї стратегії, однієї системи 

цінностей, однієї політичної культури. Революційний є протистоянням 

політичних культур, а відтак протистоянням різних систем цінностей – 

монархічної проти республіканської, демократії проти тоталітаризму. 
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Чим триваліша традиція існування політичної культури, тим гостріша 

боротьба виникає підчас спроб її замінити, тим більш руйнівні наслідки 

протистояння, тому поступові продумані реформи є складним, але менш 

травматичним способом переходу від застарілої стратегії. Так, конфлікт між 

двома Кореями стає дедалі глибшим та гострим з плином часу – населення обох 

країн сприймає традицію політичної культури, в якій воно живе, бере участь в її 

постійному формуванні та удосконаленні, вживається в неї, та набуває 

характерних рис особи – політичного ідеалу своєї традиції. Конфлікт ідеологій 

стає вродженим і різкий перехід від однієї політичної стратегії до іншої, та 

мирне співжиття без демілітаризованої зони стає неможливим. Різка зміна 

політичної культури – це підґрунтя формування у населення кризи політичної 

ідентифікації та економічної діяльності. Якщо нова система політичних 

цінностей та реальна влада, яка її підтримує, не готова до стимулювання нових 

членів суспільства (як це свого часу зробила ФРН із входженням до її складу 

НДР в кінці 1980-х років), то зародження сепаратистських рухів неминуче. 

Етно-релігійний тероризм – це нелегітимне застосування фізичного та 

психічного насилля, в основі якого лежать відмінності смислових полів 

конкуруючих культур. Цей вид тероризму найбільш гострий, він проявляється 

як агресія усіх носіїв усвідомленої культурної ідентичності проти 

представників іншої (відмінної) або чужорідної культурної ідентичності 

незалежно від того, наскільки конкуруюча культурна ідентичність усвідомлена 

її представниками – номінально або на рівні самоідентифікації. Це масовий 

тероризм, спрямований на усіх носіїв чужої культурної ідентичності. 

Елементи політико-прагматичного тероризму в етно-релігійному 

тероризмі обумовлені двома факторами: формуванням політичної 

самосвідомості у представників культури, в середовищі якої зароджується 

тероризм, та перетворенням потреби культури у захисті на привід та механізм 

знищення політичних опонентів. Зародження політичної культури є найвищим 

ступенем розвитку культури – це формування механізму підтримання 

гомеостазу культури, її саморегуляції та самоорганізації. Відмінність 
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політичного тероризму з культурним контекстом від етно-релігійного 

тероризму полягає в тому, що політичний тероризм – це спрямована агресія 

проти легітимної влади, яка не може вирішити соціально-економічні проблеми 

багатонаціонального суспільства. Етно-релігійний тероризм – це агресія проти 

сукупності рис, які позначають іншу культуру, і використання культури як 

підстави та засобу винищення чужого, не приналежного даній культурі. 

Етно-релігійний тероризм це споконвічне протистояння, тому що 

можливість його виникнення закладена в культурі як умові буття будь-чого 

всередині неї, і є віддзеркаленням властивого їй способу життя та ведення 

господарства, цінностей та ідеалів. Культурна традиція вкорінена в 

повсякденне життя людей. Політична культура є надбудовою над власне 

культурою, історично політична культура формується пізніше. Усунення 

причин ідеологічно тероризму можливе в середовищі одного поля культурних 

смислів. Відтак, автор вважає, що конфлікт між двома Кореями вирішуваний, 

щоправда чим триваліший досвід існування двох конфліктуючих політичних 

культур в смисловому полі однієї культури, тим тривалішим та болючим стане 

процес консолідації. Етно-релігійний тероризм проголошує терористичну 

боротьбу як спосіб існування культури, шлях до свободи її самовираження, і, 

таким чином, уречевлює культуру, замикає різноманіття її проявів в жорсткі 

рамки відповідності ідеологічному канону. Це знаряддя перетворення культури 

в річ. Коли культура стає річчю, її можна продати (як зараз продаються на 

чорному ринку предмети мистецтва), обміняти (на зброю, владу або право 

власності) або зруйнувати (як зруйнували бойовики «Талібану» статуї Будди в 

Баміані). Таким чином, це вже не культура і не свобода бути, а її 

волюнтаристична деформація. 

Етно-релігійний тероризм – це тероризм, в основі якого лежить прагнення 

забезпечити верховенство релігійного або етнічного канону політичними 

методами. Терористичні дії можуть бути спрямовані проти представників цієї ж 

традиції, які не дотримуються ортодоксального канону, зазнали впливу 

ліберальних ідей із-зовні середовища культури, проти носіїв іншого релігійного 
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канону, або бути формою міжконфесійних конфліктів. Наприклад, терор 

ортодоксальних релігійних угруповань щодо поміркованого населення в 

Афганістані, Пакистані, Сомалі та політичний іслам як культурний феномен. 

Варіантом етно-релігійного тероризму є національно-етнічний, ядром 

якого є суперечності між представниками різних етносів, що проживають на 

суміжних або спірних територіях. Національно-етнічний тероризм – це 

внутрішньодержавний тероризм, спрямований на відстоювання права етносу та 

нації зберігати традицію культури, наприклад, курдський національно-

визвольний рух, рух на здобуття автономії Хазараджаду в Афганістані. 

Приводом до формування національно-визвольних рухів є політика 

національної дискримінації, що проводиться урядом країни, до складу якої 

входить територія компактного проживання етносу, та неприйняття панівними 

етносами інших рівними у політичних, економічних та соціальних правах (в 

Афганістані хазарейці вважаються людьми нижчого сорту). На відміну від суто 

політичного сепаратистського руху, тут наявні міжособистісні та міжгрупові 

конфлікти на основі приналежності до етносу або нації. 

Національно-етнічний тероризм – це використання фрагментів культури 

для згуртування етносу або нації довкола проблем національного 

самовизначення, спротиву політиці асиміляції та уніфікації. Тривалий конфлікт 

закладає основи для формування нового типу комунікативної взаємодії. Як 

відзначає М. Квіцинія «складається нова соціокультурна модель його існування 

в умовах збереження конфлікту» [100, с. 166]. Ця модель відповідає за 

збереження культури як феномену в несприятливих для її розвитку умовах. З 

іншого боку, будь-які культурні моделі поведінки це стійкі формоутворення, 

що виникають під впливом непереборних обставин. Відмова від певної моделі 

поведінки завжди означає втрату тактики. Наприклад, США, хоч і є провідною 

країною світу і не зазнають утисків від інших країн, та їх стратегія поведінки є 

моделлю соціокультурного опору. Примусовий експорт демократії власного 

ґатунку є способом протистояння чужорідним впливам. 
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Мирними є ті державні та етнічні одиниці, які з певних історичних 

причин ще не сформували соціокультурну модель поведінки в умовах 

постійного конфлікту претензій на значення. Ці учасники міжнародно-

політичних процесів не є інертними, але вони позбавлені стереотипів реакції на 

джерела впливу смислів інших культурних полів. Це найбільш сприйнятливі 

культурні форми – вони ще не вибудували механізму агресивного спротиву. 

Проте застосування грубої політичної, економічної чи військової сили стане 

каталізатором та рушієм процесу формування соціокультурної моделі 

обґрунтованої агресії. З іншого боку, такі культури значно простіше «розмити» 

м’якими – політико-психологічними – засобами впливу (ЗМІ та мистецтво) 

завдяки долученню до надбань масової культури. 

Вплив чужорідних культур відчувається значно гостріше, тому експорт 

первинних цінностей та ідеалів без їх попереднього «опрацювання» загрожує 

розв’язанням терористичного конфлікту. Споріднені культури менш чутливі до 

впливу одна на одну, а ймовірність проникнення смислів між ними вища, а їх 

взаємозаміщення рідше помічається. Реакція-відповідь будь-якої культури на 

втручання чужорідних смислів як правило залежить від позиції еліти державної 

або етнічної одиниці. Рівень самоідентифікації культурної еліти прямо 

пропорційний до рівня реагування представників культури усіх рівнів. 

Закон тривалості, дієвий для етно-релігійного тероризму, справедливий і 

в цьому випадку – тривалість психологічного впливу на сторони 

терористичного конфлікту прямо пропорційна тривалості процесу вирішення 

конфлікту, чим триваліший конфлікт, тим більше він вкорінений в культуру. Це 

механізм створення покоління насилля, який використовується сторонами, 

зацікавленими в утриманні конфлікту. 

Поєднання чинників виникнення етно-релігійного тероризму найчастіше 

відбувається під час ескалації конфлікту, коли для підтримання войовничого 

запалу необхідно щоразу «підігрівати» ворожнечу. Для цього відшукують 

додаткові відмінності, які історично підтверджують несхожість смислів 

культур. А. Юраш зазначає, що: «Усі релігійні конфлікти в Пакистані, Індонезії 
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та Індії мають ту … особливість, що вони розгортаються в державах, де суто 

релігійні фактори суттєво підсилюються соціальними та демографічними 

чинниками…» [195, с. 10]. Ідеологи протистояння заглиблюються в історію 

культури у пошуках онтологічного обґрунтування продовження конфлікту. У 

спробі відшукати черговий привід для продовження боротьби формується 

доктрина боротьби – система виправдання будь-яких засобів високою ціллю, 

якою підміняється життя. Під життям мається на увазі боротьба за проголошені 

цінності та істини. Ця боротьба припиниться тільки тоді, коли ворог буде 

переможений, а в ідеології не залишиться опонентів. Таким чином, ідеологія, 

яка полягає в тому, що для боротьби існують онтологічні підстави, руйнує 

онтологію. Ідеологія не може поглинути онтологію, вона лише підминає під 

себе фрагменти буття, вирвані з контексту культури. Цими фрагментами вона 

симулює цілість культури, взаємозв'язок, взаємодоповнюваність і 

спадкоємність ідеології від культури. Використання онтологічного ідеологією є 

перетворення буття в спосіб, спрощення можливості бути до простої наявності. 

Отже, в основі тероризму, який проголошується провідниками засобом 

захисту культури, закладена доктринальна (ідеологічна) суперечність між 

існуючою системою легітимації картини світу та бажаною. Якщо суто 

політичний тероризм є засобом політичної боротьби, то доктринальний 

перетворює культуру на засіб політичної боротьби, таким чином нівелює її як 

буття і стверджує її як інструмент виправдання нелегітимного застосування 

насилля. Ідеологія стає умовою можливості, а культура стає засобом знищення 

опонентів цієї ідеології. Інструменталізація культури веде до її знищення – 

терористична доктрина розщеплює культуру на фрагменти та використовує 

лише ті з них, в яких акумулюється захисний потенціал культури. Ті фрагменти 

культури, які не містять необхідного смислового потенціалу для певної 

доктрини, уречевлюються і з культурно-історичної спадщини перетворюються 

на річ – предмети мистецтва та антикваріат. Коли потенціал відібраних 

елементів буде вичерпаний, доктрина відкине їх як непотрібний інструмент і 

шукатиме новий для підтримання запалу та продовження боротьби. Розщеплена 
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та видозмінена доктриною культура втрачає смислову єдність, творчий порив 

та життєву силу. Доктринальний тероризм – це спосіб знищення культури. 
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1.2.1. Європейський політичний екстремізм 70-80-х років ХХ століття 

Новітній анархізм другої половини ХХ століття в Іспанії, Італії та 

Німеччині отримав розвиток на фоні соціально-політичної нестабільності 

суспільства та економічного спаду. Характерною рисою цих терористичних 

рухів є анархічна спрямованість. Суть політичного екстремізму полягала в 

знищенні легітимної системи управління державою, а основним приводом для 

розпалювання політичного конфлікту була політична (Іспанія) та економічна 

(Німеччина, Італія) криза. Принциповим аспектом політичного екстремізму, 

який суттєво відрізняє його від російського визвольного руху є відсутність 

ідеології, яка б визначала розвиток суспільства та держави після дискредитації 

та повалення існуючого ладу. Революційний рух передбачав утворення нового 

ладу – оновлення монархії або утворення республіки, в той час як ліво- та право 

радикальні угруповання в Європі виступали тільки за знищення актуальної 

системи. Загальна демократизація суспільства та держави вважалася не ціллю, а 

результатом повалення існуючого регресивного ладу. 

Ідеологія терористичної боротьби полягала в тому, що наявна в державі 

влада неспроможна вирішити національну (Іспанія), соціально-економічну 

(Німеччина) та політико-економічну кризу, тому вона повинна бути знищена. 

Це пояснює використання тактики індивідуального терору проти можновладців 

та застосування економічного терору (особливо характерного для право 

радикальних сил Італії) проти фінансових установ, стратегічних транспортних і 

економічних структур. Акти насилля були спрямовані проти вузлових точок 

підтримання дійсної системи влади та правових відносин в суспільстві. 

Для іспанського екстремізму було характерне загальнодемократичне 

забарвлення на тлі військової диктатури. При чому, загальне тероризуюче 

політичне середовище іспанського суспільства було найбільш прихильне до 

націоналістичних терористичних угруповань і не виявляло різкого відторгнення 

насильницьких методів боротьби із владним режимом. Таку ситуацію 

спровокував постійний політичний тиск на суспільство. Іноземні спостерігачі за 

політичними процесами в Іспанії відзначали «зникнення цього феномену 
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страху з суспільного життя» [145, с. 343]. Це дає можливість припустити, що 

функціонування нелегальної терористичної організації ЕТА стало для 

суспільства важелем відновлення рівноваги внутрішнього насилля – 

легітимного та нелегітимного, що і стало причиною підтримки терористичного 

руху та спротиву занадто жорстоким покаранням за терористичну діяльність. В 

дослідженні природи насилля на початку ХХ століття Ж. Сорель виявив, «…що 

страх є прекрасною зброєю, але якщо використовувати його без дотримання 

певної міри, то він легко може викликати дуже сильну протидію» [161, c. 21]. 

Протидією диктатурі Ф. Франко був тероризм ЕТА. 

Іспанський націоналістичний тероризм 60-70-х років ХХ століття 

найбільш близький за суттю до російського революційного тероризму, а саме 

загальнодемократична спрямованість проти диктату та внутрішньо фракційні 

суперечки щодо подальшого розвитку терористичного руху (індивідуальний 

терор інтелігентів-терористів або залучення робітничих і селянських мас та 

укрупнення масштабів застосування насилля). 

Умови ведення політичної боротьби формують особливі риси протікання 

локального терористичного конфлікту в межах держави. В авторитарних та 

тоталітарних режимах формуються загальнодемократичні рухи на основі 

конкретних суспільних проблем – національних або соціально-економічних. В 

демократичних режимах активізуються радикальні рухи крайнього 

спрямування – лівого, правого та сепаратистського. Спільною їх рисою є 

утопічність або повна відсутність плану налагодження політичного та 

суспільного життя в державі після повалення діючої системи влади. Дослідники 

італійської історії К. Холодковський та Е. Ярополов стверджують, що 

«сповідуючи справжній культ насилля.., автономісти зовсім не мали на увазі 

будь-яке політичне перетворення суспільства» [95, c. 329-330]. Схожим 

способом намагалися досягти зруйнування легітимної системи влади і «червоні 

бригади». Радикальні політичні рухи в Німеччині виступали проти проявів 

кризи в економіці та соціальній політиці держави, їх терористичні акції 

вражали по осередках економічного життя суспільства – фінансових та 
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торговельних установах, що загалом спричинювало поглиблення економічної 

та соціальної кризи, та посилення контролю з боку поліцейських органів. 

Глибинна закономірність існує між політичними режимами країн та 

способами ведення терористичної боротьби. Авторитарні і тоталітарні режими, 

характерні зосередженням влади в руках однієї або декількох осіб, монополією 

на регулювання політичного, економічного та соціального життя суспільства та 

ідеологічним монізмом стають плацдармом для терористичних рухів 

децентралізаторських, демократизаційних та ідеологічно плюралістичних. 

Найбільш поширеним засобом терористичної боротьби в авторитарних 

режимах є індивідуальний терор проти лідерів режиму та провідників особливо 

жорстких політичних ліній, яскравим прикладом чого є убивство адмірала 

К. Бланко, сподвижника Ф. Франко. Демократичні режими правління, де влада 

належить декільком колегіальним органам, розподіленим за функціями, діють 

закони ринкової економіки та панує ідеологічний плюралізм, – це середовища 

для зародження терористичних рухів крайнього політичного та 

централізаторського спрямування, з жорсткою ідеологією боротьби. В таких 

суспільствах перепліталися тактики індивідуального терору та масового, при 

чому масовий терор набував ознак «герильї в місті», тобто «партизанської 

війни в містах» [94, с. 461]. 

Ідеологія політико-прагматичних терористичних рухів формується під 

впливом глибокої економічної, соціальної та політичної кризи за законом від 

супротивного. Тобто, глибокі кризи суспільного добробуту спричиняють 

виникнення терористичних рухів опозиційного політико-ідеологічного 

спрямування. При чому, особливе значення автор надає формулюванню «кризи 

суспільного добробуту», яке ключовим чином характеризує природу та 

тривалість політичного терористичного конфлікту. На противагу цьому, «кризи 

суспільного прогресу» є ключовою характеристикою доктринальних 

терористичних конфліктів. Добробут – це характеристика історичного 

проміжку тут-і-тепер, отже період терористичного конфлікту обмежений 

періодом політичного та економічного застою або спаду, з виходом з якого 
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терористичне протистояння вщухатиме, оскільки його соціальна база 

переходитиме на інший соціально-трудовий та економічний рівень. Прогрес – 

це характеристика культури та суспільства, збудованого на смислах культури, і 

риса історичного процесу, тому тероризм, однією з причин якого є «криза 

суспільного прогресу» – це довготривалий, міжкультурний та внутрішньо 

культурний конфлікт, вирішення якого не залежить від економічних та 

політичних процесів. 

З вищезазначеного випливає, що політико-прагматичний тероризм не має 

деміургічного пориву створити новий політичний феномен, який є сутністю 

доктринального тероризму. Про відмінність між мотиваціями політичних 

процесів Ж. Сорель зауважив, що «…існує значна відмінність між силою, яка 

прагне стати владою, намагаючись досягти автоматичної покірності, та 

насиллям, яке прагне знищити цю владу» [161, с. 95]. 

Суто політичний характер західноєвропейського екстремізму 

підтверджується відсутністю глибокої символізації адресатів терористичних 

актів. Лише уособлення в людині, конкретній особі, та способі діяльності 

певних структур реакційного характеру системи сформували опозицію жертви 

та агресора. Жертва терористичних актів завжди персоніфікована (лідер 

політичної сили, керівник стратегічної установи), або ототожнена із суспільним 

процесом (здебільшого з фінансовим оборотом). 

Залежність мас від деструктивних процесів (наприклад, зростання 

безробіття) в державі та суспільстві пояснює масові акти застосування насилля 

– погроми та вибухи в місцях скупчення людей (в районах компактного 

проживання трудових мігрантів і в масштабних фінансових і транспортних 

центрах). Поява актів масового тероризму свідчить про зародження нової 

терористичної ідеології, формування нового способу обґрунтування 

незаконного насилля та розростання масштабів терористичного конфлікту. 

Західноєвропейський політичний екстремізм – це перехідна ланка між двома 

типами доктринального тероризму, історично більш раннім російським 

тероризмом та наступним – етно-релігійним тероризмом. Відсутність 
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обґрунтування масового насилля, інтуїтивність його застосування та 

обґрунтоване використання індивідуального тероризму підтверджують 

інструментальну пограничність політичного тероризму. Поверховість ідеології 

терористичного протистояння визначила політичний анархізм в Європі як 

короткотривалий та симптоматичний спалах агресії соціально та економічно 

неблагополучних верств населення. 

Аналіз соціального становища західноєвропейських суспільств другої 

половини ХХ століття виявив, що соціальна база терористичного руху 

формувалася із політично активних та незайнятих прошарків населення. 

«Експерти міністерства внутрішніх справ відзначали доволі високий освітній 

рівень терористів» [95, с. 332]. Рушійною силою радикального руху стали 

молоді і професійно мобільні люди, що володіли достатнім рівнем економічної 

та політичної грамотності та зазнали впливу притоку дешевої робочої сили з 

менш благополучних країн. 

Представники радикальних політичних рухів вважали ескалацію насилля 

дієвим способом виснаження легітимної політичної системи. Система, яка не 

змогла врегулювати соціальні та економічні негаразди, протистояти розгулу 

нелегітимного насилля, буде нівельована, а ситуація насилля стане підґрунтям 

для формування нового ладу. Політичний розрахунок на те, що суспільство 

стане чинити опір посиленню легітимного насилля, спрямованого проти 

екстремістських угруповань, не виправдався. Уряди та керівники держав вжили 

законних заходів запобігання насиллю – створення особливого 

антитерористичного законодавства та надання поліцейським та судовим 

органам особливих повноважень для пошуку та перевірки осіб, причетних до 

організації терористичних актів та їх покарання. В Німеччині згідно досліджень 

Ватліна А. «реакцією влади стали також посилені заходи безпеки, спрощена 

процедура судочинства щодо терористів, яка фактично позбавляла їх права на 

захист…» [57, с. 235]. Схожих заходів вжили в Італії. Іспанія, в якій тривав 

період правління диктатора Ф. Франко, відзначилася властивим для 

тоталітарних режимів «перебільшенням» законності вжитих заходів. 
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Наслідками іспанського способу протистояння терористичній загрозі стали 

заклики до відновлення міжнародної блокади режиму. Автор вважає своєчасне 

вжиття контрзаходів щодо терористичних угруповань причиною, яка стала на 

заваді розростанню політичного радикального руху та переростанню його в 

доктринальний тероризм. 

Важливою рисою є застосування масових терористичних актів – 

інтуїтивне, але інноваційне для терористичного руху в цілому, яке розпочалося 

в лоні політико-прагматичного тероризму. Доктринальний тероризм прийшов 

до тактики масового терористичного нападу із розпалом нової хвилі 

міжкультурних конфліктів – наприкінці ХХ століття, а в середині ХХ століття 

застосовувалися переважно індивідуальні терористичні акти, які мали підтекст, 

близький до російського визвольного руху. Тобто, доктринальний тероризм 

середини ХХ століття ще не застосував суперсимволізацію суспільних 

цінностей, і діяв проти лідерів політичних систем як проти уособлення ворожої, 

чужої культури, яка стає на заваді довільному розвитку культури-

першоджерела. Зародження практики масових терористичних нападів в царині 

доктринального тероризму слід датувати початком радянсько-афганської війни, 

в якій бойовики-терористи використовували тактику масового знищення ворога 

(по всіх лініях культурного протистояння окремої держави та ісламського світу 

як такого) з культурно-політичних та ідеологічних причин. Отже, першість у 

введенні в обіг терористичної боротьби масових актів насилля належить 

європейській культурі, в якій такий засіб боротьби застосовувався як спосіб 

протистояння розгулу насиллю «зверху», тобто посиленню легітимного 

насилля. 
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1.2.2. Особливості сепаратистського тероризму в країнах різних 

регіонів 

Сепаратистський тероризм за регіональною ознакою доцільно розділяти 

на такі підвиди: західноєвропейський (сепаратизм в Північній Ірландії та 

Іспанії), і кавказько-центральноазіатський (громадянська війна в Таджикистані 

1992-1996 рр., етнічні конфлікти в закавказьких республіках Російської 

федерації, курдський національний рух опору). Культурний базис суттєво 

вплинув на політичну діяльність, а також на характер терористичної боротьби. 

Кавказько-центральноазіатський сепаратистський тероризм в меншій мірі 

спирається на культуру, ніж це декларується ідеологами руху. Основною 

причиною збройного терористичного конфлікту є перш за все економічні 

чинники. Це конфлікти, в основі яких лежить прагнення до перерозподілу 

ринків сировини та збуту на користь нових учасників внутрішньодержавної 

політичної діяльності. Зовнішня політика в цих державах здавна були пов'язані 

з переважанням кочових племен. Стратегія політики кочівників зводилася до 

«номінального прийняття підданства осілих держав лише в тому випадку, коли 

військова перевага була не на їхньому боці» [96, с. 78]. Цю стратегію можна 

модернізувати до сучасних умов розвитку світу: номінальна підтримка 

сильнішого гравця на світовій арені та його системи цінностей в обмін на 

дешеві кредити, економічну та гуманітарну допомогу, політичне заступництво. 

Для отримання допомоги та підтримки економічно і політично сильних країн 

регіону та світу уряди декларують забезпечення прав і свобод громадянина, 

відкритість демократичних процесів в країні і гарантії вільного торговельно-

економічного співробітництва, допускають спостерігачів, які, в свою чергу, 

свідчать протилежне (Афганістан, Пакистан). З іншого боку, економічно більш 

сильні країни цього регіону, із значним військовим потенціалом, набагато 

більш безкомпромісні й цілеспрямовані в проведенні своєї внутрішньої та 

зовнішньополітичної діяльності (наприклад, Іран), і подекуди чинять опір 

політичному і культурному впливу ззовні. 
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Терористичний рух репрезентує прагнення політичної сили, соціальна 

база якої зосереджена в певному регіоні країни, отримати доступ до органів 

державної влади і джерел збагачення. Тому, об'єднати рядових учасників 

конфлікту на етнічній чи релігійній підставі не вдасться. Основний чинник 

згуртування населення в умовах агресії чужорідної культури – це низький 

рівень життя населення. Крім того, для країн, які тривалий період зафіксовані в 

конкретних державних кордонах, сепаратистський тероризм це громадянська 

війна, протистояння регіонів на ґрунті неоднорідного економічного розвитку. 

Складно підбурити інертне населення країни на підтримку збройного руху 

проти представників тієї ж культурної спільності. Для переростання 

політичного тероризму в етно-релігійний необхідна хоча б одна істотна 

відмінність культурних базисів, конфліктуючі сторони повинні бути 

представниками різних канонів тлумачення священного тексту однієї культури 

(як наприклад, шиїти і суніти в ісламі). Саме з цієї причини, вважає А. Сусаров, 

«спроби об'єднати весь народ під прапором ісламу (вельми потужного чинника 

в Таджикистані – найбільш ісламізованій країні радянської Центральної Азії) 

повністю провалилися» [165, с. 86]. 

Особливе значення в характеристиці сепаратистського тероризму в 

Центральноазіатському регіоні та на Кавказі мають традиції суспільного 

розвитку і політико-економічної взаємодії країн регіону між собою та з 

країнами інших культурних традицій. Заслуговує уваги племінна структура 

суспільств цього регіону, яка в деяких центральноазіатських країнах 

трансформувалася в протистояння кланів. Плем'я як основний інститут влади та 

неформальна державна структура, мало власні органи управління і військові 

сили – збройні загони, які брали участь від імені племені у військових 

операціях держави, охороняли територію, підконтрольну племені, від нападів. 

Племена як первинні форми етносів є осередками культур. З цієї позиції всі 

сепаратистські рухи, засновані на протистоянні племен і кланів, можна 

розцінювати як джерелом більш глибоко вкоріненої ворожнечі. Однак, до того 

часу, поки в основі терористичного конфлікту лежить не відмінність смислових 
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базисів культури, а боротьба за право легітимно керувати деяким державним 

або протодержавним утворенням, він є суто політичним. Можна стверджувати, 

що доки міжплемінні політичні зв’язки залишаються в межах комунікативної 

взаємодії, вони безпечні і не містять в собі терористичної загрози. 

Комунікативна взаємодія це інтеракція в межах історично визначених значень 

та норм. Якщо ж з’являються намагання надати іншого (оновленого, 

видозміненого) значення символам та канонам, виникає конфлікт 

інтерпретацій, який може набути форми терористичного протистояння. При 

чому, для згортання інтеракції в межах комунікативної взаємодії і переходу до 

дискурсу влади необхідно та достатньо наявності прагнення до переосмислення 

та переозначування в хоча б у однієї зі сторін взаємодії. Ю. Габермас 

наголошував, що «народний суверенітет не може більше мислитися 

субстанціонально – як щось воплочене в гомогенному народі» [181, с. 68]. 

Натомість в сфері політичних відносин він веде мову про комунікативну владу, 

яка може виходити з будь-якої автономної спільності – із сингулярного факту 

всезагального суб’єкту суверенітету. Виникнення у будь-якої спільності 

претензій на визначення суверенітету створює передумови перетворення 

політичної комунікативної взаємодії в дискурс політичних влад і розгортання 

терористичного конфлікту як форми політичного дискурсу. 

Кавказько-центральноазіатський сепаратистський тероризм – це боротьба 

еліт культурно різних спільнот одна з одною за легітимну владу в державі. На 

противагу йому, західноєвропейський сепаратистський тероризм – це 

протистояння еліти культурної спільності державній політиці асиміляції, тобто 

це протистояння будь-якій владі, яка б культурна спільність не стояла біля її 

витоків. Об'єднує ці два види сепаратистського тероризму те, що це політичне 

за своєю суттю протистояння, прагнення здобути та розпоряджатися владою. 

Центральною проблемою, навколо якої закручується політична боротьба, 

є соціальне і економічне неблагополуччя. У західноєвропейському варіанті це, 

як правило, неблагополуччя деякого регіону держави, рівень добробуту в якому 

нижче ніж в цілому по країні або порівняно з іншим регіоном, а центральний 
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уряд не вважає за потрібне підтримувати регіон. Або ж еліта сепаратистського 

руху вважає, що регіон є більш перспективним, проте внаслідок зрівняльної 

політики рівень благополуччя населення, представництво еліти регіону в 

центральних органах управління країною не відповідає бажаному. Передача 

спірних територій, які в ході політичної взаємодії стали територіями однієї 

держави, іншій під приводом їх культурної спорідненості (регіон Північна 

Ірландія у Великобританії) передбачає, що політична мета – відділення від 

держави-агресора, в якій ці території не мають належного статусу та 

забезпечення – буде досягнута. У випадку з іспанським сепаратистським 

тероризмом, лідери терористичного руху пропонували створення нової 

держави, яка стала б втіленням ідеалу держави загального благоденства, а 

єдиною перешкодою цьому є політика асиміляції та економічного 

вирівнювання. При цьому, західноєвропейські сепаратистські рухи та їх 

опоненти проголошують ті ж самі ідеали та цінності смислового поля 

політичної культури – це демократія, рівність і широкі можливості для 

розвитку. Це не кланове протистояння за визнання авторитету, а протистояння 

харизматичних ідей системі. 

«...там, де місцеві лідери займають реалістичну позицію і не йдуть на 

поступки націоналістичним силам, можливе безконфліктне вирішення всіх 

місцевих проблем на основі домовленості з центром і отримання додаткових 

прав і повноважень» [119, с. 69]. Цей принцип, визначений Р. Мамедовим, як 

правило, спрацьовує в країнах західноєвропейської демократії, де можливе 

ведення переговорів, а сторони вважають один одного повноважними і рівними 

принаймні протягом переговорного процесу. Обмеженість міжнародно-

правової бази у врегулюванні сепаратистських конфліктів через виділення 

незалежної держави зі складу іншої незалежної держави завдяки втручанню 

третьої сторони накладає на державу-учасника міжнародно-політичних 

процесів обов’язок регулювати баланс між своїми адміністративно-

територіальними одиницями. Держава несе відповідальність за поширення 

нестабільності на інші країни і регіони; щодо неї можуть застосовані санкції, 
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але вивести з її складу території органи регулювання міжнародної політики не 

мають права. У повноваженнях ООН висловлення рекомендацій державі щодо 

способів регулювання та контролю ситуації або введення контингенту у 

відповідь на її прохання. 

У кавказько-центральноазіатському сепаратистському тероризмі заклик 

до відмежування – в більшості випадків політична маніпуляція, аніж реальне 

прагнення до створення невеликої, незалежної держави. Історично більш 

схильні до авторитарних систем правління, ці суспільства зазнають впливу 

сепаратистських ідей, а громадянські протистояння позначають період, коли 

попередня форма правління розпалася під впливом непереборних обставин, а 

нова ще не сформувала баланс законного і понад законного насильства. 

Здобуття незалежності для такої держави неоднозначне: з одного боку, це 

можливість реалізувати потребу культури до самовизначення, а з іншого – за 

умови відсутності реального механізму управління державою ця структура 

стане маріонетковою псевдодержавою. В такому випадку сепаратистський 

тероризм це спроба втілити в життя політичний бізнес-план. Від того, наскільки 

реальний і здійсненний цей план, залежить те, наскільки дієздатна нова 

держава. Для того, щоб механізм державної влади функціонував, необхідно 

сформувати систему економіки, яка забезпечить необхідні витрати на 

утримання апарату влади, та підтримання лояльності соціальної бази режиму. 

Прикладом завершеності сепаратистського тероризму кавказько-

центральноазіатського типу є чеченський тероризм. Проголошення 

незалежності чеченської республіки Ічкерія дало початок бойовим діям та 

геноциду некорінного населення, а існування цієї держави протягом 16 років 

(1991-2007; 2007 рік – проголошене переформування ЧРІ у вілайят Нохчійчо 

Імарату Кавказ [141], фактична ліквідація ЧРІ відбулася в 2000 році в ході 

бойових дій Другої Чеченської війни – призначення президентом РФ голови 

адміністрації Чеченської республіки [137]) закріпило за регіоном статус 

політично нестабільного та небезпечного. Сепаратистська еліта не змогла 

сформувати державний апарат і налагодити економіку. В нестабільній державі 
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продовжилися кланово-племінні протистояння, розпочалися переслідування за 

етнічною ознакою. Крім того, зруйнована інфраструктура держави не могла 

забезпечити населення необхідними товарами та послугами. 

Особливо згубна поява таких країн для міжнародно-політичного балансу 

сил, і особливо для держав-сусідів. Нестабільні країни, державний апарат, і 

особливо сили безпеки, яких не в змозі забезпечити недоторканність і безпеку її 

державних кордонів, потрапляють в поле зору кримінальних структур. Ці 

країни зручні для створення перевалочних баз професійних терористичних 

організацій, місць виробництва та шляхів контрабанди наркотиків. Через такі 

країни відбувається експорт тероризму. Крім того, статус нестабільної держави 

в міжнародно-політичній практиці останнього часу вважається синонімом 

режиму, який переховує лідерів терористичних угруповань та їх табори 

підготовки, надає фінансову підтримку терористичним рухам. Отже, держава 

може бути звинувачена в приховуванні злочинців і, згідно з існуючими 

міжнародно-правовими прецедентами, у разі незгоди центральної влади на 

втручання іноземних держав у її внутрішню політику, бути піддана атакам 

військових угруповань НАТО або введенню збройного контингенту ООН. Для 

громадян країни це означає продовження війни та суспільної нестабільності, 

формування умов для виховання покоління професійних бойовиків-терористів. 

На тлі переважання інтересів держави порівняно з інтересами населення, 

навіть повним ігноруванням прав і свобод людини, що особливо гостро 

проявляється в центральноазіатських країнах, створення вакууму законності 

йде на користь економічно слабким країнам, для яких тіньова економіка і 

контрабанда стають основними джерелами доходів еліт, що контролюють 

регіони. Більш того, «борцям» за незалежність і культурне самовизначення в 

цих країнах вигідно підтримувати стан перманентної нестабільності. У свою 

чергу, таке становище всередині країни є приводом для отримання гуманітарної 

та економічної допомоги, яка за відсутності реального і законного державного 

апарату, стає ще одним джерелом доходу для протиборчих кланових 

угруповань. «Іншим традиційним способом ведення зовнішньої політики 
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кочівниками... було «розігрування» однієї великої сили проти іншої» [96, с. 78]. 

Цей принцип зовнішньої політики зазнав впливу ринкової економіки і 

перетворився на торг за лот, який не належить нікому з учасників або 

організаторів політичного аукціону. 

Ще однією особливістю кавказько-центральноазіатського 

сепаратистського тероризму є провокування зовнішнього втручання у 

вирішення конфлікту всередині країни. Залучення фінансової та військової 

допомоги від прихильників того чи іншого клану ззовні (в таджицькому 

конфлікті легітимна влада вдалася до допомоги російської армії, а після – 

прикордонної служби). Нарощування масштабів конфлікту відбувається не 

тільки як реакція-відповідь міжнародного співтовариства на появу осередку 

нестабільності, але і від прагнення прямих учасників конфлікту отримати 

підтримку третіх сторін, зацікавлених у певних наслідках конфлікту. 

Вищезазначене свідчить, що навіть суто політичний тероризм зазнає 

впливу базових компонентів (традицій та цінностей) культури, в ареалі якої він 

формується. Правда, в цьому сенсі під культурою передбачають досить 

широкий конгломерат базисних смислів, що охоплюють історичну традицію 

розвитку політичної взаємодії в регіоні та в окремих його країнах.
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1.2.3. Революційний тероризм – прообраз сучасного ідеологічного 

тероризму 

Російський революційний тероризм є характерним прикладом 

індивідуального тероризму. Ворогом терористів вважалися усі чиновники – 

особи, наділені державною владою різного рівня. Благородна мета 

переродження суспільства та держави поєднувалася із кримінальними 

методами її досягнення. Терорист-революціонер – особа, яка подолала ціннісну 

дилему співвідношенням цілі та засобу. Терорист-революціонер це прообраз 

сучасного терориста-смертника, який виконує терористичний акт ніби поза 

життям, життя для нього вже не існує. Індивідуальний характер терористичної 

діяльності в Росії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття наклав 

відбиток на ставлення терориста до життя – життя чиновника було знецінене 

неблагополуччям в державі, тому інші соціальні ролі, які виконувала людина 

влади, були знехтувані. Сучасні терористи нехтують життям та соціальними 

ролями своїх жертв принципово як людьми та учасниками конфлікту. 

Революційні терористи були свідомі щодо імені своїх жертв, їх способу життя, 

режиму роботи і відпочинку, що використовували для планування 

терористичної операції. Вони нехтували не людьми як жертвами, а життям 

конкретних осіб, які вважалися ворогами. 

Російський революційний тероризм не є суто політичним тероризмом 

оскільки це тероризм як самоціль, засіб, визнаний єдиним, за допомогою якого 

в визначеному полі культурних смислів можна подолати штучний 

(управлінський) застій розвитку суспільства і здійснити соціальні 

перетворення. Революційний тероризм є освіченим тероризмом – до його лав 

входили здебільшого люди освічені та інтелігентні, ті, які володіють знаннями 

для теоретичної верифікації ідеологічних та політичних теорій і практик. 

