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ПРОБЛЕМА ХРИСТИЯНСЬКОГО ТЕРОРИЗМУ 
 

Християнство не можна назвати найдавнішою релігією, але за кількістю прихильників у всіх класифікаціях її 

виділяють як світову. Іслам, щодо християнства, більш молода релігія, але одержав широке поширення та також 

мав багато трактувань і течій. Серед релігійних угруповань, саме ісламістський тероризм на даний момент набув 

широкого поширення. Але чому, у випадку з християнством, ми маємо «армію фанатиків», але не маємо 

терористичних організацій? Досить відомим явищем для нас є Хрестові походи, але чи існує взагалі християнський 

тероризм і що ми повинні розуміти під цим терміном? Саме на ці питання мені належить відповісти в даній 

роботі. Також у роботі пояснені основні дефініції, які досить часто плутають за значенням з тероризмом (терор, 

екстремізм, фундаменталізм, радикалізм), визначені моральні аспекти можливого християнського тероризму та 

проаналізовано приклад маловідомого випадку виступу адептів християнства. 
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Мамлюцький султанат, підпал Каїру у 1321 році, світова релігія. 

 

Постановка проблеми. Саме в розумінні 

важливості для розвитку сучасної науки 

проблеми християнського тероризму і полягає 

актуальність моєї роботи. Варто зазначити, що 

проблема християнського тероризму не 

розглядалась детально у жодній науковій роботі 

вітчизняної історіографії, за виключенням 

дискусії щодо Хрестових походів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Історіографія по даній проблематиці нечислен-

на і лише опосередковано та фрагментарно 

висвітлює тему дослідження, звертаючи увагу 

на вузькі аспекти, але не на проблему христи-

янського тероризму як окремого явища. Та все 

ж слід звернути увагу на роботу К. А. Пан-

чеко, у якій використано свідчення єгипетсь-

кого історика ХІV століття Ібн Айбека ад-

Давадарі стосовно подій 1321 року у Каїрі, що 

містить детальний аналіз вказаного випадку.  

Мета статті. На противагу ісламістському 

тероризму я обрала досить таки непопулярну 

тему і маю на меті визначити для себе і для 

читачів окремі аспекти, які вплинули на 

розвиток радикальних течій серед адептів тієї 

чи іншої релігії. Також я хочу зрозуміти чи 

можна вважати окремі конфлікти прикладами 

християнського тероризму. 

Хронологічні рамки я обмежу періодом 

давнини і середньовіччя, а саме за верхню 

межу буду вважати конфлікт XIV століття, а 

нижню – створення Старого Завіту, яке можна 

визначити як період з XIII по V ст. до н. е. 

Виклад основного матеріалу. Для 

запобігання виникнення суперечок і заперечень, 

слід окреслити поняття «тероризм» і «терор» в 

тому сенсі, в якому я буду їх використовувати, 

враховуючи релігійний контекст. Спеціаліст по 

темі тероризму Брюс Хоффман відзначав, що 

терористи повинні використовувати релігійні 

писання для пояснення або виправдання власних 

насильницьких дій [9]. Також такого роду 

тероризм має мати документальне підтвердження 

від сучасників про жахливі події (так як ми маємо 

справу з далекими у часі діяннями).  

Різниця між терором та тероризмом полягає 

у суб’єктах. Обидва явища передбачають наси-

льство або загрозу насильства, що використо-

вуються як зброя залякування чи примусу. Але 

якщо тероризм – це інструмент слабких проти 

сильних (тих, хто не має ніякої влади і не може 

діяти через державні структури проти тих, хто 

володіє цією владою і структурами), то терор – 

дії сильних проти слабких з використанням 

різноманітних методів та важелів впливу (еко-

номічний, політичний, репресивний тощо). 

Крім цього, слід розібрати поняття 

«екстремізм», «фундаменталізм» і «радикалізм». 

Дуже часто їх об'єднують в одне. Вперше 

термін фундаменталізм використали американські 

політики для позначення окремих християнських 

організацій (ортодоксальних представників 

протестантської церкви), які виступали проти 

релігійної модернізації. Тому фундаменталізм в 

релігійному трактуванні – це повернення до 
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витоків релігійно-цивілізаційної єдності, що 

черпає свої ідеї та постулати зі священних тек-

стів. Фундаменталізм виділяють оборонний 

(адепти – захисники віри, не допускають прив-

несення єресі і зберігають чистоту релігійного 

знання) і наступальний (радикалізм) – агресив-

на позиція до всіх інакомислячих із закликом 

до збройної боротьби, в разі непокори. Часто як 

наслідок радикалізму з’являються секти, в 

християнській традиції такі утворення 

називають єрессю [4].  