Революційний терористичний конфлікт наприкінці існування Російської імперії 

був позначений протистоянням однієї групи освічених представників населення 

іншій. Це було не протистояння еліт державі як формі влади. Це протистояння 

застарілим засобам та способам керування державою, які вели суспільство та 
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культуру до занепаду. З урахуванням полінаціональності та значної території 

імперії, стагнація у розвитку мала б наслідки не тільки для російської нації, а й 

для усіх національних та етнічних меншин. Конфлікт став сигналом 

необхідності проведення глибинних реформ політичних принципів існування 

Російської імперії як культурного середовища. 

Спорідненість сучасного, насамперед ісламського фундаменталістського, 

тероризму із російським тероризмом ХІХ століття, полягає у широті 

застосовуваних форм насилля – викрадення, збройні напади, шантаж, які 

супроводжувалися вимогами щодо дії або бездіяльності офіційної влади. 

Російська історична наука вважає революційний тероризм початком 

революції. Для більшості населення імперії тероризм став ідейним обличчям 

революції. Російський історик А. Бакаєв стверджує, що «…саме індивідуальний 

терор став квінтесенцією сприйняття революції, засвідчуючи або героїзм її 

потенціалу, або безвихідь та паталогічність висунутої альтернативи» [34, с. 9]. 

Індивідуальний терор проти представників влади не дав бажаного результату, 

навпаки спричинив політичні переслідування та контрреволюційну діяльність 

влади проти осередків терористичної діяльності. Масовий «червоний» терор 

1918-1923 років привів до встановлення нових режиму, політичної ідеології, 

типу господарювання та майнових відносин між громадянами країни. 

Індивідуальний терор був апогеєм соціально-демократичного руху в Росії 

наприкінці ХІХ століття, це точка прикладання невмотивованої агресії. 

Застосування невиправданої жорстокості до представників всіх ланок влади 

відвертало від лідерів та ідеологів нового ладу симпатії народу. Окрім того, 

перші етапи існування політичного терору в Російській імперії були позначені 

намаганнями переконати царя та його уряд в необхідності змінити, пом’якшити 

свою внутрішню політику, а не перетворити суспільство та державу. Коли 

революційний запал терористичної діяльності згас, залишилися самі 

провідники ідей терору, яким теж довелося переосмислювати свою діяльність. 

Застосування терору як засіб боротьби проти влади відійшло на другий 

план, і було запропоновано використовувати терор «для агітації та розвитку 
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політичної свідомості пролетаріату» [50, с. 34]. Саме таку долю пророкував 

терористичній діяльності В. Бурцев. Зміна ідеології терористичної 

революційної боротьби свідчить про те, що раніше наявність потужної 

соціальної бази не вважалася необхідною для досягнення поставленої мети. 

Відсутність потреби у широкій народній підтримці позначає відсутність 

орієнтації на певну соціальну базу. Російський революційний тероризм – це 

боротьба двох еліт: влади та опозиції. В цій боротьбі інтереси народу не 

враховувалися, народ не виступав стороною конфлікту, проте головними 

жертвами антитерористичної діяльності поліцейських органів ставали пересічні 

громадяни країни, які були опосередкованими адресатами жорстокої політики 

згортання реформ 1860-х років. Отже, російський тероризм започаткував 

традицію нехтування суспільством як стороною терористичного конфлікту. 

Більшість дослідників російського тероризму наголошують на тому факті, 

що особливе значення для розгортання терористичного конфлікту мав 

імперський абсолютизм. Наприклад, Будніцький О. зауважував, що 

«Персоніфікація влади, сакральність фігури царя викликали велику спокусу – 

одним ударом зруйнувати могутність цієї влади…» [49, с. 337]. Ця особливість 

системи державного правління в Російській імперії зумовила пошук «вузлових» 

точок системи влади та спроби порушити систему за допомогою атаки на них. 

Нєчаєв С., Юделевський Ю. та Алісов П. вважали, що достатньо знищити лише 

декількох провідників державної політики і вся система захитається [49, с. 111]. 

Уособлення системи влади та існування стійкої політичної міфології були 

передумовою та ідейним підґрунтям існування індивідуального тероризму. 

Концентрація політичної влади в руках царя та його оточення перетворили їх на 

джерело існування системи. Будь-якому тоталітарному та авторитарному 

режимові властиве злиття держави та фактичного джерела влади, тобто факт 

наявності царя, його життя та інститут царської влади були тотожні існуванню 

несправедливої поліцейської держави. Перехід до іншого державного 

утворення на теренах Російської імперії ідеологами визвольної боротьби 

пов’язувався із знищенням влади царя. Найбільш радикальні ідеологи 
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визвольної боротьби, як то П. Алісов [49], висловлювали побажання щодо 

фізичного знищення коронованих осіб, більш помірковані вважали 

терористичну діяльність способом психологічного впливу на царя та уряд, 

застосувавши який вдасться досягти пом’якшення режиму та проведення 

демократичних реформ. Серед теоретиків терору були також такі (Чернов В., 

Агафонов В., Кропоткін П.), які вважали терор дієвим лише за поєднання умов, 

які вплинуть не тільки на владу, а й на зростання активності в суспільстві [49]. 

Роль лідера в політичних процесах імперії багато в чому визначила долю 

інституту царської влади в Росії та царської сім’ ї як її виконавця. Оскільки 

внаслідок лютневої революції до влади в Росії прийшов Тимчасовий уряд, а в 

країні розпочалася громадянська війна, політична нестабільність всередині 

країни, а також іноземна інтервенція не сприяли вирішенню терористичного 

конфлікту, який надалі поглиблювався. Терористична сторона, як і раніше, була 

представлена ідеологами та бойовими організаціями різних партій, дедалі 

глибше розділялася за політичними ознаками, а відтак терор спрямовувався не 

проти легітимної влади, а один проти одного як проти опонентів у боротьбі за 

владу. При чому, усунення царя від влади та проголошення республіканського 

устрою не означали для жодної зі сторін-суперниць усунення загрози 

відновлення монархії, а відтак не усували реального царя як претендента на 

владу. Відтак фізичне знищення царської сім’ ї є логічним та обґрунтованим. 

Традиція монархізму в Росії була значно сильніша, ніж в європейських країнах. 

Окрім того, в більшості країн Європи функціонувала конституційна монархія, 

обмежена здебільшого до представницького типу, в той час як в Росії цар був 

реальним правителем держави навіть тоді, коли людина, що обіймала трон була 

слабким державним діячем. Смутні часи громадянської війни загрожували усім 

політичним силам – війна завжди приносить більше руйнувань та збитків, ніж 

мирний, але застійний та жорсткий режим. Отже, доки існував хоча б якийсь 

шанс відновити монархію, існувала й небезпека зростання авторитету монархії 

та особи царя серед народу. Оскільки тягар ведення світової війни та 

внутрішньополітичного конфлікту ліг на плечі пересічних громадян, то 



56 

соціальна база підтримки реставрації Романових могла зрости. Репресії та терор 

проти народу могли стати каталізатором реставраційних намірів у суспільстві. 

За таких обставин акт відречення царя став би незначною перешкодою для 

контрреволюційних процесів, тому єдиним способом відвернення повернення 

царя було фізичне знищення усіх можливих претендентів на престол. 

Особливого значення набуває традиція влади царя в якості символу, 

проти якого спрямована терористична діяльність. Монарх та його оточення не 

тільки ціль терористів, а й символ їх опонента – легітимної системи влади. Для 

терористів символом був терор, і якщо політичні партії використовували його 

як засіб тиску на уряд, то терористи та бойові організації вважали терор 

явищем, яке самозароджується. Тому виконання терористичних актів саме по 

собі не потребувало обґрунтування, а пояснювалося історичною та політичною 

доцільністю, «не прагненням до соціальної справедливості, а деяким 

деміургічним поривом терористів» [34, с. 57]. Орієнтація тероризму та 

контртероризму проти символів зумовлювало ідейне протистояння. 

Революціонери спрямовували терор проти царя, а свою діяльність проти 

культурного базису політичної системи держави, яку вважали хибною та 

реакційною. Вдалими терористичними актами вони досягали мети – хоча б і не 

зруйнувати систему, але похитнути її баланс та здатність контролювати 

ситуацію. Представники легітимної влади для приборкання терору повинні 

спрямовувати свою діяльність проти власне терору як такого, але при цьому 

вони використовували той самий терор, тобто дискредитували самі себе. 

Відтак, відокремленість партій і вимога безпартійності терору, стали бар’єром у 

розв’язуванні урядом ідейного протистояння і ставили його у позицію наперед 

програшну, коли він може виставити лише системні методи проти ідеї, здатної 

надихати та підтримувати терористичний запал. 

Багато в чому сучасний доктринальний тероризм подібний до 

визвольного тероризму в Російській імперії. Спрямування ідеології 

терористичного протистояння на руйнування символів існування сторони-

опонента є характерною рисою сучасних терористичних рухів. Фактор 
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чужорідного втручання та стримування розвитку культурного базису 

уособлений у ворога – пануючу націю, експортера чужої ідеології та культури, 

домінанта в міжнародній політиці. Століття між визвольним та сучасним 

тероризмом змістило акценти символізації: у ХІХ столітті суспільні негаразди 

пов’язувалися із політичними режимами та їх функціонуванням, ХХІ століття 

на перший план висуває спосіб існування культур, з яких випливає їх політична 

структура та організація. Символами життя суспільств ХІХ століття були 

політичні цінності та їх безпосередні втілення в життя – демократичні режими, 

абсолютистські монархії та колоніальні володіння. ХХІ століття позначилося 

формуванням нових символів – скупчень життєвої енергії цивілізацій – 

мегаполісів, торговельних центрів, релігійних святинь та транспортних засобів. 

Акцент з особи, яка виконувала певну соціальну роль, змістився на об’єкт, який 

вміщує якомога більшу кількість жертв. 

Тероризм зберігає своє основне призначення – боротьбу із символом 

системи-агресора, і переформатовується з індивідуального на масовий. Він 

вражає «вузлові» точки інтерпретації смислових базисів культури, розхитує 

систему трактування її цінностей. Історичний організм культури від 

зародження до знищення обґрунтований фактом власної появи. Тероризм 

піддає сумніву обраний та підтримуваний представниками культури спосіб 

інтерпретації її смислів. Це спосіб висловлення незгоди із загальноприйнятим 

тлумаченням фактів культурного та політичного буття. Виокремлення з 

культури її фрагментів та протиставлення їх один одному розщеплює цілість 

культури. Якщо наявне нехтування існуванням відмінних точок зору, 

асиміляційні процеси або небажане втручання під егідою міжнародних 

домовленостей, тероризм можна розглядати як самовільне втручання в діалог. 

Відтак, виникнення доктринального тероризму є процесом верифікації способу 

трактування беззаперечних цінностей культури, який розколює культуру на 

елементи, вихоплює з повноти буття окремі його потенції. Тероризм не 

репрезентує культуру як буття, а створює на підставі деяких її фрагментів 

культуру тероризму, яку проголошує автентичною культурою і захищає. 
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Визвольний тероризм в Російській імперії позначений постійним 

переосмисленням мети та цілей політичної боротьби. Особливо важливим для 

порівняння із сучасним тероризмом є поява теоретичних розробок виконання 

масових терористичних актів. Джерелами нового повороту в ідеології 

терористичного руху були не зміни основних цивілізаційних та суспільних 

цінностей – для цього потрібний потужний стрибок в промисловому, 

науковому та соціальному розвитку, який розпочнеться в 30-х роках ХХ 

століття, а вивчення ідеологами терористичної боротьби підвалин існування 

політичного ладу Російської імперії. Знищення та залякування державних 

службовців та урядовців не призвело ні до занепаду самодержавства, ні до його 

дискредитації. Навпаки, «вакханалія вбивств та пограбувань сприяла 

«дегероїзації» терористів більше, ніж будь-яка антиреволюційна пропаганда…» 

[49, с. 356], як відзначають сучасні дослідники російського революційного 

руху. Відповідно, причини існування саме такої системи влади були вкорінені 

не в цараті як такому, а в структурі суспільства, в системі цінностей, визнаній 

панівною, тобто в певному способі трактування смислового базису культури, на 

основі якого сформувалася політична культура народу. 

На початку ХХ століття ідеологи тероризму, здебільшого есери та 

анархісти, висловлювали думки про те, що терор слід застосовувати не тільки 

до представників легітимної влади, а й до фабрикантів та землевласників, які 

використовували найманих робітників. В статтях та теоретичних працях 

Чайковський (есер) [188, с. 234], Гогелія [69, с. 344, 349, 354] та Кропоткін [49, 

с. 63] (анархісти), а також теоретики максималізму визначають нові види 

терористичної діяльності: аграрний терор (повстання селян проти 

землевласників), масовий економічний (місцеві повстання проти фабрикантів) 

та децентралізований терор, який найімовірніше набував форми партизанської 

війни [188, с. 234]. Із узагальненої класифікації теоретично можливих видів 

масової терористичної діяльності випадає тільки теорія масового 

децентралізованого терору максималістів – вони передбачали під цим видом 

терористичної діяльності майнові експропріації. Іншими представниками 
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терористичного руху в вони засуджувалися, як такі, які негативно позначаються 

на моральному образі терористичного руху. 

З вищезазначеного випливає, що зміщення акцентів з індивідуального 

тероризму на пропаганду застосування масового не пов’язане із глибинною 

зміною або переосмисленням цінностей життя людини та культури. Джерела 

трансформації терористичної ідеології лежать в економічному аналізі підвалин 

політичної та правової культури суспільства: зміна ідеології російського 

визвольного тероризму відбулася під впливом заглиблення в тогочасний 

смисловий конгломерат культури, а не під впливом її природного розвитку та 

постійного оприявнення смислового базису. 

Слід відзначити, що сучасні терористи, на відміну від терористів 

російського визвольного руху, основною ціллю та символом діяльності яких 

був терор, проголошують кінцевою метою досягнення політичної та культурної 

незалежності, визнання свого права на існування, участь в світових процесах на 

рівних умовах, вимагають невтручання у внутрішні справи культурного 

конгломерату. Символом їх діяльності є майбутнє культурно-державне 

утворення, ідея, дещо взагалі (Ісламська держава) або певний час (держава 

Палестина) неіснуюче в просторі та часі. Боротьба з неіснуючим символом 

безрезультатна, адже ідея здатна надихати на боротьбу, але зруйнувати можна 

лише її втілення в формально-юридичному та фактичному сенсі. Тільки тоді, 

коли буде створено незалежну державу Палестина, можна буде вжити заходів, 

щоб повалити її. В той же час, коли існують реальні матеріальні символи 

культур-опонентів в терористичному протистоянні, ці культури будуть 

програвати ідеологічну боротьбу. Протистояння матеріального та ідеального 

вирішуватиметься на користь ідеального, як такого, яке під тиском 

матеріального чужорідної культури не може породити свого матеріального 

втілення. Ідея, як потенція значно більш приваблива – на відміну від реальності 

вона не стикається з труднощами втілення, а тому здається життєздатною. 

Процеси правотворення та формування системи міжнародних відносин 

заклали стандарти політичного мислення – пріоритет застосування насилля і 
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терору, належить легітимній владі держави та визнаним міжнародним 

організаціям із загальним представництвом. Застосування регулярної армії 

проти держав, які визнано осередками терористичної діяльності, за санкцією 

міжнародних організацій буде легітимним, а їх спротив незаконним та таким, 

який суперечить міжнародним вимогам безпеки. Дискредитація міжнародно-

санкціонованої агресії проти суверенної держави за нормами сучасного права 

неможлива, навіть якщо держава не є посібником терористів. 

Подвійні стандарти міжнародного права породжують роздвоєння 

уособлень ворога в сучасному терористичному протистоянні. А саме, США як 

один з визнаних лідерів міжнародних процесів, та лідер серед країн-демократій 

західного типу, стає символом системи-агресора. У взаємодії ісламської 

культурно-історичної системи державного устрою та західно-демократичної 

системи державного устрою демократія є фактором чужорідного впливу та 

тиску на ісламські культури. З огляду на факт безпосереднього та 

опосередкованого військового, політичного та фінансового втручання США в 

усі світові та локальні конфлікти з 1941 року до сьогодення, перетворення 

країни на ворога ісламського світу обґрунтоване. Відтак підвищена порівняно із 

європейськими демократіями частота спалахів ісламського тероризму є 

логічною. Автор вбачає в цьому ідейне наслідування терористичної діяльності 

сучасним рухом від російського визвольного руху. 

Спільною рисою російського революційного та сучасного тероризму є 

психологічна адаптація адресанта до терору. Ще на початку ХХ століття 

В. Агафонов посилався на дослідження психіатра В. Бехтєрєва і відзначав, що 

«перебуваючи багато років під дамокловим мечем терору, представники вищої 

влади стали поступово звикати до небезпеки» [34, с. 54]. Будь-який терор як 

нагнітання страху приречений на втрату впливу якщо відбуватиметься 

постійно, стихійно та невмотивовано. Безконтрольний тероризм, який не має 

іншої мети окрім залякування, приречений на ідейну поразку. Терор заради 

терору не може бути ефективним засобом досягнення мети, це демонстрація 

жорстокості, інстинкту стверджувати первинну, згідно концепції М. Фуко 
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[179], владу – владу над тілом, владу заподіювати смерть, це панування грубої 

сили. Звикання до терору та тероризму неможливе, можливе звикання до 

постійного відчуття страху. Якщо окрім нагнітання страху жодного ідейного 

навантаження терористичних рух не отримує, він стає елементом звичного 

стану суспільства, а напруга, яку він створює не порушує суспільний баланс. 

Відтак тероризм стає постійною складовою суспільних комунікативних 

процесів – як сторона-учасник взаємодії та як фон політичного дискурсу. 

Вмотивованість застосування терору учасниками російського 

визвольного руху проголошувалася головним доказом доцільності застосування 

терору як засобу політичної боротьби. Народник Н. Морозов пояснював 

індивідуальний терор так: «Політичне вбивство – це насамперед акт помсти» 

[130, с. 91]. Терор проти уряду та царської сім’ ї рекомендувалося застосовувати 

як відповідь на реакційну політику та обмеження демократичних прав та 

свобод. Роль політичного вбивства визначалася тим, що сили революціонерів 

були обмежені, рух мав слабку соціальну підтримку, і тому міг розраховувати 

на досягнення мети лише шляхом радикальних заходів. 

Таким саме малочисленим і радикально налаштованим є сучасний 

тероризм. Значне переважання людських та матеріальних (фінансових та 

військових насамперед) ресурсів системи компенсується надмірною 

жорстокістю та цинізмом діяльності терористів. В основі вражаючого ефекту 

терористичної діяльності закладена психологічна атака на представників 

сторони-опонента. Підвищений загальний рівень насильства в світі формує фон 

психологічного впливу будь-якого явища на свідомість людей. Завищена норма 

неврозу, депресії та переживання страху в більшості суспільств світу 

пропорційно впливає на рівень терористичного впливу. Для досягнення одного 

і того ж психологічного ефекту в суспільстві з підвищеним рівнем 

стурбованості населення порівняно із суспільством із середнім рівнем 

занепокоєності слід докласти пропорційно більших зусиль. 

Не можна оминути ще одного принципового аспекту існування 

російського революційного тероризму – автономія бойових організацій. 
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Терористичний загін партії терористів революціонерів діяв незалежно від самої 

партії. «Лідери партії не мали найменшого уявлення про те, що відбувається 

всередині БО» [66, с. 83]. А. Гейфман стверджує, що таємницю становили 

кадровий склад, наміри та деталі найближчих терористичних актів. Такий 

устрій терористичних організацій був обумовлений потребою збереження 

таємниці в умовах поліцейського контролю над суспільним та особистим 

життям громадян, а також запобігання шпіонажу в лавах терористів. 

Сучасний тероризм також зберігає розподіл на два табори: ідеологи-

політики терору, які беруть на себе юридичну відповідальність за вчинення 

певних терористичних актів; та польові командири – керівники осередків 

бойовиків та безпосередні виконавці терористичних актів. Сучасні ідеологи 

терористичного протистояння визначають вектори розвитку боротьби, 

формують фонди сприяння терористичній діяльності. Польові командири 

виконують функції військових офіцерів вищого рангу – розробляють та 

виконують терористичні операції різного масштабу. 

Таким чином, ідеологічному тероризму властивий розподіл стратегії та 

тактики, на відміну від політичного тероризму, який є тактикою. Терористична 

діяльність також зазнає вдосконалення шляхом подальшого поглиблення 

компетентності: ідеологію розробляють духовенство, викладачі, професійні 

політичні діячі, а керівництво військовими операціями зосереджується в руках 

професійних військових, в той час як триває військова підготовка кадрів для 

ведення організованої боротьби. 

Фундаментальні засади організації терористичної боротьби російського 

визвольного руху спостерігаються в принципах функціонування сучасного 

тероризму. Умови протікання конфлікту спричинили специфікацію та 

деталізацію організаційних форм терористичних угруповань та їх діяльності та 

суперсимволізацію мети доктринального тероризму. 
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1.2.4. Суперечність ідеалів етно-релігійного тероризму та базису 

смислів культури 

Формування політичних релігій (наприклад, політичного ісламу), на 

думку автора, стає можливим на тих етапах розвитку релігії, коли вона ще не 

викристалізувалася в чітку систему ідеалів та цінностей, не сформувалися 

механізми інтерпретації її символів і не визначено рамки свободи трактування. 

Релігійний фундаменталізм є способом ідеологічного протистояння 

модернізаційним процесам шляхом «закривання» будь-якого культурно-

релігійного феномену від зовнішнього втручання та «консервації» його канонів 

через збереження автентичних форм та змістів. Процес розвитку символічної 

традиції культури супроводжується протистоянням різних варіантів тлумачення 

і тим важче протікає, чим більше зовнішніх факторів впливають на середовище 

проживання носіїв цієї культурно-релігійної традиції. 

Історично склалося так, що культурно-релігійні системи, найбільш 

придатні до виправдання агресії, знаходяться на різних історичних рівнях 

розвитку. Період інтенсивного розвитку традиції тлумачення священних 

текстів, який збігається з періодом переважання релігійного права, для 

християнства та іудаїзму припав на Х-XV століття нашої ери. Він позначений 

гоніннями проти помірно віруючих та тих, хто номінально зараховується до їх 

числа. Середньовіччя стало періодом формування основ учительства 

християнської Церкви, а церковний розкол 1024 року поклав початок 

апологетики не віри в цілому, а її напрямків і відгалужень. Таким чином, 

філософська розробка способів, принципів і систем тлумачення Святого 

Письма, була причиною необхідності воювати за чистоту релігійно-

культурного канону. Наразі процес розробки систем тлумачення не 

завершений, але він перейшов в іншу якісну стадію – модернізація релігійного 

канону, що узгоджується з постійною модернізацією соціуму і його 

інструментів виробництва товарів та способів проведення дозвілля. 

Про сформованість системи культури свідчить баланс її смислів 

незалежно від способу трактування, обраного суб'єктивно. Оформлена культура 
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– це самодостатній конгломерат змістоутворюючих елементів, які формують 

цілісну систему життя для представників культури. Виникнення 

фундаменталізму в сформованих культурно-релігійних системах явище рідкісне 

і локальне (наприклад, старовіри в Російській православній церкві, громади 

ортодоксальних юдаїстів Ізраїлю та США), яке, швидше за все, є результатом 

переважання буквального способу трактування священного тексту деякими 

представниками культурної традиції. Як правило, такі ортодоксальні громади 

не проявляють войовничої агресії, хоч і не вважають одновірців носіями 

чистого релігійного канону. У культурному сенсі це першоджерело традиції, 

першотекст, який не тільки має право на існування, але і повинен бути 

збережений та пошанований в сфері культури, оскільки він максимально 

наближений до історичного оригіналу віри. Повне його перейняття є 

запереченням розвитку та творчого потенціалу культури як такої. Ортодоксія 

культури – це мертвість і нежиттєздатність. Цим пояснюється нечисленність і 

не поширеність ортодоксальних громад в середовищі сформованої культури. Це 

перш за все «туристичний маршрут» в древню віру. 

У сформованих культурах держава переймає на себе функцію 

регламентування життя своїх представників, вона є надбудовою над смисловим 

полем культури, а основні цінності базисної культури закладені в принципах 

здійснення керівництва соціумом. У період формування культури процеси 

здійснення влади залежали від пануючої версії культурного канону. 

Войовничий потенціал сучасного ісламу закладений процесах 

формування культури. Ісламу зародився значно пізніше, ніж християнство, 

іудаїзм і буддизм, в VII столітті нашої ери. Крім того, дві світові війни і істотна 

відмінність в економічному і соціальному розвитку більшості країн, населення 

яких сповідує іслам, негативно вплинули на перебіг культуротворчих процесів 

в ісламській культурі, істотно загальмувавши їх. Багатьма дослідниками 

культури і побуту населення ісламських країн відзначаються майже 

середньовічні умови проживання людей (Афганістан, Сомалі, Пакистан, Північ 

Іраку та Ірану (особливо населені курдами), деякі штати Індії). 
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Автор вважає основним доказом незавершеності формування традицій 

тлумачення Корану активну участь імамів (учителів віри) в громадсько-

політичному житті соціуму. Причому вони не завжди виражають 

загальноприйняте в Ісламі тлумачення тієї чи іншої події одноголосно, так як це 

відбувається а традиції християнства. Папа Римський, кардинали, єпископи, 

настоятелі монастирів і рядові священики, всі вони промовляють від імені 

Церкви в цілому, а, отже, знаходяться в сфері одного канону, що дозволяє їм 

зберігати несуперечливість культури-релігії та її традицію від нападів 

опонентів і від розщеплення зсередини. Це позначається на загальній 

привабливості релігії як культурного базису серед населення – несуперечлива 

система завжди більш впливова і прийнятна завдяки внутрішній 

безконфліктності, особливо для сучасної людини, яка постійно зазнає впливу 

факторів, які розколюють єдність її особистості. Єдина і несуперечлива релігія 

це спосіб зібрати воєдино власні роздроблені переконання, цінності та ідеали, а 

також сховатися під потужною збалансованою системою смислів канону віри 

від впливу деструктивних смислів масової культури. 

Така ж ситуація спостерігається і в двох інших основних відгалуженнях 

християнства: православ'ї та протестантизмі. Попри існування безлічі сект і 

церков, всередині одного напрямку усі тлумачі-служителі культу єдині у 

використанні традиційних для канону способів інтерпретації релігійних текстів. 

Різке протиріччя канону може стати причиною відлучення і приводом для 

засудження, що в силу високого рівня сформованості культури буде 

рівнозначно виключенню з канону. 

Культура ісламу, на відміну від культур інших світових релігій, 

знаходиться на стадії утвердження канонів – в цілому для ісламу та для 

внутрішньо конфесійних відгалужень, і тому суперечності в способах 

тлумачення можуть привести до відколу послідовників і формування нового 

напряму в релігії. Основний поділ на шиїзм і сунізм в ісламі носить дуже 

жорсткий характер, і протистояння цих напрямків часто набуває форми 

військового конфлікту (Ірано-Іракська війна). У процесі формування традиції 
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тлумачення Корану відіграє роль традиційна прихильність населення регіону до 

того чи іншого тарикату, або цілого напрямку в ісламі, навіть якщо істотних 

відмінностей власне у передачі традиції немає. У слаборозвинених 

суспільствах, в яких консолідація населення за якою-небудь загальною досить 

широкою ознакою – релігія, культура або громадянство – ще не відбулося, а 

самі суспільства в більшій мірі є різними етносами або навіть племенами (як в 

Афганістані чи Пакистані), що проживають на суміжних територіях, об'єднаних 

державним кордоном; традиційний чинник визначення релігійної ідентичності і 

численність орденів з їх власними, не узгодженими один з одним, системами 

інтерпретації канону, є деструктивним для державо- і суспільство творчих 

процесів. 

Це породжує прецеденти різного тлумачення окремих частин 

Священного тексту, без урахування контексту і смислового базису. Для того, 

щоб надати тому чи іншому рішенню релігійно-політичного характеру 

достатній авторитет, представникам ісламського духовенства необхідно 

координувати зусилля. Прикладом такої координації може послужити реакція 

служителів культу в Афганістані на вивід радянських військ з території цієї 

країни в 1989 році. Тривала нестабільність (що розпочалася державним 

переворотом 1973 р. і переросла в громадянську війну з 1979 р.) зруйнували 

первинно досить слабку економіку країни. Це розуміли релігійні лідери і 

прийняли фетву про те, що «з виведенням радянських військ більше немає 

причин для продовження війни» [117, с. 220]. В ній засуджувалися всі 

прихильники продовження кровопролиття і визнавалася політика 

«національного примирення» М. Наджібулли. Разом з цим, верхівка культу не 

могла не розуміти, що просто так не можливо змусити кинути зброю всіх, 

особливо професійних бойовиків, які живуть від доходів війни. Афганські 

релігійні авторитети вказували на участь і зацікавленість у продовженні 

конфлікту в Афганістані інших країн – Пакистану, США та Ірану. За 

продовження втручання у внутрішню і зовнішню політику незалежної держави 

Афганістан наказувалося оголосити священний джихад. 
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З огляду на те, що дія різних терористичних угруповань бойовиків як на 

території Афганістану та інших держав спиралося на провідників з числа 

провідних ісламських релігійних авторитетів, навіть об'єднання деяких з них не 

принесло очікуваного державною владою результату. Особливо важливо 

відзначити, що ісламістський терористичний рух з самого початку свого 

існування зазнавав відчутного впливу релігійних авторитетів і не був єдиним, 

що свідчить на користь гіпотези про незавершеність системи культурного 

канону ісламської релігії. Можна зробити висновок, що в сучасному ісламі 

тривають процеси формування канону тлумачення Корану, а також існують 

тенденції помірної традиції і варіанти войовничо-радикалістських трактувань, 

що використовуються в цілях розв'язування та ескалації терористичних 

конфліктів. 

На цій підставі правомірно припустити, що створення умов для найбільш 

динамічного і швидкого оформлення традиції культурно-релігійного канону 

ісламу посприяє загасанню вогнищ релігійного тероризму ісламських 

фундаменталістів. На підставі фактів загострення і посилення ісламського 

терористичного руху, можна зробити висновки про те, що наявні міжнародно-

політичні та регіональні реалії взаємодії країн ісламської культури, особливо 

економічно відсталих і таких, що перебувають у стані перманентного 

громадянського конфлікту, не сприяють вирішенню міжкультурних конфліктів 

і не сприяють культуротворчим процесам всередині ісламської культури. 

Економічна і соціальна криза в окремих країнах ісламу стає на заваді 

звершенню культури як цілості і висуває перешкоди у відносинах з іншими, 

більш успішними економічно і політично, країнами цієї культурної спільності. 

Зростуть проблеми, пов'язані з визначенням культурного лідера і його роллю у 

виведенні з кризи і відновленні держав цієї культурної традиції. Усередині ж 

самих неблагополучних країн будуть наростати внутрішні протиріччя і замість 

згуртування та узагальнення канонів тлумачення Святого тексту виникнуть 

єресі, ідеологічна боротьба з якими остаточно послабить потенціал культури. 

Ця боротьба надовго перетворить її на джерело терористичних конфліктів і 
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політичної нестабільності в світі. Це пов'язано з тим, що подальші спроби 

самовизначення будуть проходити не шляхом розмежування істини та хиби 

всередині смислового поля культури, а за принципом доведення від 

супротивного. Таким чином, політичний іслам є результатом розщеплення 

культури ісламу на фрагменти, внаслідок чого відбувся вихід з меж 

нормального комунікативного процесу на рівень політичного дискурсу – коли 

утвердження цінностей, норм та традицій культури відбувається в політичній 

площині. Тобто, терористична агресія виходить на новий рівень ідеологічного 

обґрунтування – утворення доктрини. Таким шляхом став розвиватися 

ісламістський релігійний тероризм після активного вступу США у цивільно-

політичний конфлікт в Афганістані в 1999 році. 

Характерною відмінністю здійснення політики в країнах іудейсько-

християнської та ісламської культурної традиції є роль держави та її символічна 

і реальна приналежність до тієї чи іншої культури. Християнська 

західноєвропейська культура, вже подолала період тісного зв'язку Церкви і 

держави. Наразі західноєвропейська цивілізація це цивілізація національних 

держав. В ісламі цей процес перебуває в розквіті – формуються правові системи 

і системи управління державою. Це історичний етап створення надбудов над 

смисловим полем культури. Для насадження чужорідної системи правління в 

культуру це одночасно і дуже вдалий, і дуже проблемний період. Як 

згадувалося вище, це етап жорстокого та безкомпромісного протистояння 

внутрішнім відцентровим тенденціям і впливам ззовні, однак якщо вдасться 

зламати опір природного механізму самозбереження культури, то культурний 

базис стане сприйнятливим настільки, що повністю розчиниться в новій 

системі смислів, що прийде на заміну автентичній. 

У країнах християнської культурної традиції головною одиницею 

здійснення політики від імені тієї чи іншої культурної спільності є національна 

держава чи співдружність держав. Приводом для об'єднання держав служить, 

як правило, не культурна близькість, а економічна вигода, що виникає зі 

значної ймовірності укладання взаємовигідних угод; подібні прагнення 
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політичних еліт; традиція толерантності; близькість систем цінностей та ідеалів 

розвитку суспільства та його окремих представників. Для досягнення більш 

високого рівня розвитку було проведено секуляризацію світського життя в 

більшості країн, щоб вивести Церкву, особливо Римську, з числа гравців на 

міжнародній арені. Було неможливо позбавити суспільства, в яких 

зароджується демократія, інституту Церкви, тому вплив її було зведено до 

духовного життя суспільства. Це не скасовувало впливу релігії та її служителів 

на хід подій, але послабило його і зробило опосередкованим. 

Країни мусульманської традиції відчувають сильний вплив релігійної 

доктрини на формування держави. Серед радикально налаштованих 

представників ісламської культурної традиції існує уявлення про ідеальну 

державу, в корені відмінне від зразка держави західно-демократичного типу. 

Західні демократії це правові держави загального благоденства, а ідеальна 

держава ісламу – держава, правовою системою якого є норми мусульманського 

права – Шаріату, а сама держава ісламська за своєю суттю, як зазначають 

Лубський В. та Куліш І., тільки в цьому випадку «вона може відповідати 

критеріям цивілізованості» [113, с. 56]. І якщо християнська культурна традиція 

та її найактивніші представники необхідним і достатнім для налагодження 

політичної та економічної взаємодії вважають експорт основ демократичного 

правління (власне політичної культури – надбудови над культурою), то 

культурна традиція ісламу знаходиться на стадії формування свого канону 

управління державою та врегулювання міжособистісних відносин. Тому вона 

не може експортувати надбудову над культурою, і чинить спроби експорту 

фрагментів культури. У країнах ісламської культурної традиції і в світі цей 

процес одержав назву «експорту ісламської революції». 

З іншого боку, Коран, як і Біблія в свій час, обмежує правотворчість 

суспільства і заковує його в рамки, що не дозволяють налагодити співпрацю з 

представниками інших культурних традицій за умови, якщо друга сторона цієї 

взаємодії не погоджується на значні поступки аж до імітації приналежності 

ісламській культурі. 



70 

Такий радикальний спосіб збереження культурного канону асоціюється зі 

спробою зберегти ілюзію присутності Бога (Аллаха) в повсякденному житті 

мусульман. Тому служителі культу суворо стежать за дотриманням заповітів 

Корану і законів Шаріату, і не дозволяють порушувати та вільно тлумачити 

мусульманське право, замінювати приписані види покарання більш сучасними. 

За такої правової системи, особливо з урахуванням гуманітарних катастроф у 

багатьох країнах цієї культури, представники традиції не можуть отримати 

освіту і глибоко вивчати культурний канон. Монополія вузького кола релігійної 

та світської еліти на знання спричинює підміну ілюзії присутності Аллаха 

авторитетом релігійних діячів. Отже, одним з чинників відтворення 

доктринального тероризму є відсутність грамотності серед населення, зокрема 

писемності як основного способу залучення до знань і культурної спадщини. 

Невміння господарювати та незнання основних економічних 

закономірностей зумовлює економічне відставання суспільство. Економічна 

криза, в свою чергу, сприяє зростанню суспільного невдоволення та агресії 

проти більш успішних сусідів та лідерів світового економічного розвитку. Чим 

глибша прірва між лідером і аутсайдером, тим потужніший стимул до 

розгортання терористичного конфлікту, першопричиною якого оголошується 

несправедливість – дискримінація за релігійною ознакою. Високий рівень 

розвитку одних країн і використання ними нерозвиненості інших сприймається 

як приниження, а не прагматичне отримання вигоди. Відтак подальше 

економічне процвітання деяких країн, оголошених ворогами мусульманського 

світу, буде сприйматися приводом для агресії, тому «спостерігатиметься 

подальше нагнітання напруження між традиційними християнськими та 

мусульманськими цивілізаціями» [54, с. 25-26]. А терористичні акти проти 

представників західної цивілізації та проти символів її існування набуватимуть 

рис помсти за історичну несправедливість. 

Не традиційні, але модернізовані суспільства, значно менше схильні до 

впливу цього протистояння, оскільки не є еталонними представниками 

культурного канону. Вони зазнали впливу інтеграційних процесів та відчули 
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результати економічної взаємодії із розвинутими країнами. Крім того, країни, 

що знаходяться на перехідному етапі економічного розвитку, не поспішають 

втручатися в протистояння між світовими лідерами і аутсайдерами, оскільки 

внутрішній баланс в них ще нестабільний і схильний до коливань. Для таких 

країн існує ризик втратити зародки економічного зростання і скотитися в 

когорту відсталих країн. Тому вони самі не втручаються в хід терористичних 

конфліктів та остерігаються бути втягнутими в них зацікавленими сторонами. 

Однак експорт ісламської революції не єдиний привід експортувати 

терористичну діяльність в інші країни. Експорт ісламської революції це не 

тільки малий джихад – війна за віру, але і великий джихад – ненасильницький 

шлях досягнення ідеалу. В лоні ісламської революції ідеологічна боротьба тоді 

стане малим джихадом, якщо вона набуде форми збройного протистояння. Але 

попри проголошення священної війни існують чіткі вимоги до ведення бойових 

дій, а саме «не вбивати дітей, жінок, людей похилого віку, полонених, не 

знищувати посіви та пасовиська, джерела води, в яких закладене суспільне тат 

особисте благо» [101, с. 240]. Таким чином, священна війна, тобто війна за віру 

не повинна бути спрямована проти основ життєзабезпечення населення, а 

також проти тієї його частини, яка не здатна захистити себе та свої 

переконання. Ціллю священної війни є створення умов для безперешкодного 

розвитку культури ісламу, а не знищення носіїв інших культур, які потенційно 

могли б стати носіями ісламської культурної традиції. Відтак, шаріат не 

виправдовує масових убивств і визнає тільки бойові дії армії проти армії. 

Бойові дії проти мирного населення недопустимі і можуть мати місце тільки 

якщо участь мирного населення в бойових діях стала причиною збігу обставин, 

або з волі третьої сторони. Таким чином, очевидна суперечність між 

терористичними доктринами таких організацій як Аль-Каїда, Талібан, ІДІЛ та 

інших, з одного боку, та Кораном і Шаріатом, як Священними Текстами 

цілісної культури Ісламу, з другого боку. 

Сучасні форми терористичної діяльності осуджуються в каноні 

мусульманського права, а ідеології терористичної діяльності релігійних 
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організацій є відхиленням від традицій культури ісламу попри те, що канон ще 

не завершений. Крім того, попередні етапи розвитку релігійного тероризму 

більше відповідали канону ведення війни в мусульманській релігійній традиції. 

Наприклад, бойовиків в Афганістані в період радянсько-афганської війни 1979-

1989 років примушували полонених приймати іслам за умови збереження 

життя та відносної свободи. В густонаселених районах та поблизу місць 

компактного проживання населення бойовики не ініціювали жодних бойових 

дій, уникали сутичок, не формували перевалочних баз та не прокладали 

караванних шляхів для уникнення жертв серед мирного населення. 

Терористична діяльність після 11 вересня 2001 року набула рис масового 

тероризму, і суперечить правилам ведення малого джихаду. 

Не менш важливим фактором є приватна власність. Ставлення до 

приватної власності будь-якого розміру та виду це ставлення до особи як такої. 

Власність є гарантом свободи людини, тому незаконне її відчуження або 

пошкодження заборонене нормами шаріату [26, с. 175]. Дії, які приносять 

шкоду майну людини або спільноти, незаконні згідно мусульманського права 

якщо людина не вчинила дій, які підлягають покаранню конфіскацією майна. І 

хоча сприяти веденню священної війни зобов’язані усі правовірні мусульмани, 

відчуження їх майна на користь проведення бойових дій недопустиме. 

Проходження бойових дій на територіях, заселених людьми, втрату або 

пошкодження майна в мусульманському праві не можливо виправдати – 

винуватець повинен відшкодувати втрати. 

Крім того, для бідних країн, населення яких проживає в складних умовах 

та зазнає голоду, навіть виправдане Кораном та релігійними авторитетами 

відчуження і руйнування майна стане ще одним фактором зростання 

внутрішньополітичної нестабільності. Саме для запобігання спалаху серед 

населення антиопозиційних настроїв в таборах підготовки бойовиків опозиції 

проводилася робота на роз’яснення позиції воїна джихаду та формувалося 

відповідне ставлення до корінного населення та їх майна [117]. 
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З іншого боку, виконання терористичних актів завжди спрямоване проти 

інфраструктури, тобто проти майна держави, її сфери впливу. При цьому не 

враховується той факт, що в будь-якому суспільстві об’єкти інфраструктури це 

народна власність, створена завдяки функціонуванню системи державного 

регулювання та слугує для забезпечення населення держави необхідними 

товарами та послугами. Тут простежується характерна особливість феномену 

власності в мусульманському праві: власність людини, це її особисте, не 

розподілене ні з ким, майно, а об’єкти всезагального користування належать 

державі, тобто стороні-опоненту, і тому підлягають руйнуванню як символ 

легітимної влади та її зона впливу. В подальшому радикальному витлумаченні 

можна дійти висновків про те, що громадяни, які є державними службовцями, 

працюють на об’єктах всезагального користування та забезпечують їх 

функціонування, є зрадниками ідей священної війни, і тому їх невинні жертви 

під час терористичного акту не можна вважати жертвами мирного населення, 

що також підлягає осуду. 

Деякі дослідники тероризму вважають цю особливість політично ісламу 

притаманною усім проявам сучасного тероризму. Наприклад А. Варфоломєєв 

наполягає на тому, що будь-які сучасні терористичні організації ставлять на 

меті підривання основ існування держави певного типу [56, с. 27], а релігійні 

переконання є лише приводом для початку активної терористичної діяльності. 

Використання релігії як засобу психологічного тиску на неосвічену частину 

молодого покоління носіїв культури ісламу стає заміною реальній освіті, в якій 

завжди є місце плюралізму думок та трактувань в межах достатньо широкого 

канону правовір’я. Формування незаперечної та безальтернативної точки зору 

на події культурного, зокрема політичного характеру, особливо на ґрунті 

релігійної «освіти», стає основою формування терористичного фанатизму. Це 

фанатизм не західноєвропейського типу, вихований масовою культурою, а 

середньовічний фанатизм, пов’язаний із недостачею освіти, з відсутністю 

уявлень про можливість іншого способу існування традиції, життя та знань про 

інші культури. Західноєвропейський фанатизм – це спрощення людиною моделі 
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свого життя завдяки слідуванню обраному культу. Ісламістський фанатизм – це 

результат стороннього психологічного впливу, який обмежує масам доступ до 

знань [56, с. 29]. 

Ще одним протиріччям між ідеологією політичного ісламу та культурою 

Ісламу є заборона на самогубство в усіх світових релігіях (окрім ритуальних 

типів). Релігії не виправдовують самогубства, а осуджують і незалежно від 

причин та намірів вважають його проявом малої віри та порушенням головного 

принципу божого творіння – тільки бог вирішує, скільки триватиме життя, дане 

ним людині. Людина, що вчиняє самогубство, зазіхає на місце Бога, а тому 

зазнає численних покарань згідно традицій конкретного релігійного канону. 

Релігійні авторитети, що виступають натхненниками терористичного 

руху, виправдовують самогубство як спосіб здійснення малого джихаду і 

оголошують терористів-смертників мучениками за віру. Але шаріат визнає 

мучениками за віру лише тих воїнів ісламу, які загинули в ході бойових дій. 

Терорист-смертник це заздалегідь мертва людина, навіть за умови надання 

терористичному акту статусу бойових дій. Ціль його діяння не здобуття 

перемоги в священній війні, а смерть, наслідком якої стає терористичний акт з 

умовно прогнозованими руйнівними наслідками. 

Шахідизм – це результат діяльності людини, яка за певний час до 

виконання свого останнього акту (дії) вбила себе. Переживання смерті 

змінюють свідомість людини та усвідомлення нею себе в світі та особливої 

реальності свого життя. Це позначається на способі вчинення терористичного 

акту шахідом. Смертник вже не співвідносить себе із світом живого, він не 

співвідносить себе із цим світом, в якому живуть інші люди – правовірні та 

невірні. Він ототожнює себе із світом мертвих, що свідчить про модифікацію 

його психіки – про усвідомленням ним себе як провідником від життя до 

смерті. Оскільки камікадзе уявляє себе смертю, то поширення смерті є його 

основною функцією. Камікадзе – це досконала машина заподіяння смерті, він 

здійснив вибір між життям та смертю на користь смерті, виправдав свій вибір в 

авторитетній для себе системі культурного канону і, на відміну від 
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професійного кілера, вже не підвладний впливам суб’єктивного фактора, тому 

що припинив своє існування в якості суб’єкта, а в якості об’єкта він належить 

іншому вимірові життя – смерті. За аналогією концепції Ф. Ніцше [135], 

терорист-смертник переступив межу життя та смерті, він став смертю, для якої 

розрізнення не існує, тому що не існує можливості повернутися до життя. 

Поява смертників підтверджує гіпотезу про те, що доктринальний 

тероризм це шлях до перетворення культури на знаряддя виправдання насилля. 

Терористична доктрина розділяє буття на факти, відокремлює від культури 

фрагменти, які надалі інтерпретує. Цим самим терористична доктрина 

розщеплює культурне середовище і відділяє носія культури від буття культури. 

В таких умовах людина повинна постійно підтверджувати свою приналежність 

або до культури – і стати опонентом доктрині, отже потенційною жертвою 

терористичного акту. Або вона зобов’язана постійно підтверджувати свою 

приналежність до доктрини – бути борцем і знищувати ворога, що становить 

загрозу її життю. 

Обидва шляхи культурної ідентифікації в умовах розгортання 

терористичного конфлікту призводять до людських втрат, отже до зменшення 

активних усвідомлених носіїв культури. Таким чином, сучасний тероризм 

знищує культуру на двох рівнях: онтологічному, коли перетворює буття на річ, 

та антропологічному, коли знищує носіїв культури. 
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РОЗДІЛ 2. КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПОДІЇ 

ТЕРОРИЗМУ 

 

2.1. Терор і тероризм – межа розрізнення 

Сучасний період історії Ф. Гро [74] охарактеризував як «стан насилля». 

Це визначення відображає поширення терору у просторовому та часовому 

діапазоні. В описі «стану насилля» як особливості сьогодення дослідник 

зазначає, що розповсюдження терору виводить на арену нових дійових осіб: 

терориста, професійного найманого вбивцю, працівника органів державної 

безпеки, інженера та програміста військової техніки та інших. Ці персонажі 

представляють дві основні сили політичної боротьби – легітимну владу та опір 

цій владі. Обидві сторони застосовують терор у боротьбі за владу та утримання 

її в своїх руках. Легітимна влада володіє монополією на насилля та примус, що 

забезпечує її авторитет, силу та стійкість в умовах розмаїття форм легітимної 

політичної конкуренції. Терор, застосовуваний силами опору владі, визнаний в 

її правовій традиції незаконним і таким, що підлягає переслідуванню та 

покаранню, і полягає насамперед у залякуванні позначається як тероризм. 

З вищезазначеного очевидно, що взаємодія легітимної та нелегітимної 

влади це дискурс, в межах якого застосовуються насилля та залякування як 

стратегії обґрунтування, а терор та тероризм це способи ведення дискурсу 

влади. Ю. Габермас аналізував дискурс як форму комунікації [182] і зауважив, 

що дискурс як комунікація містить в собі вимоги, дотримання яких утримує 

сторони у межах дискурсу. Окрім цього дискурс є способом досягнення 

взаєморозуміння, відтак дотримання вимог ведення дискурсу рано чи пізно 

приведе до досягнення цілі. Якщо вимоги дискурсу порушено, наприклад одна 

зі сторін застосувала надмірний примус, або вдалася до неприйнятних способів 

переконання та обґрунтування своєї позиції, втрачається комунікативна 

ситуація конкретного дискурсу. Тоді в межах дискурсу влади як намагання 

примусити до порозуміння виникає новий дискурс – дискурс насилля, коли 

сторони без легітимації (обґрунтування) своїх домагань намагаються 
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примусити одна одну підкоритися. Відтак, в будь-якій правовій системі, яка 

зафіксована та загальноприйнята в соціальній групі чи в суспільстві, визначено 

межі дискурсу влади, перевищення яких принаймні однією зі сторін взаємодії, 

означає створення дискурсу насилля, що визначає міждисциплінарний характер 

досліджень феномену тероризму, який є одночасно механізмом та наслідком 

порушення вимог дискурсу влади. 

Більшість дослідників тероризму розглядають це явище в двох площинах: 

соціально-політичній – як негативне явище соціального розвитку суспільства та 

суто правовій – міжнародний або внутрішньодержавний тероризм як склад 

злочину. Перша відображає середовище, в якому відбувається перехід від 

дискурсу влади до дискурсу насилля, а друга – правила ведення дискурсу в ній. 

Відповідно до такого поділу існує визначення тероризму, зафіксоване в 

міжнародних та внутрішніх правових актах держав, які описують злочин 

«тероризм», та дії, які можуть бути кваліфіковані як тероризм. Разом із тим, в 

криміналістиці тероризм розглядається в трьох площинах: злочинне діяння, 

терористичні групи та терористична доктрина. Фактично, в кримінальному 

праві тероризм розглядається як дія, яка має ознаки та форму, за якою її можна 

кваліфікувати як терористичну; як суб’єкт, тобто особа або група осіб, яких за 

характером їх дій та поведінки в суспільстві можна кваліфікувати як 

терористів; та як мета злочинного діяння, яку за способом досягнення можна 

кваліфікувати як терористичну. Отже, спільного, узагальненого визначення 

тероризму не існує в кримінальному праві, воно в кожному конкретному 

випадку (для окремої країни, міжнародної організації) зафіксоване у 

відповідних правових документах, що у найбільш загальному формулюванні 

може збігатися, але суттєво розрізнятиметься залежно від країн, їх 

конституційного ладу, політичного устрою, культурної традиції, релігійних 

переконань, режиму правління, способу легітимації влади. 

Наприклад, кримінальний кодекс Республіки Узбекистан містить статтю 

155 «Тероризм», яка визначає повний перелік діянь, які кваліфікуються 

терористичними, і розподіляє їх за ступенями тяжкості. Злочин кваліфікується 
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за наміром, а його тяжкість визначається способом виконання та засобами – дії, 

спрямовані на спонукання держави вчинити або не вчиняти ту чи іншу дію 

тягнуть найнижчий ступінь тяжкості покарання, дії, спрямовані на спричинення 

шкоди життю і здоров’ю осіб, що вплине на прийняття рішень та вчинення дій, 

тягне важче покарання, а дій, які мали в собі перший або другий склад, але 

спричинили смерть людини, або інші важкі наслідки – найважче покарання 

(страта або ув’язнення строком від 15 до 20 років). Інший шлях визначення 

тероризму прописаний у кримінальному кодексі Франції, а саме як злочинне 

діяння, міра покарання за яке визначається засобами вчинення діяння та 

ступенем важкості наслідків, що настали або могли настати. У розділі ІІ книги 

ІV кримінального кодексу Франції актами тероризму кваліфікуються 

індивідуальні або колективні дії, якщо вони мають на меті порушення 

суспільного порядку шляхом терору та залякування; караються вони як 

конкретні злочини – убивство, диверсія, крадіжка та інші з урахуванням 

терористичної складової як обтяжуючої обставини і передбачають ізоляцію 

виконавця від суспільства строком від 6 років до довічного ув’язнення залежно 

від ступеня тяжкості основного злочину. Прикладом кваліфікації тероризму як 

складу злочину за терористичною групою представлений у кримінальному 

законодавстві Китайської Народної Республіки. Стаття 120 кримінального 

кодексу КНР передбачає покарання за організацію, керівництво та членство в 

терористичній організації строком від 3 до 10 років. За вчинення будь-якого 

злочину на час перебування у складі терористичного угрупування, покарання 

призначається за сукупністю покарань передбачених статтею 120 та інших, які 

застосовуються до осудної особи. 

Зі способів кваліфікації тероризму як злочину випливає, що суто як 

злочин тероризм постає як терористична доктрина – основа для виділення 

діяння у злочин в тому, що визначаються його головні риси, тобто 

терористичне «забарвлення». Інший спосіб кваліфікування – як терористичне 

діяння – виступає більше як обтяжуюча обставина до складу основного 

злочину. Так французьке законодавство передбачає підвищення покарання за 
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терористичну ознаку злочину, а також за рівнем наслідків, що настали. А у 

випадку, коли терористичні групи виокремлено в окремий склад злочину, то 

покарання може настати і за те, що буде доведено причетність до терористичної 

організації, але також можливе додавання покарань за усіма складами злочинів, 

які вчинила особа за період членства в організації. Тобто останній випадок 

передбачає покарання як за злочин, який було вчинено з терористичним 

наміром, де намір враховується як окремий склад, а також за, фактично, 

виношування цих намірів в межах терористичної групи. Останній підхід хибує 

– він не враховує терористів-одинаків, чию причетність до терористичних груп 

не встановлено, але в їх діях наявний терористичний намір. Цей підхід 

аналогічний підходу кримінального законодавства до звичайних злочинів, де 

певне злочинне діяння карається згідно закону, але вчинене групою осіб за 

попередньою змовою карається як більш тяжке. Тобто не враховується 

небезпека від вчинення терористичного акту, в той час, як перші два підходи 

наголошують на намірі та суспільно небезпечних наслідках саме тероризму. 

З іншого боку, існують держави, такі як Республіка Польща, Японія, 

Голландія та інші, в кримінальному законодавстві яких немає конкретного 

визначення діянь або намірів, які б характеризувалися як терористичні, але є 

перелік складів злочинів, які описують можливі терористичні акти та 

визначають покарання за них. В таких кримінальних законодавствах тероризм 

не передбачений як окремий злочин або обтяжуюча обставина, отже сам по собі 

не є злочином і не підлягає покаранню. Настання покарання можливе за 

вчинення злочину як такого, а обтяження – за умови, що будуть доведені інші 

склади злочину. 

Політико-правовий спосіб визначення тероризму через призму 

кримінального законодавства встановлює риси, які в сукупності визначають 

його як правовий феномен: 

1. Тероризм – це злочин проти держави, групи держав чи їх союзів. 
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2. Тероризм вважається загрозою суспільному порядку та 

національній безпеці, а тому передбачає більш суворе покарання, ніж злочини 

зі схожими складами. 

3. Тероризм – це загроза політиці держави. 

4. Тероризм – загроза життю та здоров’ю громадян. 

5. Тероризм – це злочин із застосуванням терору та залякування. 

На основі детального аналізу законодавства різних країн світу 

В. П. Ємельянов врахував невизначеність щодо загальноприйнятої детермінації 

тероризму і сформулював найбільш загальне визначення: «тероризм – це 

публічно здійснювані суспільно небезпечні діяння або погрози такими, 

спрямовані на залякування населення або якоїсь його частини, в цілях прямого 

або опосередкованого впливу на прийняття якого-небудь рішення або відмову 

від нього в інтересах терористів [83, с. 38]». Це визначення тероризму окреслює 

ключові позиції законодавчого відмежування його від інших злочинів, а саме 

те, що це діяння, вчинюване будь-ким, із застосуванням терору або загрози 

його застосування щодо населення з метою впливу на політичний курс держав. 

Таким чином, тероризм – це, по-перше, антидержавне діяння. А, по-друге, 

це загально визнане небезпечним діяння, наслідки якого шкідливі для держави 

та суспільства, та окремих їх складових. З позиції, закріпленої в законодавствах 

різних країн, тероризм визнається аномальним явищем, яке слід вважати 

злочином і застосовувати до його виконавців суворе покарання. Це явище, із 

яким слід вести боротьбу в першу чергу, законодавчими способами, тобто із 

застосуванням органів, які наділені правом на примус. При чому, серед 

пом’якшуючих обставин до кваліфікації тероризму та злочинів із подібними 

складами вважаються такі, за яких виконавець, або причетна особа викрили 

наміри та взаємодіяли з попередження терористичного акту. Наявність 

обставин ідеологічного та соціального характеру та спричинений ними 

емоційний стан особи-виконавця або інших причетних осіб не може 

пом’якшувати покарання. Цей фактор також не враховується під час 

планування антитерористичних операцій або операцій зі знешкодження 
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терористичної загрози, що означає, що у взаємодії між державою та 

терористами враховується кримінальна складова, а культурний та 

психологічний пласти каналу взаємодії не включаються. Відтак, боротьба 

держави та міжнародного співтовариства із тероризмом є поверховою, і 

недостатньо дієвою. 

На тлі того, скільки уваги приділено в законотворчій діяльності країн 

тероризму, явище державного терору найбільш глибоко розкривається в 

історичному дискурсі. Яскравими прикладами державного терору в новітній 

історії є операція «Вісла» в СРСР та комуністичній Польщі, політика 

Британської імперії, і пізніше ООН в Індії та Пакистані, діяльність «судів-

трійок» в СРСР, програма «Т-4» в Німеччині, «культурна революція» в КНР та 

діяльність «червоних кхмерів» в Кампучії. Державний терор використовувався 

для досягнення двох цілей: знищення політичних опонентів та запобігання і 

придушення опору політиці офіційної влади. «Суди-трійки» були породженням 

не правової системи та права як інституту суспільства, а утворенням, яке 

переслідувало політичні цілі: суддівство провадилося без кваліфікованого судді 

за участю політичних діячів нижчої та середньої ланки, революціонерів та 

робітників. Винести правовий вирок за таких умов неможливо, в той час як 

суддя за фахом повинен був вести слідство за вимогами права. Масова 

діяльність таких судів свідчила, що існував опір офіційній владі, для 

придушення якого і була застосована практика народних судів – поодиноко 

засудити серед більшості незначних серйозних противників режиму було 

простіше, ніж застосувати до них суд як інститут права. З іншого боку, ці суди 

використовувалися як спосіб та гарант збереження трудової та військової 

дисципліни, адже всі справи підлягали розгляду народними судами. 

Дисципліна, досягнута політичними засобами, забезпечувала покірність 

режиму, який впроваджував і підтримував її. Серед дрібних справ випадки, 

пов’язані із переслідуванням політичних опонентів, були не чисельними, відтак 

політичні переслідування «губилися» серед дрібних злочинів, а противники 

усувалися формально легальним способом без публічного розголосу. В той же 
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час деякі справи «ворогів народу» набували широкого розголосу – для 

формування в свідомості громадян знання про стереотипи, прийнятної і 

неприйнятної поведінки, якими б громадяни і керувалися повсякчас і були 

свідомі того, що покарання за непокору режимові буде суворим. 

З вищесказаного можна виокремити рису, що поєднує тероризм та 

державний терор – це діяння, які виконуються із застосуванням насилля та 

залякування. Терор відмінний від тероризму тим, що він застосовується до 

громадян всередині країни. Тероризм може застосовуватися і до внутрішніх 

ворогів (терористичні акти в Іраку та Афганістані, вибухи на залізниці в 

Іспанії), і до ворогів зовнішніх (09/11 в США). Державний терор як правило, 

спрямований проти значної частини населення, але застосовується 

індивідуально – безліч поодиноких випадків, які «заховані» серед масового 

руху або політики. Такою була «культурна революція» в КНР – радикально 

налаштовані згідно офіційної ідеології молодіжні угруповання серед актів 

масового терору мирного населення вчиняли показові розправи над ворогами 

влади. Тероризм завжди спрямований проти влади і безпосередньо діє на 

громадян. Отже, основною відмінністю терору і тероризму є суб’єкт – 

державний терор спрямований правлячою елітою проти населення і окремих 

його представників з метою збереження існуючого режиму, на недопущення 

його повалення із середини країни. Тероризм спрямований проти офіційної 

політики, офіційної влади на зміну політики (політичний екстремізм в Італії, 

Іспанії та Німеччині 70-х років ХХ століття, сепаратизм ІРА), руйнування 

режиму (російський революційний тероризм), руйнування держави як 

політичного і правового утворення (політичний іслам). 

Значну увагу історичній ролі політичного насилля, умовам, за яких воно 

може вважатися не тільки можливим, а і доцільним на певному етапі 

історичного розвитку суспільства приділяє Ж. Сорель. Цінністю доробку 

Ж. Сореля є відмежування політичного насилля, яке за характером свого 

здійснення є продуктом суспільного розвитку і застосовується проти 

правопорушників, від військового, в якому «сила проявляється відповідно до 
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своєї власної природи, нічого не запозичуючи у правосуддя» [161, с. 49]. 

Основну відмінність між типами насилля Сорель [161] вбачає в рівні страху, 

який використовується в якості основної зброї: політичне насилля використовує 

страх для балансу дозволеного та терпимого, а військове насилля – це гіпербола 

використання страху, яка призвела до зникнення сприйнятливості до жаху у 

людини, що спричинило спалах природного та стихійного прояву сили. 

Неконтрольований характер військового насилля отримує свій апогей у 

революції та громадянській війні. У розгляді тероризму продуктивною є 

концепція режиму насилля Ж. Сореля, згідно до якої є дві основні форми 

політичної сили: сила, яка прагне стати владою, та сила, яка прагне знищити 

владу. Перша прагне досягти покірності від об’єкта влади, а друга прагне 

знищити суб’єкт влади, а інколи і джерело влади. Незалежно від мотивації 

режиму насилля сила може набувати трьох форм: насилля як життєва 

конкуренція, насилля як засіб примусу до праці та насилля як бажання 

знищувати. На основі цього можливе чітке відмежування державного терору та 

тероризму, де державний терор – це застосування сили та примусу в 

неконтрольованих межах з метою досягти максимального обсягу політичної 

влади, антидержавний тероризм – це застосування сили в неконтрольованих 

межах з метою знищити існуючу систему влади та нівелювати її прояви. 

Об’єктом сучасних терору і тероризму є населення – якщо тероризування 

зазнають окремі особи або групи, залякування поширюється на увесь загал як 

наслідок, що може настати за певних умов, які визначаються тероризуючим 

суб’єктом. Державний терор спрямований безпосередньо проти населення 

країни, а тероризм – опосередковано, тому що для терориста жертви – 

перехідна ланка між ним та тими, хто уособлює владу, реальну ціль його 

діяльності. Тероризм є загальновизнаною суспільною небезпекою і підлягає 

покаранню та переслідуванню. Внутрішньодержавний тероризм, або дії, які 

оголошені такими легітимною владою, викликає у відповідь застосування 

державою дій насильницького характеру: відновлення конституційного 

порядку або примус до миру в ході бойових дій на територіях, які є осередком 
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терористичної діяльності або дислокації угруповань бойовиків, наприклад, 

оголошена українським урядом антитерористична операція на сході України. 

Разом із тим це дії проти мирного населення, які можуть сприйматися як терор. 

Бойові дії, терор або просте обмеження прав та свобод громадян 

стосуватиметься найперше груп ризику – близьких та родичів, етнічних і 

культурних ареалів груп, з яких походять терористи, населення регіону, в якому 

виникло протистояння центральній владі. Це породжуватиме новий виток 

терористичних акцій, і нову відповідь влади – терор. Чим суворішою буде 

відповідь держави на непокору і спротив, тим більше поширюватиметься 

тероризм – територіально, за частотою акцій, способами вчинення дій, а це 

означає, що кількість жертв зростатиме. Глобалізація режиму сприятиме 

глобалізації насильства – державного терору і тероризму. 

Останньою принциповою відмінністю терору та тероризму є неосудність 

і безкарність терору в рамках правової системи. Суб’єктом терору є влада, яка 

володіє монополією на законне насилля. Межі цього насилля встановлені таким 

чином, що органи примусу можуть застосовувати його щодо будь-якої категорії 

осіб якщо є реальні або удавані загрози, передбачені законодавством держави. 

Довести акти знущання правоохоронних органів над затриманими і 

ув’язненими можливо, неможливо довести їх протиправність. Неможливість 

доведення протиправності дій правоохоронних органів закладена в 

законодавстві, яке передбачає захист державної влади від посягань на неї. В 

цілому, державний терор – це порушення права та свободи громадян державою 

в межах легальної монополії на насильство. 

Природу терору як однієї зі складових влади розглядав М. Фуко і 

відзначав, що серед прав, якими володіє влада, є право на життя та смерть, яке 

трактувалося ним як «право змусити померти або зберегти життя» [179, с. 239]. 

Він зазначає, що спочатку в історії людства право визначало змогу сюзерена 

(держави) відібрати життя у людини, так якби життя то була річ. Надалі, право 

влади на життя та смерть трансформується у право контролю над життям. 

Контроль над фізичним тілом замінюється контролем над душею – діяльністю 
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людини та її обмеженням. Спершу, покарання злочинців або визнаних такими 

було руйнуванням фізичної основи соціального тіла, адже знищувалися 

громадяни, мешканці, працівники. Нова форма покарання не руйнує соціальне 

тіло, а змінює його форму та функціональність – виводить ту або іншу особу чи 

групу з дії, або вводить нову. 

Тероризм є втіленням першої форми влади, адже він тисне на історично 

наступну форму влади тим, що привласнює собі право завдавати фізичної 

смерті будь-кому, хто потрапляє в поле його діяльності. Держава уособлює 

другу форму влади, яка задля збереження свого владарювання мусить зберігати 

організм соціального, тобто оберігати та захищати фізичні тіла тих, хто її 

легітимує. Але, як зазначалося вище, вона зберігає монополію на усунення тих 

елементів, які чинять спротив легітимації, тих, які де юре є громадянами 

держави, але де факто руйнують її механізм своїми діями або бездіяльністю. 

Втім, держава частіше вдається до засобів другої, визначеної М. Фуко 

форми влади – усунення активності опонента – позбавлення його права обирати 

і бути обраним, права займати посаду в органах державної влади, обмежує 

волю. Якщо ці засоби боротьби із опонентами режиму не дають бажаного 

результату, вона вдається до фізичного знищення як крайньої міри, при чому 

інформаційна політика щодо цього акту покликана зберегти авторитет держави 

і наголосити на непересічності ситуації, що склалася. 

Терористичний акт є місцем зустрічі влади терористичної та влади 

державної, і єдиною достойною відповіддю на політичний виклик тероризму є 

збереження державою якомога більшої кількості людських життів. Це пов’язане 

із тим, що для держави громадяни – це джерело влади, середовище, в якому ця 

влада легітимна. Для сучасного терориста громадяни держави, які стали 

жертвами теракту, не становлять такої цінності – не вони є ціллю діяльності 

терористів, не є джерелом виправданості їхніх дій, вони лише матеріал, який 

використовується для справляння впливу на ціль – керівництво держави. 

Дати опір тероризму силовими методами не пошкодивши авторитет 

легітимної влади, як демонструють події останніх десяти років, неможливо. Ця 
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обставина створює небезпеку появи нових військових конфліктів, які 

набувають коливальної тенденції – то згасають, то підсилюються, але з кожним 

новим етапом конфлікт усе більше поглиблюється і покоління, що формуються 

вже сприймають його нормальним, таким, який існував, існує та існуватиме як 

належний стан речей. Відтак, формується покоління, яке відтворюватиме 

тероризм як свою культуру, своє середовище існування та свій спосіб життя і 

світосприйняття. Формуються дві військові сили – терористи та так звані борці 

із тероризмом. І для першої, і для другої терористичний конфлікт стане умовою 

існування, укладом життя і перетвориться на традицію, яка ставатиме дедалі 

старішою, і, відповідно, більш міцною. 

Державна влада, яка намагається зберегти життя громадян, незалежно з 

яких міркувань та для яких цілей, за будь-яких обставин матиме перевагу над 

грубою силою терористичної влади серед тих, хто підтримує державну 

політику і є частиною культури, в середовищі якої ця політика сформувалася. 

Щоразу, коли держава втрачатиме громадян внаслідок неефективних дій в 

терористичному конфлікті, її авторитет зазнаватиме критики, що є приводом 

для появи та/або активізації опозиційних рухів. Оскільки культура як 

середовище існування є середовищем для формування системи влади та її 

опозиції, її носії під впливом протиборчих сил будуть протиставляти себе один 

одному. Терористична влада матиме перевагу над державною владою серед 

тих, хто підтримує гасла тероризму, який протидіє владі як неприродному 

втручанню в природний механізм культури (не тільки в найширшому розумінні 

культури як способу організації специфічно людської життєдіяльності, але і у 

вузькому сенсі – як політичної культури) навіть якщо виконання терористичних 

актів призводитиме до їх смерті. Це підтверджують численні терористичні акти 

вчинені через самогубство (шахідизм) у місцях масового скупчення людей. 

Тероризм, зі свого боку, є більш явним джерелом примусу, ніж держава, 

оскільки він є імовірним джерелом смерті. А тому він виграє конкуренцію з 

державою – вона не може захистити свою монополію на право застосовувати 

насилля. Щоб його захистити, слід знищити тероризм як такий, але його 
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породжує все, що є, разом узяте. Ж. Бодрійяр зауважує, що «рівновага терору 

означає ось що: світ став колективно відповідальним за той лад, що в ньому 

панує, – якби щось згубно порушило той лад, то світ був би зруйнований…» 

[46; с. 37]. Отже, тероризм породжений світом самим по собі, він не є 

навмисним причиненням, і не є хворобою. Він може бути лише симптомом 

хвороби, але тоді слід визнати, що боротися з тероризмом тим більше 

безглуздо, адже як симптом, він проявлятиметься знову і знову. Цим самим 

наголошується і те, що тероризм спричинений усіма одразу, а не кимось 

конкретним – одною особою чи групою осіб. Відтак, заручник – це абстрактно 

невинна особа, тому що колективна вина, розподілена між великою кількістю 

людей стає мізерно малою, такою, яка не враховується. Але, якщо думка 

більшості – це еквівалентні думки багатьох, то вина лежить на кожному в 

повній мірі, отже заручник винний. І, оскільки він є тою мовчазною більшістю, 

яка легітимує тотальність влади, він винний в тому, що існує щось, проти чого 

спрямований тероризм. Вина заручника, як будь-кого, хто може стати 

випадковою жертвою терористичного акту, безособова, вона існує реально, 

спричиняє той чи інший політичний лад, але вона неконкретна, неподільна і 

тому її неможливо усунути чи уникнути, її джерело розсіяне, але всюдисуще. 

Таку позицію заручника обумовлює байдужість системи до людини як 

такої – конкретної особи, особистості, яка має своє ім’я та гідність. Система 

поціновує лише свій елемент, нескінченно малу частину себе, яких безліч, але 

без них система не існуватиме. Смерть, на думку Ж. Бодрійяра, єдиний 

подарунок системі, який вона не зможе повернути, на який вона не зможе 

відповісти, тому що відповідати буде вже нікому. «To us, the dead have just 

passed away and no longer have anything to exchange. The dead are residual even 

before dying. / Для нас мертвий тільки-но помер і [він] більше нічого не має, що 

можна було б обміняти. Смерть залишається тільки перед вмиранням» [13]. Цей 

дарунок змушує владу відчути неспроможність керувати системою та 

контролювати ситуацію. Незапланована системою смерть заручника – смерть за 
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власним бажанням – в існуючій системі суспільного устрою висувається в 

якості єдиного реального та дієвого прояву громадської непокори режимові. 

Деяким чином концепція непокори людини-елемента системі-цілому, що 

проявляється у бажанні вчинити таку дію, яка б не мала протидії, і не могла б 

бути продовжена, перегукується із концепцією «банального зла» у Х. Арендт 

[31]. Вона засуджує людину-елемент системи за те, що вона не протидіє цілому, 

до складу якого вона включена. «Банальне зло» в тому, що людина не вирізняє 

себе із системи – цілого, та з-поміж інших елементів системи. Вона мислить 

категоріями системи і в межах системи, а тому є її зменшеною копією – отже, 

немає жодних підстав для того, щоб вирізнятися з неї. Така людина виконує те, 

що виконує система, бажає того ж, чого бажає система. Невирізнюваність в 

системі є «злом». Банальність зла у тому, що воно неосудне в координатному 

просторі системи – в прийнятій системі цінностей поведінка людини-

банальності ідеальна. Зла сутність цієї поведінки виявляється лише в зіткненні з 

іншою системою, або із руйнуванням системи. Соціально-політична байдужість 

в такому разі випливає не з байдужості системи до елемента, як у Ж. Бодрійяра, 

а є способом існування в суспільстві – людина свідомо сприймає проголошені 

цінності і не піддає їх сумніву. 

Особливий спосіб пояснення байдужості як типу соціальної поведінки 

індивіда присутнє в роботах Т. Адорно. Ключовим елементом його концепції є 

універсальний конфлікт, як запорука того, що індивід готовий пожертвувати 

чимось заради спокою, відносного миру та добробуту. Універсальний конфлікт 

розгортається всередині індивіда, Т. Адорно метафорично називає його 

«людським жертвоприношенням» [23, с. 239]. Історичний прогрес культури, 

який сформував певний психотип людини, що постійним підкоренням ідеології 

здійснює своє жертвоприношення, але при цьому залишається живою – це те, 

що Т. Адорно вважає запорукою утримання людини в стані універсального 

конфлікту. В цьому процесі культура є індустрією та практикою ідеологічних 

маніпуляцій. Засобами культури насаджується ідеологія, а спротив культурі 

постає як протест та звернення до архаїчних форм буття. Таким чином, протест 
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будь-якій ідеології навіть якщо на тому боці протистояння інша ідеологія, це 

завжди відхід від прогресу. «Чим більш безсоромно суспільство переходить до 

тотальності, в межах якої воно усьому, в тому числі мистецтву, надає належне 

місце, тим більш різко та повно воно поляризується, розпадаючись на сфери, в 

одній з яких існує ідеологія, а в другій – протест…» [24, с. 338]. І тільки 

байдужість до культури як такої, та до ідеології, яка паразитує на культурі, веде 

до смерті людини як самості. 

Сьогодні ця концепція може бути прочитана як вимога до підтримання 

офіційного курсу та ідеології держави для того, щоб здобути захист від нападів 

опонентів та не стати жертвою «ні за що». Байдужа людина не розуміє чому 

вона стала жертвою терористів – вона не підтримує офіційний курс держави, 

просто живе. У вищезгаданих концепціях байдужість як тип соціальної 

поведінки індивіда, незалежно від того, що є джерелом її формування, позначає 

відсутність смислу, що і підлягає критиці. Незалежно від того, хто знецінив 

людину – держава, суспільство або сама людина, це справедливо, що фактом її 

існування нехтують. В ідеологізованому світі просто жити мало, необхідно 

мати точку зору на політичні події і провадити її активну підтримку. В такому 

випадку смерть не буде даремна – вона завжди ідейно натхненна: патріот, який 

стане жертвою терористів виконує останній акт підтримки своїх культури та 

держави як середовища буття; опонент сучасного політичного курсу, свідомо 

не намагається врятувати життя, чим підтвердить теорію Ж. Бодрійяра [45]. 