Екстремізм в будь-якому сенсі – це 

прихильність до радикальних поглядів. У свою 

чергу, релігійний екстремізм – ідеологія і 

практика деяких течій, груп, окремих діячів у 

конфесіях та релігійних організаціях, що 

характеризується прихильністю до радикальних 

дій та буквального тлумачень віровчення [1]. 

Досить часто саме так пояснюють і радикалізм, 

тому ці поняття суміжні.  

Отже, хоч часто описані вище поняття 

об'єднують в одне, все ж можна віднайти 

різницю між ними. Також завчасно хочу 

попередити, що частіше їх використовують 

для характеристики ісламістських терористичних 

угрупувань, але я спробую зрозуміти, чи 

маємо ми щось схоже з християнського боку.  

Виходячи з моральних аспектів, ми можемо 

визначити мотивацію терористів. Тому слід 

використати стародавні етичні максими, які 

мають місце в релігійних текстах. Але у цьому 

випадку ми стикаємося з усталеним в суспіль-

стві «двовір’ям», а саме зі співвідношенням 

релігії і традиції.  

У християнстві присутня ідея кінця історії 

(початок Суду над грішниками є в текстах 

ортодоксального християнства). Вона полягає 

в очікуванні кінця світу разом з приходом 

посланника Бога. А тому заперечення або ж 

неприйняття християнства – усвідомлена 

відмова людини від шляху порятунку.  

Для християн іслам був єрессю (хибним 

вченням), мусульмани ж вважали, що саме 

вони мають Слово Боже в істинній формі, а 

християнство сприймали як застарілу релігію. 

Але так як християнство є універсалістським і 

проголошує себе єдиною вірною релігією, 

воно також засноване на переконанні, що саме 

їх місіонери повинні залучати людей до 

істинної віри. Наприклад, за допомогою 

Хрестових походів, які концептуально схожі з 

джихадом в ісламі.  

Якщо брати до уваги Хрестові походи 1096-

1272 років і порівнювати їх з джихадом – такі 

дії не можна назвати тероризмом. Це було 

протистояння на рівні цивілізацій. Швидше за 

все, Хрестові походи варто сприймати як 

терор або ж радикалізм (як форму екстремізму 

або ж наступального фундаменталізму). Це 

рівне протистояння, яке не можна назвати 

тероризмом. «Помираючи в ім'я перемоги 

істинної віри, жертвуючи заради цієї мети 

життям, хрестоносці забезпечували собі вічне 

спасіння на небесах» [7, с. 4 – 6]. 

У зв'язку з цим, слід згадати повчання з 

Євангеліє від Матвія, а саме: «Вийми перше 

колоду із власного ока, а потім побачиш, як 

вийняти заскалку з ока брата твого». Це про 

очищення і самоаналіз. Без очищення не можна 

потрапити в Рай, а без віри так точно. Тому в 

зв'язку з масовим «гріхопадінням» (якщо розці-

нювати ситуацію з погляду християнина), пот-

рібно було вдаватися до крайніх методів залу-

чення людей у віру і настанови на шлях істин-

ний. Для радикально налаштованих віруючих 

трактування саме таке. А якщо оцінювати за-

гальний посил текстів, то в Біблії неодноразово 

можна побачити заклики до страждання і ви-

пробувань заради спокутування гріхів людства.  

Російський мислитель Л.А. Тихомиров 

описував вплив апокаліптичного мислення на 

маси і саме його виділяв як основу уявлень 

про перебудову світу. Тому частково 

революційна і терористична практика ведуть 

своє коріння від релігійного міфу про кінець 

світу. Крім цього, він робить акцент на тому, 

що лише в християнському вченні є ідея 

революції (як швидкої зміни світу) [6].  

Августин Аврелій, християнський богослов 

і філософ, сучасник перших імператорів-

християн, став одним з перших ідеологів 

церкви, який запропонував використовувати 

силові, примусові методи для залучення до 

християнства: «Ви думаєте, що нікого не слід 

примушувати до правди, однак читаєте у св. 

Луки, що пан сказав своїм слугам: принадьте 

увійти всіх, кого знайдете»[3, с. 76 – 77]. 

Слід зазначити, що подібними висловлюваннями 

Августин Аврелій ознаменував початок 

теоретичної розробки концепції застосування 

до ворогів церкви каральних заходів, що раніше 

використовувалися проти неї самої з боку 

римської влади. Отже, він застосував ідею 

подвійних стандартів, яку можна визначити 
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наступним чином: дії, які негативно 

сприймалися суспільством, якщо вони 

відбувалися по відношенню до своїх 

представників, вважалися цілком допустимими, 

якщо вони застосовувалися до ворогів [8]. 