Непокора свідчить про існування ненормального в системі, про її розлад 

та неспівмірність, про втрату системності – власне, про втрату владою 

авторитету та контролю. Втрата авторитету свідчить про внутрішню 

розбалансованість – непокора елемента системи через створення чогось 

необмінного (смерті суб’єкта дії) – народжується всередині системи. Втрата 

контролю свідчить про неспроможність системи «перетравити» зовнішнє 

втручання, а наявність цього, як правило небажаного, втручання означає її 

руйнування. Бажаним для системи є лише таке зовнішнє втручання, яке вона 
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може змусити працювати на себе – або співпрацювати із ним, або показово його 

придушити, чим продемонструє свою репресивну доцільність та силу. 

Отже, терористичний конфлікт – це зіткнення різних форм влади – 

історично більш ранньої та більш пізньої. Тероризм – це негативне суспільно-

політичне явище, яке як і будь-яка девіація процесів суспільного розвитку, 

свідчить про суттєві протиріччя між суспільними групами та пластами 

культури в її поступовому розвитку, оскільки стикаються культури, які не 

стільки знаходяться на різних щаблях історичного розвитку, скільки 

принципово відмінні за джерелами, формами та механізмами розвитку. В той 

час як державний терор без впливу сторонніх смислоутворюючих чинників це 

засіб приборкання політичного вільнодумства та соціального бродіння мас. І 

тільки у відповідь на агресію – діяльність терористичних груп, кримінальних і 

кланових угруповань, – він стає щаблем у нескінченному протистоянні 

легітимної влади, яка маскує терор за завісою законного насилля, та 

різноманітних рухів опору, які застосовують нелегітимний терор. 
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2.2. Подія тероризму 

Більшість дослідників тероризму не вважають термін «міжнародний 

тероризм» назвою концепту, хоча цей термін є найчастіше вживаним. Він не 

окреслює явища, не зафіксує його сучасні особливості. На прикладі подій Ж. 

Дерріда роз’яснює [4], за яких умов можна вважати тероризм та будь-який 

інший акт подією – тим, що відбувається, має сенс, значення та справляє вплив 

на світ. Тероризм, який отримав назву «міжнародний» в першу чергу 

корелюється із подіями 09/11, оскільки ці терористичні акти стали подією – 

тим, що залишилося у минулому і формує страх перед майбутнім. Їх Ж. Дерріда 

називає ранами в ході історії. Глибинний смисл цього акту в тому, щоб 

продемонструвати слабкість системи перед несистемними проявами. 

Руйнування та жертви – ціна за амбіції та нехтування природно-історичними 

обставинами. Цивілізаційне значення тероризму в тому, що він підтверджує 

обґрунтовані теоретично та історично теорії, згідно більшості яких цивілізації в 

своєму «житті» минають такі стадії: зародження, розвиток, розквіт та занепад 

(за деякими авторами є ще одна стадія – зникнення або руйнування). 

Руйнування цивілізації вже розпочалося – із розмивання та знецінення її 

ідеалів: демократії та рівності, які перетворилися на проголошення власних 

цінностей вищими та незаперечними, та свободи, яку замінила влада грошей та 

інформації (вільною в такій цивілізації себе відчуватиме тільки забезпечена та 

поінформована особа). Відтак, точніше назвати тероризм цивілізаційним та 

культурним, тобто таким, що спрямований проти визнаних пріоритетними в тій 

чи іншій системі (цивілізація, культура, держава, народ, нація або плем’я) 

цінностей. 

Ж. Дерріда відкидає підхід до визначення природи тероризму, за яким 

цей феномен визнається природним явищем. Він вважає, що найближчий 

злочин, до якого можна прирівняти тероризм – це убивство, і в цьому він 

близький до позиції Ю. Габермаса. Але такі убивства не закладені природою в 

нормальний стан справ, вважає він: «It is our duty to recall that the shock waves 

produced by such murders are never purely natural and spontaneous. They depend on 
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a complex machinery involving history, politics, the media, and so on. / Наш 

обов’язок пам’ятати, що хвилі шоку, спровоковані такими убивствами ніколи 

не були суто природними та спонтанними. Вони залежать від комплексного 

механізму, який включає історію, політику, ЗМІ і таке інше» [4, c. 92]. 

Очевидно, що Ж. Дерріда не вважає нормальним переживання того потрясіння, 

яке спричинюється терористичними актами. Крім того, ЗМІ, історія та політика 

визнаються одними з тих факторів, які впливають на той чи інший характер 

переживання подій. Вони утворюють механізм, який формує спосіб 

світосприйняття як сприйняття, розуміння та застосування отримуваної ззовні 

інформації. Разом із тим, філософ звертає увагу на те, що історія знала 

приклади масштабного терору і насильства, але вони не справляли такого 

враження та впливу на свідомість і поведінку людей. З таких позицій тероризм, 

смисловий стрижень якого розміщений довкола подій 09/11, вважається однією 

з головних подій світової історії. 

Варто відзначити, що події 09/11 не були першими проявами 

масштабного терористичного руху. Значно раніше відбулися масові теракти в 

Російській Федерації, в країнах Європи та Близького Сходу. Смислового 

навантаження 09/11 отримали завдяки ЗМІ. Пізніше кінематограф 

продемонстрував силу медіа: значні події в інших країнах не привернули до 

себе такої уваги як події в США. ЗМІ перетворили американські теракти на 

надзвичайні події, надали їм сенсу переломного моменту в ході світової історії. 

Відтак постає проблема співвідношення намірів терористичного замаху та 

результатів медійного способу подачі інформації та аналітики спецслужб: чи 

припускали представники терористичних організацій, що розголос від терактів 

розв’яже руки міжнародній спільноті, зокрема Європейському Союзу, НАТО і 

особливо США, для економічної та військової інтервенції. 

З іншого боку, тенденції, які панують в міжнародній політиці, 

передбачають, що постраждала сторона шукатиме винного і намагатиметься 

убезпечити себе від загрози нових нападів. Військова потужність провідних 

країн світу дає можливість провадити війни заради використання виготовленої 
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ними ж зброї. Сучасні епізоди іноземної інтервенції будь-яких країн світу на 

цьому тлі втрачають сенс окрім демонстрації сили та намірів, хоча для початку 

військового втручання використовуються цілком законні та змістовні приводи. 

Разом із тим з’являються думки про те, що ці події були імітацією тероризму 

для розгортання операцій з примусу до миру, укорінення певного типу 

міжнародної взаємодії та статусу певних країн. 

Тероризм аналізується Ж. Дерріда як напад [4]. В цьому його принципова 

відмінність від Ю. Габермаса і Ж. Бодрійяра. Це дія, яка має певну мету, що 

досягається в площині символічного за допомогою впливу на психіку 

реципієнта. Активними сторонами події тероризму є усі включені особи та 

залучені до переживання суб’єкти. Терористична сторона є активним діячем, 

яка спрямовує напад на об’єкт. Їх метою Ж. Дерріда визнає напад на символи, 

наприклад, на Всесвітній торгівельний центр. Втім, метою цього нападу Ж. 

Деріда називає не лише торгівельний центр як символ США, а й США як 

«провідну» державу світу та символ сучасного світопорядку: «Hence, to 

destabilize this superpower, which plays at least the "role" of the guardian of the 

prevailing world order, is to risk destabilizing the entire world, including the declared 

enemies of the United States. / Таким чином, дестабілізувати цю супердержаву, 

яка відіграє щонайменше «роль» хранителя світового порядку, означає 

ризикувати дестабілізувати увесь світ, включно із ворогами США» [4, с. 93]. 

Наслідки такого процесу неможливо передбачити тому, що хаос, який 

утвориться важко оцінити і з огляду на політичну, економічну та соціальну 

нестабільність країн, які прагнуть похитнути статус США на світовій арені. 

Разом з цим, можна говорити про новий світотворчий процес, який настане за 

руйнуванням старого порядку. Старий порядок зникне із зникненням дієвого 

способу його підтримання, або того, хто володіє силою та/або авторитетом для 

його утримання. Незалежно від того, якої думки про сучасні політичні світові 

процеси притримуватися: чи це своєрідний баланс сил, чи поступове 

наростання суперечностей, чи стан перманентної війни, – незаперечним є той 

факт, що США все ще відіграють важливу роль у світі. Отже, швидке та повне 
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їх усунення з-поміж творців міжнародного політичного процесу приведе цей 

процес в глухий кут, оскільки зникне баланс сили інших учасників міжнародної 

взаємодії. Це стосується не тільки США, а й інших впливових гравців на 

світовій арені. 

Ж. Дерріда зазначає [4], що тероризм – явище залишкове. Це наслідки 

руйнування старої біполярної моделі світової системи безпеки, яка стала 

причиною припинення холодної війни. «Гонки» холодної війни, на його думку, 

покликали до життя терористичні угруповання в Афганістані, Пакистані, Чечні, 

Судані та в деяких країнах ісламського Сходу. США своїм підходом до суті 

сучасного тероризму продукують для себе ризики. З приводу цього філософ 

зазначає, що всередині кожної держави закладений аутоімунний механізм, який 

функціонує як частина системи держави, але знищує іншу систему – систему її 

захисту від негативних впливів. США як провідна складова однієї з сторін 

біполярної моделі міжнародної системи безпеки сприяли розвиткові тероризму, 

який підривав позицію СРСР у просуванні на Схід, оснащували ці угруповання 

зброєю, тим самим закладали основи для формування покоління терористів. З 

розпадом СРСР була зруйнована модель, в якій був потрібен тероризм, як 

фактор впливу на ворога, а терористичні угруповання почали 

переформатовуватися – постав сучасний тероризм з його цілями та методами їх 

досягнення. Слід зазначити, що погляди Ж. Дерріда на ґенезу сучасного 

тероризму близькі до поглядів політолога О. Руа [14; 15]. 

Ж. Дерріда звертає увагу на те, що оголошення війни з тероризмом – це 

абсурдне формулювання для намагань протидіяти терористичній загрозі [4]. 

Терористичне насилля не має жодного стосунку до війни – воно застосовується 

на територіях формально та публічно мирних країн, де не ведуться бойові дії. 

Втім, визначення мирної країни в сучасному світі не означає, що країна не веде 

бойових дій на чужих територіях. З іншого боку, оголошувати війну з 

тероризмом безглуздо, адже будь-який терорист, на думку філософа, вважає та 

позиціонує свої дії як такі, які є відповіддю на агресію з боку того, проти кого 

спрямований терористичний напад. Відповідно, терорист переконуватиме загал 
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в тому, що саме його точка зору істинна, а агресія ним розглядається не стільки 

з політичного боку, скільки з позицій наступу на будь-які права сторони, яку 

він представляє. 

З цих позицій не можна аналізувати тероризм в цілому, адже в кожному 

нападі є позиція терориста і є хвилі шоку, які не завжди залежать від кількісних 

показників – людських втрат та руйнувань. Кожен напад є предметом окремого 

аналізу. Не тому, що він закінчений та явний, а тому що ситуація довкола 

нападу неявна – це не оголошена війна, немає чітко визначеного ворога, до 

якого можна застосувати атаку-відповідь. Головне, на чому зауважує 

дослідник, це те, що в сучасних умовах, жодне з терористичних угруповань не 

ставить собі за мету побудувати реальну національну державу «…this violence 

is not a "war" between states, it is not a "civil war" either, or a "partisan 

war"…insofar as it does not involve, like most such wars, a national insurrection or 

liberation movement aimed at taking power on the ground of a nation-state. / …це 

насилля не є «війною» між країнами, не «громадянська війна», і не 

«партизанська війна»,…оскільки вона не передбачає, як більшість таких війн 

національного повстання та визвольного руху, що має на меті встановити владу 

на основі національної держави» [4, c. 102]. З цього випливає, що тероризм не 

може бути одночасно війною з іншою країною. Тероризм недержавний, він не 

представляє існуючий суверенітет та спосіб його підтримання. 

З огляду на це сучасні суспільно-політичні події в Україні вимагають 

ретельного та тривалого аналізу та коригування способів подачі інформації про 

події. Тероризм та війна між державами, навіть неоголошена, не тотожні явища. 

І у тому випадку, коли одна зі сторін звинувачує іншу у використанні 

терористичних методів, фінансуванні терористів та їх підготовці, не може іти 

мови про військову інтервенцію однієї держави проти іншої, оскільки вступ 

однієї держави у війну з іншою означає зіткнення суверенітетів та способів їх 

легітимації, а тероризм не має під собою жодного законного способу 

легітимації. Відтак, якщо іде мова одночасно про терористичну діяльність та 

військову інтервенцію, доречно вважати такий суспільно-політичний конфлікт 
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тристороннім, що протікає в площині 1) зіткнення законних способів 

легітимації між собою, та 2) незаконного та законного способів легітимації. 

Слід досконало вивчити ситуацію з метою встановлення причин, передумов та 

рушійних сил нестабільності в кожному внутрішньодержавному та 

міждержавному протистоянні для точного кваліфікування типу суспільно-

політичного конфлікту. 

Терористична сторона прагне справити психологічний вплив за 

допомогою атак на символи. В такій ситуації людина може бути аутоімунним 

механізмом для себе – вона сприйматиме та оброблятиме інформацію та емоції 

від терористичних подій, корелюватиме свою поведінку в суспільстві з огляду 

на постійний страх перед тим, що може стати жертвою терористичного замаху. 

Корінь терору та тероризму закладений в його «віртуальності», 

потенційному ризику відбутися. В можливості терористичного акту немає злого 

умислу. Терористичний акт спрямований на системні цінності, на особливі 

форми існування ворога, на прояви його існування, а не на особу. Тероризм 

знеособлений: ворог не має обличчя та імені, це конгломерат смислів, які 

конфліктують в свідомості терориста з автентичними, закладеними культурою 

та світоглядом. Терористичний акт містить злий умисел проти ворога – того, 

хто або що наділені владою офіційно, але не проти пересічних громадян. Щодо 

тих, хто стане жертвою терористичного акту немає прямого злого умислу – 

жертви терористичного акту для терориста – безликі «вони». Навіть якщо серед 

маси жертв терористичного нападу є особа, або група осіб, які бажані для 

терориста, можливість охоплення сторонніх осіб не виключена ні терористами, 

ні можливими жертвами теракту. З цих причин останні перебувають під 

впливом «жаху», породженого «віртуальністю» терору. 

Терористичний акт є подією з двома дійовими особами – терористом та 

державою/суспільством. Заручники не беруть участі в події терористичного 

замаху, адже терористичний замах – це замах її легітимність влади. Заручник – 

це товар, який для однієї сторони конфлікту має ту ціну, яку вона б хотіла, аби 

заплатила інша сторона. Для сторони-платника – для легітимної влади – це 
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питання мінової вартості: скількома людськими життями можна пожертвувати 

без шкоди для свого авторитету та панування. Заручник, за теорією Ж. 

Бодрійяра [45], може «випасти» із системи суспільства-держави лише тоді, коли 

не намагатиметься врятуватися, а прагнутиме померти, чим чинитиме спротив 

владі, яка ще не визначила вартість життя людини, але оцінила людину – 

елемент системи, якою вона керує. 

Ж. Дерріда називає жах «незнищенним коренем насилля» [4, с. 109], 

тобто таким, який закладений в природі людини та суспільства. Терміном 

Дерріда «аутоімунний» можна визначити жах, який є аутоімунним процесом, 

що руйнує людину та суспільство зсередини і ще глибше вкорінює терор та 

тероризм. Жах як одне з екзистенційних переживань закладене в духовній 

природі людини для того, щоб вона могла відчути повноту свого буття. З 

іншого боку, страх, жах, відчуття болю та відрази активують в свідомості 

людини механізми самозахисту від несприятливих умов життя. Психологічні 

дослідження відзначають зниження порогу страху залежно від частоти та 

тривалості його переживання, але страх не є екзистенційним переживанням, 

тобто його відчуття може бути глибоким або поверховим, залежно від рівня 

стійкості нервової системи. Жах, як екзистенційне переживання, завжди 

максимально глибокий, що дозволяє людині, яка його переживає відчути межу 

між буттям та ніщо. Тому постійне переживання жаху під впливом реального 

або віртуального переживання подій руйнує психічне та духовне здоров’я 

людини, а відтак людину як феномен, а культуру та суспільство як середовище 

її існування. 

Ж. Дерріда описує сучасний стан світу як такий, в якому існує тероризм, і 

наголошує на тому, що терористи не зовсім Інші: «Those called "terrorists" are 

not, in this context, "others," absolute others whom we, as "Westerners",…/ Так 

звані «терористи», в цьому сенсі не зовсім «інші», абсолютно інші, ніж ми, так 

звані «Західні»…» [4, с. 115]. Це правомірно тому, що більшість терористів – 

вихідці зі Сходу, які тривалий час проживають на Заході, а терористичні 

організації отримують підтримку фінансами та зброєю від країн Заходу. Отже, 
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так чи інакше відбувається проникнення культур, бажане чи небажане для обох 

сторін взаємодії, розмивається ортодоксальність культури серед тих, хто живе у 

нетрадиційному середовищі. Радикальні настрої серед деяких прошарків 

населення виокремлюють їх представників з-поміж більшості. Фактично 

спостерігається розкол всередині культур Сходу, всередині ісламу – і поява 

політичного ісламу також аутоімунна реакція. З таких позицій агресія 

ісламістів проти Заходу стає намаганням подолати тенденції до 

саморуйнування. При чому, агресія Сходу проти Заходу, це, в першу чергу, 

агресія віртуальної Палестинської держави проти США, як країни, яка 

підтримує реальну державу Ізраїль. Тут очевидний акцент на тому, що іслам не 

має власне ісламської релігійної держави, такої, в якій він проголошений 

офіційною релігією (що насамперед пов’язане із значною кількістю ідейних 

течій і з тим, що в різних ісламських країнах офіційно визнані саме течії, а не 

Іслам як світова релігія), а от Ізраїль – визнана країнами світу держава, яка є 

державою юдейською. 

За логікою Ж. Дерріда політичний іслам – не стільки результат зіткнення 

різних культур – авторитарної ісламської та демократичної християнської, 

скільки зіткнення прагнень до влади різних учасників політичної взаємодії. 

Насамперед, це агресія проти тих, хто стримує процес утворення реальної 

ісламської держави, що, безумовно, спричинить перегрупування сил на 

міжнародній політичній арені і може суттєво змінити характер та напрямки 

розвитку світу. Отже, ісламський фундаменталізм та породжений ним 

терористичний рух – це зіткнення культур, а саме способів їх політичної 

організації та провадження політичного курсу. 
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2.3. Неподієвість смерті 

Сучасність сформувала новий тип людини – людина-вмістилище, якій 

властивий розвинений інстинкт самозбереження та страх смерті. Смерть є 

предметом спекуляцій, покликаних маніпулювати людиною. І. Лаврикова 

відзначає [108], що смерть – один з небагатьох феноменів, який заключає в собі 

потенціал влади в сучасному суспільстві окрім інформації. Цю владу 

отримують усі структури, що мають стосунок до індустрії смерті – медицини та 

військової справи. 

Смерть є фактом і підлягає не осмисленню, а констатації, тоді як 

вмирання концептуалізує факт смерті. Зміщення смислового навантаження в 

словах «вмирання» та «смерть» ймовірно розпочалося з початком науково-

технічної революції зі зміщення акцентів осмислення людини як духовно-

тілесної єдності, прообразу гармонії всесвіту, до ототожнення людини з 

машиною – сукупністю складних механізмів, які підлягають налагодженню, 

вдосконаленню, заміні та ремонту. Пізніше філософія та наука відійшли від 

такого способу пояснення природи людини, і «смерть» отримала новий сенс, 

уже не фактичний, а світоглядний – люди перестали боятися Вищої Сили, і 

стали боятися смерті як індивідуальної конечності. Занепад релігійного життя 

внаслідок світових війн та криз позначив «смерть» як безслідне розчинення в 

біомасі. Життя людини знецінилося і стало нікчемним. Постійні трансформації 

світової політики та їх наслідки (локальні збройні конфлікти, конкуренція і 

напруженість в міжнародних відносинах) висунули на перший план миттєві 

цінності, а життя стало незалежним від волі людини – не людина створює себе, 

а збіг обставин формує поведінку та стиль життя. 

Сучасне осмислення смерті безпосередньо пов’язане із конечністю тіла. 

Деякі словники (наприклад, Словник російської мови С. І. Ожегова) дають 

кілька трактувань поняття «тіло» і тлумачать «тілесність» як похідну від нього. 

Одне з тлумачень «тіла» таке: «основна частина, корпус будь-чого» [138, с. 

688]. Визначене так тіло не лише ємність для чогось, це основа для явища, його 

фундамент. В такому тілі не буває елементів смислової незаповненості, воно 
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просякнуте смислом. Сприйняття людиною самої себе просякнуте сприйняттям 

своєї тілесності. Т. Адорно відзначав: «Суб’єкти не просто злиті з власною 

тілесністю. І в психічному, яке так сутужно відділилося від тілесного світу, 

керує всезагальна закономірність» [22, с. 200]. Сучасне осмислення смерті 

свідчить, що тіло сприймається його власником не як форма існування в світі, 

форма особистого тут-буття, а як сенс існування. Суспільство споживання 

продукує страх втратити тіло, яке позначає людину. Деконструкція «тіла» 

породжує дефект самовизначення людини в світі, внаслідок чого вона стає 

вразлива перед смертю як фактом життя, і перед життям в цілому. 

Людина та її спосіб оприявнення в світі є філософською проблемою. 

Наближення теорії та практики у філософських дослідженнях людини можливе 

в системі, в якій вона постане не тільки як феномен, а й як ноумен. Такою 

системою є антропологічна система координат, побудована на моделі концепту 

Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі, представленій в праці «Що таке філософія?» [79]. 

Антропологічна система координат, побудована на принципах концепту, 

надасть своєму об’єкту форму явища та незалежної від суб’єкта заданості. 

Людина-об’єкт антропологічної системи нерегулярна в якості та кількості своїх 

проявів. але залишається основоположним елементом системи, її точкою 

відліку. Антропологічна система координат має три елементи: концепт-

функцію для точки відліку, план іманенції як можливість прояву людини-

ноумена та концептуальний персонаж – точку відліку та людину-феномен. 

Концепт це основний вектор розвитку людини-феномена, ідеальне 

оприявнення людини світові. Це сукупність уявлень про людину усіма для всіх 

і тому не може бути динамічно змінене за бажанням лише одного суб’єкта. В 

антропологічній системі може існувати множина концептів, але вони не 

вичерпують її план іманенції, відтак скільки б векторів розвитку не було, вони 

не охоплюють усієї множини та глибини проявів людини в світі, а тільки 

описуватимуть характер та форму її оприявнення. Якщо концепт невизначений, 

людина як точка відліку не має вектора розвитку і невидима для світу, 

нерозрізнювана в плані іманенції. 
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Антропологічна система координат дає змогу розкрити концепт-подію, 

яка включає в себе факт смерті як точку в координатній площині. Концептом 

всіх ситуацій смерті є вмирання. «Вмирання» описує спосіб буття людини до, 

під час та після завершення її життєвого шляху, тобто оцінює те, чи змогла 

людина встати на межу спустошуючого жаху ніщо та відчути радість буття, 

описані М. Гайдеггером [185]. 

«Смерть» не може використовуватись на позначення концепту оскільки 

має ситуативний характер, та позначає завершеність процесу вимірювання 

життя. «Смерть» означає кінцеву межу життя конкретної людини як елемента 

живого, за якою для неї не існує констатованої життєдіяльності. Смерть – це 

констатація припинення життєво необхідних біологічних процесів в будь-якому 

живому організмі. Очевидно, що «смерть» не може застосовуватися для 

характеристики власне людського способу буття в світі, це те, що властиве 

усьому живому. Суспільство споживання нав’язує людині інстинкти постійного 

виробництва та споживання матеріальних благ через проекцію на свідомість 

людини її біологічної сутності. 

План іманенції – це увесь масив проявів людини, ситуації, з яких 

складається історія життя людини без їх осмислення та контексту. План 

іманенції хаотичний та зім’ятий, в ньому немає сюжетних ліній і векторів, це 

нескінченність використаних та невикористаних можливостей, хаос 

неполярних ситуацій та співвідношень. В ньому відсутня аксіологічна складова, 

оскільки будь-який план іманенції – чиста можливість, оскільки в ньому 

визначеність можлива тільки щодо конкретного суб’єкта в конкретний момент 

його тут-буття. 

Сучасним планом іманенції концепту вмирання та супутніх йому 

ситуацій смерті є суспільство споживання. В суспільстві споживання немає 

аксіологічної компоненти – усі потенції суспільства споживання такі, які це 

суспільство створює на основі своїх можливостей їх забезпечити. В цьому 

випадку спрацьовує закон зв’язку попиту та пропозиції – суспільство пропонує, 

а його член змушений обирати. Про примусове утримання людини в межах 
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потреб, які суспільство та культура здатні задовольнити, Г. Маркузе: писав 

«найбільш ефективною та стійкою формою війни проти звільнення є 

насадження матеріальних та інтелектуальних потреб, що закріплюють застарілі 

форми боротьби за існування» [123, с 43]. При чому, нова та стара системи 

однаково є репресивними на думку Г. Маркузе, якщо вони насаджують певні 

цінності та потреби і пригнічують здатність індивіда обирати самостійно. 

Тільки самостійний вибір без прив’язки до суспільно прийнятих та 

декларованих державою цінностей є результатом прогресу і сприятиме 

подальшому розвитку. 

На думку Г. Маркузе лише виникнення нових потреб людства спричинить 

кардинальні зміни в культурі [123]. Він не визнає тваринності в інстинктах 

людини, навіть у сексуальності та самозбереженні. Він вважає, що всі потреби 

людини є суто людськими, тому вони обумовлюються історією і піддаються 

впливам історичних процесів. Історія – це явище процесуальне, а вимоги 

історичного часу мінливі. Потреби окремо взятої людини також можуть 

змінюватися згідно історичних умов, але можуть і консервуватися, якщо 

задовольняється вимога у існуванні людини як біологічного виду. Суспільство 

та культура набагато повільніше змінюють свої потреби і пропозиції, оскільки 

суспільство як форма організації спільності людей є системою, яка прагне 

соціально-політичного гомеостазу, і постійна динаміка історичного процесу 

розхитує усталені взаємозв’язки між його складовими і створює перешкоди для 

задоволення потреб, які пропонуються членам суспільства. Суспільство 

схильне до утримання потреб людини на певному рівні через примус до 

прийняття загальних норм та установок, як своїх власних за посередництвом 

насадження санкціонованої суспільством та державою системи цінностей. 

План іманенції та концепт пов’язує в одну систему концептуальній 

персонаж – людина, яка опиняється в ситуації смерті. Ситуація смерті – це 

фактичне оформлення смерті як явища, та стан свідомості, породжений думкою 

про смерть. З вирішення ситуації смерті народжується фактичне оформлення 

події вмирання. Щоразу, коли людина опиняється в ситуації смерті, вона обирає 
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шлях її вирішення – пройти межею спустошуючого жаху та зазирнути в «зазор 

буття» або нарощувати біомасу. Людина народжується із закладеним у ній 

біологічним страхом конечності самої себе, але в хаосі можливостей 

суспільства споживання, не завжди долає нав’язані їй цінності та пріоритети. 

Як наслідок суспільству вдається дістати з глибин підсвідомості жах смерті. 

Жах того, чого не можна уникнути, тому що смерть – надлюдська, вона тяжіє 

над усім живим у світі. Це факт природного ходу речей як народження життя, 

біологічне різноманіття видів, поява нових видів живого. Природу неможливо 

боятися – вона необхідна, досконала, доцільна, її неможливо уникнути. А 

людина – її частина, факт природного ходу речей. 

Зі зміщенням поняття життя безпосередньо в тіло людини такі цінності як 

держава, нація, патріотизм та толерантність відсунулися на другий план – якщо 

життя міститься в тілі людини, то вона стає егоїстом тіла. Відтак страх смерті – 

найпотужніша зброя в маніпулюванні сучасною людиною. Цим пояснюється 

руйнівний вплив інформації про наслідки терористичної діяльності. Нагнітання 

страху стати жертвою теракту стало можливим завдяки «рекламі» наслідків дій 

терористів. Для оточуючих смерть – лише переживання, характер та сила якого 

залежать від того, як інформація про смерть повідомляється аудиторії. 

Дослідник соціального механізму ЗМІ Н. Луман визначив, що: «…мас-медіа 

служать породженню та обробці подразників» [115, с. 48]. Інформація ЗМІ про 

акт смерті недостовірна, оскільки споживач отримав її не від безпосередньої 

взаємодії із подією смерті, а через інформаційні фільтри. Повідомлення медіа 

це результат накладання інформації на кальку інформаційної привабливості. 

Інформаційна привабливість тероризму полягає в тому, що він продукує 

суспільну напругу, а ЗМІ її підтримують та посилюють для того щоб створити 

резонанс та залучити аудиторію. Аудиторія сприймає цю інформацію в якості 

первинної, істинної і тому смерть, про яку в ній повідомляється, переживається 

безпосередньо як втрата. 

Інформаційне поле новин про тероризм побудоване таким чином, що він 

постає як випадкове, неочікуване та непрогнозоване явище. В широкій 
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перспективі терористичну агресію можливо передбачити – тероризм як подія, 

джерелом якої є дискурс політичної влади в культурі, залежить від загальної 

динаміки протікання культурних процесів. Глибокий аналіз історії тероризму та 

його проявів дає знання про місце ймовірної агресії – межі культур та 

цивілізацій, зони збройного протистояння, території країн-опонентів у 

міжнародній політиці та їх сателітів. Тероризм, що мас-медіа презентують 

аудиторії – явище, яке за своєю суттю наближується до стихії або дій психічно 

неврівноваженої людини. 

Переживання від знання про смерть, яка відбулася, перетворюються на 

передчуття та передчасне переживання свого кінця. Передчуття неминучої 

передчасної смерті, спровоковане інформацією ЗМІ про тероризм, створює 

нову площину перебування людини в світі – вона знаходиться не ось-тут, а на 

перетині ось-тут і смерті. Людина зустрічається зі своєю смертю ще за життя, 

яке перетворюється на постійну смерть. Смерть та людина змінили свої позиції 

– смерть стала ось-тут, а людина існує до ось-тут, буття людини завершилося, 

вона проживає смерть. ЗМІ підтримують функціонування сфери маніпуляції 

людиною – страху смерті, адже створення емоційного поля страху смерті це 

завжди є створенням простору та умов маніпулювання людиною. «Стани 

насилля змінюють логіку ставлення до смерті» [74, с. 155]. Постійне 

переживання страху власної смерті пригнічує сприйнятливість до чужого лиха. 

Єдиним способом позбутися страху смерті є переосмислення життя як 

оприявнення людини світові. Людина повинна вийти за межі створеного ЗМІ 

життєвого простору переживання смерті. 



105 

РОЗДІЛ 3. ТЕРОРИЗМ ЯК ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ТА ПОЛІТИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ 

 

3.1. Тероризм як прояв конфлікту стратегій ідентичності. 

Визначальним фактором сучасної міжнародної та внутрішньої політики 

багатьох країн світу став етнорелігійний тероризм. Джерела та витоки його 

закладені в культурі, в якій він виникає та функціонує. Культура як непересічне 

явище суспільної історії проявляє себе від супротивного. Вона вимагає ареалу 

для себе – площини, яка необхідна для її життя та розвитку. Для кожної 

культури цей ареал визначається її історичною силою – південноамериканські 

цивілізації вичерпали свої життєві сили в той час як китайська та ісламська 

цивілізації стали на шлях розквіту. Якщо культура на шляху розвитку зустрічає 

перешкоди – історично зумовлені, або створювані штучно політичними та 

економічними способами, можлива поява силових механізмів їх усунення. 

С. Гантінгтон запропонував концепцію зіткнення цивілізацій, яка 

розглядає сучасну міжнародну політику в постійній динаміці розвитку 

цивілізацій – «явно виражених культур» [186, с. 48]. Гантінгтон називає 

головною причиною нестабільності в світі конфлікти по «лініях розламу» 

цивілізацій, тобто на межах різноманітних «явно виражених культур». 

Поглиблення і поширення процесів глобалізації призвело до розростання 

рухів спротиву глобалізації. З’явилися нові та активізувалися вже існуючі 

сепаратистські рухи, з’явилися та набирають силу рухи коренізації, спрямовані 

на збереження національної, етнічної та релігійної ідентичності. Якомога 

більша кількість культур прагне проявити самобутність та суверенітет, 

використати своє право на існування в культурному різноманітті світу. Це 

відбувається шляхом виявлення тих особливостей, які виділяють культуру з-

поміж інших як феномен. Внаслідок цього конгломерат цивілізації розпадається 

на множину культур – етнічних, національних, релігійних. Можна погодитися з 

твердженням С. Гантінгтона про те, що найбільш небезпечні конфлікти це 

конфлікти вздовж розламів між цивілізаціями [186]. 
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Згідно з твердженням про те, що цивілізації це яскраво виражені 

культури, слід відзначити, що наразі всередині різних за масштабом культур 

протікають процеси самовизначення, які проявляють та виражають культуру. 

Це означає, що навіть незначні, локальні культури набувають смислових ознак 

цивілізацій. Культури проявляються самобутньо та неповторно, і, таким чином, 

відокремлюються від інших культур та від цивілізації. Цивілізація відсувається 

на другий план, а сучасний світ перетворюється з місця зіткнення цивілізацій та 

місце зіткнення культур. Відповідно, конфлікти тепер протікатимуть не лише 

вздовж цивілізаційних зламів, а й по лініях міжкультурних розламів, а це 

означає, що зросте їх кількість та, можливо, зміниться їх характер – відродяться 

та загостряться внутрішньодержавні міжкультурні конфлікти. С. Гантінгтон 

передбачив такі тенденції концептом «розірваної країни» – він відзначав, що 

існують держави, котрі становлять собою одну культуру в масах, а їх еліта 

прагне до іншої культури. 

Прагнення культури до верховенства та спосіб здійснення цього 

прагнення закладений в культурі, і є одним з механізмів її функціонування. 

«Дія несе в собі початкову спорідненість зі світом знаків у тій мірі, в якій вона 

формується за допомоги знаків, правил, норм, коротше кажучи – значень» [155, 

с. 10], писав П. Рікер. В культурі як у джерелі смислів закладений характер та 

спосіб її об’явлення світові. Поява політичних рухів, пов’язаних із 

застосуванням терору, тероризму, обумовлена нею як сукупністю знаків. Якщо 

взяти до уваги той історичний факт, що певний час в певній місцевості виникав 

феномен, який більшою або меншою мірою нагадував терористичний рух, 

можна заключати про те, що в середовищі культурних практик як практик 

буття закладений пусковий механізм тероризм, який на певному етапі розвитку 

культури приводиться в дію. 

Якщо припустити, що тероризм – явище суто політичної природи, то 

правомірно зробити такий висновок, що тероризм з’являється в житті 

суспільства тоді, коли на шляху розвитку культури виникає політична 

перепона. З іншого боку, якщо тероризм явище не лише політичне, але, як 
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відзначає у «Фатальних стратегіях» Ж. Бодрійяр, інформаційне: «…він 

[тероризм] є заручником ЗМІ, як і вони є заручником тероризму» [46, с. 42]. В 

світі, основним продуктом якого є інформація, тероризм набуває вже не 

політичного, а надполітичного, глобального, характеру. При цьому він 

залишається явищем одиничним, але неперервним. Тероризм набуває 

властивостей інформаційного явища і стає безкінечним, тому що виникає як 

реакція на реакцію на свою появу. Тобто, він виникає вже не з середовища 

культури, як джерела смислів, що спонукають до дії, а з інформаційного поля – 

нового, більш щільного та насиченого, інтегрального джерела смислів та 

значень. 

Тероризм – це етап у розвитку взаємодій в культурі, який втілює один з 

пластів значень культури. Фундаменталістські рухи претендують на автентичне 

зрозуміння та передання традиції, і наполягають на істинності своєї 

інтерпретації. «…ми інтерпретуємо…для того, щоб висвітлити, продовжити і 

тим самим підтримати життя традиції, в якій ми знаходимося» [156, с. 38]. 

Відповідно, ті терористичні рухи, які декларують підтримку та/або 

представництво фундаменталізму, своїми діями продовжують життя своєї 

традиції, традиції тероризму, а не традиції культури. Традиція тероризму може 

претендувати на те, щоб бути частиною традиції культури. Якщо вона 

перебирає на себе право говорити від імені культури в цілому, вона оголошує 

себе власне культурою, правонаступницею культури, то породжує викривлення 

сприйняття традиції як всередині культури, так і ззовні її, іншими культурами. 

Тероризм як вид діяльності є породженням комунікативних процесів як 

практик буття культури, в якій соціалізуються індивіди. Культура – це 

середовище, в якому творяться смисли і умови їх подальшого існування. В 

культурі відбувається відтворення смислів – продовження культурної традиції. 

Культурна традиція визначає тенденції розвитку культури та в цілому культуру 

як феномен світової історії. Від того, яким чином особа визначає себе, залежить 

смислове наповнення її діяльності. Як представник культури людина 

підпорядковує свою діяльність впливові її смислів, а формування її 
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самосвідомості проходить через засвоєння та приживлення наріжних правил, 

норм та цінностей. Набір цінностей, правил та норм, які складають кістяк 

культури, формує смислове поле діяльності людини як складової культури. 

Отже, якщо в культурі проявляється тероризм, він є частиною смислового поля 

культури. Характер терористичної діяльності, яка виявляє себе в культурі, 

також залежить від сукупності правил, норм та цінностей, які утворюють 

смислове поле. Якщо застосувати принцип, визначений П. Рікером: «…людська 

діяльність, будучи символічно опосередкованою, …складається з внутрішньої 

інтерпретації самої дії; в цьому сенсі сама інтерпретація конституює дію» [155, 

c. 12], то тероризм постане як форма прагнення проявити певну культуру як 

відмінну від інших культур. Бажання оприявнити автентичне смислове поле 

культури будь-що стає тенденцією, яка визначає момент спалаху терористичної 

активності. 

П. Рікер вважав, що в кожній культурі є декілька різнопланових способів 

ідентифікації, і в нормальних умовах розвитку між ними існує гармонійна 

взаємодія [156]. В умовах зовнішньої небезпеки ця гармонія втрачається, зникає 

визначеність способів ідентифікації та утворюється ситуація, коли є культура, є 

її представники, але вони не включені в традицію, або не можуть повно 

свідчити свою приналежність до неї, і тому виникає потреба у тому, щоб 

оточення визнало представників культури її правонаступниками. У 

представників культури з’являється потреба у тому, щоб сторонні визначили їх. 

Терористичне протистояння в зв’язку із цим набуває рис боротьби за 

збереження можливості культури проявити свою репресивність, як невід’ємну 

частину культури. Отже тероризм може бути етапом боротьби за збереження 

ідентичності культури в умовах стирання меж між культурами та групами. При 

цьому, тероризм у кожному конкретному випадку проявляється як реакція на 

небезпеку зникнення саме цієї культури, навіть якщо вона не зникає повністю, а 

трансформується, тобто перестає бути тією ж самою, а стає іншою. Це означає, 

що в кожній культурі виникатиме свій особливий тероризм, як результат 

специфічних культурних комунікативних практик. Отже, бути міжнародним, 
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всезагальним тероризм може за масштабом територій, які він охоплює, але сам 

по собі він неповторний, як культура, з середовища якої він виникає. 

З іншого боку, сучасний тероризм як реакція на політику глобалізації, 

також стає глобальним. Походженням із однієї культурної традиції, 

глобалізація намагається охопити собою якомога більший ареал культур, що 

призводить до неминучого їх зіткнення, особливо якщо традиція передбачає 

інші способи взаємодії та діалогу. І чим більший простір, який зазнає впливу 

глобалізації, тим більше стає осередків зіткнення культур. 

З позицій С. Гантінгтона тероризм це також одна із стратегій пошуку 

ідентичності. Він відзначав, що пошук людиною свого коріння відбувається 

через протиставлення себе комусь – ворогам [186]. Вороги, на думку 

дослідника, це ті, хто представляє собою інші цивілізаційні пласти. Концепт 

пошуку ідентичності від супротивного не новий для сучасної філософії. Для 

визначення феномену людини ним скористався Ж. Дельоз, який вважав, що 

людина себе визначає в процесі підкорення плато і виявлення приналежності до 

чогось. 

В розгляді власне людини, як прояву, форми, Ж. Дельоз послуговується 

принципом М. Фуко про те, що будь-яка форма складається зі співвідношення 

сил [80]. Основне питання таке: як співвідносяться сили всередині людини зі 

зовнішніми силами, та що породжує їх співвідношення. Тобто, постають 

герменевтичні закони впливу смислового поля та конституювання дії її 

інтерпретацією. Важливими етапами взаємодії способу мислення та смислу, 

вміщуваного в поняття «людина», є три історичні формації – класична, 

формація ХІХ століття та формація майбутнього. 

Класична формація мислила людину як форму-Бог. Людина в розумінні 

мислителів ХVІІ-ХVІІІ століть є силою, яка спрямована на осягнення 

безкінечного. Тому, все що не є безкінечним, прагне до нього, бо є прямим чи 

опосередкованим доказом його існування. Стратегії набуття ідентичності такою 

формацією людини були зумовлені релігійним характером ідентичності – 

навіть атеїзм можна в даному випадку розглядати як форму релігійного, адже 



110 

він передбачає певний спосіб прагнення до безконечного. Для людини форми-

Бог ідентичність була релігійною, тому стратегії її набуття та утвердження 

щодо безконечного могли вступати в суперечність на ґрунті віри або невір’я 

всередині однієї релігійно-культурної традиції, або між ними, як між 

осередками основних цивілізаційних пластів. 

Формація ХІХ століття визначає людину силами, що спрямовані на 

осягнення зовнішніх сил конечного – «життя, мова, праця». Зустріч з цими 

силами породжує конечне себе, людини, а відтак форму-Людина. Для такої 

формації людини стратегії ідентичності мали політичне, соціальне та 

економічне спрямування. При чому усі вони втілювалися в громадянському 

житті людини, в його формі та способі – активна або пасивна громадянська 

позиція, відлюдництво або трайбалізм, легальний бізнес або контрабанда – все 

визначало стратегії набуття та утвердження особистої ідентичності в 

суспільстві щодо таких самих людей. Відповідно, основні лінії конфліктів між 

різними стратегіями ідентичності пролягали на межах соціальних верств та 

страт суспільства. 

Остання історична форма людини – форма-Надлюдина, – не лише 

людина, а і будь-що визначене інше, оскільки сили в людині більше не 

взаємодіють з конкретно конечним чи безкінечним, вони взаємодіють з усіма 

силами ззовні. Як і в попередніх формаціях людини стратегії ідентичності 

можуть бути пасивними або активними: і щодо окремо конечного і 

безконечного, і щодо обох зовнішніх сил одразу. Отже, поле конфліктів 

стратегій ідентичності стає ширшим та глибшим – культурні, цивілізаційні і 

соціальні розлами перерозподіляють світ на групи за інтересами, що дедалі 

глибше розділяє спільноти. Цей розподіл виокремлює людину з-поміж таких 

самих людей і робить її дедалі більше неспорідненою до будь-кого та будь-чого 

іншого. Внаслідок цього людина закинута в світ, в якому немає нічого такого ж 

самого як і вона, а відтак немає точки відліку для неї. В світі є безліч 

принципово (однаково розбалансованих в прагненні до конечного та 

безконечного) схожих речей та людей, які шукають своє місце в світі і для 
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цього виробляють власну стратегію набуття смислу, точки відліку. Людина 

починає шукати точку відліку шляхом поділу світу схожих елементів на більш 

або менш схожі на неї. Зрештою вона пристає до групи, з якою себе 

ідентифікує, занурюється в її культурну традицію, більшість смислів якої їй 

прийнятні та близькі; і починає свідомо засвоювати інші смисли, які раніше 

були їй невідомі або нехарактерні. Так вона включається в смислове поле 

культури, стає її представником, починає своїми діями відтворювати культуру 

як систему смислів. Разом із цим вона набуває і конфліктів стратегій 

ідентичності. В культурі, в якій однією із стратегій утвердження ідентичності є 

тероризм, людина включається в його діяльність на тому чи іншому рівні – від 

безпосередніх дій до побутового сприяння. 

Для Ж. Дельоза головне питання постає так: якою саме буде людина як 

форма-Надлюдина, якщо її взаємодії втрачають константну визначеність – 

завжди з силами конечного чи безкінечного, натомість набувають визначеність 

ситуативну – щоразу людина співставляє та протиставляє себе чомусь іншому. 

Взаємодія сил людини з зовнішніми силами тепер носить подієву визначеність 

– це завжди надлюдина, бо вона має вибір і робить його. Разом із тим, кожна 

людина за характером співставлення себе із силами конечного та безконечного 

може утворювати окрему площину взаємодії із світом, а відтак може мати 

безліч зламів, якими пролягають конфлікти між стратегіями ідентичності. 

Зрештою, вдосконалення формації людини веде до її знищення, якщо вона не 

знайде спосіб безконфліктного набуття та утвердження ідентичності. Таку 

взаємодію Ж. Дельоз називає над-згинанням – те, що дає безмежне розмаїття 

комбінацій і можливість повторення по-новому [80]. Вибір, як прерогатива 

людини у взаємодії над-згинання залишає перспективу, яка визначатиметься 

пріоритетами на шляху ідентифікації – набуття схожості до чогось бажаного. 

Ця перспектива надалі визначатиме лінії зламів між пластами культури, в яких 

будуть пролягати конфлікти майбутнього світу. 

С. Гантінгтон також відзначає зміну вектора формування локальної та 

міжнародної політики. У праці «Зіткнення цивілізацій» він пише, що відбулася 
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переорієнтація світової політики з протистояння наддержав у протистояння 

цивілізацій [186]. Якщо Ж. Дельоз пов’язує зміну міжнародної ситуації зі 

зміною в характері явлення людини світові, то С. Гантінгтон вважає причиною 

появи конфліктів по лініях цивілізаційних зламів той шлях пошуку 

ідентичності, який опирається на пошук власного, що неминуче пов’язане із 

пошуком спорідненого та чужого – ворога. 

С. Гантінгтон відзначав, що найбільш гостре цивілізаційне протистояння 

це протистояння християнської та ісламської цивілізацій [186]. Але з цим не 

можна погодитися, адже в межах цих цивілізацій існують глибокі та давні 

міжкультурні конфлікти, які останнім часом набирають силу та впивають на 

політичний баланс. Особливо глибокі та кровопролитні конфлікти визрівають 

на національному та релігійному ґрунті. Національним конфліктом є боротьба 

Країни Басків за створення власної держави на етнічних територіях та її 

незалежність. Найбільш гостро ця боротьба виявилася в Іспанії, де було 

створене та діяло воєнізоване терористичне угруповання ЕТА (Euskadi Ta 

Askatasuna) – на першому етапі як протистояння політичній диктатурі та курсу 

на уніфікацію національних відмінностей Ф. Франко. Пізніше регіон отримав 

широку автономію, але воєнізоване угруповання продовжило боротьбу на 

здобуття незалежності. Протистояння Великобританії та Ірландії щодо 

незалежності регіону Північна Ірландія та приєднання його до Республіки 

Ірландія і національне, і релігійне – більшість ірландців католики, а тому 

терористична ІРА протистоїть і протестантським угрупованням, і силовим 

структурам уряду Великобританії. Обидва конфлікти розвиваються в лоні 

удавано мирної християнської західноєвропейської цивілізації, характерною 

рисою бойового протистояння між її культурами є застосування 

індивідуального терору та спроби уникнути жертв серед мирного населення під 

час організації та виконання терористичних актів. 

В лоні ісламської цивілізації міжкультурні конфлікти, помножені на 

безкомпромісність політичного ісламу, більш жорстокі. Міжплемінні 

протистояння в Афганістані позначені фізичним винищенням опонентів. 
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Боротьба курдів за набуття автономного статусу та незалежності в Іраку та 

Ірані – це боротьба за виживання представників національної та релігійної 

меншини, при чому кожний наступ на автономію курдів з боку державної влади 

супроводжується насиллям над мирним населенням. 

Оскільки С. Гантінгтон вважає, що найбільш небезпечними та гострими 

конфліктами сучасності стануть конфлікти міжцивілізаційні [186], то можна 

зробити висновок про те, що основні стратегії пошуку ідентичності у 

майбутньому опиратимуться на встановлення ідентичності з цивілізацією-

культурою, тобто з масштабним, історичним та світоглядним формуванням, яке 

передбачає широке поле рис приналежності. До подібних висновків приводить 

аналіз концепції Г. Маркузе, який вважає, що для прогресу культури та 

суспільства необхідний розрив зі старими потребами та перехід до нових [123]. 

Перехід до нових потреб, на його думку, може відбуватися лише через 

заперечення старих потреб. він вважає що прагнення людини, суспільства, 

держави та культури в цілому залишатися на певному рівні розвитку або 

набувати нового статусу також пролягає через заперечення, але заперечення не 

старого, оскільки воно вважається істинним, цілісним та доцільним, а 

заперечення нового, що привноситься із-зовні середовища культури, або є 

результатом вільдумств. Отже, у С. Гантінгтона потребою є встановлення 

ідентичності, а у Г. Маркузе утримання або заперечення потреб постає як 

процес встановлення та утримання ідентичності з певним культурним 

утворенням. 

Із встановленням ідентичності щодо смислового поля культури або 

цивілізації, процес ідентифікації не припиняється. Стратегія починає 

переформатовуватися і пристосовуватися до нових умов існування. З’являється 

потреба у постійному підтвердженні свого статусу, а це означає конкретизацію 

того явища, приналежність до якого людина свідомо встановлює та утримує. 

Постійне повторення процедури ідентифікації встановлює зв’язки із 

смисловими вузлами явища, відтак поняття про нього звужується, а вимоги, за 

виконання яких можлива ідентифікація себе із явищем, стають більш 
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конкретними та жорсткими. Розвиток стратегії ідентифікації спричинить 

загострення проблеми ідентичності всередині поля смислів культури, що в 

свою чергу вплине на характер оприявнення культури з-поміж інших культур. 

Культура, всередині якої гостро стоїть проблема ідентифікації, на зовнішні 

наступи реагує агресивно, адже вбачає в них руйнівні тенденції. Дестабілізація 

всередині культури призводить до дестабілізації ситуації на позиціях 

цивілізаційних зламів, а відтак в міжнародній політиці. 

«Центральними елементами будь-якої культури та цивілізації є мова та 

релігія» [186, с. 80] – так С. Гантінгтон визначає позиції, довкола яких 

формуються міжцивілізаційні суперечки: основні сигнатури приналежності до 

культурного поля. Два елементи культури – мова та релігія – те, в чому вона 

живе та відтворюється, містять у собі сліди формування та розвитку культури, а 

тому звернення до них носить характер пошуку втраченого зв’язку з традицією. 

Мова – це основний текст, сліди культури в якому найбільш оприявнені та 

зафіксовані, відтак вона стає основним інструментом збереження культурної 

ідентичності. Релігія – це система близька за устроєм до культури. Тому 

культури та релігії можна умовно поділяти на споріднювані та неспоріднювані. 

Сучасності характерний високий рівень уваги до чистоти національної мови та 

релігії та прагнення до націоналізації релігії. Відомі держави Близького та 

Середнього Сходу (Пакистан, Афганістан, Іран, Йорданія, Єгипет, Мавританія 

та ін..), які в назвах офіційно проголошують приналежність до релігії або нації. 

Ця тенденція прийшла на зміну попередній, коли в назві держави 

прописувалися риси її політики та ідеології – демократична, народна, народно-

демократична. Виключення донедавна (9 січня 2013 року) становила Лівія 

(Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія), в офіційній 

назві якої проголошувалися національна, політична і цивілізаційна орієнтація. 

Якщо взяти за основу судження С. Гантінгтона про те, що «на 

індивідуальному рівні модернізація породжує відчуття відчуженості і розпаду, 

тому що розриваються традиційні зв’язки та соціальні відносини, що веде до 

кризи ідентичності, а вирішення цих проблем дає релігія» [186, с. 108], то 
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очевидно, що ті релігії, які в конгломераті з культурами утворили найбільш 

тісні конструкти, будуть сильним смисловим полем для підготовки рухів опору. 

Результатом такого взаємопроникнення стає утворення релігійно обумовленого 

апарату державного управління. При чому, тісний зв’язок культури та релігії 

визначає присутність ідейного ґрунту релігії в інститутах всіх без винятку сфер 

суспільного та особистого життя. 

Протилежні погляди на процеси модернізації культури мав Г. Маркузе. 

На його думку необхідність збереження або модернізації культури є 

результатом появи нових життєво обумовлених потреб. Зміна культури під 

впливом появи таких потреб вмотивована та сприйматиметься як загальний 

прогрес, який стане підґрунтям для прогресу економічного та політичного. 

Г. Маркузе наголошував, що утопією в сучасний період розвитку людства 

можна називати «тільки такий проект соціальних змін, який суперечить 

дійсним законам природи» [122, с. 19]. На його переконання утопія в певний 

момент історії суспільства матиме свої особливості, які з плином часу можуть 

стати здійсненними, а відтак з настанням нового етапу зміняться біологічні 

потреби людей та уявлення про утопічні соціальні та політичні проекти. З 

вищесказаного можна зробити висновок, що спротив або сприйняття модерних 

або консервативних спрямувань у розвитку культур та держав прямо пов’язані 

із рівнем розвитку потреб суспільства цих культурних утворень. Доки не 

виникне безпосереднього масового пориву в суспільстві для покращення умов 

життя, досягнення соціальної рівності та політичних свобод, суспільство в 

цілому залишатиметься на існуючому рівні соціального, політичного та 

загальнокультурного розвитку. 

Відтак, з позицій концепції Г. Маркузе, утворення стійкого конгломерату 

культури та релігії є життєвою потребою суспільства. І якщо, згідно цієї 

концепції, створення такого конгломерату стало результатом життєвого пориву 

мас, то і його руйнування також можливе лише внаслідок життєвого пориву. 

Отже, прагнення до встановлення ідентичності стає необхідною життєвою 

потребою і за умови, коли в ході історичного розвитку у людини з’являються 
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нові біологічні потреби, і за умови, коли сторонні чинники руйнують той спосіб 

та форму ідентифікації, яка є життєвою потребою людини наразі. Таким чином, 

в культурно-релігійних конгломератах релігійність є життєвою потребою і 

способом виживання в умовах утопічної модернізації (такої, яка на даному 

етапі історії суперечить законам її розвитку). 

Пошук втраченої ідентичності через релігію в культурно-релігійних 

конгломератах має характер фундаменталізму тому, що відродження культури є 

водночас відродженням релігійного укладу суспільства. Оскільки його слід є в 

усіх проявах життя особи, держави та суспільства, процес пошуку і 

встановлення культурної ідентичності глибоко релігійний, що є основою для 

формування особистого радикалізму щодо, в першу чергу, більш поміркованих 

співгромадян, а також щодо чужорідних ідейно-ідеологічних утворень, які одна 

із сторін внутрішньополітичної та/або зовнішньополітичної взаємодії прагне 

привити суспільству, утвореному на базі такого тісного конгломерату. 

Процеси переорієнтації світової політики на встановлення національної 

та релігійної приналежності набувають розмаху на фоні широкомасштабних 

процесів глобалізації світу – доцентрові процеси породжують відцентрові. Але 

назвати глобалізаційні процеси антиідентифікацією неможливо, тому що 

глобалізація веде до утворення нового явища, з яким також можна намагатися 

ідентифікувати себе. Отже, процеси глобалізації та автентизації це дві стратегії 

ідентифікації в сучасній площині культурних полів. 

Глобалізація здійснює пошук схожих рис та споріднює за основними 

цінностями, таким чином утворюється нове ціле, яке стане світовою 

співдружністю. Автентизація виокремлює культуру з-поміж оточення – не 

тільки серед інших культур, але і серед інших феноменів суспільної історії. 

Поглиблення тенденцій автентизації не приводить до закриття кордонів між 

культурами та цивілізаціями, залишається потреба в підтриманні економічних 

зв’язків, що зумовлене в першу чергу природними та історичними факторами, 

залишається потреба в інституті торгівлі та міжнародних ринків сировини і 

готових товарів. Для цього необхідне спілкування. С. Гантінгтон вважає, що 
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для спілкування в сфері міжнародної співпраці люди однієї культури обирають 

іншу, не свою, мову, щоб уберегти її від чужорідних впливів [186]. Таким 

чином англійська та деякі інші мови є не мовами міжнародного спілкування, а 

інструментами – вони використовуються для створення ще одного бар’єру для 

втручання в культури. Стратегія автентизації передбачає створення перешкод 

для включення в культурне середовище – культура стає закритою, а її 

центральні елементи – мова та релігія – під впливом радикально налаштованих 

теоретиків та практиків автентизації деталізуються – у мові це звернення до 

анахронізмів та діалектів, які починають виконувати функції основи 

літературної мови, в релігії – радикальна ортодоксія та поява політичної релігії. 

Обидві стратегії розвитку міжцивілізаційної взаємодії не виключають 

насильства на шляху утвердження моделі майбутнього світу. Глобалізаційна 

стратегія опирається на пошуки спільного в різноманітних цивілізаційних 

формуваннях, на механізми управління державою і суспільством та економічну 

політику. Відтак механізм насилля в цій парадигмі – законний примус 

всередині держави та міжнародні миротворчі акції. Стратегія автентизації 

опирається на ту культуру, всередині якої вона втілюється, отже її соціальна 

база значно менша. До того ж, глобалізаційна стратегія одна, а стратегія 

автентизації існує в кожній культурі. Окрім того, вона може мати два різні 

джерела: 1) законний державний примус, який межує з державним терором, 

якщо країна проголосила курс на створення національної та/або релігійної 

держави і застосовує заходів примусу на виконання курсу; 2) незаконне 

насилля як форма протистояння офіційному курсу влади, в тому числі 

терористична діяльність у відповідь на внутрішньодержавний та міжнародний 

примус. При чому, примус може бути мирним (економічні, політичні та 

соціальні санкції з боку офіційної влади щодо груп всередині країни, або щодо 

країни з боку міжнародної системи взаємодії держав) та військовим 

(застосування бойових дій до об’єкту тиску). 

Зосередження уваги на цінностях та пріоритетах в стратегіях глобалізації 

та автентизації призводить до того, що мирний розвиток можливий лише за 
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умови, що ареали розповсюдження стратегій не перетинаються між собою. 

Перетин та накладення ареалів призводить до зіткнення інтересів, розростання 

конфлікту та його загострення до військового протистояння. В свою чергу, 

зіткнення життєвих інтересів в сфері політичної взаємодії постає як зіткнення 

ідеологій в процесі політичної комунікації і є першопричиною виникнення 

дискурсу, адже зіткнення ідеологій це зіткнення одного способу утворення та 

інтерпретації значення з іншим. При чому, виникнення дискурсивної ситуації 

та поява примусу до порозуміння вважається доказом істинності певної 

ідеології для її носів. «Перешкоди у процесі комунікації, що перетворюють на 

фікцію взаємні звернення до здорового глузду, воднораз підтримують ту 

легітимуючу віру, котра зберігає ці фікції непроникними» [182, с. 89]. Таким 

чином, за логікою Ю. Габермаса, те що неупередженій людині здається 

фікцією, вірне для людини, яка вірить в істинність ідеології. Разом із тим, 

наявність ідеологічної заангажованості принаймні в одного з учасників 

політичного діалогу при тому, що інший прагнутиме неупереджено досягти 

згоди, перетворює взаємодію на дискурс, тобто «вмикає» примус в комунікації. 

Концепція М. Фуко [179], за якою існують дві історично відмінні форми 

влади, відкриває горизонт для переходу філософського дослідження тероризму 

в нову площину – розгляд тероризму як особливого випадку комунікативної 

взаємодії. В «Археології знання» [178] обґрунтовується, що історія не є 

послідовністю. Вона представлена дискурсами влади, які виникають в певний 

період часу, на основі чого їх можна вважати першими або послідовно 

наступними, але ці дискурси не змінюють один одного. Обидві форми влади є 

такими дискурсами, які відрізняються часом появи, але за онтологічним та 

змістовно-ідеологічним наповненням вони є суперечливими. Ці дискурси не 

можуть співіснувати в одному і тому ж середовищі (суспільстві або системі 

міжнародної співпраці), що призводить до порушення комунікативного балансу 

– глибока та системна співпраця можлива тільки в середовищі одного 

історичного дискурсу. Представники двох різних дискурсів здатні утворювати 

лише ситуативно доцільні зв’язки, а прагнення поглибити комунікацію з будь-
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якого боку спричинює конфлікт, в основі якого лежить ґрунтовна відмінність 

між способами здійснення влади та управління державою/суспільством. 

На основі теорії М. Фуко про поділ влади, можна стверджувати, що в 

дискурсі проявляються крайні форми двох історичних типів влади – першої, яка 

застосовувала примус до тіла, та історично наступної, яка застосовувала примус 

до душі. Глобалізаційна стратегія репрезентує другу форму влади, тому що 

намагається уніфікувати різноманіття культурних проявів. Стратегія 

автентизації вдається до першої форми – влади над фізичними тілами як 

символами та джерелами влади другого типу, вона знищує те, у впливі на що 

проявляє себе влада другого типу. Розростання таких конфліктів в сучасному 

світі отримало поширення у вигляді терористичних війн та конфліктів. Тобто, 

сучасний тероризм це продукт зіткнення різних стратегій цивілізаційної та 

культурної ідентифікації. 

Ю. Габермас не вважає тероризм суто політичним актом – від політики в 

ньому є лише політичні мотиви, які прикриваються релігійними, 

національними та соціальними проявами конфлікту політичного [183]. Це 

явище позначає занепад сучасної цивілізації – вона слабша ніж зовнішні 

втручання у неї. Цим пояснюється, що європейська (європейсько-американська) 

цивілізація не може стримати натиск іншої цивілізації. При чому не лише 

ісламська цивілізація чинить наступ на позицію лідера, яку утримує 

європейська цивілізація, а й китайська цивілізація, а також Росія. Хоча остання 

згадується, між іншим, і в контексті руйнування усталеної моделі політичного 

устрою в світі – втім, відхід від однієї лінії розвитку та перехід до іншої також 

визначає цивілізаційні особливості суб’єкта світового історичного процесу. 

Ю. Габермас визнає щонайменше три цивілізації, відмінні від європейсько-

американської, які з часом становитимуть серйозну небезпеку для стабільності 

всередині неї. При чому, китайська та ісламська – принципово відмінні, і в 

основі цієї відмінності лежить релігія. Теорія Ю. Габермаса засвідчує існування 

і прогрес тенденцій до зміни наявного порядку міжнародних відносин. 
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Ю. Габермас наголошує на тому, що тероризм – це симптом ускладнення 

системи світопорядку, в першу чергу, умов підтримання військово-політичного 

балансу. Усталена система ієрархії «не встигла» пристосуватися до нових 

чинників світової політики – розпаду традиційної біполярної моделі світової 

безпеки, стрімкого економічного та демографічного посилення Китаю, 

невдоволення просуванням США на сировинні ринки Близького та Середнього 

Сходу. Стара Європа «розгубилася» в новій політико-економічній мапі світу і 

«…Europe does not rouse itself to play the civilizing role, as it should… / …Європа 

вже не визивається виконувати цивілізаційну роль, так як їй слід…» [4, с. 27]. З 

іншого боку, Ю. Габермас не бере до уваги, що не лише Стара Європа, а й 

претендент на світове лідерство США, а також Росія потерпають від 

терористичного руху. Відтак, розгубилася не лише Європа, а світ в цілому – зі 

зруйнуванням біполярної моделі світового порядку країни-лідери та сателіти, 

сторонні спостерігачі та явні аутсайдери в політичних процесах втратили 

визначеність свого статусу і прагнуть встановити новий статус, такий який 

відповідає їх життєвим інтересам. Отже, можна стверджувати, що сучасний 

стан міжнародних відносин це процес встановлення міжнародно-політичної 

ідентичності держав, країн та територій, а сучасний тероризм – це явище, яке 

позначає перехідний стан світової політики, розбалансування сил та пошук 

нових напрямів розвитку для кожної одиниці міжнародної взаємодії. Тероризм 

– це знак, що промовляє про те, що перетворення світу тривають, а сам світ 

наразі переживає глибоку кризу невзаємодії сил. 

Окрім того, що тероризм має знакову природу, він символічно 

забарвлений. Символічність тероризму за Ю. Габермасом полягає в тому, що 

попри відсутність реально досяжних цілей, є ціль символічна [4]. Тероризм 

виступає проти існуючої системи влади, намагається повалити її, підірвати її 

підвалини та створити сприятливі умови для встановлення такого ладу, який, на 

думку провідників терористичних рухів, є ідеальним та бажаним. Але повалити 

існуючий лад неможливо – для цивілізації, яку представляє, він є прийнятним і 

нею ж породженим. Але підірвати підвалини існуючого ладу терористичними 
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замахами завдяки руйнуванню символів того способу життя, який плекає 

цивілізація, можливо через посягання не тільки і не стільки на життя людей, 

скільки на символи життя. Ю. Габерамас визнає, що примат прав людини 

Сполученим Штатам потрібен перш за все для того щоб секуляризувати 

ісламський Схід і перетворити його на дешеву базу сировини та робочої сили. 

Зруйнування торгівельного центру в США є руйнуванням символу життя 

європейсько-американської цивілізації, яка своїм просперіті завдячує вдалій 

комерційній діяльності. 

Тероризм володіє значним руйнівним потенціалом і його розквіт свідчить 

про те, що перебудови будуть глибинними та складними. Тероризм намагається 

зруйнувати окремі елементи культур, але розростання масштабів терористичної 

діяльності не приводить до локальних перетворень. Якщо, з вищезазначеного, 

повалити існуючий лад неможливо, оскільки він спричинений особливостями 

комунікативних практик в середовищі культур та цивілізацій, то домогтися змін 

можливо лише за допомогою відродження забутих та створення і синтезування 

нових смислів культурного поля, на основі якого сформувався недосконалий 

лад. Це означає, що терористична діяльність повинна спрямовуватися на 

проголошення та рекламування смислів, які означатимуть переформатування не 

стільки політичного ладу, а культури та цивілізації в цілому, для того, щоб вони 

в подальшому створили новий політичний лад. Терористична діяльність піддає 

сумніву істинність обраних провідними смислів та їх відповідність смисловому 

полю культури та цивілізації. Тероризм – це симптом загального 

переосмислення цінностей та ідеологічних основ існуючих систем управління. 

Терористичний рух в Російській імперії в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ століття не став причиною, або навіть передумовою революційного 

руху. Він був ознакою революції – настання незворотних змін у процесах 

національного та державного самовизначення, ознакою назрілої потреби у 

змінах системи державного управління та принципів здійснення міжнародно-

політичної діяльності. Прояв та розгортання терористичної діяльності 

позначили втрату значення одними смислами та зростання значення інших. 
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Смислове поле, яке являє собою основу Російської імперії, СРСР (принаймні, 

Російської ФРСР) та сучасної Російської Федерації одне, але завдяки процесам 

постійного самоосмислення та саморозуміння представниками культури воно 

утворювало принципово відмінні один від одного системи управління 

державою. При переході від попереднього до наступного ладу відбувалася 

активізація терористичної діяльності: російський революційний тероризм кінця 

ХІХ – початку ХХ століття, сепаратистський тероризм в республіках Російської 

Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Автор притримується думки 

про те, що сепаратистський тероризм у сучасній Росії є ознакою зміни 

державного ладу на тому підґрунті, що юридичне, документальне утворення 

держави Російська Федерація ще не означає фактичного перетворення – із 

остаточним припиненням існування Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік нова держава Російська Федерація набула юридичного статусу, але 

процес її культурного формування триває і досі. Спалахи терористичного руху 

позначають оформлення вузлових смислів в нову ідейно-ідеологічну систему. 

Діяльність терористів Ю. Габермас порівнює із діяльністю партизанів, але 

партизан діє лише на своїй, добре знайомій йому території, а терорист діє по 

всьому світові [4], чим він характеризує сучасний тероризм і зазначає, що часи 

терористичної діяльності в Афганістані відійшли у минуле. Спільним в 

діяльності терористів та партизанів він вважає: 1) відсутність єдиного центру, а 

це означає принципову відсутність мішені для контрудару; 2) принципова 

неможливість та нездатність влади оцінити масштаби сітки терористичних 

угруповань, з чого випливає неможливість оцінити рівень небезпеки їх 

діяльності. І партизанська, і терористична війна означають одне – ворога 

назвати неможливо, неможливо вказати місце його розташування, чисельність 

та оцінити силу. З огляду на це нормативною та правовою помилкою є 

оголошення війни тероризмові – це надає діяльності терористів смислу війни, а 

терористи юридично визнаються ворогом, що, в свою чергу, частково легітимує 

тероризм – робить його повноправним суперником в політиці, затверджує за 

ним правомірність посягань на владу та визнає його силу. Одночасно 
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принципова невизначеність місця, чисельності та приналежності терористичних 

рухів підтверджує їх повсюдність, що підтверджує, що терроризм – це симптом 

кардинальних змін в системах управління. А його широке розгортання в усіх 

регіонах світу, зокрема в провідних країнах, означає, що відбувається 

переосмислення цінностей, а світ стоїть на межі глибинних змін в системах 

політичного управління. 

Не лише невизначеність ворога в «терористичній війні» ослаблює владу 

перед загрозою тероризму. Недостатність інформації про сітку організацій 

радикального спрямування призводить до того, що держава, як інститут влади, 

опиняється в небезпеці через те, що вона не може усунути загрозу 

терористичного замаху. Держава та суспільство – складні суспільно-політичні 

системи, а тому будь-який сторонній вплив може розбалансувати їх. 

«Technically speaking, since our complex societies are highly susceptible to 

interferences and accidents, they certainly offer ideal opportunities for a prompt 

disruption of normal activities. / З технічної точки зору, оскільки наші складні 

суспільства дуже сприйнятливі до перешкод та нещасних випадків, вони 

безумовно пропонують ідеальні можливості для швидкого порушення 

нормальної діяльності» [4, с. 34]. Отже, сучасне суспільство саме в собі містить 

свій занепад – чим складніша система, тим важче вона виходить з кризи. А 

тероризм це постійна загроза та криза функціонування системи навіть тоді, 

коли система не зазнає прямих терористичних замахів, але стає реципієнтом 

впливу резонансу терористичної події в будь-якій точці світу. Ще в більшій мірі 

він руйнує систему тих країн (і цивілізацій), які на собі відчули його діяльність. 

Окрім того, держава – це надбудова над культурою. Вона базується на 

провідних в конкретний історичний момент елементах смислового поля 

культури. З заміною одних смислів іншими держава стає вразливою – її основа 

не руйнується, але втрачає значення для носіїв, перестає бути віддзеркаленням 

культури як середовища буття народу і стає бюрократичним утворенням, 

несприйнятливим до змін, перестає розвиватися. Тероризм, як реклама нового 

ладу, навпаки поширюється, тому що пропагує смисли, на які існує попит в 
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суспільстві. Ідейне протистояння держави та тероризму це протистояння 

застарілої системи та ідеї майбутнього благополуччя. 

В діалозі «Фундаменталізм та терор» [4] Ю. Габермас зачіпає ще один 

аспект природи сучасного тероризму, його особливий юридичний статус, який 

визначається тим, що тероризм це не одиничний інцидент, а масове явище, при 

чому покарання за скоєння такого діяння належить до юрисдикції міжнародних 

правових інстанцій. Поряд із цим помилково визнавати тероризм ворогом і, 

таким чином, вводити його в систему міжнародних відносин. Ю. Габермас і сам 

припускається логічної помилки, коли надає міжнародним організаціям 

авторитет у вирішенні питань про покарання терористичної діяльності. 

Терористична діяльність отримала статус міжнародної завдяки широкому 

поширенню. Але організації, яка б координувало діяльність терористичних 

організацій по всьому світу не існує. За теракти, які відбуваються, беруть 

відповідальність різні організації, які себе ідентифікують з певними 

територіями або державами. Не завжди легітимне керівництво держави 

підтримує міжнародну терористичну діяльність організацій, які вважають себе 

приналежними до цієї держави. Окрім того, терористичні організації діють 

насамперед всередині своєї країни, а міжнародні теракти складають незначну 

частку їх загальної кількості. Відтак, окремі держави також зацікавлені в 

ефективній антитерористичній діяльності – зокрема, для утвердження свого 

впливу на громадян та здобуття авторитету в міжнародних відносинах. 

Оскільки система забезпечення міжнародної безпеки, встановлена за 

результатами закінчення Другої світової війни, не відповідає потребам нового 

політичного та економічного поділу світу, вона не володіє достатнім 

авторитетом і спроможністю виконувати функції забезпечення миру та 

покарання злочинів міжнародного масштабу. 

Можливо Ю. Габермас передбачав переформування міжнародних 

організацій таким чином, що вони будуть спроможні врегульовувати 

терористичні конфлікти без застосування військової сили. Військо завжди 

залишатиметься національним, а міжнародні військові формування повинні 
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бути незаангажовані національно та політично. В такому випадку актуальною є 

вимога володіння однією мовою та дотримання цілі на усунення перешкод 

мирної міжнародної комунікації. Ці ж вимоги слід висувати до чиновників 

міжнародних організацій – для забезпечення рівноправного представництва 

країн та захисту їх прав, слідкування за дотриманням ними правил міжнародної 

співпраці. Мова іде про часткове відокремлення міжнародних політичних та 

військових діячів від аутентичних культур та набуття ними космополітизму у 

поглядах як елементів нової культури міжнародної комунікації. 

Ю. Габермас називає умови результативності концепції комунікативної 

дії у врегулюванні конфліктів між культурами, зокрема політичними, що 

лежать в основі феномену тероризму. На основі твердження про те, що західні 

суспільства містять у собі структуру насилля, яка базується на викривлених 

зв’язках всередині себе та із іншими структурами, перша вимога – уникнення 

викривлень: «…attempts at understanding have a chance only under symmetrical 

conditions of mutual perspective-taking. / …спроби порозумітися мають шанс 

лише тоді, коли наявні симетричні умови взаємного отримання перспектив» [4, 

с. 37]. Порозуміння можливе в тому випадку, якщо сторони конфлікту прагнуть 

досягти компромісу. Отже, шлях усунення загрози тероризму у визнанні 

рівноправності сторін конфлікту та їх прагнень. Фактично це вимога 

якнайшвидшої перебудови провідних світових конгломератів з європейсько-

американських на міжнародні, незаангажовані, в яких відсутня структура 

примусу, тобто військо. Організації нового типу мають базуватися на 

принципах невтручання – їх мета допомогти налагодити контакти між 

державами, які прагнуть встановити економічні та культурні зв’язки. 

Сучасний тероризм – явище політичної природи, яке виникло внаслідок 

руйнування біполярної системи світової рівноваги, а терористична війна – це 

явище політичного життя світу, яке символізує його зміну як середовища життя 

людини, адже нова війна відрізняється від війн, які велися до цього – це не 

класична війна, і не холодна війна. Це війна з сторонніми – з мирними 

жителями, проти ворога – офіційної влади. Початок сучасного терористичного 
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руху припадає на початок 60-х років ХХ століття, створення в Женеві 

ісламського центру «Братів мусульман». Він розпочався з поодиноких епізодів 

індивідуального тероризму (нападів на окремих політичних діячів), і переріс в 

сучасний масовий тероризм. Відбулася якісна видозміна терористичного руху, 

що підтверджує глибину подальших перетворень і зростання потужності 

світових політичних процесів. 