Тепер слід розібрати більш складний конфлікт, 

адже Хрестові походи були згадані з поваги 

до історіографічних диспутів щодо визначення 

їх як тероризму.  Центральним конфліктом 

дослідження я обрала підпал Каїру в 1321 році. 

Якщо говорити про соціально-політичну 

ситуацію в Мамлюцькому султанаті, варто 

відзначити напруженість міжконфесійних 

відносин, яка підігрівалася частими пожежами 

через щільну забудову міста, в яких 

звинувачували немусульманське населення. 

Відбувалося обмеження християн як відповідь 

на дії хрестоносців. Це знайшло вираження в 

антихристиянських трактатах, очищенні 

державного апарату від християн і в інших 

дискримінаційних заходах. 

Подіями, які передували підпалу, стали пог-

роми мусульманами християнських церков 

навесні 1321 року з чисельними жертвами се-

ред християн, які померли під руїнами або під 

час атаки, в окремих випадках вони згоріли 

заживо. Церковне майно було розграбовано. 

Причиною погрому стала хороша пропаган-

дистська сила, яка поширила слух про те, що 

султан наказав знищувати церкви іновірців. В 

цілому за день було знищено 19 храмів. В істо-

ріографії прийнято вважати, що цю діяльність 

розгорнули найближчі до султана еміри. 

Події, які послідкували буквально через 

місяць після погрому описувалися сучасниками 

наступним чином: «І прийшли злі дні, і кожен 

боявся за своє життя і маєтки свої ... І стали 

християни стверджувати, що вогонь цей 

посланий з небес, уявляючи, ніби це [кара] 

через руйнування церков їх» [2, с. 326]. 

Скоро було затримано монахів з монастиря 

Дейр аль-Баглей. Їх не довелося катувати, вони 

відразу ж розповіли свою історію, немов 

підтверджуючи протест. Ченці розповіли про 

таємну організацію християн, яка утворилася з 

метою помститися за недавні погроми їх 

церков. Ця підпільна організація налічувала в 

змові 14 ченців, вони розділили столицю на 

сектори для зручності підпалів і діяли 

невеликими групами. Після цього одкровення 

монастир Дейр аль-Баглей був оточений, а 

монахи схоплені. До цього моменту організація 

розрослася і її склад став більш строкатим, але 

в цілому можна сказати, що підпал 

організували православні і коптські ченці. 

Султан Ан-Насир Мухаммад не хотів 

допустити соціальний вибух і тому вимагав 

якомога швидше стратити групку християн. 

Щоб застерегти міжконфесійну боротьбу, 

султан придумав офіційну історію – підпали 

були організовані чужинцями, які ніяк не 

пов'язані з місцевими християнами. Але як 

тільки ситуація нормалізувалася, почалися 

нові пожежі та затримування християн.  

Незабаром був розкритий керівник христи-

янського підпілля – монах монастиря Дейр аль-

Хандак, який фінансував виробництво запалюва-

льних сумішей. Тепер терористи були дезорга-

нізовані, у них закінчилися запальні суміші і 

вуличний терор проти християн ускладнив їх 

пересування [5]. 

Якщо дивитися крізь призму описаного 

конфлікту, то можна зробити припущення, що 

дана підпільна організація була терористичною і 

стала праматір'ю наступних вже терористич-

них об'єднань. 

Чому це тероризм? Конфлікт не можна назва-

ти міжконфесійним (інакше це був би не теро-

ризм), це було протистояння християн, які опини-

лися в меншості, проти уряду, який проводив 

антихристиянську політику, хоч султан Ан-Насир 

Мухаммад і був відносно ліберальним. Приводом 

до початку діяльності послужили підпали хрис-

тиянських храмів. Терористи через залякування 

жителів столиці домагалися визнання їх існуван-

ня від уряду. Вони хотіли такі ж права як у мусу-

льман. Адже навіть якщо взяти випадок з під-

палами християнських храмів, його особливо не 

розслідували, більш того, за це нікого не 

страчували. 

Уряд намагався врегулювати конфлікт 

через переговори, але в випадку з релігійними 

терористичними організаціями, це дуже 

складно. Єдиний вірний шлях – придушення 

силою. Багато в чому їм це вдалося через 

втрату фінансування терористами. 

Висновок. Таким чином, застосувавши 

критерії визначення тероризму, підпал Каїра 

можна вважати раннім прикладом християнського 

тероризму. 