Поглиблення процесів глобалізації зламало структуру світової політики, 

яку С. Гантінгтон назвав зіткненням цивілізацій. Відбувається становлення 

нової парадигми взаємодії – «зіткнення культур», яке загрожує занепадом та 

дискредитацією політики глобалізації в цілому як спроби інтеграції країн та 

культур в єдиний комунікативний простір. Це, в свою чергу, підіймає проблему 

особливої підготовки дипломатичних кадрів за принципом «не зашкодити» 

рідній країні та іншим учасникам міжнародної взаємодії. 
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3.2. Тероризм як спосіб легітимації влади меншості 

Як подія сучасного світу тероризм має політичний характер, але не має 

чітко визначеного статусу – провладний або опозиційний. Як силове 

угруповання опозиційних сил та диверсійні політичні дії тероризм є частиною 

сучасної політики. В першій формі тероризм використовується для силової 

легітимації влади опозиції та впливу на хід внутрішньодержавних та 

міжнародних процесів. Це прямий тиск політично слабких та пригнічених 

учасників боротьби за владу на лідера, особливо в сфері міжнародної політики. 

В другій формі тероризм це, в першу чергу, прояв боротьби за цивілізаційне 

лідерство – не стільки політичне, але й економічне, ідеологічне, соціальне та 

культурне; а також це силова легітимація влади політичної більшості. 

Тероризм – явище складної природи. Воно, з одного боку, є реакцією на 

зовнішнє втручання, адже історично сформувалося в системі цінностей 

культури, з іншого боку, воно обумовлює реакцію системи – війна з 

тероризмом, запобіжні заходи безпеки від терористичних атак, політичні 

поступки або, навпаки, наступ по напрямках конфлікту з представниками 

терористичної сторони; – та її елементів – покора генеральній лінії влади щодо 

терористичних ситуацій, страх стати жертвою конфлікту або бажання 

прислужитися системі в справі приборкання терористів, непокора владі, яка 

виявлятиметься у бажанні власної смерті – це не бажання померти, але бажання 

протидіяти системі так, щоб вона не могла скористатися діями суб’єкта, його 

бажаннями, страхами та прагненнями, щоб перестати бути її елементом. 

Т. Адорно категорично стверджував, що «індивіди вимушені 

перетворювати для них «чуже» в свою власну справу і дію – щоб вижити…» 

[22, с.280]. Прагнення вижити він пов’язує зі страхом смерті – тільки тому, що 

людина боїться померти вона вимушена сприймати як свої власні ті цінності, 

які насаджуються із-зовні. Разом із тим Т. Адорно зазначає, що ці цінності не 

завжди «приживаються», часто вони є зовнішньою оболонкою індивіда як 

члена системи. Таку дійсність він називає «універсальним конфліктом» – 

співіснування того, що прийняте індивідом та суспільством під впливом 
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інстинкту самозбереження, і того, що є своїм власним. Протилежністю 

універсального конфлікту є байдужість, вона вирівнює площину перманентного 

конфлікту між нав’язаним та власним. Саме байдужість, а не конфлікт, осуджує 

Т. Адорно в людині, він вважає, що байдужість це самогубство. З цим не можна 

не погодитися, оскільки саме байдужість суспільства до політичного та 

соціального курсу держави стає причиною виникнення феномену розподіленої 

відповідальності. Байдужість пересічних індивідів – громадян держави не 

виправдовує їх за помилки керівництва держави. Байдужість до певних 

проблем та викликів держави може призвести до суспільного конфлікту або 

стати передумовою для спалаху соціального невдоволення. Те, що акцент 

терористичних замахів в другій половині ХХ століття поступово зміщується на 

мирний загал з політичних та економічних діячів, постає цілком закономірним 

наслідком визнання народу джерелом суверенітету та його повної байдужості 

до методів та інструментів забезпечення цього суверенітету. 

Як подія тероризм синонімічний випадковій небезпеці, оскільки його 

жертвами можуть стати як випадкові, непричетні до конкретних намірів 

терористичної сторони люди, так і явні опоненти терористів – представники 

офіційної влади або лідери конкуруючої сили. Жертва масового 

терористичного нападу, як правило, не володіє безпосереднім впливом на 

виконання вимог терористів, про що Ж. Бодрійяр написав: «Тероризм є всього 

лише оператором концепту, який, втілюючись, забезпечується: концепту 

необмеженої та невизначеної відповідальності (байдуже хто, байдуже за що, 

байдуже коли відповідає)» [46, с. 35]. Це означає, що під час здійснення 

терактів безпосередньому виконавцю байдуже, хто його заручник і чи є він 

значущим в будь-якому з можливих смислів – соціальний статус, вид 

діяльності, сімейний стан, політична роль в державі та регіоні. На основі 

вищезазначеного можна зробити висновок про те, що безпосередні акти 

терористичної діяльності – це кількісна характеристика тероризму як явища. 

Чим більший масштаб терористичного акту, тим більше уваги до себе він 

викличе одним лише кількісним показником. Є лише одна категорія 
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реципієнтів інформації про конкретний терористичний напад, на яку даний 

показник не впливає – безпосередні жертви, заручники, постраждалі, адже їм 

байдуже, хто ще окрім них став жертвою нападу (за винятком, можливо, 

близьких родичів). В цій точці позиція заручника та терориста суміжні – для 

терориста не важливо, хто ще став жертвою його діяльності, тому що він не 

вирізняє з-поміж натовпу своїх заручників нікого, персоналії нічого не 

означають, важливий тільки їх статус залогу. Всі жертви в очах терористів 

безликі, не одухотворені та безіменні. Позиція «байдуже» – це ключова 

особливість поведінки основних учасників терористичного протистояння. 

Принципова відмінність полягає в тому, що терорист, на відміну від жертви, 

зацікавлений у якомога більшій кількості заручників – чим більший розмір 

залогу, тим більший резонанс викличе його дія в суспільстві та в стані 

противника. Принцип діяльності терористів такий: чим гучніша подія, тим вона 

ефективніша: чим більший вклад, тим більші відсотки. 

Окрім схожості з позицією заручника, терорист має спільні риси і з 

позицією свого опонента: у нападах на сферу впливу та інтересів конкурента, 

терорист не розрізняє окремих осіб, що стали його жертвами – нападом на 

безликих когось, він нападає на свого візаві, таким чином демонструє його 

безсилля, неспроможність захистити «овець» від «вовка». Зі свого боку, 

сторона, чий життєвий простір зазнав нападу, для неї вони також безликі хтось, 

натовп. Головною жертвою вона (офіційна влада держави, сторона 

політичної/міжнародної взаємодії) вважає себе, на неї прийшовся головний 

удар – політичний, яким усьому світовому співтовариству, і особливо країнам-

сателітам, що знаходяться під впливом країни-лідера та користуються її 

протекцією, було продемонстровано її рівень володіння ситуацією та політичну 

спроможність. Адже тепер на адресу того, хто не зміг приборкати неординарну 

та небезпечну ситуацію, чи то політичного діяча, чи то групи або партії, або 

законного провладного режиму в цілому, надходитимуть обґрунтовані 

дорікання та вимоги. Самим тільки фактом свого існування терористичний рух 

як опозиція ставить під сумнів право та можливість свого опонента бути при 
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владі та контролювати ситуацію, що піддає перегляду позицію лідера в 

політичній боротьбі. Не менш небезпечним є наростання рівня суспільного 

обурення та занепокоєння, поява незадоволеності, а також спалахи 

громадянської непокори владному режимові. 

Тероризм – це універсальний механізм помсти, адже впливу його 

існування зазнають усі – в якості безпосередніх жертв, в якості родичів та 

близьких людей, в якості споживачів інформації про те, що відбувся 

терористичний акт. Тероризм помщається невизначеному винному 

невизначеним страхом, який з’являється при згадці про тероризм, і полягає у 

тому, що людина щоразу «зустрічаючись» із тероризмом, зустрічається із 

можливим способом своєї смерті, яка так чи інакше настане і в цьому разі буде 

насильницькою. А тому вона переживає страх терористичного акту як жах 

смерті, жах того, про що нічого не відомо, що може настати непередбачено і 

спричинити мученицьку смерть. 

Смисл терористичного акту полягає в помсті за щось, а не комусь. Тому 

позиція заручника завжди неактуальна. Він винний настільки, що неважливо, 

хто він є. І навіть його смерть неактуальна, тому що вона не спокутує вини, нею 

не здобувається бажане. Навпаки, смерть заручника це запізніла смерть, адже 

він винний з того самого моменту, як почав мислити так як мислить система, 

безособово, легітимно. 

Р. Суінберн, зауважує, що у людини повинна бути достатня підстава для 

рішучого кроку: «However, a man may desire to do an action before he begins to do 

it, although he does not believe that he will enjoy doing it as he does it or enjoy the 

consequences thereof. / Однак, людина може бажати здійснити дію до того, як 

почала її виконувати, хоч вона не впевнена, що, виконуючи її, буде задоволена 

тим, що вона це виконує або насолоджується наслідками цього» [19, с. 215]. Він 

описує акт суїциду і зауважує, що лише така мета може стати причиною для 

скоєння суїциду, сама ймовірність досягнення якої принесе людині 

задоволення, що перевищить страх смертних страждань, особистісні та 

традиційні (наприклад, релігійні – курсив К. С.) перешкоди та дискомфорт у 
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вчиненні задуманого діяння. Отже, мета – сформований конгломерат 

переконань та бажань діяча, суто особистісне ідейне формування. В свою чергу, 

це свідчить, що будь-яке діяння, що керується такою метою, є поміркованим і 

виваженим з точки зору виконавця. 

Підхід до визначення сутності тероризму як символічного акту 

Ж. Бодрійяра висвітлює бажання чинити спротив системі своєю смертю як 

наслідок тривалого аналізу людиною себе та суспільства, в якому вона живе і 

переживає терористичний замах. В такому випадку, терористична атака – це 

нагода помститися системі. До переконання про те, що єдиною можливістю 

помститися системі влади є власна смерть за певних, несприятливих для влади 

обставин, людина приходить поволі, залежно від того, як часто вона конфліктує 

з системою в практичній діяльності та на рівні переконань. 

Ще одним фактором інформаційної привабливості (не аттрактивності, але 

здатності приваблювати увагу мас) є якісне оформлення терористичного акту – 

характер дій бойовиків, спосіб здійснення суспільно небезпечного діяння та 

місце його проведення. Терорист прагне охопити якомога більшу кількість 

жертв і тому обирає місця масового скупчення людей. ЗМІ прагнуть залучити 

якомога більшу кількість споживачів інформації і тому роблять акцент на 

кількості жертв (вони також не беруть до уваги персоналії, окрім тих випадків, 

коли жертвами терористичного нападу стають відомі особи – для підвищення 

інформаційної привабливості повідомлення), на популярності серед населення 

місця, де було вчинено терористичний напад, та на способі захоплення 

заручників та знищення людей, які знаходяться в «зоні ризику» або 

намагаються протидіяти намірам терористів.  

Визнання ролі ЗМІ у розподіленні впливу терористичного замаху на увесь 

світовий загал можна визнати ще одним дотичним фрагментом у системі 

поглядів Ю. Габермаса та Ж. Бодрійяра. ЗМІ перетворюють пересічного 

глядача телевізора на «універсального очевидця» всіх подій, залучають його до 

глобального суспільства. ЗМІ змушують усіх переживати події, які трапляються 

з іншими, сторонніми людьми – громадянами глобального суспільства. Разом із 
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цим, Ю. Габермас виокремлює дві категорії переживання впливу події – він не 

прирівнює силу впливу безпосереднього спостерігання події із впливом від 

переглядання блоку новин про подію в ЗМІ. «No doubt it was something 

completely different from what I experienced in Germany in front of the television, 

though we saw the same thing. / Безумовно, це було абсолютно інше відчуття, ніж 

те, що я пережив в Німеччині перед екраном телевізора, хоча ми бачили одне і 

те саме» [4, с. 28]. Втім, велика роль належить і самій події – чим більш 

резонансною вона є, тим сильніший вплив вона справить по обох каналах 

передачі інформації – ЗМІ і безпосереднє спостереження. Ж. Бодрійяр вважає 

культуру та електронні засоби масової комунікації, особливо телебачення, 

такими, що є не лише технічними засобами, але і, як наслідок, засобами 

маніпуляції та домінування. На його думку обидва здатні репрезентувати 

дійсність і, з цієї причини, здатні справляти значний вплив на особистісні та 

соціальні явища, позаяк вони беруть участь в конституюванні «паралізуючої 

політики сьогодення» [4]. 

З вищезазначеного можна підсумувати, що процес залучення аудиторії до 

перегляду-прослуховування інформаційного джерела – ЗМІ – відбувається за 

допомогою формування в аудиторії свідомості про те, що загроза тероризму 

найбільш розповсюджена в ключових робочих та розважальних маршрутах, та 

для пересічних громадян, які частіше використовують громадський транспорт, 

живуть у густонаселених місцях, працюють у державних та торговельно-

розважальних установах. Для реципієнта цієї інформації найбільш важливими 

виявляються два приховані повідомлення: «ви – потенційні жертви» та «ви 

принципово беззахисні». Ці повідомлення формують загальну картину 

громадської поведінки – страх стати жертвою терористичного нападу. 

В боротьбі за встановлення цивілізаційного лідерства тероризм часто 

набуває специфічних форм – з безпосередньо терористичної діяльності 

політичної меншості він перетворюється на імітацію тероризму. Як 

дестабілізуючий фактор і, одночасно, специфічна форма комунікативної 

практики культури, він може бути використаний для усунення конкурентів в 
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регіональному та цивілізаційному протистоянні. Створення терористичних груп 

із-зовні та штучне стимулювання їх діяльності – вдалий, виправданий і не 

одноразово використовуваний в історії політичної боротьби спосіб підриву 

позицій опонентів та дестабілізації ситуації всередині окремої держави та 

регіону в цілому. Про моральну якість та схвалення таких дій не йдеться – на 

війні всі засоби прийнятні, а терористичні дії та антитерористичні операції, 

якими б концептами не були оформлені, є бойовими діями. Аналіз сучасних 

обставин міжнародної взаємодії, за якої значні регіони світу тривалий час 

охоплені терористичними протистояннями, свідчить, що нестабільність та 

громадянська війна в одних країнах може бути вигідною іншим сторонам 

міжнародної політичної діяльності. 

Оскільки імітація тероризму не є власне тероризмом, то її не можна 

вважати фактом та етапом життя культури, отже воно є суто політичним за 

своєю природою. Точним визначенням імітації тероризму є: політична диверсія 

проти офіційного курсу держави та її міжнародної політики. Оскільки 

цивілізація – це історично сформований конгломерат, то порушення балансу 

однієї з його складових – культурі, етносу або держави – призведе до 

розбалансування системи в цілому. Окрім того, цивілізація на сучасному етапі 

світового розвитку це ще і історично сформована економіка і будь-які військові 

дії сприятимуть руйнуванню інфраструктури та виробничих потужностей, що 

суттєво послабить потенціал країни та регіону в порівнянні з прямими 

конкурентами та зацікавленими сторонами. Слід зауважити, що сучасний 

спосіб силового протистояння – тероризм – спрямований на руйнування 

цінностей життя свого опонента, на руйнування системи, яка забезпечує його 

панівний стан, а тому знищення матеріальних результатів життєдіяльності 

культури та цивілізації опонента відіграє провідну роль поряд із демонстрацією 

світові його політичної та військової слабкості в терористичному протистоянні. 

Отже, терористична діяльність спрямована на нівеляцію політичної міці та 

знищення матеріальної, а відтак і духовної, культури опонента, чим ставиться 

під сумнів його доцільність як історичного феномена. 
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Автор схильний вважати, що одним з прикладів терористичної боротьби 

за встановлення цивілізаційного лідерства є палестинський сепаратистський 

рух озброєного спротиву – інтифада. Однак, інтифадою за базовими 

характеристиками слід вважати також і рух спротиву афганських моджахедів 

радянським та афганським провладним військам, а пізніше і американським 

миротворчим силам, боротьбу народів Чечні, Інгушетії та Дагестану за здобуття 

незалежності від Російської Федерації. Якщо узагальнити – то більшість актів 

масового фундаменталістського і сепаратистського тероризму можна 

розглядати як інтифаду, за умови, що вони відповідають одній вимозі – є 

природним, культурним тероризмом, тобто таким, яки бере свій початок в 

культурі, а не є імітацією тероризму. 

На підтримку судження про природність та історичність палестинського 

сепаратистського руху слушно навести слова президента Палестинської 

адміністрації Я. Арафата, який зазначав, що адміністративними методами 

інтифаду не припинити: «…ми заперечуємо усі види тероризму … ні Арафат, ні 

будь-хто інший не зможе припинити інтифаду» [148, с. 250]. Таким чином, 

політик хотів підкреслити некерованість рушійних сил інтифади 

адміністративними методами, яка характерна для більшості конфліктів 

незалежно від їх джерел – політичні розрахунки або назрілі культурні 

конфлікти. Однак, для природного тероризму характерне поступове 

оформлення ідеї боротьби, яке напряму пов’язано із політичною історією тієї 

або іншої культурної одиниці – в даному випадку з палестинською державою. 

Приводом для початку інтифади стало створення єврейської держави Ізраїль, в 

той час як створення арабської держави Палестина стримувалося та 

блокувалося засобами міжнародної політики. На даний момент боротьба, яку 

ведуть сепаратисти, переслідує створення самостійної держави, або широкої 

автономії (як у випадку з курдським національним рухом), на основі 

національної або релігійної ознаки, рідше культурно-цивілізаційної – історії 

відомий період існування Об’єднаної Арабської Республіки (1958-1971). 

Численні спроби врегулювання конфлікту на міждержавному та міжнародному 
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рівні не привели до встановлення миру, оскільки в основі мирних угод лежало 

ігнорування життєвих інтересів однієї з культур цивілізації. 

Характерною для доктринального тероризму рисою є чітке та 

обґрунтоване позиціонування «ворог-союзник». Характерне для інтифади, як 

форми терористичної діяльності, застосування сили використовується на 

територіях, які за рядом причин вважаються такими, що зазнали нападу і 

знаходяться під гнітом супротивника. При чому напади це не масовий тероризм 

ґатунку 09/11, а бойові дії проти сторони агресора. Характерними рисами, які 

споріднюють інтифаду з масовим тероризмом 11 вересня виступають власне 

терористичний спосіб дій та бодрійярівський оператор невизначеності – 

байдуже хто (мирні поселенці, військові або можновладці) порушив суверенітет 

палестинських територій, він стає жертвою бойовиків інтифади. Суперечка про 

те, які ж території палестинські, а які ізраїльські в такій ситуації не знаходить 

вирішення – кожна сторона конфлікту відстоює ту територію, яку вважає своєю 

згідно історичних або сучасних політичних документальних джерел. 

Вирішення цієї суперечки лежить в площині дипломатичної співпраці – Ізраїль 

це суверенна держава, а Палестина це території, які контролюються 

Палестинською національною адміністрацією. Очевидною є принципова 

відмінність статусів – території це залежна країна, а не держава і, відповідно, не 

мають суверенітету і чітких демаркаційних ліній, а захист меж територій від 

агресії покладається на гаранта миру в регіоні. Якщо країна-гарант або 

міжнародні організації не в змозі забезпечити недоторканість кордонів не 

суверенних країн, єдиним засобом протидіяти агресії є відкрите протистояння 

несприятливій політиці із-зовні – тіньова економіка та терористична діяльність. 

Зміна моделей міжнародного співробітництва призвела до того, що старі 

механізми забезпечення миру стали неефективними, що підтверджують масові 

спалахи бойових дій та революційних рухів. За таких умов спірні території 

перетворюються на нові джерела світового тероризму, адже для захисту 

суверенітету та національної і релігійної ідентичності необхідно долати 

спротив претендентів на контроль над територіями та тих сторін міжнародної 
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взаємодії, авторитет та політична сила яких стоять на заваді здобуття статусу 

незалежної держави. 

Таким чином, можна стверджувати, що причинами виникнення інтифади 

стають глибинні відмінності між прибічниками та учасниками 

сепаратистського руху та прибічниками доцентрових тенденцій у розвитку 

держав, регіонів та світу в цілому. Такими глибинними відмінностями є 

релігійні, національні, культурні та ідеологічні. Нерідко в основі конфлікту 

лежить декілька таких відмінностей, наприклад, палестинська інтифада це 

одночасно релігійне протистояння мусульман та іудаїстів, протистояння арабів 

ізраїльтянам, протистояння залежних територій суверенній державі, 

протистояння східної моделі розвитку суспільства західній, особливо 

американській. Афганські події також свідчать на користь багатофакторності 

ідейних причин конфлікту: несумісність моделей державного устрою та 

економіки, протистояння віруючого населення насадженню атеїзму. 

Скільки факторів не лежало б в основі конфлікту, всі вони є породженням 

традицій тієї групи, яка прагне виокремитися з оточення. Проблема 

полінаціональності та полірелігійності в кожній державі вирішується по-

різному. Безконфліктно вирішити цю проблему не вдалося ще жодній державі. 

Це свідчить на користь того, що жодна демократія не є безпристрасною, не є 

рівноправ’ям, а інші політичні режими ще в більшій мірі. Це пов’язано із тим, 

що будь-яка влада опирається на чітко визначену, але достатньо широку 

соціальну базу. Ця база сформувалася в державі під впливом історичного 

розвитку. Сільськогосподарська еліта, промисловці, пролетаріат, буржуа або 

середній клас тощо – усі прошарки суспільства в конкретній державі, яке 

обмежується тією чи іншою територією з її кліматичними та рельєфними 

особливостями, флорою, фауною та надрами, історично є ареалом поширення 

певного типу віросповідання, пройшла властивий їй шлях економічного та 

політичного розвитку. Тому середній клас або прошарок фермерів східних 

країн світу в будь-якому разі не є тотожними таким самим стратам суспільств 

західного типу. Цей же принцип застосовується і до опозицій північ-південь, і є 
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властивістю культурного розвитку усіх регіонів світу. Для налагодження 

контактів та порозуміння між представниками відповідних суміжних страт в 

різних культурах необхідний досвід взаємної праці. Чим більш значна 

відмінність по таких показниках як предмет праці та спосіб життя у 

представників різних цивілізацій, тим більш тривалим і складним буде процес 

налагодження взаємодії. 

Разом із тим, не лише історично задані особливості життєдіяльності 

представників культури впливають на процеси міжкультурної комунікації. 

Власне комунікація висуває вимоги до своїх учасників, а порушення вимог 

комунікації – чи то комунікативної взаємодії, внаслідок чого виникає потреба 

вдаватися до дискурсу, чи то дискурсу, внаслідок чого він стає абсолютним 

насильством – в сфері суспільних комунікативних практик Ю. Габермас 

пов’язує із способом легітимації картини світу [183]. Саме способи легітимації 

лежать в основі виникнення перешкод в комунікації. Такою картиною 

легітимації є ідеологія, яка визначає нормативний стан світу певної культури як 

середовища буття, тобто є формою нормативізації певного способу буття. 

Якщо в основі конфлікту лежать протиріччя ідеологічного характеру, то 

порозуміння можливе лише шляхом повного сприйняття іншого типу мислення. 

Тобто адаптуватися до іншої культури, релігії та ідеології неможливо, оскільки 

культура, релігія та ідеологія це складні смислові конгломерати, значення яких 

істинні лише в своєму смисловому полі. Відсутність прагнення встановити 

консенсус, який так чи інакше обмежуватиме усі сторони, виступає основною 

причиною існування ідеологічних суперечностей. Слідування нормам ідеології, 

а не нормам дискурсу спричинює переростання нормального політичного 

дискурсу в дискурс насилля, що веде до розгортання військових та 

терористичних конфліктів. Але, як вважає К.-О. Апель, демократичні режими, 

особливо демократії західного типу не можуть існувати поза межами ідеологій, 

вони не в змозі створити іншого типу легітимації дійсності [29, с. 62-63]. Таким 

чином, якщо тероризм виступає як спосіб легітимації влади меншості, то 

ідеологія є способом легітимації влади правлячої більшості, і «утримання» 
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певної ідеології в суспільстві є запорукою утримання важелів влади у 

представників більшості. 

На основі вищезазначеного варто визнати інтифаду не тільки 

сепаратистським рухом, а й прагненням набути повноту аутентичної культури в 

усіх сферах життя людини та протистояти невідповідній культурним реаліям 

регіону позиції політичної більшості. Не тероризм є головною проблемою 

сучасності, а боротьба за збереження власної культурної, національної, 

релігійної ідентичності в межах інтифади, яка використовує тероризм лише як 

один із можливих засобів. Тому боротьба з міжнародним та 

внутрішньодержавним тероризмом на сучасному етапі малопродуктивна – це 

спроба загасити прояви війни, але не спосіб встановлення миру. Культура може 

проявлятися по-різному, а це означає, що проявами інтифади вона проявляє 

своє прагнення до збереження себе такою, якою вона є на даний історичний 

момент – власне цієї конкретно визначеної культури. Незаперечним є факт, що 

Афганістан, практично середньовічна, із елементами феодалізму, держава 

Середньої Азії, відстоює незалежність згідно тих уявлень про свободу, які 

склалися в культурі цього народу, відстоює свій, властивий тільки цій державі, 

спосіб розвитку та життя поколінь людей – вільних у виборі союзників, роду 

діяльності та віросповідання. Запровадження радянської комуністичної моделі 

за ідеологічної і матеріальної підтримки СРСР сприяло швидкій 

індустріалізації, запровадження західної моделі під тиском американських 

миротворчих сил автору важко прогнозувати, адже смислові поля культури 

містять глибинні відмінності і на відміну від радянської практики, історія цієї 

країни не зазнала практики впровадження американської моделі 

господарювання та урядування. Можливо з плином часу західноєвропейські та 

американські інвестиції в народне господарство Афганістану дали б можливість 

підняти рівень життя населення держави та розвинути провідні ремесла в 

промислові цикли. Попри перспективи наслідування чужорідних моделей 

розвитку та фінансової підтримки із-зовні країна продовжує свій історичний та 

культурний шлях – щоразу, коли держави світу намагаються вплинути та 
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керувати політикою Афганістану, в певних прошарках населення спалахує 

озброєне протистояння. Ще жодній державі та культурі не вдалося приборкати 

культуру Афганістану – знищити або видозмінити її. 

Не даремно Я. Арафат відзначав, що інтифаду неможливо припинити, 

інтифада – це життєвий порив культури всупереч руйнівному впливові ззовні та 

внутрішній деструкції [148]. Тільки задоволення культурних, національних та 

релігійних переконань населення може зупинити застосування терористичних 

методів – інструменту інтифади. Сепаратизм не виникає безпричинно – 

прагнення до відмежування від усього чужорідного навіть в межах однієї 

держави породжується тим, що існують історико-культурні межі, які приховані 

геополітичними. Вони з’являються лише тоді, коли виникає загроза стирання 

цих культурно-історичних меж взагалі, тобто коли виникає загроза знищення 

культур та релігій, асиміляції націй, і проявляються за допомогою інтифади – 

сепаратистського руху, ціль якого – будь-якою ціною (навіть із застосуванням 

масового насилля та терору) виокремити ареал для розвитку культури, релігії, 

нації. 

У будь-якому зі своїх проявів тероризм є торжеством ніцшеанської «волі 

до влади». Імітація тероризму свідчить про те, що та або інша форма існування 

культури настільки могутня та розвинута на даному етапі історії, що може 

імітувати життєдіяльність та боротьбу за самовизначення та визнання 

оточуючими культурними формами. Тероризм як форма боротьби за 

легітимацію та визнання конкретної культурно самодостатньої одиниці, є 

індикатором міри прагнення до поставленої мети та показником внутрішніх 

(життєвих) сил локальної культури – того, чого вона може досягти і коли (в 

історичній перспективі) досягне. «…кожна порода захоплює стільки реальності, 

скільки вона може її подолати та примусити служити собі» [135, с. 224]. Якщо 

припустити, що процес культурної ідентифікації в цілому в світі та в окремих 

його регіонах поглибиться, можна стверджувати про те, що з плином часу 

світова політика постане численними зрізами культурної реальності, які 

постійно напливають один на одного. На сучасному етапі пошук культурної 
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ідентичності в більшості країн Європи та Америки не суперечить доцентровим 

тенденціям світової глобалізації, оскільки пріоритети економічного розвитку 

визнаються основоположними більшістю пересічних громадян цих країн. Проте 

в цих відносно благополучних суспільствах намітилися відцентрові тенденції 

особистісної ідентифікації з локальними культурами та/або субкультурами. 

«Жодна історична епоха не стає повною протилежністю попередньої. Вони 

виникають не замість одна одної, а разом з попередніми» [71, с. 199].
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3.3. Стирання меж між явищами як причина появи неспецифічного 

тероризму 

Стирання кордонів між явищами – характерна риса сучасності. Важко 

називати інтифадою боротьбу ІРА проти Об’єднаного Королівства за 

об’єднання з Республікою Ірландія або боротьбу ЕТА за створення незалежної 

держави басків – це нехарактерне явище для описуваних культур. Однак 

палестинська інтифада і сепаратизм ІРА, басків та каталонців – це національно-

визвольні війни, в яких основним «засобом аргументації» є терористична 

діяльність. Стирання кордонів між явищами простежується в тому, що для 

висвітлення діяльності усіх терористичних груп використовується 

терористичний характер їх діяльності як базова ознака – тобто найбільш 

резонансний аспект політичної активності. З огляду на те, що сучасному світові 

властиве загальне наростання страху померти від терористичного нападу, таке 

стирання кордонів між формами та видами явища поглиблює нерозуміння 

причин та особливостей тероризму як частини національно-визвольної війни та 

імітації тероризму як прийому боротьби за лідерство в міжнародній політиці. 

Політична та культурна функції тероризму розчинені в аморфній 

інформації ЗМІ. Мас-медіа віддають перевагу у висвітленні подій тероризму 

кількісним результатам теракту, і тим самим розмивають форми та джерела 

тероризму як факту в існуванні певної культури, стирають межі між 

доктринальним тероризмом та тероризмом як тактикою. Саме із цих механізмів 

функціонування ЗМІ витікає головна проблема – проблема визначення 

тероризму. Для успішної протидії терористичним нападам, необхідно 

визначати власне тероризм та його імітації, і відповідно до цього 

використовувати форми боротьби із ним – військово-силові, політичні, 

економічні, інформаційні. Значна роль в збереженні дискурсу в 

інформаційному полі, що створюється в ЗМІ, належить правилам 

обґрунтування, які використовуються для того, щоб примусити сторони до 

порозуміння. Ю. Габермас вважає, що «оскільки недержавна сила терористів – 

«війна в мирних умовах» – не підпадає під категорію міждержавної війни, то 
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необхідність боротьби з цією силою зовсім не означає необхідність розмивати 

строго визначене поняття необхідної державної оборони, оголошенням такою 

випереджувальних військових дій з ціллю самозахисту» [183, с. 93]. Отже. 

найбільш загальним формулюванням причин невдач у антитерористичній 

діяльності є невідповідність природи явища та засобів, які застосовуються для 

боротьби із ним та його наслідками для суспільства та держави, що випливає із 

відсутності загальновизнаних критеріїв визначення тероризму як суспільно-

політичного явища. 

Попри це в концепціях сучасних війн терористу – окремій особі, або групі 

осіб – відведена роль сторони військових дій. Сучасна війна – не класичне 

протистояння армій, в якій усе вирішує чисельність, осадний парк, місцевість і 

талант воєначальника. Однією зі сторін війни може виступати порівняно 

малочислена група бойовиків-терористів. Так звана антитерористична війна не 

передбачає оголошення бойових дій конкретному угрупованню терористів – 

вона передбачає бойові дії та насилля щодо безликих усіх, хто може бути 

пов’язаним із терористами. А це означає, що антитерористична війна стає 

продовженням війни терористичної – суттєві позиції сторін однакові, цілі – 

також, в основі поділу явищ лежить тільки одна ознака: в антитерористичній 

війні терорист та влада змінили позиції порівняно із терористичним 

протистоянням, але головне – позиція мирного населення, заручника в 

політичній грі в тероризм, – залишилася без зміни – доля безликих усіх 

байдужа обом сторонам протистояння. Ф. Гро пише, що: «Немає більше 

організованої армії, усе пронизано сітями конкуруючих між собою 

професіоналів насилля» [74, с. 150]. 

Насилля як форма ведення сучасної війни є неприродною формою війни. 

Класична війна закінчувалася миром або перемир’ям, тривала роками, 

розпалюється і згасає, в ній так чи інакше був переможець та переможений, 

мирне населення мало змогу уникнути безпосередньої участі у бойових діях – 

шляхом евакуації, переселення або втечі. Сучасна війна, війна з тероризмом, не 

має переможця – тільки переможеного – мирне населення. І хоча терористичні 
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конфлікти також то посилюються, то вщухають, вони підпорядковуються 

іншим законам. Класична війна розпалюється і вщухає під впливом, в першу 

чергу, економічних чинників, а саме – ресурсів для її ведення, як матеріальних, 

так і людських. По-друге, для класичної війни характерні батальні дії – чи то 

реальні бої із застосуванням військових машин та зброї, чи «гонка озброєння», 

в якій зброя лише демонструється ворогові. Класичні війни, як правило, мали 

на меті переділ зон впливу між основними гравцями міжнародної політичної 

арени. 

На противагу цьому, терористична війна розпалюється і вщухає залежно 

від політичного резонансу, якого набувають терористичні акції. Терористичний 

PR полягає у тому, щоб постійно підтримувати в суспільствах почуття 

небезпеки перед тим, що може відбутися за мить – саме тому інформація про дії 

терористів в тому чи іншому куточку світу так швидко поширюється у 

світовому інформаційному просторі. Спецслужби провідних країн світу 

відслідковують всю можливу інформацію про терористів з метою забезпечення 

безпеки громадян. З цією ж метою інформацію слід утримувати від поширення 

в інформаційному просторі Internet та особливо телебачення – для того, щоб 

убезпечити суспільство від масового психозу перед загрозою стати жертвами 

терористів та зберігати спокій в країні і запобігти поширенню незадоволення 

владою. Приховати інформацію про дії терористів повністю буде неможливо – 

самі ж терористичні угруповання зацікавленні у поширенні інформації про себе 

– не випадково деякі арабські телеканали першими транслюють відеоролики та 

новини про події терористичного фронту. З іншого боку, ЗМІ та інформаційні 

агентства, які працюють на ринку продажу та поширення сенсаційної і корисної 

інформації, виступають посередником між терористами та владою в 

інформаційному обміні. Посилання на заборону цензури та забезпечення 

вільного доступу до інформації, якими можна було пояснити широке 

розповсюдження такої інформації, не спрацьовує в інших сферах політичного 

життя суспільства, зокрема, інформація про розробки нових модифікацій зброї 
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та її експериментальні випробування, про секретні військові бази та в’язниці, 

про роботу спецслужб. 

Отже, запобігти поширенню інформації можливо – очевидно, що провідні 

інформаційні агентства співпрацюють із органами державної влади. З цього 

випливає, що підтримувати в суспільстві відчуття небезпеки вигідно не тільки 

терористичній стороні, але і владі. Страх стати жертвою нападу терористів дає 

можливість державі обмежувати свободу громадян під гаслом убезпечення від 

нападів – посилення державного (поліційного) контролю над особистим життям 

громадянина. Навпаки, створення фільтрів для інформації про терористичні 

атаки невигідне для держави учасника антитерористичної війни. Нагнітання 

спрямованого страху стати жертвою терористів серед мирного населення є 

важливим фактором підтримання громадянами прагнень влади до ведення такої 

війни. Страх від діяльності терористів поглиблюється та накопичується за 

допомогою спрямованого впливу ЗМІ, разом із цим зростає невдоволення 

населення тим, що його мирне життя знаходиться під постійною загрозою, що 

звичний спосіб життя піддається сумнівам. Про ставлення легітимної влади до 

громадян держави Ж. Сорель зауважив, що: «Не в їх інтересах дійсний спокій 

народу, деякі заворушення їм дуже корисні, але необхідним є те, щоби воно 

залишалося у визначених межах та скеровувалося б політичними діячами» [161, 

с. 16]. Таким чином страх перетворюється на агресію проти терористів та того, 

що із ними пов’язане – країна, регіон, віросповідання та культура. Влада за 

допомогою ЗМІ транслює інформацію про тероризм на населення і таким 

чином створює ідеологічне підґрунтя народної підтримки антитерористичної 

війни. Мирному населенню відведено роль джерела незадоволення. Але, як 

зазначалося вище, інформація ЗМІ неповна, а відтак і неправдива. Агресія 

мирного населення країн, спровокована політичними та медійними засобами, 

це результат психологічного тиску на громадян, жодних культурних механізмів 

спротиву в ній не закладено. Отже, якщо тероризм є природний та імітований, 

то антитерористична війна є суто політичним актом і є частиною боротьби за 

цивілізаційне політичне лідерство. 
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Класична війна також передбачала використання однієї і тої самої 

інформації в агітаційних цілях обох воюючих сторін, зрозуміло, з дещо 

відмінним супровідним коментарем. Але вона використовувалася у веденні 

інформаційної війни один проти одного. В «соціальній рекламі» тероризму 

яскраво простежуються тенденції обох конфліктуючих сторін, які в першу 

чергу, провадять інформаційну війну проти мирних громадян. Терористичні 

угруповання скеровують інформацію на мирний загал ворожих країн для того, 

щоб збентежити громадян, викликати новий сплеск фобій стати жертвою та 

жаху мученицької смерті; а також, щоб занепокоїти органи влади імовірністю 

нового нападу на її статус і право законного насилля над громадянами 

підконтрольної країни. 

Безперешкодне поширення інформації у державних, зокрема провладних, 

ЗМІ визначає прагнення органів влади поширити і поглибити у населення 

емоційні стани передчуття терористичної небезпеки. І, хоча органи державної 

влади поширюють інформацію про заходи із запобігання терористичним 

атакам, зміст її неоднозначний. Основний зміст повідомлення такий, що 

«органи забезпечення правопорядку докладуть усіх зусиль для попередження 

теракту» у відфільтрованому інформаційному просторі повинен вселяти надію 

на те, що вдасться запобігти якщо не самій події теракту, то хоча б жертвам. 

В інформаційному просторі, який заповнений різноманітною 

інформацією про види та форми терористичних актів, з високою частотою 

оновлення інформації, яка свідчить про константність фактів терористичних 

атак та їх територіальне розповсюдження, згадане повідомлення має ще й 

інший зміст. Оскільки в інших країнах також вживаються усі можливі 

превентивні заходи, а запобігти виконанню задумів терористів вдається не 

завжди, то рівень небезпеки залишається високим – на рівні ймовірності – 

відбудеться чи не відбудеться, отже може відбутися. Ф. Гро описав цей стан 

суспільства так: «Постійна тривога та повсюдна загроза терору викликають 

невпевненість у власній безпеці» [74, с. 152]. А надалі на свідомість людини 

впливають побачені нею в мережі Internet та на телебаченні епізоди новин про 
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теракти, спричинюють тривогу за своє життя та життя родичів і близького 

оточення, яка визначатиме поведінку людини повсюдно, і, особливо, якщо вона 

стане жертвою терористів. Крім того, таке повідомлення містить загрозу для 

тих, хто епатує нестандартною поведінкою суспільство, адже попередження 

стосується громадян, які можуть спровокувати поліційні органи на суворе 

обмеження волі, принаймні на період очікування терористичної агресії. 

Повідомлення про те, що поліційні органи переходять на посилений режим 

несення служби, держава завуальовано інформує громадян про посилення 

контролю над ними самими – збільшення кількості патрулів та їх уваги до 

подій та людей в громадських місцях означає збільшення питомої ваги 

представників законного насилля на одного пересічного громадянина. А, 

відтак, і збільшення уваги до кожної конкретної особи, характеру її дій та 

особливостей взаємодії з іншими особами. Отже комунікація в суспільстві 

набуває додаткової риси – посиленого контролю та імовірності примусу до дії. 

Тероризм як феномен претензіями на владу не тільки шкодить 

структурам офіційної влади, але і приносить їм користь як реальний привід 

посилити контроль над суспільством. З огляду на це, питання про фінансування 

терористичних організацій спірне. Розкрити джерела фінансування 

терористичних груп для них самих означає втрату цих джерел і потребу в 

пошуку нових. Органи влади змушені будуть вжити заходів із запобігання 

подальшому фінансуванню терористів, навіть якщо терористична загроза, що 

постійно нависає над суспільством, дає певні переваги. З іншого боку, вжиття 

санкцій щодо тих осіб та організацій, які «допомагають» терористам, призведе 

до вивільнення досі секретної інформації та поширення її на широкий загал, що 

також може викликати збурення серед громадян. Окрім того, неявність джерел 

фінансування дає привід для масштабних економічних санкцій та бойових дій 

проти тих чи інших країн, на території яких базуються терористичні групи, 

наприклад, Ірак, Іран, Косово та ін.. 

Ще однією принциповою відмінністю від класичної війни у так званої 

терористичної є дискретність її проявів. Класична війна протікала так: серед 
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загального ходу бойових дій виокремлювалися поворотні знакові моменти, 

наприклад, ключові бої, перегрупування сил в таборах, вступ чи вихід з війни 

країн. Терористична війна триває, але прояви її точкові – атаки в різних 

куточках ворожого табору. «Сучасні стани насилля здаються анархічними та 

локальними» [74, с. 151], відзначає Ф. Гро. При чому бойові дії ведуться як 

правило опонентами терористичного руху на територіях, які пов’язують з тими 

чи іншими терористичними групами, але не з військовими формуваннями 

терористів, а з регулярною армією певного державного утворення. Отже, 

терористичне протистояння триває на двох окремих, територіально віддалених 

один від одного фронтах. Не армія однієї держави з армією іншої, а 

терористична сторона – з населенням країни-ворога, а ця країна – з країною, де 

знаходиться база угруповання, з її армією та населенням. І в тому, і в іншому 

випадку бойові дії ведуться проти тих, хто не має прямого стосунку до 

предмета суперечки між сторонами терористичного конфлікту. Тут неможлива 

війна армії з армією, тому що терористична сторона володіє військовими 

загонами, які не є регулярною армією ні за принципом служіння та 

формування, ні за характером дисципліни, і порівняно невеликими за 

чисельністю. Також неможлива війна держави із державою, тому що тероризм 

не представляє жодної реальної держави, він бореться за створення у 

майбутньому, наприклад Ісламської держави або незалежної Держави Басків, 

тобто представляє фантом суверенітету. 

Розсіяність у просторі та часі терористичних актів визначає ще одну 

особливість терористичної війни – неможливо визначити кінцеве прагнення 

воюючих сторін. Терористична активність завдяки своїй точковості впливає на 

ворогуючу сторону, але не містить у собі спрямування до миру. Якщо невідома 

конкретна ціль терористів, то не визначений поріг, за яким можна шукати 

компроміс, та за якою межею знаходитиметься запорука миру. Спалахи та 

затухання терористичної війни більше нагадують реакцію у відповідь, а не 

військові дії, які заздалегідь планувалися, і тому були ключовими моментами 

на тлі загального стану війни. 
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Поряд із терористичною війною некласичною є також корейська війна, 

яка є диверсійною – війна армії проти армії знаходиться у стані перемир’я, але 

тривають операції із засилання резидентів та виконання підривних робіт у 

ворожому таборі. Сучасний стан війни між двома Кореями – це також 

терористична війна за своєю суттю. Втім, називати некласичною війною 

терористичну війну зарано, адже однією з умов класичної війни є об’явлення 

війни. Останній раз за усіма правилами війну оголошував кардинал Рішельє на 

початку ХVІІ століття. Війни ХХ століття цьому правилу не слідували, а відтак 

їх можна кваліфікувати як некласичні. Відтак різновиди терористичних війн 

постають як постнекласичні – варварські, як їх називає Ф. Гро, оскільки 

терористична війна нехтує усіма правилами ведення війни. З цієї ж позиції 

Ф. Гро вважає стани насилля, зокрема тероризм, не обміном смерті, а 

розподіленням та поширенням смерті [74]. При чому смерть піддається 

обрахунку та прорахунку. Станом обміну смерті можна вважати класичну та 

некласичну війну – де відбувався не завжди пропорційний обмін смерті на 

смерть. 

Цій точці зору суперечить концепція тероризму як символічного акту 

Ж. Бодрійяра, в якій тероризм – один із способів символічного розподілу смерті 

між усіма членами колективу та/або суспільства. «Terrorism is a fundamental 

modality of death sharing in our culture, and especially of violent death sharing. / 

Тероризм – це фундаментальний спосіб обміну смерті в нашій культурі, 

особливо обміну насильницької смерті» [13]. Цей ефективний спосіб розподілу 

смерті оскільки незалежно від того, чи бере в ньому людина безпосередню 

участь, чи дізнається про нього із засобів масової інформації, вона так чи 

інакше долучається до переживання смерті, тобто щоразу помирає разом із 

тими, хто став жертвами терористичного нападу. 

Разом із цим не тільки терористична сторона поширює смерть. Оскільки 

провідні у світовій політиці держави на сучасному етапі намагаються не вести 

війн, а проводять так звані миротворчі операції – нові форми втручання у 

внутрішню та зовнішню політику інших держав, то ці держави також 
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виконують поширення смерті на мирний загал. Можна вести мову про 

опосередкований обмін смертю – такий, який за умов класичної війни 

відбувався одночасно на визначеній території – це був обмін смертю солдатів 

та мирних громадян. Терористична війна – це також обмін смертю, але в різний 

час та на різних територіях. Терористи втрачають громадян країни, де вони 

дислокуються під час військових операцій, які здійснюють провідні країни 

світу і втрачають бойовиків під час виконання терористичних операцій 

(випадковість або шахідизм) на території держави-ворога. Держава-

супротивник тієї чи іншої терористичної групи втрачає своїх громадян 

здебільшого на своїй території та на території держав-союзників і втрачає 

військових своєї армії під час миротворчих акцій та військових втручань до 

країн, на території яких розміщуються бази терористів. 

Опосередкованість та дискретність – головні особливості сучасної – так 

званої терористичної війни, які визначаються вимогами сучасної світової 

політики.
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3.4. Культ некомпетентності та економічні передумови виникнення 

тероризму 

Як зазначалося в першому розділі, частими причинами виникнення 

терористичних конфліктів є неспівмірність політичного дискурсу 

представників різних напрямів у реформуванні економічної сфери держави. 

Особлива гострота економічного питання та його вплив на спалахування 

терористичної активності обумовлені впливом стану економічного розвитку 

держави на суспільний добробут населення. Г. Маркузе визначив, що «культура 

– це перш за все прогрес праці, тобто праці на здобуття і розширення набору 

життєво необхідних речей» [124, с. 75], отже рушійною силою суспільно-

політичних змін може стати тільки зміна потреб, які свідчать про необхідність 

створення нових способів виробництва, адміністрування та взаємодії між 

людьми. В цьому ж заключається і суттєвий недолік концепції – вона нехтує 

будь-якими іншими комунікативними практиками, окрім комунікативних 

взаємодій в сфері праці та виробництва. Відтак, виявляється, що всі суспільні 

суперечності це суперечності між різними суспільно та біологічно 

обумовленими потребами, а культура це сфера буття людини, в якій основна її 

діяльність відбувається в межах системи праця-відпочинок. Світовій історії 

відомі епізоди, коли низький рівень достатку населення не викликав гострих 

суспільних конфліктів. Але також відомі і протилежні ситуації, коли стагнація 

економіки призводила до глибоких суспільно-політичних криз, а також 

поглиблювала ті, які сформувалися на іншому ґрунті (наприклад, на етнічному 

або релігійному). Яскравим прикладом спалаху терористичної діяльності на тлі 

економічних проблем є новий виток руху басків на отримання широкої 

автономії та незалежності. 

Економічна стагнація, посилена корупційними схемами та застосуванням 

насилля до мирних громадян, містить у собі глибокий протестний потенціал, 

який може формуватись у мирні протести, стихійні виступи населення проти 

офіційної влади, в озброєні протистояння, сепаратистські рухи та терористичну 

діяльність. Проголошені незадоволеними масами населення та їх провідниками 
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цілі, скеровані в основному на економічні перетворення та покращення 

добробуту населення свідчать втрату ініціативи системою легітимної влади, а 

відтак позначають втрату влади як такої. Основну роль починають відігравати 

керівники руху протесту, яких підтримує соціальна база – протестувальники, 

вони сформують новий дискурс суспільно-політичної влади. Залежно від того, 

яким чином буде скеровуватися новостворений дискурс влади, він має 

тенденцію і до подальшого мирного вирішення, і до подальшого розпалу 

протистояння, яке має тенденції до переходу в озброєну фазу. 
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3.4.1. Некомпетентність учасників політичних процесів у світі як 

причина виникнення терористичного руху 

Сучасний світ є світом порядку, тобто чітко встановлених зв’язків 

субординації та санкціонування. Німецький економіст Е. Фаге вважав, що для 

нормального функціонування такої системи – суспільства, в якому існує 

перерозподіл праці – необхідно забезпечити одну умову, а саме – роботу слід 

надавати лише компетентним працівникам [176]. При чому, в сфері 

законотворчості компетентність принципово неможлива, що випливає з 

природи законотворчої діяльності, а тому політика – сфера некомпетентна. З 

цього випливає, що забезпечити реальність демократії можливо лише через 

неперервний плебісцит. Ця процедура відміняє апарат політиків, які приймають 

рішення замість народу, і залишає апарат для підрахунку голосів та оголошення 

волі народу. 

Існуючі демократії на думку Е. Фаге потребують саме політиків, тобто 

тих, хто некомпетентний в жодній із сфер суспільного життя, і тому не може 

виконувати конкретні обов’язки, і забирає на себе функції керівництва і 

вираження волі тих, хто працює [176]. За відсутності плебісциту він виражає 

волю народу в силу своєї некомпетентності в усіх сферах суспільного життя. 

Отже виражає прагнення всіх і нікого окремо до ніщо. Це означає, що відбулася 

переорієнтація з індивідуального як потреби духу, фізіології людини, з 

індивідуального як символу всезагального культурного розвитку, які визначали 

всезагальне як економіку та економічну і міжнародну політику, на безособове 

всезагальне як порядок міжнародних відносин. 

Цей порядок є насамперед світовий порядок – тобто система світової 

безпеки, політичного та економічного регулювання та впливу. Оскільки в 

основі сучасного світопорядку закладена інша цінність, ніж декілька десятиліть 

тому, можна говорити про формування нового пласта сучасної культури. 

Характерною особливістю цього пласта є підпорядкованість людини 

безособовому. Це виражається в тому що, якщо основною цінністю є порядок, 

зокрема, світовий порядок, то розвиток суспільств та культур проходить у 
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напрямку від політики (безособового всезагального) до індивіда. Так вимога 

порядку як основи мирного співжиття передбачає підпорядкування цій меті 

векторів розвитку країн, які визнають доцільною цю вимогу. А оскільки 

держава підпорядкована меті збереження порядку будь-якою ціною, то і 

окремий громадянин цієї держави також вимушений підкорятися державі як 

системі, що єдина володіє законною монополією на покарання та насилля. 

В силу того, що цінністю, як правило, стає те, чим у певний момент 

теперішнього ми не володіємо, але прагнемо володіти, вихід порядку на 

перший план серед цінностей слід розглядати як відсутність його в бажаній 

мірі. Це означає, що набуття порядку бажане, а відтак бажане знеособлення 

усього існуючого. Встановлення порядку – це стирання відмінностей та 

встановлення штучних рамок-меж. Це уніфікація способів поведінки, 

уніфікація способу вираження думок, уніфікація мислення. Отже, бажаним є 

настання епохи уніфікованого суспільства – такого, в якому немає спеціалізацій 

та відмінностей, де кожен член – універсальний, що означає, замінний – у будь-

який момент його можна замінити іншим, таким самим універсальним, що в 

свою чергу означає, що ним можна пожертвувати, можна знехтувати: 

«найкращий спосіб зробити людину ні до чого не придатною – змусити її 

працювати над усім та одразу» [176, с. 30]. Саме це і є найкращим способом 

знецінити людину, позбавити її гідності бути кимось, знеособити – зробити 

такою самою, еквівалентною, замінною. На зміну винятковості людини 

приходять структури управління, які дедалі більше вдосконалюються у 

встановленні порядку, тобто дедалі більше спеціалізуються у пригніченні 

проявів вільнодумства. Тобто розвивається не суспільний організм, а структура 

суспільства, порядок суспільства, правила, за якими воно нібито живе. 

З концепції Е. Фаге випливає, що чим краще розвинуте суспільство, тим 

чіткіше розподіляються робочі місця в ньому, а в досконалому суспільстві існує 

дуже вузька спеціалізація праці. «Чим більший розподіл праці існує в 

суспільстві, чим більше спеціалізовані його органи, його складові, з чим 

більшою суворістю слідують правилу надавати роботу залежно від 
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компетентності працівника, на тим більшому ступені розвитку воно 

знаходиться» [176, с. 6]. З іншого боку, досконале суспільство це розгалужена 

система органів та структур, які забезпечують його життєздатність та 

функціонування. А це означає, що усі структури, які історично склалися, 

необхідні для його нормального існування. 

Згідно цієї логіки з одного боку, якщо тероризм існує в певному вигляді, в 

певному суспільстві, на певному щаблі його розвитку, то це явище є 

підструктурою суспільства, його прояв та невід’ємна частина, і чим краще 

розвинуте суспільство, тим, відповідно, ширше, поширеніше та вибагливіше у 

застосовуваних методах його терористична складова. В такому випадку 

тероризм буде діяти проти самого суспільства, точніше проти тієї його 

історичної форми, якою він породжений в конкретний момент історичного 

часу. Але, разом із тим, терористичне угрупування також набуватиме дедалі 

більш складної структури та ієрархії, системи підпорядкування, і дедалі більше 

спеціалізованого розподілу ролей всередині себе, як складової частини 

суспільства, в якому вона сформувалася і, відповідно, перейняла механізми 

життєдіяльності. Це означає, що неминуче те, що нове суспільство та держава, 

яку прагне побудувати терористична організація, буде дочірньою структурою 

для тієї, яку вона прагне повалити. І якщо нове буде наступником старого, то 

цілком ймовірно, що воно приживеться на старому ґрунті, що не є підґрунтям 

для висновку про його життєздатність. 

Ідея, переслідувана терористами, близька до утопії, а це означає, що 

оскільки вона вийшла з попереднього суспільства або держави, вона може 

втілитися на основі наступництва принципів, за якими жили люди, що 

складають це суспільство. Але без розвитку, і відповідно без реформування та 

прогресу, воно не зможе вкоренитися. Ідея нового суспільства, втілена в 

суспільстві, що існувало, потребує розвитку. Із поваленням старої структури 

суспільства або форми державного правління руйнуються і її спеціалізовані 

підструктури – місцеве самоврядування, органи забезпечення та 

обслуговування. Ці системи необхідно відновлювати або відтворювати із 
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залишків зруйнованих, оскільки для нормального функціонування нового 

суспільства та держави необхідне їх вкорінення в систему усталених світових 

політичних та економічних зв’язків та міжнародних каналів сполучення. Таким 

чином ці механізми забезпечують ще один зв’язок старого та нового порядків 

суспільства та держави. Нова система, для того, щоб вижити повинна 

зрівнятися з попередньою за рівнем благополуччя та організації свого 

функціонування. Оскільки система починає з руїн, то на відновлення або 

побудову нового матеріального статку необхідні значні ресурси капіталів та 

часу. Якщо ж нова система не влаштовуватиме членів суспільства, протест та 

реакція неминучі. Протест та реакція, в свою чергу створюватимуть сприятливі 

умови для саботажу та диверсій невдоволених, у відповідь на які нова система 

буде змушена застосувати індивідуальний та масовий публічний терор. Відтак, 

неефективна заміна однієї структури суспільства на іншу сприятиме переходу 

тероризму в терор, нагнітання та поглиблення якого з часом викличе новий 

виток діяльності терористичних організацій, метою яких буде заміна старої 

неефективної структури суспільства та режиму правління на нову, теоретично 

досконалішу. 

На основі вищенаведеного можна порівняти систему суспільства з 

екосистемою природи, в якій тероризм як підструктура суспільства постає 

деструктором. Екосистемі необхідні компоненти та механізми, які 

перероблюють продукти її життєдіяльності тим самим вивільняє її від зайвого 

та шкідливого. Тероризм разом із системою виконання покарань є 

деструктором в суспільній екосистемі. Система виправлення та виконання 

покарання викриває та виправляє недоліки організації міжособистісної 

взаємодії в суспільстві. Тероризм викриває недоліки політичної, економічної, та 

ідеологічної організації життя в суспільстві і прагне їх виправити згідно до 

поглядів своїх провідників. І, хоча, з позиції легітимної влади тероризм – це 

дефект поведінки групи осіб, який підлягає покаранню та виправленню, явище 

тероризму не є дефектом мислення та поведінки. Дії терористів підлягають 

розгляду як суспільно небезпечні, карні діяння, однак феномен тероризму має 
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підґрунтя, причини, витоки та привід на об’явлення, і тому покаранню не 

підлягає. 

З іншого боку, на основі концепції Е. Фаге тероризм можна розглядати як 

аномалію суспільного розвитку. Тобто, якщо в певний момент розвитку 

суспільства правило компетентності з якихось причин не діяло, то в ньому 

сформувався пласт незадоволених, які прагнуть пристосувати існуючий режим 

для себе або створити новий, такий в якому більше можливостей для 

самореалізації. Такими можуть бути національні та культурні меншини, 

маргінальні групи та субкультури, соціально незахищені та пригнічені верстви 

населення. Якщо в дійсній суспільній системі та державі ці категорії населення 

країни не мають своєї лакуни, вони будуть слідувати різними шляхами, зокрема 

шляхом терористичної діяльності, щоб виокремити себе з-поміж інших і таким 

чином виділити для себе місце в суспільстві. Відповідно до цієї логіки, 

тероризм це сигнал збою механізму саморегуляції суспільства і, відповідно, у 

державної влади з’являється потреба у врегулюванні ситуації ззовні – 

економічними та політичними санкціями, що покликані врівноважити 

конфліктуючі сторони та локалізувати подію тероризму доки вона не стала 

масштабною та неконтрольованою через намагання знову ввести 

дестабілізовану країну/суспільство в межі усталеної системи міжнародних 

відносин. 
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3.4.2. Невідповідність правової системи та економічних реалій 

суспільства як передумова зародження рухів спротиву 

Тероризм та створення тіньового сектора економіки постають двома 

шляхами спротиву економічного розвитку застарілій правовій системі 

суспільства та силам в керівництві країни, які її підтримують. Таке пояснення 

зародження та розвитку тероризму дає Е. де Сото [162]. Розвиток, економічний, 

політичний, технічний та світоглядний прогрес не перешкоджають збереженню 

культури. Процеси, які відбуваються в суспільстві, залежать від правової 

системи, яка покликана врегулювати відносини між усіма членами суспільства. 

Право визначає основні правила співжиття: гальмує розвиток одних тенденцій 

та дає можливість розвиватися іншим. Таким чином, від правової системи в 

країні залежить гармонія у взаємодії всіх елементів її структури. Оскільки в 

більшості країн існують умовно народні (створені законодавчими органами, 

представники до якого обираються шляхом прямого або непрямого народного 

голосування) або даровані монархом кодекси законів, а також законодавчі бази 

релігійного походження (наприклад, шаріат), то функція законотворення 

знаходиться у офіційної влади, а не у народу, як її джерела (згідно 

демократичних принципів керування державою). Таким чином, будь-який 

спротив правовій системі це спротив офіційній владі. 

Культура є основним джерелом потенцій країни та її громадян, її ідейні 

основи визначають можливості розвитку та досягнення, які може набути 

суспільство за умови раціонального використання цих можливостей. За умови 

максимального використання творчих можливостей культури на усіх щаблях її 

розвитку, вона зможе досягти свого розквіту. Відтак, можна вести мову про те, 

що в культурі закладений оптимальний правовий та державний механізм, який 

приведе суспільство до високого рівня забезпечення та регулювання. 

Г. Маркузе справедливо зазначає, що «дійсність перевершує свою культуру, і 

сьогодні людина може зробити більше, ніж культурні герої…» [121, с. 192]. 

Відтак багатьом культурам, всередині яких технології виробництва та побуту 

мало розповсюджені, відкритість культури може стати першим кроком до 
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асиміляції та знищення через заперечення ідеалів автентичних новоприйнятим. 

Демонстрація інших культур за посередництва технологій та рівня соціального 

добробуту формує уявлення про прогресивність цінностей та смислів цих 

культур щодо автентичної, яка ще не досягла такого рівня розвитку. В 

свідомості людини рідна культура втрачає привабливість якщо не відповідає 

домаганням людини, не є бажаним середовищем буття. 

«Ефективність системи притуплює здатність індивіда розпізнавати 

зарядженість фактів репресивною силою цілого» [123, с. 51]. З цих позицій 

згубними для переважної більшості країн світу є тенденції копіювання 

механізмів управління державою в тих країнах, де вони успішно функціонують. 

Форми правління та державного устрою повинні набувати культуротворчого 

смислу та ставати елементом процесу культуротворення, вони повинні 

змінюватися під впливом «спливання» на поверхню культурного пласта тих або 

інших смислів культури. Демократія одного ґатунку придатна лише для країни, 

на основі панівної культури якої вона створена. І в такому випадку 

непересічною умовою є добровільне визнання панівного статусу однієї 

культури іншими культурами або майже суцільна культурна однорідність 

країни. Для інших держав така система неприйнятна, якщо тільки їх автентична 

культура не є тією самою культурою. Саме це є причиною політизації 

фундаменталістських рухів, які за допомогою примусового утримання 

суспільства на нинішньому рівні розвитку прагнуть зберегти корінну культуру, 

і, таким чином, дати їй можливість шляхом історично виправданих змін 

самостійно досягти розквіту. 

Отже, економічна система, регульована правовою системою, може бути 

одного і того ж типу під впливом автентичної культури, але водночас бути 

відмінною від такої ж в іншій країні,. На відміну від права – дарованої 

кодифікованої системи норм та законів – економіка це суспільна реальність. 

Економічна система держави це спосіб здійснення трудових та мінових 

відносин в суспільстві. Потреба у виробництві суспільних благ – товарів та 

послуг – існуватиме завжди, відтак економічна система також існуватиме. При 
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чому, характер господарських відносин залежить від традиційних особливостей 

спілкування в культурі або таких, які склалися в полікультурному середовищі 

протягом історичного розвитку. Таким чином, економічна система сформована 

в системі культури сформована історично-природним шляхом, в той же час 

правова система – це надбудова над реальністю, покликана спростити 

орієнтацію в культурі для її представників. «Тільки хороший закон здатний 

зробити реальність компактною та керованою» [162, с. 255]. 

На основі вищезазначеного, економічна система є більш стійкою до 

зовнішніх довільних та примусових впливів, оскільки вона значно ближча до 

смислового базису культури, ніж правова. Економіка більш сприйнятлива до 

зміни всередині ієрархії культурних смислів, швидше сприймає висування на 

перший план одних і тимчасове застарівання інших. Право, як надбудова над 

реаліями, більш самостійне і внутрішньо взаємоузгоджене. Право сприйнятливе 

до впливів з боку тих ідей та переконань, на основі яких було створене. 

Потреба у вдосконаленні та узгодженні із культурою і економічної, і правової 

системи постійна. Однак, економіка змінюється поступово із змінами всередині 

культури, люди змінюють характер своєї економічної діяльності незалежно від 

правил, а право саме не змінюється, люди не змінюють право самі для себе, 

воно всезагальне, тому потрібне втручання офіційної влади для того, щоб 

«дарувати» суспільству нову, вдосконалену правову систему. «Набагато 

розумніше пристосувати закони до дійсності, ніж намагатися впливати на 

погляди кожного, оскільки закон є найбільш корисним та покірним волі та 

розуму людини інструментом змін» [162, с. 199]. 

Вчасне врегулювання правовими механізмами економічних відносин 

всередині суспільства та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності вважається 

Е. де Сото умовою економічного прогресу держави, а відтак прогресу 

суспільства в цілому [162]. Уникнення спротиву державі з боку представників 

культури і є умовою уникнення легітимного та нелегітимного насилля. 

Гармонія держави та культури, яка забезпечується економічною задоволеністю 

більшості членів суспільства, є запорукою уникнення соціальних потрясінь та 
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громадянських війн. Тривале стримування розвитку суспільних відносин 

шляхом утримання однієї правової системи без змін призведе до численних 

спроб обминути закон і, у відповідь, розгул легітимного насилля як репресії за 

ведення незаконної економічної діяльності. 

Результатом утримування застарілої системи права, а з її допомогою 

старих правил економічної взаємодії, стає уособлення вини неблагополуччя в 

суспільстві в структурі державної влади та її діячах – політиках, чиновниках, 

законотворцях та власниках економічних монополій. Таким чином, суспільне 

невдоволення формується не проти невідповідності вимог законів реаліям, а 

проти тих, кого визнали винними у ситуації, що склалася. Внаслідок такого 

зміщення акцентів суспільство усувається від визнання своєї вини в тому, що 

добровільно відсторонилося участі в законотворенні. Слабка активність членів 

суспільства в порівняно благополучні періоди замінюється тихою неприязню 

до представників влади, а якщо ситуація не вирішується органами влади, то 

виникає активний, часто озброєний, спротив офіційній владі і намагання її 

знищити юридично і навіть фізично. 

Процесуального вирішення для такої ситуації не існує, адже в будь-якому 

суспільстві існують люди пасивні, які повільно реагують на поступові зміни, 

які помічають тоді, коли їх результат став достатньо відчутним і болісним; а є 

люди, які відстежують зміни та швидко пристосовуються до них. Перші за 

будь-якого ладу в країні не завжди відчувають переміни в кращий або гірший 

бік від зміни законів, керівників країни, участі країни в нових торговельно-

економічних зв’язках або від зникнення чи пере форматування їх в цілому або 

частково. Друга категорія людей завжди знайде вигоду в тому або іншому ладі, 

а тому не відчуває потреби впливати активно на такі надбудови, як право та 

державна політика. Друга категорія людей – це інертна маса суспільства 

оскільки це пристосуванці, вони байдужі до суспільства та його процесів, але 

активні щодо свого становища. Перша категорія – це пасив, який дає дозвіл на 

нехтування реаліями культурного розвитку та змін, але разом із тим вони 

соціальна база кардинальних змін: революцій, громадянських війн, бойкотів. 
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Обидві категорії громадян – це соціальна база двох шляхів розрішення 

колізії невідповідності права та системи державного керування, з одного боку, 

та економічної системи, з іншого. Пристосуванці формують сектор тіньової 

економіки, а пасив готує основи революцій та вживає радикальних заходів 

впливу на можновладців (наприклад, убивство чиновників, державних діячів 

або символічних осіб – монархів, ідейних лідерів тощо). 

Із переважання в суспільстві першої або другої категорії людей можна 

прогнозувати шлях виходу з економічної та світоглядної кризи, який виник 

внаслідок розлагодження механізмів функціонування культури. Переважання 

поміркованої частини громадян імовірно приведе до формування потужної 

тіньової економіки, а революціонери приведуть країну до військового 

протистояння. Прогнозувати перспективи вирішення обох проблем неможливо 

без глибокого дослідження коренів проблеми, які лежать в невідповідності 

автентичної та насадженої схем взаємодії в суспільстві. 

Заходом, який може запобігти загостренню ситуації в суспільстві, є 

швидка та адекватна реакція на міграційні процеси, які зазвичай 

супроводжують кризові періоди розвитку. Залучення потенційних мігрантів до 

процесів суспільного життя дає змогу запобігти відтоку робочої сили з одних 

регіонів та їх концентруванню в інших. Якщо офіційна влада відреагує вчасно 

на поширення трудової міграції в будь-який бік, вона стане на шлях зміни 

законів, тому що створюватиме законодавчу базу для трудових відносин нового 

ґатунку. Зі зміною частини правової системи постане проблема у її 

взаємоузгодженні в цілому, що приведе до відлагодження права згідно вимог 

культурного розвитку. 

Таким чином, кроком до зменшення загрози виникнення 

внутрішньодержавного тероризму на економічному та правовому підґрунті є 

швидка реакція на прояви незаконної економічної діяльності. характерні 

суспільствам перехідного типу. В періоди прогресу економічна діяльність 

налагоджується, а кризові явища мають тенденцію до поступового згасання. 
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3.5. Міжкультурна комунікація як фактор стабільності міжнародної 

взаємодії 

Біполярна модель політичної взаємодії світу ґрунтувалася на світських 

засадах – ідеологічні чинники визначали пріоритети налагодження економічної 

та військової підтримки. Національні процеси в країнах близького Сходу 

наприкінці 60-х років ХХ століття поклали початок формуванню нової системи 

міжнародної взаємодії. Релігійний націоналізм та традиційна мінливість 

політичного курсу країн Сходу завадили поляризації світу на два табори. 

На політичну арену вийшов новий чинник міжнародної взаємодії – 

культура як конгломерат аутентичних та надбаних смислів. Локальна культура 

включає в себе історію політичної та економічної взаємодії держави або 

території (якщо мова йде про невизнані або частково визнані суверенними 

країни, наприклад, Курдистан, Палестину та інші), базисну форму організації 

праці та внутрішнього обміну, соціальну стратифікацію та систему освіти, і, 

особливо, духовну культуру – систему переконань та цінностей, ставлення до 

держави, народу та їх історії, систему віросповідання. Культура як середовище 

буття є сформованим фактом історії і динамічним утворенням. Факт існування 

культури у самоусвідомленого державного чи протодержавного утворення є 

незаперечним, тому що культура є смисловим ядром, довкола якого 

відбуваються державотворчі та націєутворюючі процеси. Отже, наявність 

самоусвідомлення та оприявнення світові того чи іншого державного утворення 

свідчить про константність факту існування базисної культури. 

З іншого боку, зміст культури не є стабільним. Набір смислів культури, 

що утворюють її базис, є сталим, в той час як зовнішнє оформлення є дочасним 

– в різні історичні часи це саме ця культура. Культура впізнавана на будь-якому 

історичному проміжку. Змінюється «обличчя» культури, а її сутність, за якою 

можна її розпізнати, незмінна. 

Для відображення конституції культури автору видається придатною 

модель науки – дослідницька програма, запропонована І. Лакатосом. 

Дослідницька програма складається з жорсткого ядра, позитивної та негативної 
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евристики. Спершу дослідник описує негативну евристику – конгломерат 

контрприкладів та аномалій, тобто наявних фактів, пояснення яких неможливе 

в світлі закарбованої методології жорсткого ядра. Негативна евристика 

скеровує розвиток дослідницької програми від супротивного – наявність 

фактів, що не «підкоряються» науково-дослідницькій програмі повинна 

спонукати творців та прибічників програми розвивати її положення та 

продовжувати дослідницьку роботу з метою пояснити аномалії, або пояснити 

причину, з якої вони не підлягають опису в конкретній програмі. 

Негативна евристика сучасної культури – це наявність суперечностей між 

смислами культури, результатами її життєдіяльності та смислами культур 

оточення. Це сукупність політичних, економічних, соціальних та природних 

перешкод, які пригнічують та гальмують розвиток культури, намагаються 

придушити її життєвий порив. Незалежно від того, наскільки свідомим є такий 

вплив, реакція спротиву як правило, зароджується в сфері несвідомого – це 

активізація основних «інстинктів» носіїв культури на намагання нівелювати 

культуру та її досягнення, на втручання в її життєвий простір та середовище 

комфорту її носіїв. Надалі неусвідомлена реакція-відповідь трансформується в 

усвідомлену протидію будь-яким, навіть мирним, діям в бік культури – вони 

сприймаються як спроби «тихої» війни, як пасивна асиміляція шляхом 

демонстрації чужих цінностей та активної реклами їх доцільності та 

прогресивності. Будь-які впливи вважаються руйнівними, а тому сприяють 

дедалі глибшій розробці власного здобутку культури, подальшому вкоріненню 

її смислів та впровадженню їх принципів в усі сфери суспільного життя. 

Негативна евристика культури також сприяє її розвитку від супротивного – 

нарощує її «тіло», просякує реальність суттю культури якнайглибше та 

якнайширше, продукує зародження ініціативи культурного розвитку серед її 

носіїв, формує підґрунтя для діяльної протидії сторонньому чужорідному 

впливові. 

Позитивна евристика це захисний пояс для жорсткого ядра науково-

дослідницької програми і є сукупністю допоміжних гіпотез. Це потенціал 
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саморозвитку програми, вона є тим набором теорій та моделей, які 

забезпечують життєдіяльність та прикладний характер загальної теорії. Моделі 

та теорії позитивної евристики дещо простіші та локальні порівняно із теорією 

жорсткого ядра: «Позитивною евристикою визначається програма, в яку 

входить система більш складних моделей реальності…» [109, с. 364]. Моделі 

позитивної евристики визначаються смислами теорії жорсткого ядра, але вони 

замінні – в руслі науково-дослідницької програми вони приречені на те, щоб 

бути модернізованими, видозміненими або відкинутими, якщо не справляються 

зі своїм призначенням – запобігати руйнівному впливу контрдоказів. 

Позитивна евристика культури – своєрідний захисний пояс для 

конгломерату базисних смислів культури. Це актуалізація певних смислів 

базису в доступні та дещо спрощені тенденції розвитку культури – дочасне 

оформлення. Позитивна евристика це найбільш оприявнена форма культури у 

певний момент розвитку. Різноманітні актуальні для конкретного етапу 

розвитку культури напрями – субкультури, фундаменталізм, коренізація 

(аутентизація), побудова соціально справедливої, національної або правової 

держави, економічні дива та інші явища загальнокультурного розвитку – це 

суть моделі оприявнення культури, способи її життєдіяльності, життєва 

практика та результат життєдіяльності смислового поля культури. 

Для позитивної евристики культури властиві ті ж риси, які властиві 

позитивній евристиці науково-дослідницької програми, а саме змінність та 

замінність. Культура оприявнюється світові різними шляхами, актуалізує 

найбільш життєздатні, перспективні та продуктивні концепти свого смислового 

поля. Поєднання актуалізованих наразі складових смислового поля культури 

визначає найближчий вектор її розвитку – політичний курс, економічну та 

соціальну політику, розвиток мистецтв та духовних практик. Тісний 

взаємозв’язок культури як первинного базисного конгломерату смислів з 

іншими, вторинними, конгломератами смислів (наприклад, вірою або 

ідеологією) також визначається поєднанням наразі актуалізованих складових 
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смислового поля культури – сприятливим або несприятливим для культури в 

перспективі розвитку та набуття життєвої сили. 

Сучасність позначена повсюдним релігійним ренесансом – відроджується 

та поглиблюється релігійність. Найпоказовішими у вищезазначеному контексті 

є країни Близького та Середнього Сходу, де майже півстоліття спостерігається 

«весна Ісламу». Процес зміни моделі розвитку позитивної евристики культури в 

країнах цього регіону почався в 60-х роках ХХ століття. Переорієнтація від 

моделі арабського націоналізму до ісламського фундаменталізму та до 

політичного ісламу відбувалася під впливом політичних втручань з-за кордону. 

Для захисту своїх інтересів та життєвого пориву культури арабського світу 

наприкінці 50-х років ХХ століття було створено Об’єднану Арабську 

Республіку в складі Єгипту та Сирії. Сильна та незалежна позиція арабського 

світу на Близькому Сході була невигідна їх опонентам, в першу чергу Ізраїлю 

та США, та іншим сторонам суперечки за контроль над територіями регіону, 

багатими природними та людськими ресурсами. Є. Примаков вказує, що на 

протидію національному арабському міждержавному руху почали 

відроджувати та налагоджувати діяльність агресивні ісламістські угрупування: 

«Ще на початку 60-х років минулого століття США вирішили опертися в 

арабському світі на ті сили, які не просто захищали ісламські цінності, але були 

готові при цьому діяти методами терору» [148, с. 100]. Це не означає, що зміна 

однієї моделі позитивної евристики на іншу відбулася виключно через 

посередництво чужорідного впливу. Стороння сила дала поштовх до змін, але 

те, що одна модель виявилася значно більш дієвою від іншої, було сприйняте 

носіями культури і почало використовуватися на користь самої культури – для 

того, щоб протистояти руйнівним впливам. 