Також слід назвати основні моменти, які 

впливають на виникнення і поширення релігі-

йного тероризму. У першу чергу, це буквальне 

трактування священних текстів, без звернення 
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до писань Святих Отців, так званий літералізм 

і перетворення теології в соціальне вчення. Се-

ред рис середньовічного тероризму слід виді-

лити наступні: католицька церква і християн-

ське віровчення зіграли важливу роль у фор-

муванні ідеологічної основи системи міжнарод-

ного насильства (використання сакральної мо-

тивації та ідеї сакрального подвигу); просуван-

ня політики подвійних стандартів; становлен-

ня релігійно і етнічно вмотивованого насильства. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Безбородов М. И. Профилактика религиозного экстремизма как важная составляющая 

сохранения мира и обеспечения безопасности // Петрозаводский государственный 

университет. 2012. URL: https://petrsu.ru/files/2012/09/f7631_1.pdf (дата звернення: 30.04.2020). 

2. Ибн ад-Давадари. Канз ад-дурар ва джами аль-гурар. Каир, 1960.  

3. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. Москва. 1997. 

576 с. 

4. Козлов М.В. Радикализм на Святой Земле: подходы и концепции. URL: http://rpu-

rf.ru/uploads/4-12/kozlov.pdf (дата звернення: 30.04.2020). 

5. Панченко К. А. Поджог Каира 1321 г. И проблема христианского терроризма в 

Мамлюкском государстве // Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. №26. 2011. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/podzhog-kaira-1321-g-i-problema-hristianskogo-terrorizma-v-

mamlyukskom-gosudarstve (дата звернення: 05.05.2020). 

6. Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы Истории // Хронос – всемирная история 

в Интернете. URL: http://www.hrono.ru/ statii/2005/tikhomirov_relig.html (дата звернення: 

03.05.2020). 

7. Успенский Ф.И. История крестовых походов. М., 2005. 352 с. 

8. Чернядьева Н. А. Религиозное средневековое насилие как фактор становления терроризма 

// Труды Института государства и права РАН. №4. 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

religioznoe-srednevekovoe-nasilie-kak-faktor-stanovleniya-terrorizma (дата звернення: 03.05.2020). 

9. Interview with Bruce Hoffman. «A Conversation with Bruce Hoffman and Jeffrey Goldberg» // 

«Religion, Culture, And International Conflict: A Conversation». Rowman & Littlefield, 2005. Р. 29 – 35. 
 

Скрыпник Мирослава Ивановна 

ПРОБЛЕМА ХРИСТИАНСКОГО ТЕРРОРИЗМА 

Христианство нельзя назвать самой древней религией, но по количеству приверженцев во всех классификациях её 

выделяют как мировую. Ислам, относительно христианства, более молодая религия, но получившая широкое 

распространение, также имевшая много трактовок и течений. Среди религиозных группировок, именно 

исламистский терроризм на данный момент получил широкое распространение. Но почему, в случае с 

христианством, мы имеем «армию фанатиков», но не имеем террористических организаций? Достаточно 

известным явлением для нас являются Крестовые походы, но существует ли вообще христианский терроризм и 

что мы должны понимать под этим термином? Именно на эти вопросы мне предстоит ответить в данной 

работе. Также в работе объяснены основные дефиниции, которые достаточно часто путают по значению с 

терроризмом (террор, экстремизм, фундаментализм, радикализм), определены моральные аспекты возможного 

христианского терроризма и проанализирован пример малоизвестного случая протеста адептов христианства. 

Ключевые слова: Христианство, терроризм, христианский терроризм, террор, Библия, Крестовые походы, Иисус 

Христос, Мамлюкский султанат, поджог Каира в 1321 году, мировая религия. 

 

Skrypnyk Myroslava 

THE PROBLEM OF CHRISTIAN TERRORISM 

Christianity is not the most ancient religion, but according to the number of adherents it is singled out as world in all 

classifications. Islam, regarding Christianity, is a younger religion, but Islam is widespread and also has many 

interpretations and trends. Among religious groups, it is Islamist terrorism at the moment that has become widespread. But 

why, in the case of Christianity, do we have an “army of fanatics”, but do not have terrorist organizations? The Crusades are 

a fairly well-known phenomenon for us, but is there any Christian terrorism at all, and what should we understand by this 

term? It is to these questions that I have to answer in this scientific article. The work also explains the basic definitions, which 

are often confused by meaning with terrorism (terror, extremism, fundamentalism, radicalism), determined the moral aspects 

of possible Christian terrorism and analyzed an example of a little-known case of Christian protest. 

Keywords: Christianity, terrorism, Christian terrorism, terror, Bible, Crusades, Jesus Christ, Mamluk Sultanate, “The Great 

Fire in Cairo in 1321”, world religion.  
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