Це означає, що процеси переорієнтації світу від практик протистояння 

блоків та союзів на процеси культурного, національного та релігійного 

відродження вже розпочався. Схід подав приклад ситуативних союзів, метою 

яких є налагодження тих або інших операцій в народному господарстві, обороні 

національних інтересів в структурах міжнародної безпеки та взаємодії та у 
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військовій сфері, а не тривала вікова традиційна підтримка тих країн чи осіб, 

які вважаються прибічниками та однодумцями. С. Гантінгтон слушно 

відзначав, що сучасний світ переорієнтовується з ідеологій на релігії: «Релігія 

переймає естафету у ідеології, і релігійний націоналізм приходить на зміну 

націоналізму світському» [186, с. 147]. Метою нової міжнародної політики стає 

індивідуальне благополуччя культури та її носіїв, тоді як міжнародна співпраця 

стає ринком, де на будь-який товар є покупець та діють закони класичної 

економічної теорії – закон попиту та закон пропозиції. Міжнародне 

співтовариство не забезпечує рівномірне представництво учасників 

міжнародної взаємодії в міжнародних організаціях і тому неефективно діє у 

процесах розв’язання проблем безпеки. Тепер політика твориться на периферії, 

що переконливо доводять події на Близькому Сході (Сирія, Ірак, Іран) та 

останні події на сході Європи (конфлікт на Україні). 

Втім, не тільки релігійна віра здатна утворити значуще поєднання із 

первинним конгломератом базисних смислів – культурою – але і будь-який 

вторинний конгломерат смислів, тобто будь-які віра та ідеологія. 

Західноєвропейські сепаратистські відцентрові процеси ґрунтуються на вірі в 

здатність нації та народу до самостійного процвітання (Ірландія, Каталонія та 

Країна Басків) та ідеологічних переконаннях (сучасний неонацизм, політичний 

терор в Італії, Іспанії та Німеччині в другій половині ХХ століття). Оскільки 

ідеологія як актуалізований смисл культури втрачає свої позиції, слід детально 

розглянуто механізм функціонування віри – одного з вторинних конгломератів 

базисних смислів. 

«Вірі у будь-що передують певні прагнення та воління» [81, c. 10]. Також 

людині властиві прагнення і воління, що виникають під впливом віри. Таким 

чином, людині властиві два типи волінь, смислова природа яких дотична до 

віри. Відповідно, прагнення і воління, що передують вірі, походять з іншого 

середовища, при чому вони мають інтелектуальну природу. Якщо те, що 

передує вірі має смислову природу, то воно породжується конгломератами 

смислів – іншою вірою або культурою. Отже, формування віри пов’язане з 
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культурою – культура є альтернативним джерелом волінь та прагнень 

інтелектуального характеру. Конкретна віра приживається в тій культурі, для 

якої її смисли близькі. Очевидно, що за відсутності інших джерел віри вона 

може формуватися тільки з культури. Якщо віра формується з віри, то первинна 

віра все ж таки слідувала за воліннями та прагненнями, запозиченими з 

базисної для території культури. 

Віру в концепції У. Джеймса можна порівняти із ціллю Ф. Ніцше – вона 

спонукає до дії. Власне, віра одночасно є і ціль, і постановка цілі для віруючого. 

Висока мета діяльності, помножена на вплив віри на свідомість віруючого, 

утворює феномен фанатизму – відданості та ревності у прагненні будь-що 

втілити мету. Фанатизм віри породжує прецедент, який відомий як «ціль 

виправдовує засоби». Віра має смислову природу, отже їй властива значеннєва 

неоднозначність та символічність, яка допомагає вірі залишатися сучасною та 

доречною протягом століть. Фанатизму віри характерне спрощене розуміння 

смислів віри, здебільшого віра зводиться або до основних її постулатів, що 

віруючі перетворюють на закон для себе та інших, або до постійного 

буквального витлумачення. Штучне виведення одного зі смислів віри на 

перший план перетворює віру з цілі на засіб досягнення цілі, якою в такому 

випадку є чиєсь розуміння віри, тобто чиясь особиста віра. Заміна в масовій 

свідомості віри як всезагального феномену, конгломерату смислів і цінностей, 

на розрекламовану віру конкретної людини веде до того, що плюралістичні та 

всезагальні релігійні догмати тлумачаться більшістю однобоко. 

Такі деформації можуть відбуватися і всередині тіла віри. Наприклад, 

організація священної війни з будь-якого приводу так чи інакше дуже жорстко 

описується Кораном, разом із тим Коран забороняє певні способи вбивства, а 

також нанесення будь-якої шкоди жінкам, дітям та життєво необхідним 

ресурсам природи. Провідники та послідовники політичного ісламу нехтують 

цими заборонами – терористичні акти останнім часом спрямовані здебільшого 

на мирний загал країни-опонента, тобто напряму суперечать Корану. 
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У. Джеймс виправдовує будь-яку віру якщо вона здатна впливати на волю 

людини [81, с. 26]. Таким чином, віра залишається фактором впливу на 

свідомість та поведінку людини. Якщо віра виступає в якості моделі позитивної 

евристики культури, вона є змінною та замінною – вона може адаптуватися до 

культури (в свій час такою адаптацією став кальвінізм та протестантизм), 

набувати специфічних рис цієї культури, може бути замінена іншою вірою (так 

в СРСР релігійна віра повсюдно замінювалася вірою в партію, вірою в те, що 

Бога не існує тощо). Позитивна евристика культури ніколи не втрачає свої 

моделі, ніколи не викидає їх – вони є оприявненням смислового поля культури, 

а оскільки це сталий конгломерат, то і породжені ним явища не зникають 

безслідно. Вони трансформуються, видозмінюються, набувають іншого 

смислового наповнення, але в кожний момент існування культури можливо 

віднайти «сліди» функціонування тих чи інших моделей на певному етапі 

розвитку культури. Ці моделі є етапами культурного розвитку, а сам він – це 

низка неперервних актуалізацій складових смислового поля культури. Культуру 

можна порівняти із плаваючим у воді предметом – видно незначну його 

частину, актуалізовані смисли базису, а все, що під водою, не актуалізоване. 

Під впливом течії та вітру предмет почне змінювати положення в просторі, 

зіштовхуватися з іншими плаваючими предметами, так і досі невидима, 

прихована частина базису задіється від стороннього впливу – зміни політичної 

обстановки в світі, появи нових та вгасання старих тенденцій, трансформації в 

структурі та складі країн та територій, від природних катаклізмів та 

кліматичних змін, військових, економічних та політичних протистоянь. 

Характер змін, які відбудуться всередині культури та ззовні її 

непередбачуваний – він програмується силою життєвого пориву культури та її 

спроможністю в той чи інший історичний проміжок проявити себе. 

Основний компонент науково-дослідницької програми Імре Лакатоса – 

жорстке ядро. Жорстке ядро – це основна теорія, складна модель для опису 

реальності, найбільш загальна та теоретична. Це незмінна частина науково-

дослідницької програми – заміна жорсткого ядра означає заміну програми в 
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цілому. Потреба в заміні жорсткого ядра постає тоді, коли позитивна евристика 

не нарощує потенціал прикладних теорій та моделей для пояснення причин 

появи аномалій або їх роз’яснення. 

Жорстке ядро культури це смислове поле, сукупність базисних формо- та 

змістоутворюючих смислів, які являють собою сутність та життєвий потенціал 

культури. В смисловому полі культури закладені цінності, пріоритети розвитку, 

традиції та ідеали. Заміна жорсткого ядра означатиме загибель культури як 

феномену, унікального способу світосприйняття та життя, обумовленого 

природними, соціальними та політико-економічними факторами. Автор вважає 

правомірним зауважити, що заміна жорсткого ядра культури (нівеляція 

культури як такої) відбувається з двох причин: 1) цілеспрямоване бажання, що 

виходить із-зовні або зсередини культурного середовища, знищити певну 

культуру, та 2) «виснаження» «життєвих сил» культури («загиблі культурно-

історичні типи» за М. Данилевським). При чому, знищення або зникнення 

культури ніколи не залишається безслідним – культура зникає зі зникненням 

останнього її живого носія (людини), але не зникає її матеріальна спадщина – 

знищити усі результати оприявнення культури неможливо. Науково-

дослідницькі програми залишають свій слід в історії науки як перехідні ланки, 

як теоретичні спрощені моделі, як помилкові напрямки розвитку або рушійні 

сили розвитку від супротивного, так і культури залишають свої «сліди» в історії 

людства – матеріальній та духовній. Отже, повне руйнування жорсткого ядра 

культури і, відповідно, культури як феномену, відбудеться тільки тоді, коли 

будуть повністю знищені всі матеріальні та духовні пам’ятки її існування. 

Доти, доки культура є згадуваною, вона може відродитися, можуть з’явитися її 

носії, що відновлять та осучаснять її базис – таким автор вбачає процес появи 

субкультур сучасності (неонацизм, неофашизм, готи, стімпанк тощо). 

І. Лакатос вважав, що: «Історія науки була та буде історією суперництва 

науково-дослідницьких програм…, але вона не була і не повинна бути історією 

чергування періодів нормальної науки…» [109, с. 400]. Дослідник стверджував 

принцип плюралізму у розвитку науки і право будь-якого наукового доробку 
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отримати можливість бути розроблюваним та застосовуваним на практиці, 

право вченого захищати свою теорію до того моменту, поки вона ще здатна 

цілісно пояснювати світ. Монополія однієї парадигми в науці нехарактерна, як 

правило наявні декілька теорій наукової картини світу. Культури також 

суперничають між собою за панування в світі, в регіоні, в країні. Періоди 

панування однієї культури над іншими умовні – це періоди переважного 

поширення цінностей однієї культури на значний ареал, але не цілковите 

переважання. Якщо давня, середньовічна та новочасна історія були часами 

слабкого розвитку транспорту та технологій обміну інформацією, то новітня, 

сучасна історія володіє найдосконалішими засобами комунікації та каналами 

передачі інформації. 

Сучасний етап міжкультурної комунікації є дискурсом двох 

різноспрямованих тенденцій – глобалізації та автентизації. Глобалізація має на 

меті об’єднати світ у «торгову, виробничу та фінансову єдність» [71, с. 4] і стає 

на заваді звершенню національно-релігійних програм більшості держав, а саме 

заважає утвердженню суверенітету, нехтує їх національними інтересами. 

Об’єднання світу в єдину систему неможливе без уніфікації смислових полів 

культур-складових нової єдності. Різнорідність джерел розвитку постійно буде 

руйнувати штучно створену єдину систему. Кожна складова володіє своїм 

запасом волі до оприявнення світові, сили до спротиву чужорідному впливові, 

прагне до звершення свого потенціалу. Автохтонна культура та її носії, змушені 

відстоювати неповторність та самодостатність феномену своєї культури, 

схиляються до відцентрових процесів міжкультурної взаємодії – до 

автентизації. 

В усі часи культури співіснували, співпрацювали та конфліктували, тому 

помилково називати європейську культуру колискою світової цивілізації. 

Європейська культура була найпродуктивнішою, а її здобуток найбільш 

розрекламований як найдосконаліший, але реклама уникає фактів значного 

впливу на неї з боку арабської та далекосхідних культур. Глибоке вивчення та 

аналіз матеріального та духовного здобутку культур світу дозволить виявити 
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сліди тривалої та плідної міжкультурної взаємодії та обміну ідеями, які в 

смисловому полі культурі набули специфічного автохтонного оформлення. 

З огляду на вищезазначене історія постає процесом неперервної 

міжкультурної комунікації. Комунікація притаманна будь-якій культурі як 

середовищу буття людей. Вона є формою буття та способом взаємодії між 

людьми і може проявлятися не лише у вигляді актів безпосередньо мови, але і у 

способі адміністрування, керування виробництвом та соціальним життям, і, 

згідно Г. Маркузе, в праці – тобто в будь-якій сфері, де є взаємодія позитивна 

або негативна (відмова від взаємодії), є комунікація. Оскільки комунікативний 

акт може бути актом комунікативної взаємодії, він потенційно може стати 

дискурсом, тобто перейти на рівень застосування в комунікації практик влади – 

влади сили, інформації, авторитету, закону і т.і.. В сфері суспільно-політичних 

відносин дискурс стає найбільш вживаною формою мови. 

Примус, закладений в основі дискурсу як форми взаємодії може 

виявлятися в простому аргументуванні, але може набувати гіперболізованих 

форм терору влади проти громадян задля придушення невдоволень (форма 

легітимації влади політичної більшості), або війни одного режиму проти іншого 

з метою наведення конституційного порядку та звільнення населення від терору 

керівництва, або тероризму як намагання примусити владу та суспільство до 

прийняття рішень, вигідних організаторам терористичного руху. Ю. Габермас 

відзначає, що перебільшення меж та норм примусу можуть зруйнувати дискурс 

як форму взаємодії. В статті «Що означає зруйнування пам’ятника?» він 

обґрунтовує втрату авторитету міжнародних норм (тобто системи міжнародно-

правового примусу) застосуванням не легітимізованої належним чином агресії 

проти суверенних держав. І хоча мислитель визнає, що будь-які гарантії миру 

та безпеки в сучасному світі забезпечуються дискурсивним шляхом – через 

відмову одними державами від певної частини свого суверенітету на користь 

системи колективної безпеки, він вважає необґрунтовану законом військову 

агресію перебільшенням допустимих меж примусу в системі дискурсивної 

комунікації. Першим її наслідком він вважає втрату авторитету сторони-
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агресора та формування нової стратегії поведінки таких держав: «…інша 

сторона зосередилася на іншій цілі: поширення в світі власних ліберальних 

порядків, причому якщо потрібно, то і за допомогою насилля» [183, с. 92]. 

Перебільшення меж насилля, допустимого дискурсом, уже не може 

вважатися дискурсом влади, а нехтування вимогами дискурсу як способом 

комунікації. Тероризм, як і неналежно обґрунтована міжнародними нормами 

агресія проти суверенної держави, також втрачає ознаки дискурсу. Отже 

наслідки для сторони-терориста настають такі ж: втрата авторитету, навіть 

якщо цілями терористичної діяльності проголошується ліквідація застою в 

державі, покращення міжнародно-політичного статусу, відновлення в правах 

певні групи населення, які зазнавали утисків і т. ін. Подальше обґрунтування 

терористичної агресії відбувається шляхом створення і нав’язування такої 

стратегії політичної поведінки, яка характеризує терористів як визволителів від 

гніту і пропагує цінності учасників та прибічників терористичного руху як 

істинні та загальнообов’язкові. Як і в випадку з військовою агресією 

відбувається добровільний та примусовий експорт ідеології країни або групи, 

які виступають агресорами (чи у війні, чи у терористичному протистоянні). 

За визначенням Е. де Сото економічна незалежність лежить в основі 

політичної незалежності держави [162]. Намагання примусити якомога більшу 

кількість країн до об’єднання в глобальний торгово-фінансово-виробничий 

конгломерат провокує економічну залежність країни і ставить під сумнів її 

суверенітет. Таким чином, віра, вторинний конгломерат базисних смислів, 

стоїть на заваді глобальним політичним об’єднавчим процесам як захисний 

пояс позитивної евристики науково-дослідницької програми стоїть на заваді 

руйнівним впливам контрдоказів на жорстке ядро. Фактичне протистояння 

глобалізаційної (світської) політики національно-релігійній є ще одним зрізом 

політичного дискурсу суспільства, який породжує крайні форми реакції: в 

політиці глобалізації – втручання в політику іншої держави, або політичні 

релігії та тероризм в країнах, де політика базується на національно-релігійних 

засадах. Прагнення до встановлення панування на рівні міжкультурної 
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взаємодії будь-що завжди ведуть до пригнічення механізмів здорового 

суперництва культур, яке забезпечує повсюдний прогрес. Натомість, 

насильницькі механізми пригнічення одними культурами інших призводять до 

активізації механізмів пасивного (мирного, наприклад, принцип ненасилля 

М. Ганді) та активного (агресивного, терористичного) опору пригнічених 

культур, що в цілому нівелює можливість мирного врегулювання суперечок 

міжнародного та локального масштабів. 

Ю. Габермас виступав з різкою критикою загальновживаних в сучасній 

політичній практиці прийомів боротьби із тероризмом, в основі яких лежить 

застосування насилля щодо суб’єктів взаємодії, яких визнано джерелом 

терористичної агресії (не лише терористичні організації, але і території та 

культури, в яких ці організації сформувалися) [183]. Він вважає, що слід 

домогтися взаємодії, а не дискурсивної комунікативної ситуації, між 

державними органами підтримання порядку, інформаційними установами та 

фінансовими потоками, з метою виявлення джерел підтримки діяльності 

терористичних угруповань. 

Більш загально про вирішення конфліктів писав К.-О. Апель, коли вів 

мову про те, що реальна, етична модель згоди можлива тільки тоді, коли до 

процесу порозуміння залучаються всі дотичні сторони на рівних правах, а не 

лише ті, які безпосередньо конфліктують [29]. При чому Апель вважає, що для 

досягнення згоди в конфліктній ситуації «людина мусить діяти не лише 

консенсуально-комунікативним, але і стратегічним чином» [29, с. 66]. В цьому 

аспекті концепція етики відповідальності перегукуються із концепцією 

Т. Адорно, який вважав, що уникнення конфліктів можливе внаслідок 

жертвоприношення людиною себе ідеології. З концепції К.-О. Апеля випливає, 

що людина повинна сама себе примусити до пошуку порозуміння. Тобто 

Адорно і Апель ведуть мову про самопримус. Якщо за Ю. Габермасом 

достатньо лише дотримуватися вимог дискурсу, в який залучені сторони 

конфлікту, щоб досягти згоди, тобто потрібно примусити себе діяти за 

нормативними правилами дискурсу, а не ідеології, то за К.-О. Апелем людина 
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примушує себе вступити в діалог, підтримувати його, та шукати консенсус, 

тобто її комунікативна дія в ситуації конфлікту стає стратегією життя. При 

чому, для того, щоб обмежити вплив сторонніх факторів на протікання 

дискурсу Апель вважає доцільним звертатися до легітимації дискурсу, тобто 

використовувати регуляцію дискурсу як процесу. Фактично йдеться про те, що 

для забезпечення дієвості дискурсу, як і в концепції комунікативної дії, 

потрібно дотримуватися правил нормального дискурсу. 

Але на відміну від габермасівського дискурсу, який є фактично 

незалежним середовищем для вирішення суперечностей, то апелівський 

дискурс регулюється вищою інстанцією, яка виконує етичну критику процесу 

дискурсу, його правил та його учасників. У випадку з тероризмом, як 

міждержавною загрозою, санкціонувати дискурс можуть лише організації 

міжнародної системи безпеки і співпраці, а не окремі країни, навіть зі статусом 

наддержав. За Ю. Габермасом будь-яка держава може порушити вимоги 

дискурсу, але зазнає наслідків його нехтування через те що дискурс це 

перманентна форма комунікації, яка продовжує існувати навіть тоді, коли її 

вимоги порушено, в латентному стані [183]. Етика відповідальності санкціонує 

лише міждержавні колегіальні органи керувати дискурсом, тому втручання 

окремих держав є нелегітимним. 

Отже, у висновку отримуємо, що згідно логіки концепцій Ю. Габермаса 

та К.-О. Апеля, вирішити терористичні конфлікти будь-якого рівня можливо 

завдяки налагодженню взаємодії між усіма сторонами, які дотичні до 

конфліктів, в тому числі і між сторонами-опонентами. Але основним шляхом 

до встановлення миру є відмова від прагнення тотального контролю над 

певними державними та культурними одиницями і визнання права кожної з них 

на утвердження власної системи легітимації та культурно-цивілізаційний вибір. 



175 

3.6. Доцільність та можливість виправдання тероризму як 

історичного та антропологічного феномену 

У праці «Метаморфози моральності» О. Бєляєва [37] розглядає витоки 

терористичних ідеологій і зазначає, що філософи ХVII-XVIII ст. розробляли 

концепції про необхідність здійснення радикальних перетворень у суспільстві, 

але не могли передбачити наслідків своїх закликів. Підставою для виправдання 

є те, що в той історичний момент неможливо було уявити, яким буде рівень 

розвитку технологій, зокрема технологій знищення людини. Тому розглядати 

можливість етичного виправдання тероризму і будь-якого іншого негативного 

соціального явища, становлення якого відбулося на підставі філософських ідей, 

неможливо без апелювання до проблеми відповідальності автора історичного 

тексту. Те, що деякі ідеї «видавалися настільки «природними» і «розумними», 

відповідними людській природі, що можливість різної експлікації їх змісту не 

бралася до уваги» [37, с. 429], не може бути виправданням для того, хто їх 

створив. Філософська мудрість передбачає не тільки створення концептів, а й 

роздуми про перспективи їх втілення та розвитку, тоді коли вони 

відокремлюються від своїх творців і отримують власне буття. Можливість 

виокремлення з ідеї про те, що свобода – це головна цінність для суспільства і 

індивіда, підстав для виправдання будь-яких засобів у боротьбі за свободу 

індивіда чи групи, в ній закладена. Таким чином, підстави для обґрунтування 

терористичної боротьби створені не ідеологами руху, а запозичені в 

просвітницькому ідеалі «свободи». Однак, формування з філософської ідеї 

терористичної ідеології це справа теоретиків і ватажків руху. Це не 

виправдовує тероризм, але дає можливість уявити значення філософських ідей 

в історії розвитку людства. Що, в свою чергу, є підставою для глибокої 

розробки проблеми відповідальності філософа як автора і творця. 

Наразі тероризм є «справою» меншості, яка «диктує» умови політичної 

гри цілому суспільству. Саме суспільство можна розглядати як сукупність 

меншостей та одиничних суб'єктів, які залежно від обставин і особистих 

інтересів можуть об'єднуватися. Це процес формування нестабільної більшості, 
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необхідної для вирішення соціально-політичних та економічних питань, яка 

розпадається, коли зникає необхідність або змінюються інтереси її учасників, 

або обставини вимагають створення нового ситуативного союзу. Оскільки в 

суспільстві рідко виникає ситуація, коли прихильники різних варіантів 

вирішення того чи іншого питання поділяються на кількісно рівноцінні групи, в 

більшості випадків існують більшість і меншість, і більшість «нав'язує» свою 

волю меншості. 

Тероризм як спосіб легітимації влади такої меншості є насильством 

меншості над більшістю. В демократичних режимах м’який диктат більшості 

над меншістю заснований на тому, що громадяни добровільно делегують 

частину своєї свободи взамін гарантій миру і благополуччя, а тероризм є 

запереченням всіх нині існуючих демократичних моделей. Таким чином, 

тероризм є нелегітимним насильством, оскільки протиставлений системі 

легітимації, в межах якої він застосовує примус. 

В системі цінностей демократичної держави і суспільства тероризм є 

безумовним злом. Він виступає проти основ, на яких воно побудоване, 

здійснює насильство, чим порушує право державної влади на монополію його 

застосування. Застосування насильства (фізичного чи психічного) до громадян 

демократичних країн є спробою зруйнувати основи існування системи – 

деморалізувати народ, який є джерелом демократії, похитнути його довіру 

системі, зруйнувати впевненість в тому, що все перебуває під її контролем. 

Другою площиною етичної проблеми тероризму є його співвідношення з 

проголошуваними в «Декларації прав людини», «Європейській конвенції прав 

людини» та інших міжнародних документах, покликаних захистити свободу і 

життя людини, приматом права людини на життя, свободу та особисту 

недоторканність, а також рівність в гідності та правах незалежно від будь-яких 

расових, політичних, економічних та ін. ознак. Для тих, хто приймає прописані 

в цих документах цінності, незалежно від того, чи ратифікувала їх країна, 

громадянами якої вони є, це основний орієнтир і регулятор поведінки. 

«Тероризм же заперечує існуючу законність, порядок і владу (а іноді всякий 
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порядок і всяку владу) в ім'я егоїстичних інтересів невеликої частини соціуму» 

[37, с. 428]. Відтак тероризм не може бути морально виправданим чи 

аморальним, він за гранню, оскільки представники терористичного руху 

відкидають вимоги вищевказаних документів апріорі. Своїми діями вони 

ставлять себе вище визнаних цінностей. На думку К.-О. Апеля така позиція 

одного з учасників взаємодії руйнує можливість аргументованого дискурсу, 

тому що не дотримується «норма рівноправності й однакової відповідальності 

ймовірних учасників дискурсу щодо ставлення до обговорюваних у даному 

дискурсі проблем та їх вирішення» [27, с. 370]. Всередині системи прав людини 

ті, хто її прийняв, формально рівні і їм гарантовані права, а терористична 

сторона ззовні і зсередини руйнує систему, оскільки терорист вважає, що має 

право розпоряджатися життям і свободою іншої людини, чим ставить себе 

вище рівних. Однак, для тих, хто прийняв систему міжнародних гарантій, 

тероризм є злом, з яким потрібно боротися. Руйнівне для системи цінностей 

явище в її системі координат є абсолютним злом. 

Спроби морально виправдати тероризм як помсту за несправедливість, 

вчинену щодо тих, чиї права вона «відстоює», логічно вірні: зло повинно бути 

покаране. Можна дискутувати про міру несправедливості, за якою уривається 

терпець народу, нації чи соціальної групи і з’являються вимоги відплати. Автор 

вважає це питання складним, воно неминуче зачіпає сферу психічного – наше 

переживання справедливості і вміння прощати. Але варто розглянути важливий 

в будь-якому протистоянні критерій – його мету. Якщо на меті є знищення, то 

терористична боротьба є безумовним злом з позиції жертви (і безпосередньої, і 

опосередкованої), а терористи підносять себе над добром і злом, чим, фактично, 

висувають себе поза життя, оскільки заперечують цінність окремих його форм. 

Якщо ж мета боротьби – досягнення сприятливих умов для життя і розвитку, 

відновлення миру, то тероризм – це неконструктивний шлях вирішення 

конфлікту. ««Війна проти насильства» ведеться в ім'я монополії на 

використання сили» [36, с. 263]. Таким чином, терористична боротьба, яка 

ставить за мету шляхом насильства досягти миру, руйнує можливість миру, 
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тому що насильство є причиною і наслідком нового насильства. Насильство є 

злом незалежно від об’єкта та форми, в яких воно застосовується. 

З позицій стороннього спостерігача, який визнає цінність життя людини, 

терор держави проти свого народу або діяльність терористичних організацій в 

гіпотетично можливих державних формуваннях, де застосування насильства і 

залякування визнане законним, також є злом. Але, якщо немає протесту і 

засудження всередині суспільства, є підпорядкування системі, якщо вона 

прийнята громадянами, неможливо говорити про жодне інше засудження окрім 

морального. Можна засудити державу за геноцид, але якщо в культурі це явище 

легітимізоване і має підкріплення у громадській думці, вважається нормальним, 

то йдеться про неспівмірність базових систем цінностей. Якщо насильство в 

культурі узаконене, моральний осуд правлячого режиму буде номінальним. 

Тільки тоді, коли елементи системи «повстануть» проти законної жорстокості, 

засудження стане аксіологічною характеристикою. 

В якій би державі або культурі не відбувався терористичний конфлікт, він 

є моральним та соціальним злом якщо система цінностей хоча б декларує 

примат прав людини і верховенство права. Якщо в суспільстві та/або культурі 

узаконене насильство, і це є причиною протестних реакцій, то, найімовірніше, 

триває процес етичної верифікації легітимізованої картини світу: «Мораль 

встановлює свої стандарти в ході власного розвитку» [36, с. 221]. Якщо одна 

цінність піддається сумніву, то є сумніви щодо всієї системи цінностей. На 

цьому етапі суспільство поділяється на прихильників і противників колишньої 

системи – знову виникають ситуації формування більшості і меншості, 

більшість «нав'язує» свою головну цінність меншості. З позицій знову 

встановленої системи цінностей і пріоритетів відбувається подальша соціальна, 

правова і моральна оцінка тероризму. 

Можна шукати коріння сучасного тероризму в міжнародній політиці 

деяких країн та в процесах глобалізації. Є підстави для висновків про те, що 

схиляння та примус до глобалізації є злом. Можна дослідити і засудити будь-

який факт, що його ідеологи терористичних рухів називають основною 
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причиною протистояння. Однак, тероризм як явище, є формою і механізмом 

застосування насильства. І його застосування до країн, регіонів та індивідів, які 

легітимували права людини як основний регулятивний принцип, підлягає 

безумовному засудженню як аморальне і незаконне. Причини, що призвели до 

розгортання терористичної активності, в яких наявні елементи насильства, і 

відповідно ті, хто їх створив, також підлягають засудженню. Але, оскільки 

тероризм – це одна з форм насильства, то і дії опонентів, які спричинилися до 

розгортання тероризму, також слід розглянуті як його форми – економічне, 

політичне, військове або культурне насильство (насильницька асиміляція, 

геноцид) і т. ін.. Нехтувати причинами виникнення терористичного руху не 

доцільно, оскільки їх ґрунтовне вивчення це основа для прогнозів щодо 

розвитку та пошуку способів вирішення конфлікту. Але, оскільки причини 

виникнення терористичного протистояння та його наслідки є самодостатніми 

соціальними та політичними явищами, їх можна піддавати етичному аналізу та 

оцінці окремо один від одного. 

Очевидно, що в спробі засудити чи виправдати тероризм як явище, 

необхідно відштовхуватися від прийнятої в культурі системи цінностей. У 

сучасному світі не існує загальноприйнятої системи цінностей. Базові 

міжнародні правові документи, що проголошують права людини і покликані їх 

захистити, прийняті не всіма країнами, або прийняті частково. На формально 

юридичному рівні регламентації відносин не досягнуто згоди щодо цінностей 

людського співжиття. А мораль, на відміну від права, взагалі не має чітко 

зафіксованих норм – варіативність норм моралі часто залежить не тільки від 

смислового базису культури, традиції, але і від способу їх тлумачення на 

груповому та особистісному рівні. «Мораль не потребує кодексів або правил, 

розуму або знання, доказів або суджень. Вона їх все одно не зрозуміє; вона як 

би «передує» усьому цьому...» [36, с. 220-221]. Апеляціям до так званого 

цивілізованого світу перешкоджає проблема визначення критеріїв 

цивілізованості світу – демократичний західного типу, східного типу, теократія 

чи монархія близькосхідного типу і т. ін. 
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Порівняльний аналіз етичних концепцій світових релігій і правових 

систем в більшості випадків тим чи іншим чином підтверджує цінність життя 

людини. Без заглиблення в деталі етичних концептів можна стверджувати, що 

для будь-якої концептуальної парадигми точкою відліку є людина. Зникнення 

людини з системи координат зробить її безглуздою і розосередженою. Точка 

відліку збирає інші точки в систему, отже, для продовження функціонування 

будь-якої системи її наявність необхідна і достатня. Виключення людини з 

правових та етичних концепцій скасує необхідність в існуванні цих концепцій. 

Насильство, зокрема тероризм, виключає людину з системи відносин, з життя 

взагалі, воно є небуттям, оскільки руйнує людину – основу життя. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

В дисертації було зроблено спробу дослідити природу феномену 

сучасного тероризму як явища культури на основі аналізу історичних фактів 

терористичної активності в культурах та суспільствах різних типів. В якості 

філософсько-концептуальної бази дослідження було переосмислено концепцію 

«зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтона з позицій герменевтичного тлумачення 

культури П. Рікера та теорії комунікативної дії Ю. Габермаса. Виходячи із 

таких посилань було запропоновано концепцію «зіткнення культур» як 

основний концепт, який пояснює виникнення тероризму в сучасному світі. В 

підсумку дослідження фактів сучасного тероризму (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття) з позицій вивчення тероризму як конфлікту культур 

зроблено такі висновки: 

1. Тероризм є особливою комунікативною практикою в середовищі 

культури. Він виникає як механізм репресії та самозахисту, фізичного і 

психологічного насильства поза межами держави, яка має монополію на 

примус та насильство. Його смислоутворювальна стратегія полягає в 

позначанні кризи комунікативної співпраці, завдяки чому він може 

маніфестувати себе як інструмент збереження автентичності смислового ядра 

культури, культурно-історичної традиції. Тероризм є негативним індикатором 

комунікативної активності культури у процесі розгортання конфлікту 

онтологій. 

2. Тероризм зазвичай паразитує на невизначеності екзистенційного 

статусу смерті, (неосяжності екзистенційної достовірності смерті за 

Гайдеггером) на повсякденній втечі від смерті як звичайного способу буття 

людини, на культивуванні страху смерті, на постійному переживанні жаху 

перед смертю. Феномен тероризму прямо пов’язаний із експлуатацією 

екзистенційної занепокоєності людини, із способами уявлення смерті. 

3. В сучасному тероризмі виокремлено політико-прагматичний та 

доктринальний види. В основі виникнення політичного тероризму лежить 
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несумісність типів політичних культур сторін – учасників конфлікту. В основі 

виникнення доктринального тероризму лежить суперечність культур як 

базисних смислових ансамблів. Політико-прагматичний тероризм поділено на 

революційний і сепаратистський підвиди; його основною метою є корекція 

політичного курсу, зміна режиму урядування, злам політичної системи держави 

як способу організації суспільства, зміна державного устрою і оскарження 

обсягу державного суверенітету. Доктринальний тероризм, головною 

складовою якого є релігійний тероризм, спрямований на захист смислового 

базису культури, вірувань і цінностей від чужорідного втручання і водночас на 

руйнування смислового базису культури опонента, його вірувань і цінностей. 

4. Основною формою терористичної діяльності у другій половині ХІХ – 

першій половині ХХ століття був індивідуальний терор, для якого є 

характерною  персоніфікація суспільно-політичного ладу. Протягом другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття тероризм видозмінився під впливом змін 

у світових політичних та культурних процесах. В другій половині ХХ століття 

поширюється масовий тероризм, основна мета якого – створення 

психологічного напруження та провокування інформаційного резонансу в 

суспільстві. Перехід від індивідуального до масового тероризму пов’язаний із 

поширенням демократичної моделі урядування та утвердженням 

демократичних режимів і переважно республіканських форм державного 

устрою. У державах-монархіях, авторитарних та тоталітарних диктаторських 

режимах, де повнота влади належить одній особі або вузькій групі осіб, метою 

терористичної активності є фізичне усунення уособлень влади, знищення яких 

ототожнюється із зруйнуванням усієї системи влади. Натомість в 

республіканських чи квазімонархічних (Великобританія, Нідерланди, Бельгія, 

Норвегія, Данія, Іспанія тощо) системах державного устрою, де 

відповідальність за політичний курс держави розподілено відповідно до норм 

мандатної демократії, об’єктом тероризму є громадський загал. 

5. На підставі виявленої опозиції тероризм – легітимна влада було 

здійснено розмежування державного терору та тероризму як форм насильства. 
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Державний терор визначено як використання неконтрольованого насильства за 

межами легітимних повноважень. У відношенні до державного терору 

тероризм є нелегітимним застосуванням насильства щодо об’єкту влади задля 

знищення форми правління або зміни політичного курсу. Головною підставою 

розрізнення державного терору та тероризму постає обсяг реальної влади. 

Державний терор має на меті досягнення абсолютної влади – утворення 

диктатури або абсолютної монархії, а тероризм за цих обставин – зміну 

політичного режиму, а відтак і обмеження владних домагань його очільників 

або зупинення спроб узурпації влади. 

6. На основі концепції історичних форм влади М. Фуко доведено, що 

терористичний конфлікт є протистоянням ранньоісторичної та пізньоісторичної 

форм влади. Співіснування обох форм влади неможливе без протистояння. 

Спалахи терористичної активності, що їх джерелом виступає сакралізована 

традиція владарювання, унеможливлюють міжкультурний діалог на засадах 

комунікативної етики. 

7. Окреслено різновид тероризму, який орієнтований на боротьбу за 

локальне лідерство (в регіоні або в культурному ареалі). Автор називає такий 

спосіб боротьби за регіональну гегемонію неспецифічним тероризмом на 

відміну від специфічного, який виникає із суперечностей між культурними 

традиціями у процесі легітимації. Показано, що неспецифічний тероризм може 

проявлятися як підтримка (фінансово-економічна, матеріально-технічна та 

міжнародно-правова) діяльності терористичних угруповань на території держав 

або протодержавних утворень, а також як ініціювання та ведення терористичної 

диверсійної діяльності на території суб’єкта влади. Залежно від мети 

неспецифічний тероризм це ініціація та підтримка терористичної діяльності 

задля: 1) усунення опонентів в боротьбі за лідерство; 2) збереження впливу на 

держави, які намагаються змінити свій зовнішньополітичний курс розвитку та 

орієнтацію в міжнародній співпраці. З огляду на вищезазначене неспецифічний 

тероризм є лише використанням терористичного інструментарію, а відтак 

визначається як терористична диверсія. Розвиток терористичного конфлікту та 
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перехід його з власне політичного рівня на рівень конфлікту онтологій 

провокується у нестабільних суспільствах з низьким рівнем суспільного 

добробуту. 

8. Історична трансформація тероризму знецінила життя та 

індивідуальність людини. Сучасний тероризм байдужий до особи, яка стане або 

стала жертвою терористичного акту. Значення має кількість жертв та 

символічне значенню місця вчинення теракту. 

Дисертаційне дослідження показало, що поширення тероризму в 

сучасному світі та стрімке розширення ареалу його існування свідчить про 

поглиблення кризи міжкультурної комунікації та зростання суперечностей у 

міжнародній співпраці держав. Використання тероризму для захисту культури 

позначає повсюдний занепад процесів самоідентифікації особистості. Втрата 

культури як середовища ідентифікації символізує втрату її смислу. Окрім 

вдосконалення традиційних методів боротьби з тероризмом, одним з 

найдієвіших способів запобігання терористичній загрозі може бути 

інституціалізація процесу глобального поширення засад універсальної етики. 
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